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Na Dzień Dziecka
Codziennymi problemami opleceni gêsto,
w ich rozwi¹zywanie uwik³ani,
o najwa¿niejszych rzeczach zapominamy czêsto,
a cierpi¹ na tym nasi ukochani.
Bywa, ¿e o du¿e stawki gramy
i gramy bardzo wysoko.
Tote¿ nie zawsze zauwa¿amy,
¿e temu misiu trzeba wprawiæ oko.
W ¿yciu tak bywa niestety,
¿e kiedy kusi modna kiecka,
myl¹ nam siê priorytety,
zapominamy o potrzebach dziecka.
Oby dotar³a do wszystkich myl taka,
o której stale warto pamiêtaæ,
¿e umiechniêta buzia dzieciaka
winna byæ ci¹gle, nie tylko od wiêta.
Kazimierz Ci¹¿ela
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STRAŻACKIE AWANSE

W niedzielê, 29 maja 2016 roku, na terenie parku Orodka Kultury Gminy
Kutno odby³ siê Wielki Rodzinny Festyn z okazji Dnia Dziecka. Organizatorzy przygotowali dla uczestników mnóstwo darmowych atrakcji
- zarówno artystycznych, jak i rekreacyjnych.

W obecnoci: pocztu sztandarowego, ³ódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w £odzi brygadiera Jaros³awa Wlaz³owskiego, samorz¹dowców
miasta, powiatu i gmin oraz druhów stra¿aków odby³y siê 20 maja 2016
roku obchody tegorocznego Dnia Stra¿aka. Na placu, przed stra¿nic¹ stra¿y
po¿arnej, zebranych powita³ brygadier Marek Myszkowski, komendant
kutnowskiej jednostki.
(ci¹g dalszy - strona 4)

PATRON ZNANY CZY NIEZNANY?

Uroczyscie by³ obchodzony 20 maja Jubileusz 70-lecia Pañstwowej Szko³y
Muzycznej im. Karola Kurpiñskiego w Kutnie. Do Kutnowskiego Domu
Kultury, oprócz uczniów, nauczycieli, rodziców, absolwentów szko³y
przyby³o te¿ wielu zaproszonych goci z ca³ej Polski. Patronat honorowy
nad jubileuszem objêli: prof. Piotr Gliñski  minister kultury i dziedzictwa Narodowego, Zbigniew Rau  wojewoda ³ódzki, Tadeusz Woniak
i Tomasz Rzymkowski  pos³owie na Sejm RP, Zbigniew Burzyñski
 prezydent Kutna, Krzysztof Debich  starosta kutnowski, Jerzy Bry³a 
wójt gminy Kutno, Grzegorz Chojnacki  przewodnicz¹cy Rady Miasta,
W³odzimierz Pika³a  by³y dyrektor PSM w Kutnie oraz Mariola Grodnicka  prezes Zarz¹du ARRK.
(ci¹g dalszy - strona 3)

DZIEŃ DZIECKA

Festyn rozpoczê³a seria wystêpów uczniów kszta³c¹cych siê w OKGK.
Zaprezentowa³y siê dwie grupy dzieci z sekcji tanecznej prowadzonej przez
instruktor Dorotê Cio³kowsk¹. Na scenie pojawili siê równie¿ gitarzyci
uczêszczaj¹cy na naukê gry do prof. Zbigniewa Jêdrzejczyka. Swój koncert
na keyboardzie da³a tak¿e Milena Anielak kszta³c¹ca siê pod kierunkiem
instruktora Wies³awa Kowalskiego. Wprost ze Strzegocina dojecha³a na
festyn m³odzie¿owa orkiestra dêta OKGK, któr¹ prowadzi kapelmistrz
Stanis³aw Wasiak. Zespó³, choæ dzia³a od niespe³na trzech lat, znakomicie
wykonuje utwory z repertuaru rozrywkowego. Po wystêpach artystycznych mo¿na by³o upiec kie³baskê przy ognisku. Dzieci mia³y mo¿liwoæ
korzystania z darmowych zje¿d¿alni i dmuchañców oraz malowania buzi.
(ci¹g dalszy - strona 6)

BOŻE CIAŁO
Ju¿ po raz pi¹ty Kutnowskie Towarzystwo Historyczne zorganizowa³o
konkurs pod has³em Patron znany czy nieznany? Jego wspó³organizatorem by³ Zespó³ Szkó³ nr 1 im. Stanis³awa Staszica, dlatego te¿ tematyka
konkursu dotyczy³a sylwetki patrona szko³y i jego czasów.
(ci¹g dalszy - strona 5)

W miniony czwartek obchodzilimy Bo¿e Cia³o, czyli uroczystoæ
Najwiêtszego Cia³a i Krwi Pañskiej. wiêto jest obchodzone 60 dni po
Wielkanocy; w czwartek po niedzieli Trójcy wiêtej.
(ci¹g dalszy - strona 15)

HOLENDRZY W KUTNIE

W pi¹tek, 20 maja 2016 r., w kutnowskim szpitalu przekazano Oddzia³owi
Ginekologiczno-Po³o¿niczemu nowoczesne ³ó¿ko porodowe, z pompowanym segmentem lêdwiowym, zakupione przez Ruch Spo³eczny
Radoæ Macierzyñstwa i holendersk¹ Fundacjê SMHO. Zachodni¹ Fundacjê
reprezentowali cz³onkowie Zarz¹du - Fred Rings i Jack Nielsen.
(ci¹g dalszy - strona 4)
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Z ¿a³obnej karty

ŚP

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Gramy i piewamy dla Was 70 lat  pod tym has³em przebieg³a ca³a
uroczystoæ. Rozpoczêto j¹ przekazaniem sztandaru szkole. Pierwszy poczet
sztandarowy stanowili: Marta Linkiewicz  uczennica klasy III wydzia³u
wokalnego, Anna Pacholczyk  uczennica klasy II PSM II st. w klasie
fortepianu oraz Maciej Dziêgielewski  uczeñ wydzia³u wokalistyki estradowej. Zwracaj¹c siê do zebranych dyrektor szko³y Ma³gorzata Musia³owska
stwierdzi³a m.in. Minione 70 lat w ¿yciu kutnowskiej szko³y muzycznej
to okres pracy ponad trzystu pedagogów i kilkadziesi¹t roczników uczniów
szko³y I i II stopnia ka¿dego roku opuszczaj¹cych jej mury. Ka¿dy jubileusz
sk³ania nas do refleksji, podsumowañ, przywo³uj¹c miniony czas, kieruje
nasze myli w przesz³oæ, ku prze¿ytym latom i dokonaniom. Przywo³uje
wydarzenia, daty, a nade wszystko ludzi. Patrzymy z wielk¹ satysfakcj¹ na
dokonania wszystkich, którzy tworzyli szko³ê od 1946 r., z zadowoleniem
oceniamy jej obecn¹ pozycjê i z nadziej¹ mylimy o przysz³oci . Minut¹
ciszy uczczono pamiêæ za³o¿yciela tej placówki - Jana Pychiñskiego.

BOLESŁAW ROMANYSZYN

1930−2016
W niedzielê, 15 maja 2016 roku,
zmar³ Boles³aw Romanyszyn. Syn
Teodora i Wiktorii z Kwiatkowskich,
urodzony 12 sierpnia 1930 r. w podkutnowskim Sieciechowie. Na jego
pogrzebie nie by³o wielu ludzi.
Trochê ponad 60 osób... Nic dziwnego, wszak ¿egnalimy osobê, która
do¿y³a 86 lat, by³a wiêc w wieku
prawie matuzalemowym. ¯a³obny
pochówek wyró¿nia³ siê tym, ¿e jego
uczestnikami byli m.in.: Cezary
Humañski (by³y prezydent Kutna,
by³y wicewojewoda p³ocki), Henryk
Markowicz (b. prezydent), ale i obecny wiceprezydent miasta Kutna
Jacek Boczkaja (ze wspania³ym wieñcem). Kilku by³ych dyrektorów
- prezesów firm.
Chowalimy cz³owieka obdarzonego charyzm¹, która wprost
zachêca³a do powierzania mu kolejnych stanowisk.

Jubileusz szko³y by³ okazj¹ do wyró¿nieñ i nagród. Medale Prezydenta
RP za d³ugoletni¹ s³u¿bê otrzymali: Z³ote  Halina Andrzejewska i Karol
Piszczorowicz, Srebrne  Maciej Matczak, Artur Pyciarz, Ma³gorzata Szatkowska, Br¹zowe  Teresa Karpiñska i Kinga Szczepanik. Minister kultury
i dziedzictwa narodowego uhonorowa³ Br¹zowym Medalem Gloria Artis
Jerzego lêzaka, d³ugoletniego i zas³u¿onego nauczyciela gry na klarnecie.
W imieniu ministra dekoracji dokona³ W³odzimierz Gorzelañczyk, wicedyrektor CEA w Warszawie. Odznakê Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej
otrzymali: Iwona Blacha, Jaros³aw Domaga³a, El¿bieta Gutowska, Piotr
Komorowski, Zygmunt Mi, Andrzej Tomaszewski, Bo¿ena Wagner.
Dyplomem uznania za pe³n¹ oddania pracê pedagogiczn¹ wicepremier
Piotr Gliñski uhonorowa³: Marka Czmochowskiego, Joannê Moryciñsk¹,
Ewê Sopur i Rados³awa Szulca. Natomiast Bo¿ena KwiatkowskaParzoch oraz Ma³gorzata Musia³owska otrzyma³y nagrodê finansow¹
I stopnia za szczególny wk³ad w rozwój edukacji artystycznej w Polsce
przyznane im przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI
Czy wiecie, ¿e Dzieñ Niezapominajki obchodzimy 15 maja. To wiêto
polskiej przyrody i serdecznoci. To przypomnienie o szacunku do
przyrody, rodziny, kole¿anek i kolegów, miejsc historycznych i historii.
W Szkole Podstawowej nr 1 w ten dzieñ, niezapominajkowy, Bajkowy
bukiecik przedstawili uczniowie klas I (a,b,c,d,i,f) i wziêli udzia³
w niezapominajkowym konkursie. Organizatorami przedsiêwziêcia
byli: Alina Murzynowska wraz z wychowawcami i kierownikiem
wietlicy szkolnej.

SPACERKIEM PO KUTNIE

wiêto B³êkitnej Armii

Dyrektor Muzeum Regionalnego
oraz prezydent miasta Kutna byli
organizatorami wiêta B³êkitnej
Armii. Z³o¿ono kwiaty pod tablic¹
hallerowsk¹ w kociele pod wezwaniem w. Stanis³awa B.M. w Kutnie
£¹koszynie 25 maja 2016 roku.

Kasprowicz - gór¹!

Obchody jubileuszowe zakoñczy³y okolicznociowe przemówienia zaproszonych goci oraz koncert muzyczny, w którym wyst¹pili uczniowie szko³y
oraz nauczyciele (czytaj Muzyczni laureaci - strona 11).
/A.B./

Uczeñ II LO im. Jana Kasprowicza
w Kutnie Daniel Golis wygra³ turniej przedsiêbiorczoci m³odzie¿y
powiatu kutnowskiego.

Laureatka OHP

W Kutnowskim Domu Kultury

odby³ siê VI Wojewódzki Festiwal
M³odzie¿y OHP, w którym wziê³o
udzia³ 25 uczestników. Jedna
z kutnianek, Paulina Winiewska
z ZSZ nr 4, klasa II, uzyska³a prawo
do wystêpów na Ogólnopolskim
Festiwalu Kultury M³odzie¿y OHP
w Brodnicy, w dniach 16-18 czerwca.

MiG - w T³uszczu

Znikn¹³ MiG 21, który przez 16 lat
sta³ na stacji benzynowej w podkutnowskich Adamowicach. O³ówek
(Ba³a³ajka), jak go nazywaj¹
piloci, stanie teraz w T³uszczu jako
wizytówka punktu skupu z³omu.
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Pracê podj¹³ w 1948 roku, w wieku 18 lat, jako kasjer w Spó³dzielni
Pracy Szewców w Kutnie. Ale ju¿ 1 lutego 1950 roku zwi¹za³ siê
z Urzêdem Miejskim w Kutnie. I to jak! Przyjmowa³ go do pracy na
stanowisko kierownika Referatu Ogólno Administracyjnego ówczesny
burmistrz miasta Kutna (wówczas przewodnicz¹cy Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie) Bronis³aw Kustosik. W ró¿nych
formach zatrudnienia przepracowa³ w Urzêdzie ³¹cznie 46 lat!!!
Prze¿y³ równie¿ przewodnicz¹cych MRN Jana Maciejewskiego
i Tadeusza Olejnika, naczelnika Adama Karasiñskiego. Doczeka³ siê
te¿ pierwszych prezydentów miasta: Cezarego Humañskiego oraz
Henryka Markowicza. Nawet i pierwszych prezydentów miasta w Odrodzonej Polsce - Jerzego Ceranowskiego i Krzysztofa Debicha.
Niemal cud! Cz³owiek bez wy¿szego wykszta³cenia okaza³ siê prawdziwym skarbem urzêdniczej plejady. By³ raczej ma³omówny, sam ze sob¹
z¿yma³ siê, gdy co lub kto podzia³a³ wbrew jego woli. Sumienny,
zdyscyplinowany, a zarazem wietny organizator. Zarówno w ogólnie
rozumianej administracji jak i spraw funkcjonowania Urzêdu. By³ te¿
znakomitym znawc¹ problematyki wyborczej. A przy tym skromny, a¿
do przesady... Jak rzadko kto szanowa³ ludzi, w tym i pracowników.
Za te cechy szanowali Go wszyscy, tak¿e zmieniaj¹ca siê kadra urzêdnicza. Jakich forteli i wybiegów u¿ywali w³odarze miasta zarówno w PRLu, jak i ich nastêpcy, ¿eby jak najd³u¿ej utrzymaæ Go w urzêdzie! Wiêcej!
Otrzymywa³ zas³u¿one wszystkie mo¿liwe premie i nagrody. Doczeka³ siê równie¿ uhonorowania - Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi (1974),
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1980) oraz Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski (1983).
W nekrologu, jak¿e s³usznie, aktualny prezydent miasta Kutna Zbigniew
Burzyñski wraz pracownikami Urzêdu Miasta w Kutnie stwierdzaj¹, ¿e
z wielkim smutkiem przyjêli wiadomoæ o mierci - BOLES£AWA
ROMANYSZYNA. MY RÓWNIE¯!
Odszed³ popularny, kutnowski i prawdziwy
URZÊDNIK MIASTA.
CZEÆ JEGO PAMIÊCI!
Kole¿anki i Koledzy
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
W swym wyst¹pieniu m.in. podziêkowa³ wszystkim stra¿akom za powiêcenie jakie wk³adaj¹ w ka¿dej akcji ratowniczej, bez wzglêdu na jej trudnoæ. Podkreli³, ¿e dziêki ich zaanga¿owaniu ciesz¹ siê du¿ym uznaniem
wród spo³eczeñstwa miasta. Wiele ciep³ych zdañ skierowa³ do druhów
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, którzy na terenie swoich gmin walnie
przyczyniaj¹ siê do wspierania dzia³añ PSP. By³y te¿ s³owa podziêkowañ
ze strony brygadiera Jaros³awa Wlaz³owskiego oraz radnego Sejmiku
Województwa £ódzkiego Roberta Bary³y, który jednoczenie reprezentowa³
pos³a Tadeusza Woniaka. Obchody Dnia Stra¿aka by³y okazj¹ do awansów
i odznaczeñ.

Na wy¿sze stopnie s³u¿bowe awansowali: Mariusz Jagodziñski, Piotr
Dom¿a³, Ewelina Skibiñska-Pyda, Maciej Woniak, Marcin Górczyñski,
Tomasz Wieczorkowski, Tomasz Zatorski, ¯aneta Marciniak-Jagodziñska,
Adam Baranowski, Micha³ Dymowski, Andrzej Pasternak, Kamil Ma³yszek,
£ukasz Nowakowski i Marcin Pacholec. Z³otym Medalem  Za zas³ugi
dla po¿arnictwa odznaczony zosta³ Grzegorz Kaczmarek. Medalem srebrnym  £ukasz Rzetelski, Micha³ Winiewski, Piotr Jaros, Daniel Jarota,
Pawe³ Czarnecki, Marcin G³ogowski, Robert Kacalak i Marcin W³odarczyk.
Medalem br¹zowym  Marcin Maækowiak. Oprawê muzyczn¹ uroczystoci przygotowa³a niezawodna orkiestra dêta OSP.
/A.B./

GOTUJ Z HORTEXEM
W czwartek, 19 maja, w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 2 im. dr. Antoniego
Troczewskiego w Kutnie odby³ siê szkolny konkurs kulinarny Gotuj
z Hortexem. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy II i III Zasadniczej
Szko³y Zawodowej  kucharz. W czasie 120 minut uczestnicy konkursu
mieli za zadanie przygotowaæ: zupê - krem z zielonego groszku, chiñskie
danie z ry¿em, truskawkowe tiramisu. Oceniani byli za przygotowanie
stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpieczeñstwa i higieny, technikê
wykonania potraw, ich wygl¹d i kompozycjê oraz smak. W sk³ad komisji
oceniaj¹cej wchodzili: Przemys³aw lêga - przedstawiciel firmy HORTEX,
Julita Ry - kierownik szkolenia praktycznego, Leon Wieczorek - nauczyciel przedmiotów zawodowych. Surowce do przygotowania potraw oraz
nagrody dla uczestników konkursu sponsorowa³a firma HORTEX. Konkurs przygotowany zosta³ przez nauczycieli przedmiotów zawodowych
w szkole: Emiliê Durkê i Annê Sujeck¹. Wszyscy uczniowie wykazali siê
wysokimi umiejêtnociami zawodowymi. Z pasj¹ i zaanga¿owaniem
wykonali powierzone zadania konkursowe.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Stowarzyszenie Radoæ Macierzyñstwa i Fundacja SMHO, zesz³oroczni
laureaci Kutnowskiego Hitu, wspó³pracuj¹ ze sob¹ ju¿ od 12 lat nios¹c
pomoc nie tylko Oddzia³owi Ginekologiczno-Po³o¿niczemu, ale innym
oddzia³om, a w szczególnoci Zak³adowi Opiekuñczo-Leczniczemu.
Holendrzy odwiedzili równie¿ dwa Domy Pomocy Spo³ecznej; w Pniewie
i w Kutnie - Malinie omawiaj¹c z dyrekcjami projekty dalszej pomocy.
To nasze kolejne spotkanie, które jest dowodem na ¿yczliwoæ Fundacji
która bardzo mocno wspomaga nasz szpital. Przekazali nam ³ó¿ka, szafki,
sprzêt medyczny na blok operacyjny. Dziêki temu pacjenci mog¹ byæ
leczeni w komfortowych warunkach i z du¿o wiêkszym bezpieczeñstwem.
Jestem przekonany, ¿e to nie koniec wspó³pracy, któr¹ musimy rozwijaæ
i pielêgnowaæ - mówi³ prezes Kutnowskiego Szpitala Samorz¹dowego
Robert Wilanowski.
/B.G./

WIEŚCI GMINNE
Warsztaty kulinarne

W sto³ówce ZSZ nr 2 odby³y siê
warsztaty kulinarne prowadzone
z uczniami przez Roberta Sowê,
znanego kucharza i restauratora,
znanego równie¿ z kelnerskich pods³uchów cz³onków poprzedniego
rz¹du...

Plener rzebiarski

W Zespole Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego odby³ siê w dniach
16-21 maja plener rzebiarski,
w którym wziêli udzia³ kutnowscy
rzebiarze:Antoni Kamiñski,
Romuald Olesiñski i Jan Szymañski.

STRAŻACKI ZJAZD

Konkurs kulinarny w Troczewskim

Zmiany w Zarz¹dzie

W Zarz¹dzie Powiatu Kutnowskiego
zasz³a personalna zmiana. Nowym
cz³onkiem Zarz¹du wybrany zosta³,
na nadzwyczajnej sesji, Andrzej
Karniszewski. Jego miejsce, na
funkcji wieprzewodnicz¹cego Rady
Powiatu Kutnowskiego, zajê³a Ewa
cilewska, radna PSL z D¹browic.

Pierwszy z dziesiêciu!

W pi¹tek, 20 maja, w Szkole Podstawowej w podkroniewickich
Jankowicach odby³ siê fina³ Turnieju
Pierwszy z dziesiêciu zorganizowany przez Fundacjê Elementarz
z Katowic. Wystartowali uczniowie
9 szkó³ z Polski. Poza gospodarzami
równie¿ z Nak³a, Siamoszyc, Dzibic,
Wójcic, Jackowa, S¹spowa i G³êbokiego. Gociem spotkania by³
dwukrotny zwyciêzca fina³u telewizyjnego Jeden z dziesiêciu Bogus³aw Lewandowski. Zwyciêzc¹
I edycji turnieju Pierwszy z dziesiêciu zosta³ Dawid Zatoñski z SP
z Nak³a przed £ucj¹ Masiarek
z Dzibic i Justyn¹ Krusinowsk¹
z G³êbokiego.

Pierwsze miejsce zdobyli: Julia El-Fadil, Anna Rospara, Kacper Chocholski
(II ZSZ kucharz), II miejsce: Agata Mielczarek, Marta Tomczak, Klaudia
Zwierzchowska (II ZSZ kucharz), III miejsce: Dominik Stañczyk, Sandra
Kamiñska, Angelika D¹browicz (III ZSZ kucharz). Wynik by³ znakomity,
a wykonane dania smaczne i zdrowe. Zwyciêzcom gratulujemy i ¿yczymy
dalszych sukcesów kulinarnych!

Zamkniêty przejazd

W dniach 1-3 czerwca bêdzie
zamkniêty dla ruchu ko³owego
przejazd kolejowy w Go³êbiewku.
Nastêpna przerwa 23-28 czerwca.

W sobotê, 21 maja, w wietlicy przy OSP w Strzegocinie odby³ siê XI Zjazd
Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnej RP
w Kutnie. Odbywa siê co 5 lat w celu dokonania wyborów nowych w³adz
Oddzia³u oraz podsumowania minionej kadencji i dzia³añ ustêpuj¹cego Zarz¹du.
W tegorocznym Zjedzie uczestniczy³o 33 delegatów z 9 jednostek OSP, zrzeszonych w Oddziale Miejsko-Gminnym oraz zaproszeni gocie, m.in.: Robert
Bary³a - radny Sejmiku Województwa £ódzkiego, Marek Myszkowski - komendant powiatowy PSP w Kutnie, Jacek Boczkaja - wiceprezydent miasta Kutna,
Jakub witkiewicz - prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Kutnie,
ksi¹dz Piotr Kalisiak  kapelan stra¿aków powiatu kutnowskiego. Zjazd tradycyjnie poprowadzi³ druh Andrzej Pacholczyk. Jerzy Bry³a  prezes ustêpuj¹cego
Zarz¹du, dokona³ obszernego podsumowania minionej kadencji. W swoim sprawozdaniu podkreli³, ¿e wiele celów i za³o¿eñ uda³o siê zrealizowaæ. Szczególnie wa¿nym osi¹gniêciem jest poprawa bazy lokalowej jednostek OSP
(remont wiêkszoci stra¿nic, budowa gara¿u dla jednostki OSP we Wroczynach)
i doposa¿enie ich w profesjonalny sprzêt. Druh prezes podziêkowa³ stra¿akom
za ich aktywny udzia³ w ¿yciu lokalnych spo³ecznoci, za uczestnictwo we
wszelkich uroczystociach kocielnych, pañstwowych i samorz¹dowych, a tak¿e
za pomoc w zimowym utrzymaniu dróg. W swoim przemówieniu wspomnia³
tak¿e o tym, czego w minionej kadencji nie uda³o siê zrealizowaæ. Nie uda³o
siê m.in. wymieniæ wyeksploatowanych samochodów po¿arniczych na nowe.
Zaznaczy³ jednak, ¿e bêdzie to priorytetowy cel kolejnej kadencji. Po udzieleniu
ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi absolutorium delegaci wybrali jednog³onie nowy
Zarz¹d w sk³adzie: prezes  Jerzy Bry³a, wiceprezes  Andrzej Pacholczyk,
wiceprezes  Andrzej Siuda, komendant miejsko-gminny  Jan Broda, sekretarz
 Kinga £uczak, skarbnik  Iwona Woniak, cz³onek Prezydium  Marian
Serek, cz³onkowie Zarz¹du  ksi¹dz Piotr Kalisiak, Dariusz Mroczek, Micha³
Borkowski, Miros³aw Karczewski, Jerzy Konopiñski, Pawe³ Konopiñski,
Jerzy Kostrzewa, Wies³aw Kowalski, Remigiusz Miklas, Rafa³ Olszewski,
Wojciech Pigulski, Krzysztof Stasiak, Andrzej Walerczak.
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¯YCIE KULTURALNE

POZNAJEMY ZABYTKI KUTNA
Muzeum Regionalne w Kutnie po raz kolejny przygotowa³o questing dla
uczniów kutnowskich szkó³ podstawowych. W tym roku odby³ siê on pod
has³em Poznajemy zabytki Kutna. Udzia³ w grze wziê³o szeæ dru¿yn.
Trzecioklasici, rozwi¹zuj¹c zagadki i uzupe³niaj¹c zadania zwi¹zane
z zabytkami Kutna, poszerzali swoj¹ wiedzê na temat miasta i jego historii.

Po zakoñczeniu gry wrêczono nagrody i dyplomy. I miejsce zajê³a dru¿yna
ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Kutnie, II miejsce wywalczyli uczniowie
ze SP nr 5, za III z Publicznej Katolickiej Szko³y Podstawowej. Ze wzglêdu
na bardzo wyrównany poziom rywalizacji IV miejsce przyznano ex aequo
dru¿ynom z SP nr 4, SP nr 6 i SP nr 9.

„KAMELEON” W „DZIATWIE”

W „DOBRODZIEJÓWCE”
Kolejne i niezwykle interesuj¹ce spotkanie Klubu Wiedzy Uniwersalnej,
w którym uczestniczyli miêdzy innymi: przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Kutnowskiego Marek Jankowski, przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna
Grzegorz Chojnacki i wójt Gminy Kutno Jerzy Bry³a, powiêcone by³o
historii i aktualnociom pere³ki Ziemi Kutnowskiej Muzeum im. Jerzego
Dunin-Borkowskiego w Kroniewicach.

Z wielkim znawstwem przedstawi³ te fascynuj¹ce kwestie dyrektor placówki
Grzegorz Dêbski. Omówi³ szczegó³owo poszczególne sale wystawowe,
godne promocji ogólnopolskiej oraz zapozna³ zebranych z najbli¿szymi
planami Muzeum; miêdzy innymi nied³ugo odbêd¹ siê kolejne Ogólnopolskie Spotkania Kolekcjonerów. Ciekawa jak zawsze by³a dyskusja,
w której konstruktywne g³osy zabrali: Rados³aw Rojewski, Ryszard
Zab³ocki, Andrzej Zielonka, Andrzej Pisarski, W³odzimierz Klimecki,
ksi¹dz Jan Dobrodziej, Halina Olesiñska, Barbara Dwinacka, Stanis³aw
Kubasiñski. Przed prelekcj¹ dyr. Dêbskiego mia³a miejsce wzruszaj¹ca
i w pewnym stopniu patriotyczna uroczystoæ. Klubowicze uhonorowali
symbolicznymi prezentami dzia³alnoæ Zofii Tomaszewskiej ze Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszê.

Krzysztof Miklas w Leszczynku

NIE TYLKO O SPORCIE

Orodek Kultury Gminy Kutno (dyrektor Micha³ £uczak) by³ organizatorem
spotkania z wybitnym polskim komentatorem sportowym Krzysztofem
Miklasem, który ukoñczy³ prawo i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, a pracê zaczyna³ w dziale sportowym Trybuny Mazowieckiej.
Nastêpnie by³ w Polskim Radiu i Telewizji Polskiej. Przez kilkanacie lat
odpowiada³ za programy sportowe i turystyczne w Telewizji Polonia.
Doprowadzi³ do wskrzeszenia wiatowych Igrzysk Polonijnych. Komentowa³
przebieg dziesiêciu olimpiad: Seul (1988), Albertville (1992), Barcelona
(1992), Lillehammer (1994), Atlanta (1996), Nagano (1998), Sydney
(2000), Salt Lake City (2002), Ateny (2004), Turyn (2006). Od wrzenia
2008 roku na emeryturze. Ma w swoim bogatym dorobku komentowanie
kilkudziesiêciu mistrzostw wiata i Europy, wiele imprez miêdzynarodowych
w skokach i biegach narciarskich, biathlonie, lekkiej atletyce, podnoszeniu
ciê¿arów, tenisie sto³owym i piêcioboju nowoczesnym. Furorê zrobi³o jego
zawo³anie z narciarskich skoczni: Leæ Adam, leæ! Jak najdalej. Napisa³
dwie ksi¹¿ki. Dwie strony mikrofonu jest podsumowaniem jego dziennikarskich 35 lat, a Przewrotnoæ losu, któr¹ promowa³ w Leszczynku,
opowiada o wielkiej m³odzieñczej i studenckiej mi³oci, i jest osadzona
w realiach drugiej po³owy lat 60 XX wieku. Losy bohaterów wplataj¹ siê
w wa¿kie wydarzenia polityczne tamtego okresu; tzw. wypadki marcowe,
histeria antysemicka, najazd wojsk Uk³adu Warszawskiego na Czechos³owacjê. Spotkanie przy kawie, herbacie, ciastkach i owocach up³ynê³o
w przyjemnej atmosferze. By³y autografy od autora na jego ksi¹¿ce i pami¹tkowe zdjêcia. Patronowa³o spotkaniu Powiatowe ¯ycie Kutna,
a prowadzi³ je Jerzy Papiewski. Przed Leszczynkiem Krzysztof Miklas
mia³ takie spotkania w Kutnie, ¯ychlinie i Kroniewicach.
/J.P./

Z teki rysownika
Kameleon to: Ania £ykowska, Natalia Maækowiak, Klaudia
Ciszewska, Marcelina Czajkowska, Oliwia Brz¹kalska, Nicola
Puchalska, Justyna Bryszewska, Klaudia Wojdecka, Kacper
Janowski, Artur Kowalski, Amelia Lubecka, Kasia Kirpluk,
Weronika Wenerska, Julia Tuliñska i Ma³gosia Skowroñska.
Instruktorami grupy s¹: Ma³gorzata Tworek-Zwarycz i Wies³aw
Zwarycz. Teatr Kameleon po raz pierwszy bra³ udzia³ w Ogólnopolskim Przegl¹dzie Teatrów Dzieciêcych i M³odzie¿owych
DZIATWA. By³o to prze¿ycie wyj¹tkowe i piêkne. Pozostanie
w pamiêci na zawsze. Cztery pe³ne wra¿eñ dni, 15 spektakli,
warsztaty, korowód na ul. Piotrkowskiej w £odzi, noclegi w kompleksie wypoczynkowym w Grotnikach, ognisko, mnóstwo
ciekawych postaci, nowych znajomoci i ekscytuj¹cych prze¿yæ.
A nade wszystko przyjazna scena, ¿ywio³owa widownia, doskona³e recenzje. Oprócz Nagrody Laureata kutnowski zespó³ otrzyma³ najcenniejsz¹: Nagrodê Dzieciêcej Rady Artystycznej.
Kameleon serdecznie dziêkuje prezydentowi miasta Kutna za
wsparcie finansowe. Spektakl A niech to gê kopnie bêdzie
mo¿na obejrzeæ 3 czerwca oko³o godz. 10:30 w Kutnowskim Domu
Kultury na 22 £apie, a tak¿e 4 czerwca w Szkole Podstawowej
nr 6 na rozpoczêcie £¹koszyniady. Zapraszamy!

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

14 czerwca 2016 r.

ANDRZEJ STACHOWICZ
By³ tort i oczywicie... 100 lat. Spotkaniu w Dobrodziejówce towarzyszy³a biesiadna kapela Okowita z Orodka Kultury Gminy Kutno pod
niezawodn¹ batut¹: Iwony Szubskiej, Micha³a £uczaka, Zbigniewa
G¹siorowskiego i Wies³awa Kowalskiego. Ale¿ Oni graj¹...!
/J.P./

PATRON ZNANY CZY NIEZNANY?
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Odby³ siê w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca, gdzie gospodarze imprezy,
uczniowie Kinga Rozmarynowicz i Maciej Dziêgielewski, powitali zaproszonych goci oraz uczestników konkursu. Fina³ poprowadzi³ Artur
Ciurlej, nauczyciel II LO w Kutnie. Konkurs odbywa³ siê w formie quizu
wzorowanego na programie Jeden z dziesiêciu. Nad prawid³owym przebiegiem ca³oci czuwa³a komisja w sk³adzie: przewodnicz¹cy dr Piotr
Stasiak oraz Jan Zawadzki, Renata Mordzak, Andrzej Micha³kiewicz,
Krzysztof Ryzlak i Piotr Bielicki.

Bezkonkurencyjni okazali siê uczniowie I LO im. J.H. D¹browskiego
w Kutnie: Filip D¹browski i Piotr D¹browicz (152 pkt.) przed dru¿yn¹
ZS nr 1 Micha³ Pi¹tek i Kuba Jêdrzejczak (42 pkt.) oraz dru¿yn¹ I LO
PUL w sk³adzie - Damian Ha³as i Damian Biegañski (42 pkt.). Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. Projekt zosta³ sfinansowany z rodków Starostwa Powiatowego w Kutnie. Przysz³orocznym
bohaterem konkursu bêdzie genera³ Jan Henryk D¹browski, a na VI edycjê do I LO zaprosi³ przedstawiciel tej szko³y Andrzej Micha³kiewicz.
/A.B./
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WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA
Tomasz Æwiek to bioenergoterapeuta,
który od dawna nale¿y do ekstraklasy
polskiej bioenergoterapii. W 1998 r.
zosta³ laureatem plebiscytu na polskiego uzdrowiciela, organizowanego
przez miesiêcznik Uzdrawiacz. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Bioenergoterapeutów oraz by³ym prezesem Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestazyjnego. Wyda³ 3 popularne
ksi¹¿ki z dziedziny naturoterapii
i znalaz³ siê wród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia
w Polsce. Jest wybitnym zielarzem
i twórc¹ pierwszego w kraju Orodka
Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede wszystkim:
w chorobach oczu, kobiecych serca i naczyñ, schorzeniach uk³adu pokarmowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach itd.
Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie

w lokalu P¯K, ul. Królewska 47 (I p.)
4 czerwca 2016 r. od godz. 8.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa
¯yciowego ELILAH, tel. 506-536-922 (od 10.00 do 18.00)
www.elilah.ocom.pl, e-mail: elilah@wp.pl
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¯YCIE POLITYCZNE
KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... ten mo¿e nie wiedzieæ, ¿e w Kutnie ju¿ ponad 30 lat dzia³a Grupa
Teatralna od jutra. Opiekunem jej od 1984 roku by³a póniejsza dyrektor
Kutnowskiego Domu Kultury - Teresa Mosingiewicz. Po piêciu latach
zluzowa³ j¹ Krzysztof Ryzlak. I pod jego kierownictwem teatralny
ansamble dzia³a w Kutnie ju¿ æwieræwiecze. W tym okresie grupa wystawi³a 40 (!) premier, g³ównie ze scenariuszem swojego kierownika. Jest to
jeden z najstarszych, nieinstytucjonalnych zespo³ów teatralnych w Polsce.
Przewinê³o siê przez niego ponad 150 m³odych ludzi, którzy w tym
teatrze realizowali swoje zainteresowania i pasje; od jutrzaki to ludzie,
jak s³usznie okreli³ ich Krzysztof Ryzlak, z których (...) ka¿dy z nich jest
indywidualnoci¹, ka¿dy na pewnym etapie ¿ycia chcia³ byæ gwiazd¹,
ale praca w zespole uczy zarówno pokory jak i odpowiedzialnoci, æwiczy
pamiêæ, szlifuje charakter i daje poczucie wspólnoty.... Czêæ wychowanków zrobi³a karierê artystyczn¹ (i nie tylko)... Wymienimy wiêc ciurkiem (i alfabetycznie): KRZYSZTOFÊ BALIÑSK¥ - absolwentkê
Theatre Practice: Creative Producing London South Bank University; IZÊ
BORKOWSK¥ - choreografa instruktora tañca; KRZYSZTOFA
BORONIA - absolwenta PWSFTViT w £odzi, cz³onka Polskiego Stowarzyszenia Monta¿ystów (monta¿ystê m.in. filmów Oszukane, Plan,
Bokser); MICHA£A GORA£A - tancerza, absolwenta Rotterdam
Dance Academy jednej z najwiêkszych i najlepszych szkó³ tañca wspó³czesnego w Holandii; ALEKSANDRÊ GRZELAK - aktorkê, absolwentkê
Akademii Teatralnej w Warszawie, laureatkê stypendium im. Tadeusza
£omnickiego (spektakle m.in.: Pan Jowialski w re¿. A. Polony w Teatrze
Polonia, Kalino Malino Czerwona Jagodo w Studio Teatralnym Ko³o);
£UKASZA KACZMARKA - absolwenta Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Teatralnej we Wroc³awiu, laureata wyró¿nienia aktorskiego za spektakle
prezentowane w ramach Festiwalu Szkó³ Teatralnych w £odzi w 2013 r.,
aktora Teatru im. A. Sewruka w Elbl¹gu; JOANNÊ KAMIÑSK¥ - doktora na Uniwersytecie Londyñskim z Polityki Zagranicznej Unii Europejskiej (na którym równie¿ wyk³ada³a Integracjê Europejsk¹ i Stosunki
Miêdzynarodowe) naukowca wizytuj¹cego na Uniwersytecie w Cambridge,
od 2010 roku pracuj¹c¹ w Komisji Europejskiej w Brukseli; £UKASZA
KRÓLA - aktora, w 2007 roku ukoñczy³ Studium Aktorskie przy Teatrze
im. S. Jaracza w Olsztynie i rozpocz¹³ pracê zawodow¹ w Teatrze im.
J. Osterwy w Lublinie, obecnie pracuje w Warszawie; KATARZYNÊ
KRYSIAK - kierownika Galerii Foksal w Warszawie; AGNIESZKÊ
KUDELSK¥ - aktorkê dubbingow¹ i teatraln¹, dialogistkê i kierownika
produkcji; ROBERTA KUDELSKIEGO - aktora, re¿ysera, absolwenta
PWSFTViT w £odzi (w 2008 roku za³o¿y³ prywatny teatr PROJEKT
TEATR WARSZAWA, którego jest dyrektorem artystycznym); MACIEJA
MACIEJEWSKIEGO - aktora, absolwent PWST Kraków na Wydziale
Aktorskim (specjalnoæ aktorstwo dramatyczne, specjalizacja wokalnoestradowa) od pocz¹tku zwi¹zanego z Teatrem Muzycznym Capitol we
Wroc³awiu; PAW£A MIKO£AJCZYKA - re¿ysera, choreografa, tancerza,
który pracowa³ we Wroc³awskim Teatrze Pantomimy we Wroc³awiu, Polskim Teatrze Tañca w Poznaniu, Teatrze Wielkim w Poznaniu, Badisches
Staatstheater w Karlsruhe; OLÊ MROZOWICZ - artystkê plastyka,
absolwentkê ASP im. W³. Strzemiñskiego w £odzi; JOANNÊ RYBUS absolwentkê Teatrologii na Uniwersytecie £ódzkim, kilkukrotn¹ stypendystkê Ministra Edukacji Narodowej, obecnie studentkê Wydzia³u Organizacji Sztuki Filmowej w PWSFTviT w £odzi; DARIUSZA SIKORSKIEGO - aktora, re¿ysera, absolwenta Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Teatralnej w Warszawie, (zagra³ m.in. w: Ostatnim dzwonku, Tato,
Sarze, Bia³ym ma³¿eñstwie).
Uff! Mo¿e siê w g³owie zakrêciæ!
Tak, tak! Grupa Teatralna od jutra to nie tylko teatralne kó³ko zainteresowañ, ale tak¿e - prawdziwa kunia talentów, nadziei artystycznych...
Andrzej Stelmaszewski

... TEN ¯YCIA I WIATA NIE ZNA

So³tys Zagryziakowa z Kwaniewic

MASZ BABO PLACEK !
W niedzielê, 15 maja, odby³ siê V Zjazd Powiatowy Polskiego Stronnictwa
Ludowego w Kutnie. Wielu interesowa³o tylko: Czy bêdzie kadrowa
zmiana !? By³a, co prawda nie taka jak zapowiadali rozrabiacy....
Wygra³ rozs¹dek i ch³opski rozum! Zwyciê¿y³ Robert Pawlikowski (wójt
gminy Oporów), który pokona³ swoj¹ rywalkê 29:19. W sk³ad nowego starego zarz¹du, poza prezesem, gminni prezesi: Krzysztof Ko³ach (Bedlno,
wójt, wczeniej wojewoda p³ocki), Andrzej Karniszewski (¯ychlin),
Tadeusz Pawlikowski (Strzelce), Alina Szczepaniak (D¹browice),
Krystyna Jasiñska (Nowe Ostrowy) El¿bieta Kacprzak (Kroniewice)
i Zbigniew Janczak (Kutno). Poza tym dokooptowano jeszcze do 11-osobowego Zarz¹du dwie osoby: Marka Jankowskiego (przewodnicz¹cego
Rady Powiatu Kutnowskiego) i Zdzis³awa Trawczyñskiego jako honorowego prezesa (dotychczasowego prezesa, aktualnego wicestarostê powiatu
kutnowskiego i - o czym ma³o kto wie - wiceprezesa ZW PSL w £odzi).
Masz babo placek! Pszczelarze optuj¹ o ustawê dotycz¹c¹ pasiek. Poniewa¿ aktualnie ka¿da gmina ma w tym wzglêdzie samodzielnoæ, wiêc
wiêkszoæ ich w³adyków zamiast nakazaæ np. trzymetrowe ogrodzenie
uli po prostu... usuwaj¹ pszczo³y (nawet z obrze¿y miejscowoci). Chyba
ma³o kto wie, ¿e w Kutnowskiem dzia³a Regionalny Zwi¹zek Pszczelarzy
Ziemi Kujawsko-Dobrzynskiej - Powiatowe Ko³o Pszczelarzy w Kutnie,
który liczy 57 osób. Prezesem jest Piotr Ma³yszek (660-179-684), skarbnikiem Jacek Nowak, sekretarzem Leszek Musierowicz, a cz³onkami
Zarz¹du s¹: Arkadiusz Grzybowski i Maciej Winiewski. Siedzib¹ Zwi¹zku
jest Orodek Kultury Gminy Kutno w Leszczynku, w którym pszczelarze
odbywaj¹ robocze spotkania (przewa¿nie w niedziele). Masz babo placek!
Ogrodnicy, jak zwykle mroni, podobnie jak Zoka, ale i póniej te¿
trochê przymrozi³o. Ale deszczu tyle co kot nap³aka³!? La³o i to porz¹dnie - ko³o Strykowa i Gostynina, a u nas napada³o deszczu tyle,
¿e w godzinê po padaniu nie by³o ka³u¿ czy b³ota. Grozi wiêc susza, bo
weszlimy w okres wegetacji praktycznie bez zapasów wody. A to plajt¹
grozi wielu gospodarstwom ! Tym bardziej, ¿e du¿e straty spowodowa³y
zimowe przymrozki, po których trzeba by³o przesiaæ wiele rzepaku i zbó¿.
Jest le finansowo i nie tylko ze wzglêdu na z³¹ sytuacjê na rynku mleka,
wo³owiny i zbo¿a...
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Felieton Bywalca

DZIEŃ DZIECKA
Ka¿dego roku 1 czerwca jest wa¿nym wiêtem dla naszych dzieci.
Równie¿ doroli musz¹ stan¹æ na wysokoci zadania, bowiem
zapewnienie rozwoju dzieci i ich pomylnoæ jest warunkiem rozwoju i pozycji narodu w czasach totalnej globalizacji. Odpowiedzialni rodzice, dziadkowie i rodzina jako ca³oæ dwoj¹ siê i troj¹,
by na twarzach ich pociech zawsze goci³ radosny umiech.
W Dniu Dziecka w naszych domach, przedszkolach, szko³ach oraz
wielu instytucjach prowadz¹cych dzia³alnoæ kulturalno-owiatow¹
organizowane s¹ specjalne imprezy i zabawy. W tym roku dodatkowym czynnikiem wzmacniaj¹cym kondycjê rodzin wielodzietnych jest wdro¿ony program 500 plus. Do Dnia Dziecka skorzysta³o z niego oko³o 1,5 miliona dzieci. Jeszcze prawie drugie tyle
wniosków czeka na realizacjê. Program 500 plus jest strza³em
w dziesi¹tkê, bardzo pozytywnie odbieranym przez rodziny. To
tyle optymizmu i miodu, a teraz trochê przys³owiowego dziegciu.
Niestety, mamy doæ liczn¹ grupê doros³ych dzieci, które niezale¿nie od powa¿nego i zaawansowanego wieku zachowuj¹ siê
nieodpowiedzialnie. Czêsto ich dzia³alnoæ jest szkodliwa. Gdyby
istnia³ wehiku³ czasu, pozwalaj¹cy cofn¹æ siê do przesz³oci, to
nale¿a³oby ca³e to towarzystwo wys³aæ do piaskownicy. Budowanie
zamków na piasku i nowomowa oderwana od rzeczywistoci to
ich specjalnoæ. Na piaskownicy, ró¿nej maci pseudofachowcy
i dzia³acze mogliby siê piêknie realizowaæ, a szkody spo³eczne,
moralne i finansowe by³yby raczej ¿adne. Byæ mo¿e równie¿
odpowiednia edukacja i eliminacja zbyt wysokiego ego inaczej
ukszta³towa³aby ich nowy rozwój. Przed Dniem Dziecka pojawi³y
siê informacje, ¿e w ramach autorskiego planu kutnowskie doros³e
dzieci chc¹ zawiesiæ dzia³alnoæ Oddzia³u Dzieciêcego Kutnowskiego Szpitala Samorz¹dowego. Jest to oryginalny prezent dla
naszych dzieci serwowany przez nieudany i mocno kosztowny
Zarz¹d kutnowskiego szpitala. Pamiêtajmy, ¿e prezes co miesi¹c
kasuje te marne 17,5 tysi¹ca z³otych, bo na tyle wyceni³ swoj¹, le
spo³ecznie ocenian¹, pracê. Na to nak³ada siê fatalna dzia³alnoæ
Zarz¹du Powiatu i wspieraj¹cej go koalicji sk³adaj¹cej siê z radnych Komitetu Obywatelskiego, Polskiego Stronnictwa Ludowego
i Platformy Obywatelskiej. Wielu krytyków tej egzotycznej koalicji
twierdzi, ¿e nieuchronnie zbli¿a siê czas, w którym po budowniczych powiatowych zamków na piasku pozostanie tylko wspomnienie.
Krzysztof Wac³aw Dêbski

ŁÓDZKIE „POKOLENIA”
W poniedzia³ek, 23 maja 2016 roku w £odzi, odby³o siê Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze wojewódzkich struktur Stowarzyszenia Pokolenia. Na kolejn¹ kadencjê, na lata 2016-2020, zosta³ wybrany
nowy, 15-osobowy Zarz¹d Wojewódzki. Przewodnicz¹cym Zarz¹du
zosta³ Marek Klimczak. Jednym z trzech wiceprzewodnicz¹cych jest
Krzysztof Wac³aw Dêbski, który jest równie¿ nowym przewodnicz¹cym
Zarz¹du Powiatowego Pokoleñ w Kutnie.
Redakcja

Z innych szpalt
Najg³upsi w Europie

Prof. Andrzej Karpiñski: Gdyby nie dopuszczono do tak masowej likwidacji
zak³adów przemys³owych bezrobocie by³oby o 1,5 miliona mniejsze,
a zarobki o jedn¹ trzeci¹ wy¿sze. (...) Polska jest jednym z dwóch krajów
o najg³êbszej dezindustrializacji i najwiêkszym spadku zatrudnienia
w przemyle w powojennej Europie.(...) Po 1989 r. zlikwidowano 1675
zak³adów przemys³owych, 33% ca³ego maj¹tku. To europejski rekord. (...)
w Europie Zachodniej likwidowano zak³ady przestarza³e, nierozwojowe.
U nas - najnowoczeniejszy przemys³: elektroniczny, informatyczny, zbrojeniowy, chemiczny. (...) Nie wolno by³o na tak¹ skalê dopuszczaæ do
wrogich przejêæ zak³adów. W ten sposób przejêto 23% maj¹tku i kapita³u.
Trudno znaleæ racjonalne przyczyny upadku zak³adów produkuj¹cych
obrabiarki czy maszyny budowlane. (...) Praktycznie unicestwiono przemys³ lekki, podczas gdy Belgia czy Portugalia dzi w nim siê specjalizuj¹. (...) Pad³ ca³y polski przemys³ elektroniczny. W Warszawie upad³o 40
zak³adów, na 45 zbudowanych. Nast¹pi³a likwidacja wielu dzia³ów przemys³u spo¿ywczego, takich jak: t³uszczowy, tytoniowy, cukrownictwo.
Stracone sznase [w:] Przegl¹d nr 21 (855) z 23-29.05.2016. s. 8-15
(tytu³ wziêto z ok³adki tego wydania tygodnika)

WÓJT
GMINY
KUTNO
DZIEŃ
DZIECKA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Seriê animacji rekreacyjnych przeprowadzili instruktorzy OKGK Ma³gorzata
Szczepañska i Grzegorz Rabczyñski. - Pogoda dopisa³a i frekwencja by³a
znakomita. W przesympatycznej atmosferze moglimy spêdziæ niedzielne
popo³udnie - mówi Micha³ £uczak, dyrektor Orodka Kultury Gminy Kutno.
O godzinie 18.00 na scenie pojawi³ siê kutnowski zespó³ Sobota, który
bawi³ uczestników festynu do pónych godzin wieczornych.

STRZEGOCIN W BISKUPINIE

W pi¹tek, 20 maja 2016 r., najm³odsi uczniowie Szko³y Podstawowej im.
Kornela Makuszyñskiego w Strzegocinie wybrali siê na ca³odniow¹ wycieczkê do Rezerwatu Archeologicznego w Biskupinie. Przekraczaj¹c
bramê udalimy siê w stronê Pawilonu Muzealnego, gdzie przewodniczka opowiada³a nam o historii biskupiñskiej wioski. Obejrzelimy wiele
ciekawych eksponatów i udalimy siê do zrekonstruowanej wioski wczesnopiastowskiej. Przed chatami spotkalimy rzemielników odtwarzaj¹cych ¿ycie codzienne ludzi tamtego okresu. Niektórzy ch³opcy próbowali
swoich si³ w snycerstwie. Najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³a chata
barda, który gra³ na wykonanych przez siebie instrumentach z rogu, koci
i drewna. Po opuszczeniu wioski skierowalimy siê w stronê pó³wyspu,
gdzie zwiedzilimy znan¹ na ca³ym wieci rekonstrukcjê osiedla obronnego ludnoci kultury ³u¿yckiej zwan¹ polskimi Pompejami. We wnêtrzu
jednej z chat czeka³a na nas garncarka, która opowiedzia³a nam jak przed
wiekami nasi przodkowie lepili naczynia z gliny. Po chwili sami usiedlimy do sto³ów i zaczêlimy lepiæ gliniane naczynia. Po zakoñczonej pracy udalimy siê na przystañ, gdzie czeka³ na nas Diabe³ wenecki- statek
pasa¿erski, którym op³ynêlimy biskupiñskie jezioro. Patrz¹c z pok³adu
statku na bramê i wa³y wioski obronnej zrozumielimy dlaczego nasi
praprzodkowie wybrali to miejsce na swoj¹ siedzibê. W pobliskim zajedzie zjedlimy obiad i spalilimy kalorie na placu zabaw. Jeszcze tylko
obowi¹zkowy sklepik z pami¹tkami i pe³ni wra¿eñ wrócilimy do domu.

Harcerstwo,
a wojskowoæ

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie odby³o siê
V seminarium Dziedzictwa i Tradycji Orê¿a Polskiego zatytu³owane
Harcerstwo, a wojskowoæ.
Z prelekcjami wyst¹pili: Wies³aw
Paluchowski (Stowarzyszenie
Historyczne Pu³k 37), Anna Baranowska (Hufiec ZHP Kutno) Wies³aw
Aksman (Kr¹g Instruktorski Dêbo-

wego Licia), Wojciech Malesa
(Pabianice), Piotr Paradowski
(GRH 26 Skierniewickiej DP
i Stanis³aw Traczyk (Zwi¹zek
Kombatantów RP). Po wyk³adach
na ulicach Kutna rozegrano harcersk¹ grê miejsk¹, zorganizowan¹
przez Hufiec Kutno.

Rock & Rose Fest

Tortharry, Moskwa, Nove, Setheist,
Spatial, i Luxtorpeda zagra³y podczas
czwartej edycji Rock & Rose Fest.
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¯YCIE HISTORYCZNE
W Dobrodziejówce

SPOTKANIE MUZEALNE
Podczas kolejnego spotkania, na zaproszenia ks. Jana Dobrodzieja,
w Dobrodziejówce dyrektor Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Kroniewicach Grzegorz Dêbski zaprezentowa³ przyby³ym swoj¹ placówkê. Na samym pocz¹tku podkreli³, i¿ nie
by³oby tego muzeum, gdyby nie postaæ twórcy muzeum Jerzego
Dunin-Borkowskiego (1908-1992). To w³anie na bazie Jego
prywatnych zbiorów, zgromadzonych na pocz¹tku XX w. przez
Jerzego Dunin-Borkowskiego i zaliczanych do najwiêkszych
w Polsce, w wyniku przekazania na pañstwo utworzono muzeum
w Kroniewicach. Mia³o to miejsce w dniu 24 IX 1978 r. Dyrektor
podkreli³, i¿ umowa darowizny nakazywa³a utworzenie muzeum
jako placówki narodowej, st¹d powsta³ w Kroniewicach oddzia³
Muzeum Narodowego w Warszawie, ale im. Jerzego Dunin-Borkowskiego, którego kolekcjoner zosta³ do¿ywotnim kuratorem.
Ten stan rzeczy trwa³ do momentu likwidowania Oddzia³ów przez
Muzeum Narodowe i przekazania kroniewickiego muzeum
województwu - wówczas p³ockiemu. Ostatecznie, po zmianach
samorz¹dowych, placówka zosta³a przekazana w 1999 r. na powiat
kutnowski jest ona instytucj¹ samorz¹dow¹. Muzeum mieci siê
w klasycystycznym zespole budynków by³ego zajazdu. Jego
budowniczym by³ Rajmund Rembieliñski, w³aciciel Kroniewic.
Przed 1803 r. zosta³ wzniesiony budynek g³ówny, mieszcz¹cy czêæ
hotelow¹ i ober¿ê. Oko³o 1821 r. dobudowano do niego budynki
stajni i wozowni., natomiast po 1826 r., dostawiono do nich obiekt,
mieszcz¹cy mieszkanie ober¿ysty i pomieszczenia gospodarcze.
Tak rozbudowany zespó³ zajazdu przybra³ kszta³t litery u i by³
wówczas jednym z najwiêkszych tego rodzaju obiektów w Polsce
rodkowej. Oko³o 1926 r. zespó³ zajazdu naby³ W³adys³aw
Dunin-Borkowski, miejscowy farmaceuta i ojciec Jerzego. Nastêpnie
do 1978 r. w budynku g³ównym ojciec, potem syn, prowadzili
Aptekê pod £abêdziem. Jednoczenie od lat piêædziesi¹tych XX
w., na jego piêtrze, funkcjonowa³o prywatne Muzeum nad aptek¹,
prowadzone przez J. Dunin-Borkowskiego. Po przekazaniu zbiorów,
w 1979 r., zespó³ zajazdu zosta³ kupiony przez Muzeum Narodowe
w Warszawie od prywatnych w³acicieli i przeznaczony na muzeum. W latach póniejszych za spraw¹ województwa p³ockiego
budynki by³y stopniowo restaurowane, by przyj¹æ obecny kszta³t.
Ekspozycje sta³e prezentuj¹ najwa¿niejsz¹ czêæ kolekcji Jerzego
Dunn-Borkowskiego zosta³a podzielona na kilka sal roz³o¿onych
w dwóch obiektach  dawnym zajedzie i stajni:
Gabinet kolekcjonera - prezentuje wiele ciekawych pami¹tek
osobistych i portretów, zwi¹zanych z patronem muzeum oraz
rodami: Bacciarellich i Dunin-Borkowskich, ponadto kilka interesuj¹cych wyrobów rzemios³a artystycznego (XVIII, XIX w.).
Sala gen. W. Sikorskiego - eksponuje meble, wyroby rzemios³a
artystycznego oraz rzeczy osobiste, nale¿¹ce do genera³a i ministra, póniejszego premiera Rz¹du Polskiego na Emigracji (19391943). Ponadto polskie mundury wojskowe z okresu II wojny
wiatowej.
Sala portretowa - znajdujemy tutaj interesuj¹cy zespó³ portretów i obrazów (II po³. XVIII w.), malowanych przez Marcellego
Bacciarellego, nadwornego malarza króla Stanis³awa Augusta.
Ponadto obrazy i portretów innych malarzy, w tym ucznia nawet
Rembrandta. W tym miejscy Dyrektor zwróci³ uwagê, i¿ wspomniany obraz znalaz³ siê w Katalogu Zbiorów królewskich £azienek
a bêd¹cych z kolekcji króla Stanis³awa Poniatowskiego.
Salonik - kiedy ulubione miejsce pracy kolekcjonera, gdzie
podejmowa³ wielu swoich s³ynnych goci. Swoim klimatem
i wygl¹dem najbardziej nawi¹zuje do dawnego prywatnego
Muzeum nad aptek¹. Eksponuje ciekawy zespó³ polskiego
malarstwa i grafiki (XIX/XX w.), jeden z wiêkszych w polskich
muzeach zbiór miniatur oraz ciekawe meble.
Sala Kolekcjonerskie pasje Jerzego Dunin-Borkowskiego mieci siê w dawnym budynku stajni i wozowni. Prezentuje
szerokie spektrum zainteresowañ kolekcjonerskich patrona muzeum:
malarstwo, grafikê, militaria, srebra, porcelanê, cynê, meble,
zegary, pami¹tki po wybitnych Polakach, jak ks. J. Poniatowski,
marsza³ek J. Pi³sudski, pisarze  K. Makuszyñski, J. S³owacki,
J. Kasprowicz i B. Prus. Aran¿acja tej ekspozycji nawi¹zuj¹ca
klimatem do XIX w. muzeów osobliwoci przygotowana jeszcze
przez pracowników Muzeum Narodowego w Warszawie.
Now¹ ekspozycj¹ jest utworzona po 2007 r. Sala gen. W³adys³awa
Andersa, prezentuj¹ca dzieje genera³a i ¿o³nierzy 2 Korpusu.
Na koniec dyrektor zaprosi³ wszystkich zgromadzonych do
odwiedzenia muzeum w Kroniewicach. Doskona³¹ okazj¹ bêdzie
obchodzone po raz 15 ju¿ w dniu 12 czerwca Ogólnopolskie wiêto
Kolekcjonerów i Targi Kolekcjonerskie na Skrzy¿owaniu. /G.D./

Z najnowszej historii
10 VI 1996 - otwarto dwa pierwsze boiska do baseballu w Europejskim
Centrum Szkolenia Ma³ej ligi Baseballu i Softballu.
29 IV 1991 - zmar³ Boles³aw Wituszyñski, s³ynny kutnowski hodowca
ró¿, którego pomnik jest w Parku Traugutta

DZIEŃ PATRONA
Uczniowie w Gimnazjum w Ostrowach uroczycie wiêtowali Dzieñ
Patrona Szko³y - genera³a W³adys³awa Andersa. Rozpoczê³y siê one ju¿
12 maja, kiedy delegacje uczniów z klas i opiekunowie z pocztem sztandarowym wziê³y udzia³ w uroczystociach patriotycznych w Warszawie
- 46 rocznica mierci genera³a W³adys³awa Andersa, 72 rocznica zdobycia
Monte Cassino i 81 rocznica mierci J. Pi³sudskiego.

Centralnym punktem uroczystoci by³a uroczysta odprawa warty honorowej
przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza. Na plac Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego przybyli przedstawiciele najwy¿szych w³adz pañstwowych, wród
nich m.in. minister Anna Maria Anders, córka gen. W³adys³awa Andersa,
weterani, harcerze i m³odzie¿. By³y przemówienia, z³o¿enie pod Pomnikiem bia³o-czerwonych wi¹zanek i przemarsz sztandarów. Zaszczytem
dla uczniów Gimnazjum w Ostrowach by³a wspólna fotografia z Ann¹
Mari¹ Anders.
Zwieñczeniem patriotycznego wyjazdu by³ spacer pod Pomnik Bitwy
o Monte Cassino oraz zwiedzanie Wojskowych i Starych Pow¹zek.
Tak¿e 12 maja czternastoosobowa grupa gimnazjalistów wziê³a udzia³
w 10 Gwiadzistym Rajdzie Rowerowym Kroniewickie Maki. W trakcie
pokonywania trasy rowerowej m³odzie¿ mia³a mo¿liwoæ wykazania siê
znajomoci¹ biografii bohatera spod Monte Cassino, a tak¿e sprawdzenia
swych umiejêtnoci w konkurencjach sportowych oraz grach logicznych.
Koñcowym etapem rajdu by³ udzia³ w uroczystociach i z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem genera³a W³adys³awa Andersa na skwerze miejskim
w Kroniewicach.
(ci¹g dalszy - strona 15)

To ju historia

POWIAT W „PIGUŁCE”

... Powiat kutnowski powsta³ w 1867 roku. Tworzy³y go wówczas cztery
miasta: Kutno, ¯ychlin, D¹browice i Kroniewice oraz 14 gmin: B³onie,
D¹browice, Krzy¿anówek, Kutno, Mikstal, Oporów, Plecka D¹browa,
Rdutów, Sójki, Wojszyce, Wroczyny, ¯ychlin. Po odzyskaniu niepodleg³oci tylko Kutno posiada³o prawa miejskie. W 1924 r. - przywrócono je
¯ychlinowi, w 1926 r. - Kroniewicom. By³o wówczas 12 gmin: B³onie,
D¹browice, Dobrzelin, (do 1927 r. gmina wiejska ¯ychlin), Kroniewice,
Krzy¿anówek, Kutno, £aniêta, Oporów, Plecka D¹browa, Rdutów, Sójki
i Wojszyce. Pierwszym komisarzem ludowym (starost¹) i przewodnicz¹cym sejmiku powiatowego by³ W£ADYS£AW FROELICH (19181919). W sierpniu 1919 r. Komisarzy Ludowych (Rz¹dowych) zast¹pili
starostowie, mianowani przez MSW i podlegli - wojewodzie. Funkcje te
w okresie II RP kolejno pe³nili: FRANCISZEK PIRO¯EK (1919-1923),
MARCIN HEYMAN (1923-1926), WITOLD ¯BIKOWSKI (19271931), Antoni Winczewski (1931-1932), WITOLD PE£CZYÑSKI
(1932-1939) i TADEUSZ BUYKO (maj - wrzesieñ1939 r.). Organem
pomocniczym dla starosty by³ Urz¹d Starociañski (Starostwo). Siedzib¹
Starostwa by³ budynek przy ulicu 29 Listopada 1 (obecny gmach UG Kutno
przy Ratuszu).

HISTORYCZNY POCZET BURMISTRZÓW
W okresie miêdzywojenny burmistrzami Kutna byli: TOMASZ KLEPA
(1918-1926), STANIS£AW GRUSZCZYÑSKI 1926-1934), EDWARD
BARTOSIEWICZ (1934), JÓZEF ARNOLD (1934-1935), W£ADYS£AW PARNIEWSKI (1935-1936) i EUGENIUSZ FILIPOWICZ
(1936-1939). Natomiast burmistrzami ¯ychlina byli: IGNACY KURSKI
(1926-1929), FELIKS ANDRYSIEWICZ (1929-1939). Z kolei historycznymi burmistrzami Kroniewic byli: W£ADYS£AW BOROWSKI
(1924-1926) i EDMUND DEMBOWSKI (1927-1939).
/K.S./
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Sukcesy uczniów Jubilatki

MUZYCZNI LAUREACI
Zbigniew Pisarkiewicz (klarnet, nauczyciel - Jerzy lêzak), I nagroda,
Konkurs M³odego Muzyka, Szczecinek, 12-15 V 1976; Szkolna Orkiestra
Dêta (nauczyciel Ireneusz Biernacki), I miejsce, Wojewódzki Festiwal
Orkiestr Dêtych, P³ock, 29 VI 1977 r.; Bogdan £apko (tuba, nauczyciel Zdzis³aw Piernik), I miejsce, Ogólnopolskie Przes³uchanie Uczniów Szkó³
Muzycznych II stopnia klas instrumentów Dêtych, Blaszanych, Czêstochowa 21-24 II 1983 r.; Rados³aw Rojewski (tuba, nauczyciel - W³odzimierz
Kukuæ), I miejsce, Ogólnopolskie Przes³uchanie Uczniów instrumentów
Dêtych i Blaszanych, Koszalin, 28-31 III 1985 r.; Ewa Pustowska (El¿bieta Mi), I miejsce, Konkurs Wiedzy o Bachu, Haendlu i baroku, P³ock,
31 III 1985 r.; Rafa³ Groblewski (fortepian, Krystyna Miszkiewicz),
I miejsce w grupie starszej, II Konkurs Pianistyczny dla Dzieci im. J.S.
Bacha, 23 V 1986 r.; Zbigniew Grzanka (El¿bieta Mi), I miejsce, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Karolu Szymanowskim, P³ock 29 III 1987 r.;
Ilona Szadkowska (El¿bieta Mi), I nagroda. Konkurs Wiedzy o Muzyce
Rosyjskiej i Radzieckiej, P³ock, 8 XI 1987 r.; Pawe³ Zielak (Jerzy lêzak),
I nagroda, Makroregionalny Konkurs Klarnetowy, £ód, 1993, równie¿
I miejsce Makroregionalne Przes³uchanie Instrumentów Dêtych Drewnianych Szkó³ Muzycznych I sopnia, £ód, 3 III 1994; Barbara Gajewicz
(Bogus³awa Urbanowicz), I nagroda, Konkurs Wiedzy o Smetanie, P³ock,
21 V 1994; Bernard Pyczkowski (klarnet, Jerzy lêzak), I miejsce,
Makroregionalne Przes³uchanie Instrumentów Dêtych Drewnianych, Piotrków Trybunalski, 28 II 1996; Szkolna Orkiestra Dêta (Ireneusz Biernacki, Rados³aw Rojewski), Nagroda G³ówna Miêdzynarodowy Festiwal
Orkiestr Dêtych w Bad Lausick (Niemcy), 25-27 I 2001 r.; Krzysztof
Sza³ek (klarnet, Jerzy lêzak), w VII Ogólnopolskim Konkursie M³odych
Instrumenatalistów w Bydgoszczy, 18-19 V 2002, równie¿ I miejsce
w Konkursie na wykonanie utworu muzyki XX wieku. P³ock, 28 III 2003;
Jakub Zarêbski (B. Kwiatkowska-Paszoch), I miejsce, Regionalny Konkurs Solfe¿owy dla Najm³odszych. Pabianice, 2 IV 2004; Aleksander
Stucha³a (puzon, Grzegorz Radziejewski), I miejsce, I Regionalny Konkurs Klas Puzonu, Saxhornu i Tuby. Pabianice, 23 IV 2005 r.; Agnieszka
Pajor (fortepian, Jaros³aw Domaga³a) laureat Konkursu dla uczniów szkó³
muzycznych II stopnia w ramach programu Agrafka muzyczna, Fundacji
Pro Bono Poloniae, Warszawa, 22 V 2005 r.; Zbigniew Chojnacki (akordeon, Marcin Janiszewski), I miejsce, VI Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy Muzyki Rozrywkowej i Popularnej. Go¿ycko, 24-25 III 2006;
Adam Drzewiecki (fortepian, Jaros³aw Domaga³a), I nagroda w grupie II,
V Konkurs Muzyki Wspó³czesnej. P³ock, 27 III 2006 r.; Jakub Trzeciak
(akordeon, Janusz Meisner), I nagroda w grupie I, V Konkursu muzyki
Wspó³czesnej. P³ock, 27 III 2006; Micha³ Chojnacki (fortepian, K. HussarMoczulska), I miejsce w kategorii II, I Miêdzyszkolnego Konkursu na
Wykonanie Miniatury Polskiej. Kutno, 20 III 2007; Bart³omiej Gor¹czkowski (akordeon, Janusz Meisner), I miejsce w kategorii IV, Nagroda
G³ówna za Osobowoæ Artystyczn¹, I Miêdzyszkolnego Konkursu na
Wykonanie Miniatury Polskiej. Kutno, 20 III 2007 r.; Jakub Gajdecki
(Bogna Siwiñska), nagroda XV Miêdzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu. Sochaczew, 15-17 XI 2007; Micha³ Chojnacki
(K. Hussar-Moczulska), nagroda XV Miêdzynarodowego Festiwalu
Chopinowskiego na Mazowszu. Sochaczew, 15-17 XI 2007; Krzysztofa
Baliñska (Jerzy lêzak), I nagroda, Konkurs M³odych Klarnecistów.
Zgierz, 2007 r.; Emilia Zieliñska (Bo¿ena Wagner), I miejsce w kategorii II,
II Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. prof. Haliny S³onickiej. Suwa³ki,
26-27 IV 2008; Emilia Zieliñska (Bo¿ena Wagner), I miejsce w grupie II,
IV Ogólnopolski Festiwal Wokalny im. Marii Stankowej, Olsztyn, 6-7 III 2009;
Bart³omiej Gor¹czkowski (akordeon, Janusz Meisner, Roman Buga
i Jerzy lêzak), I nagroda w kategorii zespo³ów kameralnych, VII Konkurs Muzyki Wspó³czesnej. P³ock, 16-17 III 2009; Jakub Trzeciak (akordeon, Janusz Meisner), I miejsce w kategorii III, II Miêdzywojewódzki
Konkurs Wykonawstwa Muzyki Polskiej. Kutno, 23-24 IV 2009; Zespó³
ZbigBand (Marcin Janiszewski), laureat XV S³upeckich Spotkañ
Muzycznych, 27-28 XI 2009r.; Zbigniew Chojnacki (akordeon), Miros³aw Chojnacki (fortepian), Micha³ Olesiñski (gitara), Rafa³ Ró¿alski
(gitara basowa), Kamil Miszewski (perkusja) - (Marcin Janiszewski),
XVI M³awski Festiwal Muzyki Akordeonowej. 18-20 II 2010 r.; Alicja
Zientalska (Bo¿ena Wagner), I nagroda, Ogólnopolski Konkurs Wokalny
Wykonawstwa Pieni Artystycznej. Kutno, 12 III 2010 r.; Zespó³ ZbigBand (Marcin Janiszewski), I miejsce, XV Miêdzynarodowe Spotkania
Akordeonowe. Sanok, 2010 - 24 IV 2010; Zespó³ ZbigBand, I miejsce
w kategorii muzyki rozrywkowej, XIX Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki
Akordeonowej. Przemyl, 8-11 XII 2010 r.; £ukasz Szafrañski (saksofon, Pawe³ Zielak), I miejsce IX Konkurs Muzyki Wspó³czesnej. P³ock,
17-18 III 2011 r.; równie¿ I miejsce w kategorii IV, III Miêdzynarodowy
Konkurs Wykonawstwa Miniatury Polskiej. Kutno, 24-25 III 2011 r.;
Jakub Trzeciak (akordeon, Janusz Meisner), w kategorii IV, III Miêdzywojewódzki Konkurs Wykonawstwa Miniatury Polskiej. Kutno, 24-25 III
2011 r.; Pawe³ Szymczak (akordeon, Janusz Meisner), I miejsce w kategorii III, III Miêdzywojewódzki Konkurs Wykonawstwa Miniatury
Polskiej. Kutno, 24-25 III 2011 r.; £ukasz Szafrañski (saksofon, Pawe³
Zielak), I nagroda, III Miêdzyszkolny Konkurs Instrumentów Dêtych,
¯yrardów, 30 III 2011 r.; Micha³ Sobol (Karol Piszczorowicz), I nagroda,
IV Regionalny Konkurs M³odego Wiolonczelisty. Zduñska Wola, 15 IV
2011 r.; Marta Stachyra (Bo¿ena Wagner) I miejsce, IV Ogólnopolski
Festiwal Wokalny im. Marii Stankowej. Olsztyn, 12-13 IV 2013 r.;
Kamil Pasikowski (puzon, Rados³aw Szulc) I miejsce w kategorii III,
V Miêdzywojewódzki Konkurs Wykonawstwa Utworu Kompozytora
Polskiego. Kutno, 23-24 III 2015 r.; Tomasz Pi¹tek (klarnet, Jerzy lêzak),
I miejsce w kategorii IV, V Miêdzywojewódzki Konkurs Wykonawstwa
Utworu Kompozytora Polskiego, Kutno, 23-24 III 2015 r.; Micha³ Braszkiewicz (Janusz Meisner), I nagroda, I Regionalny Konkurs Akordeon Magiczny Instrument, Be³chatów, 29 IV 2015 r.; Gabriel £opata (klarnet,
Jerzy lêzak), nagroda w grupie I, IV Regionalne Muzyczne Prezentacje
Najm³odszych Klarnecistów i Saksofonistów, Zgierz, 3 XII 2015 r.;
Adrian Palmowski (klarnet, Jerzy lêzak), I nagroda w grupie II, XXIV
Poznañski Konkurs Instrumentów Dêtych i Drewnianych, 5 III 2016 r.
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SAMO ¯YCIE

SPORTOWE PRZE¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

POLFARMEX W SEZONIE
2015/2016

Rozbójnik

W czwartek, 19 maja, o 23.40 oficer
dy¿urny KPP otrzyma³ zg³oszenie,
¿e w parku Traugutta 23-letni
mieszkaniec Kutna zosta³ uderzony
w ty³ g³owy przez nieznanego
sprawcê. Grozi³ on poszkodowanemu,
a nastêpnie wyrwa³ mu z r¹k plecak
i uciek³. Patrole policjantów, dziêki
dok³adnemu opisowi sprawcy,
dostrzeg³y mê¿czyznê w rejonie
KDK. Na widok policjantów zacz¹³
uciekaæ, ale zosta³ zatrzymany. To
25-letni mieszkaniec Kutna, wczeniej karany za podobne przestêpstwa. By³ pod wp³ywem alkoholu.
Us³ysza³ zarzuty rozboju w warunkach recydywy. Grozi mu do 15 lat
wiêzienia.

Przymusowe zatrzymanie
W D¹bkowicach, gmina Strzelce,
dwaj kierowcy z województwa
mazowieckiego jechali za Volkswagenem Golfem, którego kierowca
jecha³ zygzakiem. Gdy auto siê
zatrzyma³o mê¿czyni odebrali
kierowcy kluczyki. Kieruj¹cy VW
wysiad³ z auta i próbowa³ uciekaæ.
Zatrzymali go policjanci. Okaza³o
siê, ¿e 65-letni mieszkaniec powiatu
kutnowskiego - mia³ 2,2 promila

OG£OSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie w³asnociowe M-5 (72,9 m2), dwukondygnacyjne, dwa balkony, IV piêtro.
wymienione okna. Kutno, ulica
Podrzeczna. Tel. 691-997-360
Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514007-818
Sprzedam mieszkanie Szczecin
- Przec³aw 53 m2. Pokój + aneks
kuchenny. Nowe budownictwo.
Tel. 787-606-074
Sprzedam mieszkanie 47 m2, 2 pok.,
III p., os. XX-lecia. Tel. 609-107-203
Sprzedam mieszkanie 37,1 m2 os.
£¹koszyn, III piêtro lub zamieniê na
wiêksze do 50 m2. Tel. 690-362-064
Wynajmê mieszkanie w centrum
Gostynina 70 m2, wysoki standard
(mo¿na zaadaptowaæ na sklep,
gabinet lekarski, kancelariê). Tel.
602-528-813.
Sprzedam dom 153 m2 przebudowany, rozk³adowy, wszystkie media,
dzia³ka 1840 m2, Woniaków. Tel.
605-557-827
Sprzedam dom 220 m2 wysoki standard na dzia³ce 7500 m2. Tel. 507072-007
Sprzedam lub zamieniê na bloki
z dop³at¹ (parter lub I piêtro), dom
parterowy 100 m2 oraz zabudowania
gospodarcze na dzia³ce 1800 m 2
w miejscowoci Wierzbie k/Kutna.
Tel. 721-821-226
Sprzedam dzia³kê z budynkiem
przy ul Jagielloñskiej  mieszkania 51 m2 i 32 m2, lokal sklepowy
48 m2, poddasze 100 m2. Tel. 605991-655
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie, dostêp
do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51. Tel.
605-072-824
Wynajmê lokal na dzia³alnoæ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Królewskiej. Tel. 519-762-235
Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno
ul. Królewska. Tel. 883- 922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla przedstawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³alnoæ
us³ugowo-handlow¹, Kutno, ul. Królewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2
na dzia³alnoæ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wejcie.
Tel. 509-302-316
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alkoholu w organizmie.

Sprawca ustalony

Kutnowscy policjanci zatrzymali
sprawcê kradzie¿y i uszkodzeñ
mienia, które mia³y miejsce rejonie
Dworca PKP w Kutnie w nocy z 13
na 14 maja br. Okaza³ siê nim znany
policji 22-latek z Kutna. Zdewastowa³ on i okrad³ wspomnianej nocy
9 pojazdów, a do trzech siê w³ama³
i skrad³ m.in.: nawigacjê, kamerê
samochodow¹, skrzynkê z narzêdziami. Okaza³o siê, ¿e to równie¿
on 26 marca br. w³ama³ siê do sklepu
na ulicy Sienkiewicza i ukrad³
odzie¿, bi¿uteriê, kosmetyki i pieni¹dze za 850 z³otych, a tak¿e zdemolowa³ wnêtrze sklepu (straty
prawie 4 tysi¹ce z³otych). Tej samej
nocy uszkodzi³ okno w lokalu przy
ulicy Sienkiewicza. Policjanci ustalili, ¿e równie¿ w nocy 15 kwietnia
2016 roku podpali³ samochód
Volkswagen Polo, zaparkowany
przy ulicy Sienkiewicza w Kutnie.
Wandal us³ysza³ zarzuty zagro¿one
kar¹ do 10 wiêzienia.

pasie ruchu biega m³ody jelonek.
Zwierzê nie mog³o opuciæ terenu
autostrady z uwagi na siatkê ogrodzeniow¹. Policjanci kutnowskiej
drogówki, wspólnie z pracownikami
obs³ugi technicznej, zagonili go na
pobocze drogi. Z³apali wystraszonego, zmêczonego jelonka i przeciêli ogrodzenie. Wypuszczony
zwierzak bezpiecznie uda³ siê
w kierunku pobliskiego lasu.

¯ychliñski wandal

W ¯ychlinie, na osiedlu Traugutta,
w³acicielka Forda Mondeo zauwa¿y³a ko³o swojego auta podejrzanego mê¿czyznê. Powiadomi³a
wiêc policjantów. Mimo ¿e wandal
oddali³ siê z miejsca zdarzenia,
policjanci zatrzymali 53-latka
z ¯ychlina, który przebi³ trzy opony
w aucie.

Fiat z rowerzyst¹

W czwartek, 19 maja, policjanci
otrzymali informacjê, ¿e w rejonie
240 kilometra autostrady A-1 po

W Ostrowach, na drodze krajowej
nr 91, Fiat Puno potr¹ci³ rowerzystkê
52-letni¹ mieszkankê powiatu
kutnowskiego. Nie zachowa³a ona
nale¿ytych rodków ostro¿noci
przy zmianie pasa ruchu. Poszkodowana przewieziona zosta³a do
kutnowskiego szpitala. Mia³a z³aman¹ nogê i ogólne pot³uczenia.

Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ na
ROD Bielawki k/Kutna. Domek,
woda, pr¹d. Tel. 695-591-002
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania
osoby niepe³nosprawnej wraz z wózkiem po schodach. Maks. obci¹¿enie
130 kg. Tel. 604-913-028
Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
Sprzedam tanio wannê z hydromasa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne. Tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec na elewacjê budynków. Tel. 519762-235
Sprzedam przyrz¹d do æwiczeñ
GymForm. Stare ³ózko (stela¿)Tel.
607-38-65-49
Sprzedam nowe kolumny estradowe
LDM Celeste 200 W, 8 ohm, Bass
15``. Tel. 609-107-203
Odst¹piê plac na cmentarzu w Kutnie przy 1 bramie. Tel. 667-218-122
Sprzedam mieszkanie 57,6 m 2
(w³asnociowe), II piêtro - Podrzeczna, kuchnia i 3 pokoje. Tel.
517-745-957
Sprzedam mieszkanie 58 m 2
w centrum Kutna - niski czynsz.
Tel. 663-450-741
Sprzedam mieszkanie 58,30 m2;
IV piêtro, Kutno Grunwald, bardzo
dobry stan. Tel. 698-644-514
Sprzedam mieszkanie w³asnociowe
60,7 m2, 4 piêtro, ul. Chrobrego.
Tel. 607-754-736
Sprzedam mieszkanie w ¯ychlinie
47 m2, 4 piêtro, 2 pokoje, du¿y balkon.
Tel. 693-297-833; 509-238-386
Sprzedam 70,4 m2 w centrum Kutna,
w³asnociowe, wspólnota mieszkaniowa, 4 pokoje, podwy¿szony parter.
Tel. 606-185-176
Zamieniê mieszkanie spó³dzielcze
48 m2, parter - na wiêksze (do 60 m2)
do drugiego piêtra. Tel. 699-648-195

Zamieniê mieszkanie 30 m2 (p+k)
na wiêksze lub podobne, mo¿e byæ
zad³u¿one. Tel. 507-348-648
Wynajmê mieszkanie w centrum
Kutna (Barlickiego) 38 m2; p.2. Tel.
(24) 356-60-87
Wynajmê od maja 2016 mieszkanie
w centrum Kutna. Tel. 691-620-644
Wynajmê mieszkanie w centrum,
2 piêtro z balkonem. Tel. (24) 35660-87 w godz. od 17.00-19.00
Sprzedam dom 150 m2 w Kroniewicach. Cena do negocjacji. Tel.
663-495-985
Sprzedam nowo wybudowany
dom 137 m2+gara¿, Kutno Florek,
dzia³ka 1500 m2. Tel. 669-365-953
Sprzedam lub wynajmê dom ok.
300 m2 i 3 gara¿e (blaszaki) oraz
dzia³kê 0,30 ha. Tel. 663-112-226
Posiadam gara¿ do wynajêcia na
os. Grunwald. Tel. 602-777-770
Sprzedam stoisko na Manhattan.
Tel. 600-971-027
Sprzedam naro¿nik + dwa fotele,
stan bardzo dobry. Tel. 692-069-510
Sprzedam szafê, segment, biurko
i krzes³o do komputera. Tel. 662061-772
Sprzedam kuchniê elektrycznogazow¹ w dobrym stanie. Tel. (24)
285-12-80
Sprzedam ma³o u¿ywany materac
(na pilota) do masa¿u krêgos³upa
i innych czêci cia³a. Tel. 661-134-475
Sprzedam okno dachowe FAKRO z rolet¹. Tel. 692-069-510
Sprzedam tanio palmê (ok. 2 m
wysokoci) i dwie szafki kuchenne
nowe. Tel. 696-508-588
Odst¹piê miejsce na Cmentarzu
Parafialnym w Kutnie. Tel. 692940-348
Sprzedam plac na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Tel. 511-937-463
DID¯EJ - bale, wesela, imprezy
okolicznociowe. Tel. 609-107-203

Jelonek na A-1

Po¿ar...

Na autostradzie A-1 w Miejscu
Obs³ugi Podró¿nych w Krzy¿anowie
dosz³o do po¿aru samochodu Peugeot 206. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ po¿aru by³o zwarcie instalacji
elektrycznej. Na miejscu gasi³
po¿ar jeden zastêp JRG Kutno
i jeden druhów z OSP Krzy¿anów.
Samochód doszczêtnie sp³on¹³.
Nikt nie ucierpia³.

Graj¹cy drugi sezon w polskiej ekstraklasie kutnowski team rozegra³
³¹cznie 32 mecze w rundzie zasadniczej systemem jesieñ-wiosna,
z których 18 wygra³ (na wyjazdach 7) i poniós³ 14 pora¿ek (5 u siebie).
W Kutnie dru¿yna Polfarmexu rozgrywa³a spotkania w Tauron
Basket Lidze w gocinnej hali sportowej SP nr 9 przy komplecie fantastycznych kibiców.

Z³odziejski pilot

W Kutnie, na ul. Bohaterów Walk
nad Bzur¹, z³odziej z terenu budowy
ukrad³ pilota zdalnego sterowania
do wózka wid³owego. Straty oko³o
5 tysiêcy z³otych.

Z³odziejski cyklosport

W podkutnowskich Nowych Sójkach, z niezamkniêtego gara¿u,
z³odziej ukrad³ dwa rowery (damkê
i górski) powoduj¹c straty na sumê
700 z³otych.

Denatka

W miejscowoci Krzewie, gmina
Kroniewice, poci¹g pospieszny
miertelnie potr¹ci³ kobietê. Wed³ug
wiadków by³ to nieszczêliwy
wypadek, ofiara przechodzi³a przez
tory w niedozwolonym miejscu.

Dostawa Gazu
 Gold Gaz Plus

Tel. 355-15-99, 605-130-288

Dostawa Gazu
 Gold Gaz Plus

Tel. 355-15-99, 605-130-288

Dostawa Gazu
 Gold Gaz Plus

Tel. 355-15-99, 605-130-288

Sprzedam dzia³ki budowlane
po ok. 1500 m2 ka¿da, po³o¿one
oko³o 8 km od Kutna. Jedna
z dzia³ek zupe³nie pusta, na drugiej kilka drzew owocowych.
Media w drodze po stronie dzia³ek
(linia energetyczna i wodoci¹gowa). Dojazd drog¹ asfaltow¹.
Cena 38.000 z³ za dzia³kê (do
negocjacji). Dzia³ki gotowe do
budowy lub zagospodarowania.
W celach informacyjnych lub
obejrzenia - tel. 665-841-465
Sprzedam 6,2 ha ziemi, Piwki
ko³o Kutna. Tel. 605-830-684
Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha
w Podczachach (dostêp do pr¹du
i wody), kultywator i brony
pi¹tki (stan dobry), kabel do
si³y. Tel. 783-436-872

ARTYKUŁY METALOWE
• podkładki • nakrętki
• śruby • kołki • wkręty
Kutno, ul. £¹koszyñska 88
513-100-068, 509-305-980

Oto rezultaty podopiecznych trenerów: Jaros³awa Krysiewicza, Krzysztofa Szablowskiego i Wojciecha Walicha: z MKS D¹browa Górnicza
57:51, 86:76; z Asseco Gdynia 62:71, 75:44; z AZS Koszalin 74:70,
86:78; z WKS l¹sk Wroc³aw 64:56, 71:60; z Siark¹ Tarnobrzeg 77:60,
63:58; z King Wilki Morskie Szczecin 72:70, 64:69; z Polpharm¹ Starogard Gdañski 94:81, 92:82; z Energ¹ Czarnymi S³upsk 77:79, 84:87;
ze Stelmetem BC Zielona Góra 68:71, 50:81; z Treflem Sopot 48:61,
74:62; z PGE Turów Zgorzelec 70:68, 84:69; z Polskim Cukrem Toruñ
67:74, 71:72; ze Startem Lublin 67:58, 81:75; z Anwilem W³oc³awek
54:58, 58:84; z Ros¹ Radom 71:79; 62:64; z BM Stal Ostrów Wielkopolski 74:68, 75:79.
W rundzie zasadniczej kutnianie zajêli siódm¹ lokatê preferuj¹c¹ ich
do gry w presti¿owym play-offie z udzia³em omiu najlepszych dru¿yn TBL (grano do 3 zwyciêskich meczów). W æwieræfinale dru¿yna
z grodu nad Ochni¹ zmierzy³a siê ze zdobywc¹ Pucharu Polski Ros¹
Radom. Po zaciêtym trójmeczu przegra³a 66:76, 56:63 i 68:73.

Punkty w Tauron Basket Lidze (TBL) i w æwieræfinale play off (+)
o tytu³ najlepszego zespo³u w Polsce dla kutnowskiego Polfarmexu
zdobywali: Josh Parker 404 TBL+49; Jaros³aw Zyskowski 396
TBL+23; Michael Fraser 364 TBL+28; Bart³omiej Wo³oszyn 261
TBL+13; Micha³ Gabiñski 187 TBL+18; Jacek Jarecki 142 TBL+17;
Grzegorz Grochowski 130 TBL+6; Mateusz Bartosz 112 TBL+21;
Marcin Malczyk 54 TBL+9; Krys Faber 32 TBL+6; Szymon Pawlak
3 TBL; January Sobczak 2 TBL.

Sprzedam nowy dom, halê magazynow¹ na dzia³ce 1920 m2 przy
ul. Grunwaldzkiej. Tel 607-658-165
Sprzedam dom w Leszczynku
220 m2, dzia³ka 0,75 ha, oczyszczalnia, klimatyzacja, podwójny
gara¿, ogrzewanie z rekuperacj¹. Cena 890 tys. z³.
Tel. 507-072-007

NAGROBKI

Najtaniej w Kutnie
GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

24 254-63-23
24 254-57-35
606-590-643

Ponadto sukcesem zespo³u Polfarmexu by³ awans do ósemki
Pucharu Polski, w którym zmierzy³ siê w æwieræfinale (D¹browa Górnicza) z Anwilem W³oc³awek. Po zaciêtej walce uleg³ utytu³owanym
przeciwnikom 66:75, a punkty dla Naszych zdobyli (najwiêcej):
Fraser 16, Parker 13, Zyskowski 12, Gabiñski 6, Johnson 6. (cdn.).
Jerzy Papiewski
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KIBICUJEMY STASIOWI I MIKOŁAJOWI

Kicboxing

DOBRY POZIOM „KUTNA”
W Kurzêtniku odby³y siê mistrzostwa Polski seniorów w kickboxingu
w formule light contact i pointfighting.W imprezie udzia³ wziêli kutnowscy
kickboxerzy trenuj¹cy w M³odzie¿owym Domu Kultury w Kutnie i Akademii Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno: Jakub Kasica, Cezary Miklas,
Oskar Chojnacki i Adrian Mêdrzycki.

Maj¹ po nieca³e 12 lat. Uczêszczaj¹ do SP nr 9 w Skierniewicach. Ucz¹
siê bardzo dobrze. Graj¹ te¿ z powodzeniem w pi³kê no¿n¹. Ich dru¿yna MLKS Widok Skierniewice (trener Karol Skrzyd³o) - wystêpuje w rozgrywkach mistrzowskich okrêgu ³ódzkiego w klasie m³odszy m³odzik.
Ch³opcy dos³ownie ka¿dy wolny czas spêdzaj¹ na boiskach. S¹ bliniakami. Mimo ¿e urodzili siê w Skierniewicach zwi¹zani s¹ emocjonalnie
i mocno z Ziemi¹ Kutnowsk¹. Ich mama Kinga urodzi³a siê w Kutnie,
a tata Robert pochodzi z pod¿ychliñskiego Janowa. Futbolowy bakcyl
zaszczepi³ im pradziadek Stanis³aw Papiewski, który fascynowa³ siê
z ca³¹ rodzin¹, a zw³aszcza synami - Krzysztofem i Jerzym oraz wnukami
- Damianem, Tomaszem i Micha³em - gr¹ zespo³u (Stal, Emit, Emjeden)
z ¯ychlina (wtedy to by³a dobra pi³ka no¿na w grodzie nad S³udwi¹)!!
W Skierniewicach ich karierê sportow¹ koordynuje z wielkim znawstwem
Mama Kinga, która choæ jest cenion¹ nauczycielk¹ szko³y redniej (przedmioty cis³e), to spo³ecznie zajmuje siê szkoleniem (ma skoñczone odpowiednie kursy) m³odych futbolistów. Jest aktualnie selekcjonerem kadry
10-11-12 latków w OZPN. Najwiêksze sukcesy Stasia i Miko³aja Pruszkowskich (maj¹ rodzinê te¿ w Kutnie i czytaj¹ Powiatowe ¯ycie Kutna)
to m.in.: IV miejsce w Polsce szkó³ podstawowych zdobyte z reprezentacj¹
£odzi w G³ucho³azach, wywalczenie I lokaty i Pucharu Marsza³ka Województwa £ódzkiego, udzia³ w Miêdzynarodowym Turnieju w Niemczech
(s¹ w kadrze naszego regionu) i ostatnio zdobyte IV miejsce w wielkim,
presti¿owym i ogólnopolskim Turnieju z O Puchar Tymbarku - fina³
w Warszawie (z niego jest zdjêcie z prezesem PZPN Zbigniewem Boñkiem). Przed Stasiem (bramkarz) i Miko³ajem (defensywny pomocnik)
Pruszkowskimi dopiero sportowa kariera. Znaj¹c ich ambicjê, wolê walki
i pe³n¹ determinacjê do realizacji celów - jakim jest m.in. osi¹gniêcie
statusu pi³karza ekstraligi i byæ mo¿e reprezentanta Polski - wierzymy, ¿e
tak bêdzie. Tymczasem jest Nauka, Nauka, Nauka. Pomylnoci!

STRZELCE I OSTROWY GÓRĄ
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe w Kutnie (przewodnicz¹cy W³adys³aw Sokó³) przy wspó³udziale Ludowego Klubu Sportowego
Ostrovia Ostrowy i Szko³y Podstawowej w Ostrowach zorganizowa³o
i przeprowadzi³o Powiatowe Turnieje Pi³ki No¿nej Dziewcz¹t i Ch³opców
z cyklu Ma³a Pi³karska Kadra Czeka 2016, które by³y jednoczenie
eliminacjami do zawodów wojewódzkich (dziewczêta - Zelów, powiat
be³chatowski; ch³opcy - Skierniewice). Imprezy rozegrano w Ostrowach
na boisku Orlik. W turnieju dziewcz¹t wziê³y udzia³ trzy dru¿yny
reprezentuj¹ce: Szko³ê Podstawow¹ Ostrowy, SP w D¹browicach i SP
w Strzelcach. Grano systemem ka¿dy z ka¿dym.
Wyniki: D¹browice - Strzelce 0:2, D¹browice - Ostrowy 0:0, Strzelce Ostrowy 2:1. Imprezê wygra³ zespó³ Strzelec przed Ostrowami i D¹browicami. Poszczególne ekipy otrzyma³y puchary i sprzêt sportowy oraz
dyplomy. Najlepsz¹ strzelczyni¹ zosta³a Natalia Majchrzak ze Strzelec
(4 gole), a bramkark¹ - Klaudia Szadkowska z Ostrów. Otrzyma³y one
nagrody rzeczowe. Fundatorem wszystkich nagród by³o prê¿ne Powiatowe
Zrzeszenie LZS w Kutnie.
Szko³a Podstawowa w Strzelcach gra³a w sk³adzie: Daria Zawisza, Julia
Dyleciñska, Natalia Majchrzak, Kludia Rybicka, Alicja Wojtasiak, Oliwia
Szadkowska, Aleksandra Sztanowska, Weronika Bry³ka, Karolina Weso³owska, Julia Matusiak, Karolina Michalska, Wiktoria Górkiewicz. (opiekun
i trener - Bo¿ena Arkita). Powiat kutnowski w turnieju wojewódzkim
dziewcz¹t reprezentowaæ bêdzie SP Ostrowy (trener Witold Wojtczak).
Wród ch³opców gra³y z sob¹ zespo³y piêciu szkó³: SP Ostrowy, SP Szczyt,
SP Nowe, SP D¹browice, SP Strzelce. W eliminacjach: Ostrowy - Nowe 1:0,
Nowe - D¹browice 0:0, Ostrowy - D¹browice 7:0, Strzelce - Szczyt 2:1.
W finale zagra³y dwie pierwsze dru¿yny z grupy I i zwyciêzca grupy II:
Strzelce - Nowe 3:0, Ostrowy - Strzelce 2:0, Ostrowy - Nowe 3:0. W meczu
o IV miejsce Szczyt - D¹browice 6:0. Kolejnoæ turnieju: Ostrowy, Strzelce,
Nowe, Szczyt, D¹browice. Strzelcem zawodów zosta³ Dawid Walczak ze
Szczytu, a bramkarzem Kacper Trawiñski z Ostrów. Zwyciêzca turnieju,
SP Ostrowy, gra³ w sk³adzie: Kacper Trawiñski, Maksymilian Jelonek,
Szymon Wroc³awski, Kamil Kurantkiewicz, Kacper Dolatowski, Kacper
Michalak, Micha³ Wielkopolan, Micha³ Dzier¿awski, Jakub Jówiak,
Hubert Fija³kowski (trener - opiekun Witold Wojtczak). Ta dru¿yna
wyst¹pi w turnieju wojewódzkim. Powodzenia!
Jak nam powiedzia³ przewodnicz¹cy W³adys³aw Sokó³ zawody na Orliku
w Ostrowach by³y dobrze zorganizowane i panowa³a na nich niemal
rodzinna i integracyjna atmosfera.

W wyniku stoczonych walk zawodnicy uzyskali nastêpuj¹ce wyniki: Jakub
Kasica w kat. wagowej - 89 kg III miejsce, Cezary Miklas w kat. wagowej
- 84kg VII miejsce, Oskar Chojnacki w kat. wagowej - 69 kg VII miejsce,
Adrian Mêdrzycki w kat. wagowej - 63 kg VII miejsce. Nasi zawodnicy
kolejny raz spisali siê dobrze, walcz¹c na wysokim poziomie. Br¹zowy
medal Kuby cieszy tym bardziej, ¿e grupa wiekowa seniorska to ju¿ bardzo
dowiadczone grono kickboxerów w Polsce powiedzia³ trener Aleksander
Grabowski. Trenujemy dalej wiedz¹c nad czym musimy siê skupiæ doda³.
Bardzo dziêkujemy za wsparcie w wyjedzie(transport) firmie STEFTRANS z Witoni, Arkadiuszowi i Andrzejowi Barañskim doda³ trener
Mariusz Konwerski.

Pi³ka no¿na

KUTNO W IV LIDZE!
Dru¿yna trenera S³awomira Ryszkiewicza, wygrywaj¹c w 11 kolejce mistrzostw ³ódzkiej klasy okrêgowej u siebie ze Startem £ód,
ju¿ na cztery kolejki przed zakoñczeniem sezonu zapewni³a sobie
awans do wy¿szej klasy rozgrywkowej. To kolejny sukces tego
sympatycznego zespo³u i jego szkoleniowca.
KS Sand Bus Kutno - SKS Start £ód 9:2 (5:0)
Bramki: 1:0 - £ukasz Góralczyk (16), 2:0 - Andrzej Grzegorek (20),
3:0 - Piotr Mucha (28), 4:0 - Mariusz Jakubowski (34), 5:0 - Adrian Bartczak (44), 5:1 - Maciej Fr¹czkowski (55), 6:1 - Mariusz
Jakubowski (63), 7:1 - Kamil Zagajewski (69), 8:1 - Kamil Zagajewski (80), 8:2 - £ukasz Przybysz (90), 9:2 Kamil Zagajewski
(90+2).
Przypomnijmy, ¿e jesieni¹ w £odzi KS Sand Bus wygra³ 8:2 (5:2).
Bramkostrzelne spotkanie, w którym kutnianie mieli du¿¹
przewagê i w polu, i pod bramk¹ (ale szkoda, ¿e seryjnie pud³owali). W teamie Kutna podczas ca³ego meczu z Ba³uciarzami
gra³o 8 m³odzie¿owców (!). Udanie zadebiutowa³ Patryk Ga³ecki
(rocznik 1997). Nastêpne spotkanie w Kutnie 1 czerwca o godz.
18.00 z LZS Justynów.

DERBY DLA KUTNA
Dru¿yna trenera S³awomira Ryszkiewicza w 10 kolejce rundy wiosennej
sezonu 2015/2016 ³ódzkiej klasy okrêgowej pokona³a w Ostrowach miejscow¹ Ostroviê 2:1. Do przerwy kutnianie prowadzili 2:0 po golach:
w 23 minucie Damiana Ziemniaka i Micha³a Szymczaka w 42 minucie
(to pierwszy gol tego zawodnika w kutnowskim teamie - nabytek z Kroniewianki) Gospodarze grali ambitnie, ale staæ ich by³o tylko na jedn¹
bramkê, któr¹ zdoby³ w przed³u¿onym czasie gry Damian Kozanecki
(90+2). Kolejne punkty ciesz¹ niew¹tpliwie, ale martwi znów nieskutecznoæ strzelecka. Gdyby zespó³ z grodu nad Ochni¹ wykorzysta³ chocia¿
po³owê zmarnowanych okazji na gole, to wynik by³by prawie dwucyfrowy.
Przewaga du¿a, indolencja jeszcze wiêksza. Brylowa³ w niej zw³aszcza
Jakub Kustra (co siê z nim dzieje!). Godny uwagi jest fakt wprowadzenia
od pocz¹tku spotkania do zespo³u naszego lidera przez trenera Ryszkiewicza 7 m³odzie¿owców, którzy Go nie zawiedli. To nagroda te¿ za dobre
zdanie matury. Na wyró¿nienie zas³u¿yli zw³aszcza: Micha³ Szymczak
i Bartosz Kapruziak. KS Sand Bus ma ju¿ przewagê nad wiceliderem
GLKS D³utów 13 punktów.

Lekkoatletyka

„ O RÓŻĘ KUTNA”
Po raz 12 rozegrany zosta³ na Stadionie Miejskim im. H.T. Reymana Ogólnopolski Mityng z serii Grand Prix PZLA. Organizatorem tej presti¿owej
ju¿ w naszym kraju imprezy by³ - maj¹cy te¿ 12 lat - kutnowski MOSiR.
Startowali liczni polscy zawodnicy - obojga p³ci - z ró¿nych regionów
kraju w biegach na 100, 200, 400 m przez p³otki i na 1500 m oraz
w skoku wzwy¿ i w dal. Dodatkowo kobiety bra³y udzia³ w biegu p³askim
na 400 m i w trójskoku. Szerzej o tych bardzo udanych zawodach w nastêpnym numerze P¯K.
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Lekkoatletyka

“9” W ŁĘCZYCY
Na stadionie w £êczycy odby³ siê XXXIII Memoria³ J.S. Ponomarenko
i R. Majewskiego. W imprezie wziê³a udzia³ 16 osobowa grupa lekkoatletów Uczniowskiego Klubu Sportowego Dziewi¹tka w Kutnie.
Impreza by³a bardzo silnie obsadzona i mia³a uroczyst¹ oprawê (na trybunach zasiada³o wielu mistrzów sportu w ró¿nych dyscyplinach sportu).
Najbardziej wartociowe wyniki z naszej reprezentacji uzyskali juniorzy
m³odsi (walcz¹ o kwalifikacje na Ogólnopolska Olimpiadê M³odzie¿y);
Adrian Jarosiñski i B³a¿ej Wilanowski.
Mówi trener Jacek Kud³a: Adrian ponownie bardzo dobrze zaprezentowa³ siê w konkursie skoku wzwy¿ uzyskuj¹c w swojej najlepszej próbie
180 cm i zajmuj¹c pi¹te miejsce. Zwyciêzc¹ okaza³ siê Maciej Lepiato
(rekordzista wiata niepe³nosprawnych  223 cm i mistrz olimpijski
niepe³nosprawnych), który pokona³ wysokoæ 215 cm. Wysokie trzecie miejsce
zaj¹³ B³a¿ej Wilanowski, który w biegu na 1000 m uzyska³ wynik 2.52,02 min.
B³a¿ej biega³ ju¿ ten dystans 8 sekund szybciej, jednak bie¿nia w £êczycy
nie jest tartanowa i by³a bardzo rozmiêk³a.
Pozosta³e wyniki kutnowskich lekkoatletów: Marta Budner (m³odziczka)
 4,81 m w skoku w dal i 140 cm w skoku wzwy¿, Izabela Drabik (juniorka)
 6,86 m w kuli (4 kg) i 135 cm w skoku wzwy¿, Filip Góreczny (ch³opiec
starszy)  46,60 s w biegu na 300 m, Jakub Grams (m³odzik)  3.21,91 min.
w biegu na 1000 m, Magdalena Ko³odziejska (juniorka)  2.03,08 min.
w biegu na 600 m, Sandra Kucharska (juniorka m³odsza)  140 cm
w skoku wzwy¿, Natalia Majchrzak (dziewczynka starsza)  14,95 s w biegu
na 100 m i 4,01 m w skoku w dal, Natalia Pawlak (dziewczynka m³odsza)
 52,92 s w biegu na 300 m, Bartosz Ruszkowski (m³odzik)  41,43 s
w biegu na 300 m i 5,25 m w skoku w dal, Krystian Sobczyk (ch³opiec
starszy)  12,93 s w biegu na 100 m i 4,51 m w skoku w dal, Kacper
Stêpniak (ch³opiec starszy)  4,21 m w skoku w dal i 15,11 s w biegu na
100 m, Mateusz Stêpniak (junior m³odszy)  12,84 s w biegu 100 m
i 42,65 s w biegu na 300 m, Cezary Szymañski (ch³opiec starszy)  13,30 s
w biegu na 100 m i 4,53 m w skoku w dal, Jan lusarski (m³odzik) 
13,07 s w biegu na 100 m i 45,10 s w biegu na 300 m.

AKTYWNA “DZIEWIĄTKA”
Lekkoatleci Uczniowskiego Klubu Sportowego Dziewi¹tka wystartowali w mityngu lekkoatletycznym, który by³ rozegrany na stadionie
Miejskiego Klubu Sportowego w Aleksandrowie £ódzkim. Najbardziej wartociowe rezultaty nasi zawodnicy uzyskali w biegu na 600 m:
Damian Lasecki (junior) 1.27,72 min., B³a¿ej Wilanowski (junior
m³odszy) 1.31,16 min. (rekord ¿yciowy zawodnika). Bardzo dobrze
wypad³ tak¿e junior m³odszy Adrian Jarosiñski, który w swej koronnej konkurencji skoku wzwy¿ pokona³ poprzeczkê zawieszon¹ na
wysokoci 177 cm (rekord ¿yciowy zawodnika to 182 cm). Kilka
wartosciowych wyników uzyskali tak¿e m³odsi koledzy klubowi wymienionej trójki: Jakub Grams (m³odzik) 1.47,82 min. w biegu na 600 m
(rekord ¿yciowy), Bartosz Ruszkowski (m³odzik) 5,27 m w skoku
w dal i 12,57 s w biegu na 100 m, Krystian Sobczyk (ch³opiec starszy)
12,78 s w biegu na 100 m, Cezary Szymañski (ch³opiec starszy) 12,91 s
w biegu na 100 m, Jan lusarski (m³odzik) 1.49,97 min. w biegu na
600 m. Trenerem jest Jacek Kud³a.

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski
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¯YCIE ROZRYWKOWE
Tercet Egzotyczny w Kutnie

MUZYKA I ŚPIEW DLA KAŻDEGO

W „NIEZAPOMINAJCE”

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 432

W ramach realizowanych dzia³añ o tematyce antytytoniowej w siedzibie
Przedszkola Miejskiego nr 17 Niezapominajka w Kutnie (ul. Szymanowskiego) 19 maja odby³o siê spotkanie dzieci z przedstawicielk¹
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie Jolant¹ Dudkiewicz. Tematyka pogadanki dotyczy³a przestrzegania podstawowych
zasad higieny osobistej, zdrowego od¿ywiania, bezpiecznego wypoczynku
oraz profilaktyki chorób przenoszonych przez brudne rêce.

PŻK
Ich wystêp uwietni³ Kutnowsk¹ Majówkê i podoba³ siê licznej publicznoci. S¹ rekordzistami, jeli chodzi o lata wystêpów na estradzie. Obok
Trubadurów to najstarszy dzia³aj¹cy polski zespó³ muzyczny - za³o¿ony
w 1963 r. i wykonuj¹cy muzykê w stylu latynoamerykañskim. Wokalistk¹ zespo³u od 1963 roku jest Izabela Skrybant-Dziewi¹tkowska.
Tercet Egzotyczny znany jest tak¿e pod nazw¹ Isabelas Vocal Group.
Ta bardzo popularna grupa wokalno-instrumentalna powsta³a jesieni¹
1963 roku we Wroc³awiu z inicjatywy Zbigniewa Dziewi¹tkowskiego.
G³ówny wokal objê³a ¿ona tego muzyka Izabela, natomiast drugim
itarzyst¹ zosta³ wówczas Mieczys³aw Metelski, którego po trzech latach
zast¹pi³ Zbigniew Adamkiewicz. Autorem muzyki do wiêkszoci
piosenek by³ sam Dziewi¹tkowski, za s³owa pisali najlepsi polscy
tekciarze. Zespó³ wyró¿nia³ siê charakterystycznym imagem, na który
sk³ada³y siê meksykañskie stroje i sombrera. W 1966 roku ukaza³ siê
pierwszy album zespo³u zatytu³owany Tercet Egzotyczny, na którym
znalaz³y siê zarówno klasyczne utwory hiszpañskie jak i polskie kompozycje. Wród nich pojawi³a siê legendarna ju¿ dzi piosenka Pamelo
¿egnaj. Pierwsza wizyta artystyczna grupy w Stanach Zjednoczonych
zakoñczy³a siê sensacyjn¹ recenzj¹ w najwa¿niejszej amerykañskiej
codziennej gazecie  The New York Times, której dziennikarz stwierdzi³, ¿e Tercet Egzotyczny wykonuje utwór Cu-cu-ru-cu-cu Paloma
lepiej ni¿ Henry Belafonte. Podczas nastêpnej wizyty w USA Tercet
Egzotyczny wyst¹pi³ ju¿ w najbardziej presti¿owych salach amerykañskich miast - Carnegie Hall i Radio City Music Hall. Po obejrzeniu
jednego z koncertów w Chicago przez Bobbyego Vintona zespó³ zosta³
osobicie zaproszony przez tego piosenkarza do jego programu telewizyjnego. Równie¿ francuski aktor Charles Aznavour bardzo pozytywnie
wypowiedzia³ siê na temat polskiego zespo³u po wspólnym wystêpie
w Pary¿u w 1973 roku. Przez ponad trzydzieci piêæ nastêpnych lat
Tercet Egzotyczny koncertowa³ z powodzeniem na ca³ym wiecie.
W tym czasie odwiedzi³ artystycznie tylko 49 razy Stany Zjednoczone.
Dziêki Johnowi Baàdelowi, który w latach 1967-1975 by³ mened¿erem
zespo³u, grupa mog³a odwiedziæ wielokrotnie takie pañstwa jak:
Holandia, Niemcy, Grecja, Dania i Szwecja. Mimo licznych fanów
w rodzinnym kraju grupa przez ca³y czas by³a ignorowana przez polskie media, a niektórzy krytycy muzyczni uwa¿ali j¹ za uosobienie kiczu.
Dopiero w 1992 roku zaproszono Tercet Egzotyczny po raz pierwszy
na Festiwal Piosenki w Sopocie, a entuzjastyczne przyjêcie publicznoci
spowodowa³o zmianê nastawienia polskich mediów do twórczoci
zespo³u. W lipcu 1992 r. na antenie TVP 2 wyemitowano program Egzotyczne lato z Tercetem. Osi¹gn¹³ on wysok¹ ogl¹dalnoæ i na probê
widzów by³ powtarzany kilkanacie razy. W 2001 roku zmar³ Zbigniew
Adamkiewicz. Pó³ roku póniej - 14 stycznia 2002 r. - odszed³ Zbigniew
Dziewi¹tkowski. Mimo trudnej sytuacji Izabela Skrybant nie rozwi¹za³a zespo³u i do wspó³pracy zaprosi³a dwóch nowych muzyków - basistê
bluesowego W³odzimierza Krakusa i gitarzystê jazzowego Janusza
Konefa³a. Grupa po krótkiej przerwie ponownie wyruszy³a w trasê koncertow¹ odwiedzaj¹c miêdzy innymi USA i Wielk¹ Brytaniê. W 2002
roku w uznaniu zas³ug fonograficznych, Wytwórnia Polskie Nagrania
wrêczy³a Tercetowi Egzotycznemu specjalne wyró¿nienie w postaci
Diamentowej P³yty. W 2006 roku, z okazji 40-lecia zespo³u, ukaza³a
siê sk³adanka Greatest Hits z najs³ynniejszymi przebojami w nowych
wersjach. 10 lipca 2009 roku ukaza³a siê p³yta zespo³u p.t. Noc
w Ekwadorze, natomiast w 2011 roku zespó³ wyda³ kolejny album
zatytu³owany Pijmy za mi³oæ. Ukaza³y siê w nim nowe piosenki. Na
tej p³ycie znajduj¹ siê miêdzy innymi premierowe utwory wykonane
przez Izabelê oraz duet Izabeli Skrybant-Dziewi¹tkowskiej i Katarzyny
Dziewi¹tkowskiej. W dyskografii Tercetu Egzotycznego s¹ 23 albumy
i 3 p³yty DVD. Z przyjemnoci¹ siê ich s³ucha.
Jerzy Papiewski

RAJD Z „TROCZEWSKIM”

W pi¹tek, 13 maja, w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 2 im. dr. Antoniego
Troczewskiego w Kutnie zorganizowano I Miêdzyszkolny Rajd Pieszy
,,Kutno Doktora Troczewskiego. Uczestnikami rajdu byli uczniowie
Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza, Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza
w Kutnie oraz gimnazjalici z Zespo³u Szkó³ w Byszewie - ³¹cznie 32
uczniów. Celem przedsiêwziêcia by³o przybli¿enie gimnazjalistom sylwetki doktora A. Troczewskiego, patrona szko³y i wielkiego spo³ecznika
kutnowskiego oraz miejsc z nim zwi¹zanych, popularyzacja turystyki pieszej
oraz aktywny wypoczynek na wie¿ym powietrzu. Uczestnicy rajdu
o godzinie 9 wyruszyli spod budynku ,,Troczewskiego. Przewodnikami
byli cz³onkowie Szkolnego Ko³a Hotelarsko-Turystycznego - uczennice
klasy I i II TZ technik hotelarstwa pod kierunkiem Aleksandry Szymczak
Szlak rajdu wyznacza³y miejsca zwi¹zane z postaci¹ doktora Troczewskiego: willa doktora przy ulicy 29 Listopada 4 (obecnie USC), park im.
Traugutta, Dom Dochodowy Stra¿y Ogniowej (obecnie Centrum Muzyki,
Teatru i Tañca), budynek dawnego Szpitala w. Walentego przy ulicy
Wyszyñskiego.

Has³o: B11-E1-F6-J9-Ñ B11-G3-C5-I8-I13-C1-M6

Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: POWIATOWE ¯YCIE KUTNA, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47. Za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 429
nagrodê otrzymuje Iwona Pawlak z Grabkowa.

Firma Budowlana "EKO−TYNK"
oferuje us³ugi w zakresie: maszynowe tynki wew. (CA£Y
ROK), malowanie, docieplanie budynków, posadzki
samopoziomuj¹ce, pokrycia dachowe.

Telefon:

724−126−378

US£UGI
Projektowanie i nadzór
w budownictwie
Tel. 607-386-512

CENY KONKURENCYJNE

BIURO
OBRACHUNKOWE
wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US
dla firm i osób fizycznych
 ksi¹¿ka przychodów i rozchodów
 ksiêgi handlowe
 rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008
Na trasie rajdu do grupy do³¹czy³a Bo¿ena Gajewska - prezes Towarzystwa
Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, dziel¹c siê z m³odzie¿¹ bogat¹ wiedz¹
z zakresu edukacji regionalnej na temat dzia³alnoci Doktora. Ostatnim
punktem programu by³ powrót do szko³y i przybli¿enie gimnazjalistom
dziejów najstarszej szko³y redniej w Kutnie, za³o¿onej w 1907 r. przez
doktora Troczewskiego. Rajd zakoñczy³ siê konkursem wiedzy o ¿yciu
i dzia³alnoci doktora Antoniego Troczewskiego. Uczestnicy wycieczki,
którzy uwa¿nie s³uchali przewodników, doskonale poradzili sobie z odpowiedziami na pytania konkursowe przygotowane przez uczniów Troczewskiego. Wszyscy gimnazjalici otrzymali drobne upominki, opiekunowie
podziêkowania, a zwyciêzcy konkursu nagrody ksi¹¿kowe z dziedziny
turystyki: I miejsce - Agata S³owiñska - Gimnazjum w Byszewie, II miejsce
- Grzegorz Wilkowiecki - Gimnazjum nr 1 w Kutnie, III miejsce - Norwid
Malczewski - Gimnazjum nr 3 w Kutnie. Gratulujemy! Na zakoñczenie
spotkania na uczestników rajdu czeka³ s³odki poczêstunek - szarlotka
i kompot oraz pokaz nakrycia sto³u okolicznociowego przygotowany
przez uczniów TZ kelner.
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Poziomo: A-1. Dzielnica we wschodniej czêci Warszawy A-7.
Rolina str¹kowa B-9. Cz³owiek Narodowej Demokracji C-1.
Tytu³ popularnej piosenki Skaldów D-9. Posi³ek uczniów Jezusa
E-1. Powieæ Tyrmanda E-5. Za³¹cznik G-1. Miasto w Szwajcarii
nad Renem I-1. Pozbawiony w³osów na g³owie I-6. Niemiecki
samochód J-9. Syn biblijnego Seta K-1. Dzielnica Nowego Jorku,
w której znajduj¹ sie najwy¿sze biurowce L-9. Ogrom np. pracy
w redakcji M-1. Saneczkowy lub pocisku M-5. Sztuka S. Mro¿ka
z Babci¹ na katafalku.
Pionowo: 1-A. Rejestr 1-I. £oskot 2-E. Smêtny, p³aczliwy 3-A.
Nastêpuj¹cy po pierwszym 3-I. Do wykrywania obiektów podwodnych 4-F. Szczyt graniczny - najwy¿szy w Polsce (2.499 m
n.p.m.) 5-A. Szcz¹tki dawnej wietnoci 5-J. Rzecz dokonana
6-E. Firmament nad tob¹ 7-A. Kotki na wierzbie 7-I. W¹¿ dusiciel 9-A. Ptak z rodziny siewek 9-I. Ustrój spo³eczno-polityczny
w wiekach redniowiecza 11-A. Czêæ spo³eczeñstwa, stronnictwa 11-I. Stanowi pokarm g¹siennic jedwabników 13-A. Rodzaj
znaku kolejowego przy rozjedzie 13-I. Nad twoim nosem.
oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Kardiolog
Kontrola rozruszników,
Holter, nadcinienie, arytmia
Dr n. med. Marcin Rosiak
Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii
Sterlinga 1/3 w £odzi
Przyjêcia:
Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:
tel. (24) 254 39 76

Masz problem
z komputerem
DZWOŃ 605−65−17−76
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¯YCIE DIECEZJALNE

BOŻE CIAŁO

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Katolicy zobowi¹zani s¹ tego dnia do uczestnictwa we mszy wiêtej.
Kutnowska procesja zaczê³a siê od kocio³a w. Wawrzyñca, a nastêpnie
przesz³a ulicami - Kociuszki i Chodkiewicza do kocio³a w. Jana Chrzciciela na os. Tarnowskiego. Zatrzyma³a siê ona przy czterech o³tarzach,
przy których czytana by³a Ewangelia. Jeden z o³tarzy (chyba po raz pierwszy)
ustawiono przed siedzib¹ Starostwa Powiatowego.

W £¹koszynie

Z kocio³a pw. wiêtego Stanis³awa Biskupa Mêczennika w £¹koszynie
wyruszy³a procesja, któr¹ prowadzili ksiê¿a: Miros³aw Czarno³êcki,
Józef Zawilak i Grzegorz Pypeæ.

Przy ka¿dym z czterech o³tarzy czytany by³ fragment Ewangelii wiêtych
- Mateusza, Marka, £ukasza i Jana. Pieni kocielne wykonywa³ chór
parafialny, a podobnie jak w roku poprzednim gra³a orkiestra dêta Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kutnie.
/A.B./

Biskup Józef Zawitkowski w Dobrodziejówce

DUSZPASTERSKA WIZYTA

Na zaproszenie ksiêdza pra³ata Jana Dobrodzieja, d³ugoletniego proboszcza
parafii w. Jana Chrzciciela w Kutnie i wielce dla Niej zas³u¿onego, przyjecha³ do podkutnowskiego Krzesinówka ksi¹dz Józef Zawitkowski, który
wiêcenia biskupie otrzyma³ w roku 1990 z r¹k Papie¿a Jana Paw³a II.
Ten wspania³y Duszpasterz rozpocz¹³ swoj¹ duchown¹ karierê od pracy
w kociele w Kroniewicach. Przez wiele lat by³ biskupem pomocniczym
w Diecezji £owickiej. Znany, lubiany i podziwiany nie tylko w naszym
kraju! Bardzo skromny, taktowny i pe³en dobroci. Wzór erudycji i elokwencji. Przyjaciel wszystkich ludzi. Uzdolniony muzycznie i literacko.
Kompozytor wielu pieni religijnych i poeta. S³owa jego wierszy przepe³nione s¹ m¹droci¹ ¿yciow¹ i mi³oci¹ do blinich i Ojczyzny. Wzór
patrioty. Jego wiersze interpretuj¹ znani aktorzy, m.in. Jerzy Zelnik. Ksi¹dz
Biskup Józef Zawitkowski - mi³onik Ziemi Kutnowskiej - znany jest tak¿e
ze wzruszaj¹cych i licznych swoich homilii podczas mszy wiêtych
odprawianych w warszawskim kociele w. Krzy¿a i transmitowanych on
live przez Polskie Radio. To autentyczny Przyjaciel ludzi w ró¿nym wieku
i o ró¿nych wiatopogl¹dach. Podczas rodzinnego niemal spotkania
w Dobrodziejówce, z udzia³em m.in. ksiêdza Witolda Jaworskiego
z ¯yrardowa, ks. Mieczys³awa Podsêdka z Ostrów i osób zwi¹zanych
z pracami spo³ecznymi na rzecz Kocio³a, zacny Biskup Józef Zawitkowski
zwiedzi³ prywatne Muzeum ks. Jana Dobrodzieja i zapozna³ siê z dzia³alnoci¹ Spo³ecznego Klubu Wiedzy Uniwersalnej. By³ pod wielkim
wra¿eniem! Obieca³ przyjechaæ jak najszybciej! Od Klubowiczów otrzyma³ na pami¹tkê ksi¹¿kê o kutnowskiej ró¿y i jej historii, a od ksiêdza
Jana Dobrodzieja historyczny krzy¿, który wrêczany by³ bohaterom
Powstania Styczniowego 1863 roku.
/J.P./

XXXIV ŚWIĘTO PUŁKOWE
Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, Liceum Ogólnokszta³c¹ce PUL
w Kutnie im. 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty, Stowarzyszenie Historyczne Pu³k 37
i Miejski Komitet Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa. zorganizowali obchody
XXXIV wiêta Pu³kowego. Uroczystoæ odby³a siê 25 maja, w Kutnie przy ul.
Grunwaldzkiej 1, przy tablicy upamiêtniaj¹cej ¿o³nierzy 37 Pu³ku Piechoty.
Z³o¿ono pod tablic¹ wi¹zanki kwiatów. Wrêczono tak¿e medale 37 £êczyckiego
Pu³ku Piechoty im. ksiêcia Józefa Poniatowskiego, które otrzymali: Alicja
Ko³odziejczak, p³k Jaros³aw Sosiñski, Kazimierz Ci¹¿ela, Wies³aw Paluchowski,
Grupa Operacyjna Bzura 39 oraz Dorota Bieñ. Wiceprezydent Zbigniew
Wdowiak wrêczy³ p³k. Remigiuszowi Winiewskiemu, dyrektorowi I LO PUL
- nadany przez prezydenta miasta - certyfikat upowa¿niaj¹cy uczniów Liceum
Ogólnokszta³c¹cego PUL im. 37 Pu³ku Piechoty w Kutnie do noszenia na elementach umundurowania znaczka z logiem promocyjnym Kutno - Miasto Ró¿.
Nastêpnie w Dworku Modrzewiowym, przy ulicy Narutowicza 20 w Kutnie,
Stowarzyszenie Historyczne Pu³k 37 zaprezentowa³o wyposa¿enie i umundurowanie ¿o³nierzy wrzenia 1939 r. oraz prezentacjê multimedialn¹ dotycz¹c¹
pobytu 37 Pu³ku Piechoty w W¹growcu.
/B.G./

DZIEŃ PATRONA
(ci¹g dalszy ze strony 11)
Dnia 16 maja odby³y siê szkolne obchody Dnia Patrona. Podczas
apelu uczczono pamiêæ bohaterów  genera³a W³adys³awa Andersa
i jego ¿o³nierzy. Monta¿ s³owno-muzyczny i prezentacja multimedialna przypomnia³y m³odzie¿y wydarzenia sprzed 72 lat oraz
przybli¿y³y sylwetkê Patrona.

Atrakcyjnym akcentem obchodów Dnia Patrona by³ wyjazd przedstawicieli szko³y do W³och. Ostrowianie znaleli siê wród 43 szkó³,
których (dwóch uczniów i nauczyciel) zaprosi³a Rada Ochrony
Pamiêci Walk i Mêczeñstwa na uroczystoci 72 rocznicy Bitwy o Monte
Cassino. Delegacja wraz ze sztandarem Gimnazjum bra³a udzia³
w obchodach pod pomnikiem II Korpusu Polskiego w Acquafondata,
przy pomniku w San Vittore del Lazio oraz pomniku 6 Pu³ku Pancernego im. Dzieci Lwowskich w Piedimonte San Germano.
G³ównym celem wyprawy do Ziemi W³oskiej by³y uroczystoci na
Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Uczennice i towarzysz¹cy im nauczyciel mieli okazjê spotkaæ siê z weteranami
bior¹cymi udzia³ w bitwie o Monte Cassino, córk¹ Patrona naszego
Gimnazjum Ann¹ Mari¹ Anders, prezydentem Rzeczpospolitej
Polskiej Andrzejem Dud¹.
Gimnazjum w Ostrowach

DNI FANTASTYKI
W dniach 19-22 maja odby³y siê Kutnowskie Dni Fantastyki. Zainaugurowa³ je panel debiutantów: Konrada Knapka, Bart³omieja Grubicha
i Miko³aja Manickiego. Spotkanie poprowadzi³ rodowity kutnianin, obecnie
student filologii polskiej Uniwersytetu £ódzkiego, autor ksi¹¿ki Zwierzyniec i licznych opowiadañ - Maciej Kamierczak. By³y opowieci dla
najm³odszych i wyk³ad o fantastyce, z du¿¹ dawk¹ humoru, profesora dr.
hab. Antoniego Smuszkiewicza, turniej quidditcha, równie¿ spotkania
autorskie z Jaros³awem Grzêdowiczem i Maj¹ Kossakowsk¹. Dla melomanów przewidziano tak¿e koncert duetu Backspace. W sobotê, przed
bibliotek¹, trwa³y rozgrywki w gry planszowe, tworzenie muralu na ¿ywo
i zabawy dla dzieci. W rodku odbywa³y siê prelekcje P³ockiego Klubu
Fantastyki, pojawi³a siê wystawa modeli Star Wars, mo¿na by³o spróbowaæ
swoich si³ w klasycznych i wspó³czesnych grach komputerowych. Ciekawymi
wydarzeniami by³y te¿: konkurs cosplay, w którym nagrodzono Garretta
Hawkea, Corvo i Thorina Dêbow¹ Tarczê oraz spotkanie z Adrianem
Gruszczyñskim - w³acicielem studia TattooZone. Niedziela to dalszy ci¹g
rozgrywek w gry planszowe, strzelanie z ³uku oraz turniej w Heroes of
Might and Magic 3, który mimo zaciêtej rozgrywki musi zostaæ dokoñczony w innym terminie. Zwieñczeniem Kutnowskich Dni Fantastyki by³o
spotkanie z Jackiem Piekar¹ oraz wrêczenie nagród w konkursie na opowiadanie. Z 76 nades³anych prac nagrodzono: w I kategorii wiekowej nie
przyznano I i III nagrody; dwie II nagrody ex aequo w wys. 400 z³ otrzyma³y: Aleksandra Haka³o za opowiadanie Pióra na wierzbie oraz Julia
Wojtczak za opowiadanie Wêdrówka Mistiego.

W II kategorii wiekowej przyznano dwa równorzêdne wyró¿nienia w wys.
200 z³: Ninie Wilczyñskiej za opowiadanie Terra Incognita oraz Alicji
¯urowskiej za opowiadanie Ogrodnik. III nagroda w wys. 300 z³ - Robert Fabjañski za opowiadanie Pod³oæ gadzia nie zna granic, II nagroda
w wys. 600 z³ - Kamila Leciejewska za opowiadanie Ró¿e hrabiego
Piotra, I nagroda w wys. 1000 z³ - Katarzyna Karolina Krêpeæ za opowiadanie Z³ota ró¿a. To cenna inicjatywa Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publiczej imienia Stefana ¯eromskiego w Kutnie.
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