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ŚWIĘTO OLIMPIJCZYKÓW
Dzieñ 14 maja br. przejdzie w Kutnie na pewno do wspó³czesnej historii,
nie tylko sportowej. W tym bowiem czasie na Stadionie Miejskim
im. Henryka Tomasza Reymana odby³y siê Wojewódzkie Obchody Dnia
Olimpijczyka zorganizowane z wielkim pietyzmem przez Regionaln¹ Radê
Olimpijsk¹ w £odzi (prezes Mieczys³aw Nowicki) i prezydenta miasta
Kutna.          (ci¹g dalszy - strona 13)

O MARYNARCE WOJENNEJ
W Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie przeprowadzono dwudziesty
M³odzie¿owy Konkurs Wiedzy Morskiej pod nazw¹ �Polska Marynarka
Wojenna, a historia Wybrze¿a Polskiego�.           (ci¹g dalszy - strona 3)

W grupie najstarszej najlepsz¹ by³a pierwsza dru¿yna I LO PUL.

ZIELONE ŚWIĄTKI
W Krzy¿anowie

Samorz¹d tej gminy oraz Gminny O�rodek Kultury i Sportu
zorganizowali tegoroczne �wiêto Wsi Polskiej. Odby³o siê ono
w niedzielê w Zielone �wi¹tki, potocznie nazywanego katolickiego
�wiêta jako Zes³anie Ducha �wiêtego.      (ci¹g dalszy - strona 19)

Wed³ug sonda¿u IPSOS:

ZWYCIÊ¯Y£A AMERYKAÑSKA KAMPANIA WYBORCZA!

ANDRZEJ DUDA
PREZYDENTEM RP

Pisane 2015-05-25, godz. 7:30
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�wit za �witem otwiera kolejny dzieñ.
Znów s³oñce �wieci.
Szczê�liwy czas.
Budzi rado�æ na twarzy
I chocia¿ serce rozdarte
o uczuciu marzy
Wo³am z daleka -

dzieci kocham Was.
Serce z kamieniami ¿ycia
Z kuj¹cym cierniem po którym zosta³a
Niejedna blizna.
Jesieñ ¿ycia - z³oty to czas
I g³owê pokrywa srebrna siwizna

Ci¹gle nucê cichutko -
dzieci kocham Was

Tak ma³o mi ju¿ trzeba
Wiêc zwracam do nieba moje oczy
I moje b³aganie-zdrowia i szczê�cia
Racz im daæ Panie.
Miej ich w opiece i mi³o�ci swej
A mnie daj si³ trochê i ich uczuæ wlej.
Zdrowia te¿ daæ chciej.
Oczy przymykam i ci¹gle powtarzam
W jesieni mej czas -

Dzieci kocham Was.
Maria Stêpniak

Kocham was dzieci
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SPACERKIEM PO KUTNIE

Od 14 czerwca rozpocznie funkcjonowanie linia komunikacyjna £ód�
Kaliska - Kutno. W tym dniu nast¹pi uruchomienie dzia³alno�ci przewo-
zowej. Do tej pory w ramach £ódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jest w naszym
regionie piêæ tras. Po³¹czenie miasta Kutna ze stolic¹ województwa ³ódz-
kiego bêdzie Szóst¹! Czas przejazdu od 80 do 95 minut. Podró¿ up³ynie
w wygodnych i komfortowych warunkach. Jednorazowy, ulgowy bilet
bêdzie kosztowa³ 11 z³, normalny 16 z³. Bilet miesiêczny 294 z³. W wypo-
sa¿eniu poci¹gu bêdzie m.in. dla pasa¿erów bezp³atny internet. Obecnie
do £odzi doje¿d¿a z Kutna 6 poci¹gów, a bêdzie docelowo - dziêki £KA
- 10. Kursy poci¹gów tak zosta³y ustalone, aby podró¿ni zd¹¿yli do £odzi,
w celach pracy czy osobistych, na godz. 7, 8, 10, 14 i z powrotem do
Kutna na... 15, 16, 18, 22. Jest te¿ ciekawa oferta na wspólny bilet aglo-
meracyjny. Podpisa³o j¹ ju¿ 9 gminnych organizacji, a Kutno jest w trakcie.
Wracaj¹ wiêc czasy, gdy panowa³o przyzwyczajenie do kolei. Dodajmy,
¿e jest Ona w miarê bezpieczna!            /J.P./

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Jego organizatorem by³ Zarz¹d Powiatowy LOK. Otwieraj¹c zawody El¿-
bieta Miko³ajczyk, wicedyrektor Szko³y Podstawowej nr 9, zaznaczy³a
m.in.: �Walczcie w miarê waszych mo¿liwo�ci i oby uzyskane przez was
wyniki by³y dla ka¿dego satysfakcjonuj¹ce. Uwa¿am zawody za otwarte�.
Do zawodów przyst¹pi³o tylko 35 zawodników; uczniów szkó³ podsta-
wowych, gimnazjów i szkó³ �rednich. Wszyscy z nich brali udzia³ w kon-
kurencjach: rozwi¹zywanie testów, wi¹zanie wêz³ów ¿eglarskich, strze-
lanie z karabinka pneumatycznego, rzut rzutk¹ ratownicz¹ i p³ywanie na
dystansie 50 metrów.

O MARYNARCE WOJENNEJ

Organizatorzy wyrazili zgodê, aby szko³y mog³y zg³aszaæ po dwie dru¿yny.
Po zliczeniu punktów sêdzia g³ówny zawodów Maciej Krauze og³osi³ osta-
teczne wyniki. W grupie szkó³ podstawowych zwyciê¿y³a Szko³a Podsta-
wowa nr 9, a indywidualnie nagrodê przyznano Zuzannie Agackiej (SP
nr 9). W grupie gimnazjów wygra³ drugi zespó³ Gimnazjum nr 1, a indywi-
dualnie najlepszym by³ Micha³ Pop³awski (Gimn. Nr 1) przed Mi³oszem
Sobczakiem (Gimn. Nr 3) i Jakubem £ukasiewiczem (Gimn. Nr 1).
W grupie najstarszej najlepsz¹ by³a pierwsza dru¿yna I LO PUL, a najlepiej
wypadli indywidualnie: Micha³ Sochacki (I LO PUL) przed Miko³ajem
Grabowskim (II LO im. J. Kasprowicza) i Natali¹ Czerwiñsk¹ (II LO). Do
reprezentacji województwa ³ódzkiego na fina³ centralny tego konkursu
w Jastarni powo³ani zostali: Marcelina Miko³ajczyk, Micha³ Pop³awski,
Natalia Czerwiñska i Micha³ Sochacki. Nagrody i puchary wrêczali:
prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski i cz³onek Zarz¹du Powiatu
Kutnowskiego Artur Gierula.           /A.B./

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

9 czerwca 2015 r.

NOWA, KOLEJOWA TRASA!

harcerz, harcmistrz, dru¿ynowy, komendant Szczepu
w naszej szkole, wychowawca m³odzie¿y.

Odszed³ zas³u¿ony pedagog.
My wszyscy, nauczyciele i harcerze z D¹browszczaka,
pamiêtamy pana Zbyszka  jeszcze inaczej. Uprzejmy,
zawsze pogodny i energiczny mê¿czyzna. Nigdy nie zda-
rzy³o siê, by odmówi³ swej pomocy. Je�li tylko móg³, by³
ze swoj¹ szko³¹ i wspomaga³ j¹. Do koñca pracowa³ w komisji
socjalnej, po�wiêcaj¹c swój czas innym nauczycielom i pra-
cownikom. Tryska³ optymizmem, zawsze uczynny� po
prostu dobry. Bywa³ na wszystkich organizowanych przez
Jego Liceum uroczysto�ciach, koncertach, spektaklach.
Gratulowa³, cieszy³ siê sukcesami m³odzie¿y.
Nie zapomnimy obecno�ci druha Paw³owskiego na uroczy-
sto�ci nadania I Kutnowskiemu Szczepowi Innominata imie-
nia Harcerskiej Kompanii Szturmowej 37 p.p. Mimo i¿ nie
najlepiej siê czu³,  towarzyszy³ nam - swoim nastêpcom.
By³ ze szczepem, którego kiedy�, wcze�niej zosta³ komen-
dantem.
Panie Zbigniewie, Panie Profesorze, Druhu Harcmistrzu!
W D¹browszczaku, w naszym Liceum, st¹pamy po �ladach
tych pokoleñ, które przed nami by³y w tej szkole. Od dzi�
tak¿e po Twoich �ladach�

Spo³eczno�æ D¹browszczaka

Zbigniewowi Pawłowskiemu
IN MEMORIAM

O ka¿dym cz³owieku mo¿na
na pewno powiedzieæ co�
bardzo oficjalnego, co
przypomina bardziej notê
biograficzn¹ ni¿ ¿ywe
wspomnienie.
Gdyby�my w ten sposób
wspominali  Pana Zbigniewa
Paw³owskiego, to trzeba by
powiedzieæ: nauczyciel
I Liceum im. Gen. J.H. D¹-
browskiego, kierownik
internatu �D¹browszczaka�,

Wybrano Królow¹ Ró¿
Podczas tegorocznego 41 �wiêta
Ró¿y tê zaszczytn¹ rolê pe³niæ
bêdzie Magdalena Kaba; absol-

wentka II LO im J. Kasprowicza
w Kutnie obecnie studentka. Zwy-
ciê¿y³a w castingu zorganizowa-
nym przez Kutnowski Dom Kultury
pokonuj¹c 12 kontrkandydatek.

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjació³ II LO im. Jana Kasprowicza
w Kutnie oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie
im. Stefana ¯eromskiego i II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie serdecznie
zapraszaj¹ na spotkanie z Rafa³em Cichowskim, autorem ksi¹¿ki �2049�.
Odbêdzie siê ono w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 29 maja
o godz. 18:00.

LITERACKA UCZTA
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WÓJT GMINY KUTNO
Dzia³aj¹c na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alno�ci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz U z 2014 r poz. 223, poz.
1118, poz. 1138, poz. 1146) oraz uchwa³y Nr LVIII/304/2014 Rady Gminy
Kutno z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspó³-
pracy Gminy Kutno z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie na 2015 rok og³asza otwarty konkurs ofert na powierzenie
realizacji zadañ publicznych w zakresie: OCHRONY ZDROWIA I PRZE-
CIWDZIA£ANIA ALKOHOLIZMOWI.

RODZAJ ZADANIA
I. Organizacja i prowadzenie w okresie wakacji pó³kolonii o charakterze:
1. sportowo-profilaktycznych dla min.30 dzieci - przewidywana kwota
dotacji w 2015 roku wynosi 8.000 z³ (zrealizowana dotacja w 2014 r. -
7.500 z³),
2. profilaktyczno-wypoczynkowym dla min. 30 dzieci - przewidywana
kwota dotacji w 2015 roku wynosi 8.000 z³ (zrealizowana dotacja w 2014 r.
- 7.500 z³).
II. Organizacja kolonii i obozów w okresie wakacji o charakterze:
1. sportowym z elementami profilaktyki dla min.10 dzieci - przewidywana
kwota dotacji w 2015 roku wynosi 10.000 z³ (zrealizowana dotacja
w 2014 r. - 10.000 z³),
2. wypoczynkowo-sportowym z elementami profilaktyki dla min.10 dzieci
- przewidywana kwota dotacji w 2015 r. wynosi 10.000 z³ (zrealizowana
dotacja w 2014 r. - 10.000 z³),
3. turystyczno-wypoczynkowy z elementami profilaktyki dla min.10 dzieci
- przewidywana kwota dotacji w 2015 roku wynosi 10.000 z³ (zrealizo-
wana dotacja w 2014 r. - 10.000 z³).

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
Zasady i warunki przyznawania dotacji:
1. W otwartym konkursie ofert mog¹ uczestniczyæ organizacje pozarz¹dowe
oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, które
prowadz¹ dzia³alno�æ statutow¹ w dziedzinie objêtej konkursem i zamie-
rzaj¹ realizowaæ zadania na rzecz dzieci z gminy Kutno.
2. Rozpatrzeniu podlegaæ bêd¹ wy³¹cznie oferty sporz¹dzone wg wzoru
zawartego w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotycz¹cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25).
3. Przyznawanie dotacji uzale¿nione bêdzie od spe³nienia przez oferentów
warunków i kryteriów, o których mowa w og³oszeniu oraz innych wymo-
gów okre�lonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alno�ci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Z 2014 r., poz. 1118, poz.
1138, poz. 1146).

TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Okres wakacji 2015 rok.

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Zlecone zadanie powinno byæ zrealizowane zgodnie z wymogami oferty
oraz podpisan¹ w tym zakresie umow¹.

TERMIN SK£ADANIA OFERT
Oferty na realizacjê w/w zadañ w formie pisemnej (wraz z za³¹cznikami
zgodnie ze wzorem oferty) nale¿y dostarczyæ do dnia 15 czerwca 2015 r.
do Sekretariatu Urzêdu Gminy, ul. Witosa 1, pokój nr 16 do godz. 1500.
Oferty nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej kopercie z dopiskiem �Konkurs na
zadanie z zakresu Ochrony Zdrowia i Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi�
opatrzon¹ nazw¹ i adresem oferenta.
Wzór oferty mo¿na pobraæ ze strony internetowej bip.gminakutno.pl oraz
w Gminnym O�rodku Pomocy Spo³ecznej w Kutnie, ul. Witosa 1, pokój nr 12.

WYMOGI FORMALNE OFERTY:
1. Z³o¿ona oferta musi byæ wype³niona w sposób przejrzysty i czytelny.
2. Z³o¿ona oferta musi byæ kompletna i zawieraæ przejrzyste odpowiedzi
na wszystkie pytania, je¿eli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zg³o-
szonego przez niego projektu nale¿y wpisaæ �nie dotyczy� lub wpisaæ
liczbê �zero� w przypadku, gdy s¹ to warto�ci liczbowe.
Ponadto oferta powinna zawieraæ w szczególno�ci:
- szczegó³owy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do
realizacji,
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
- kalkulacjê przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
- informacjê o wcze�niejszej dzia³alno�ci podmiotu sk³adaj¹cego ofertê
w zakresie, którego dotyczy zadanie,
- informacjê o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewnia-
j¹cych wykonanie zadania w tym o wysoko�ci �rodków finansowych
uzyskanych na realizacjê danego zadania z innych �róde³,
- deklaracjê o zamiarze odp³atnego lub nieodp³atnego wykonania zadania.

TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY
ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY

1. Oferty rozpatrzy komisja konkursowa w dniu 16 czerwca 2015 roku,
bior¹c pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:
- mo¿liwo�ci realizacji zadania publicznego przez organizacjê,
- zgodno�æ oferty z zadaniem konkursu,
- proponowan¹ jako�æ wykonania zadania wnioskodawcy w realizowaniu
podobnych zadañ,
- przedstawion¹ kalkulacjê kosztów zadania,
- dotychczasowe osi¹gniêcia i wiarygodno�æ oferenta,
- dostêpno�æ przedsiêwziêcia oraz liczba osób objêtych projektem,
- udzia³ �rodków w³asnych lub pochodz¹cych z innych �róde³ na realizacj¹
zadania.
2. Informacja o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Kutno zostanie
zamieszczona na tablicy og³oszeñ Gminy Kutno i w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzêdu Gminy Kutno.
DO OFERT W FORMIE ZA£¥CZNIKÓW NALE¯Y DO£¥CZYÆ:

- potwierdzenie zg³oszenia wypoczynku do Kuratorium O�wiaty,
- wk³ad rzeczowy, osobowy planowany przez organizacjê lub podmiot
uprawniony w art.3 ust. 3 ustawy,
- aktualny statut organizacji pozarz¹dowej,
- aktualny wyci¹g z w³a�ciwego rejestru,
- za�wiadczenie o nie zaleganiu z p³atno�ciami ZUS i Urzêdu Skarbowego,
- o�wiadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów kwalifikacji do
wykonania zadania,
- pisemne rekomendacje dotycz¹ce realizowanych projektów,
- inne za³¹czniki mog¹ce mieæ znaczenie przy ocenie projektu.
Dodatkowe informacje uzyskaæ mo¿na w Gminnym O�rodku Pomocy
Spo³ecznej w Kutnie ul. Witosa 1, pokój nr 12, tel.(024) 355-70-36.
Kutno dn. 15.05.2014 rok       Wójt Gminy - mgr in¿. Jerzy Bry³a

W pierwszym numerze Micha³ £uczak mówi: �To nowa formu³a pisma
samorz¹dowego, którego historia siêga roku 2010. W tej gazecie znajd¹
pañstwo relacje z wydarzeñ regionalnych oraz zapowiedzi ró¿nego
rodzaju przedsiêwziêæ - zw³aszcza tych, które organizuje O�rodek Kultury
Gminy Kutno. Nie bêdziemy omijaæ tematów trudnych - chcemy, aby obiek-
tywizm by³ g³ówn¹ domen¹ �Echa�. Zachêcam do kontaktu z Zespo³em
Redakcyjnym i do wspó³pracy w publikowaniu istotnych dla wszystkich
informacji�. Nic dodaæ, nic uj¹æ! �P¯K� ¿yczy samych sukcesów ciekawie
zapowiadaj¹cemu siê periodykowi. W inauguracyjnym numerze (na 12
stronach) czytelnicy mog¹ dowiedzieæ siê m.in., ¿e jêzyk angielski, któ-
rego bezp³atnie uczy siê 137 mieszkañców gminy Kutno w Leszczynku,
robi furorê; ¿e w o�wiacie jest �le (blisko 6 milionów z³otych gmina Kutno
dop³aci³a w ubieg³ym roku do Jej funkcjonowania, a prawie 200 dzieci,
mieszkaj¹cych na terenie tej gminy, nie uczêszcza do miejscowych szkó³)
- ale nie bêdzie likwidacji szkó³! Problem braku dzieci w szko³ach dotyczy
praktycznie ka¿dej polskiej gminy. Samorz¹d gminy Kutno bêdzie podej-
mowa³ konkretne dzia³ania, by oferta placówek o�wiatowych spe³nia³a
oczekiwania rodziców. Podstaw¹ dobrej oferty jest mo¿liwo�æ nauczania
jêzyków obcych, a w szczególno�ci jêzyka angielskiego (wójt Jerzy Bry³a
- czytamy - obieca³, ¿e od wrze�nia br. w dwóch szko³ach podstawowych
(Byszew i Go³êbiewek) bêdzie angielski. W pierwszym numerze �Echa�
czytamy te¿ - i to wnikliwie artyku³y: �Bez so³tysa ani rusz�, �Matema-
tyczny sukces gimnazjalisty z Byszewa�, �Miejskie kundle ... na wiejskim
wikcie� Ostatnia strona - mówi¹ca o tym, ¿e nie sam¹ prac¹ cz³owiek ¿yje
- po�wiêcona jest sezonowi turystycznemu, humorowi i... krzy¿ówce.
Polecamy czytelnikom �P¯K� ciekawe �Echo Gminy Kutno�.        /J.P./

ECHO GMINY KUTNO
To tytu³ nowego i bezp³atnego organu prasowego tej czê�ci powiatu kut-
nowskiego. której wójtem jest Jerzy Bry³a, a przewodnicz¹cym Rady
Dariusz Mroczek. Redaguje go i zarazem jest jego wydawc¹ O�rodek
Kultury Gminy Kutno (redaktor naczelny - dyrektor OKGK Micha³ £uczak,
a redaktor prowadz¹cy - W³odzimierz Andrzejewski).

Dziêkujemy
za oddanie ostatniej przys³ugi

�.P.

Janowi LINKOWSKIEMU
wójtowi Zdzis³awowi Kostrzewie z gminy Nowe Ostrowy

i jego pracownikom; w³adzom powiatu kutnowskiego;
dyrekcjom - Przedszkola, Szko³y Podstawowej,

Gimnazjum w Ostrowach oraz dzieciom i m³odzie¿y.
Szczególne wyrazy dziêkczynne kierujemy dla

Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z Gminy Nowe Ostrowy
oraz Przyjació³ i Stra¿aków z ca³ej Ziemi Kutnowskiej.

      Rodzina �P. druha Jana Linkowskiego
Cze�æ Jego Pamiêci!

W tym roku Dzieñ Patrona by³ dniem szczególnym dla spo³eczno�ci lokalnej
Gimnazjum w Krzy¿anowie, która obchodzi³a 10 rocznicê nadania szkole
imienia II Korpusu Polskiego Zdobywców Monte Cassino i po�wiêcenia
sztandaru szko³y. Wtedy te¿ ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ po�wiêcon¹
Patronowi. Pu³kownik Mieczys³aw Czerkawski, kombatant i uczestnik
walk o Monte Cassino, przekaza³ urnê z ziemi¹ z Doliny �mierci. Od
tamtej pory w murach naszej szko³y równie¿ rozbrzmiewa hymn szko³y,
do którego s³owa napisa³y - Marta Karpiak, Karolina Karpiak i Marta
Zakrzewska. Muzykê skomponowa³ nie¿yj¹cy ju¿ nauczyciel Jacek
Stanis³awski. Dyrektor szko³y, Dorota Kubiak, w krótkim wyst¹pieniu
przypomnia³a najwa¿niejsze daty i wydarzenia zwi¹zane z Bitw¹ o Monte
Cassino, a tak¿e kolejne inicjatywy i dzia³ania podejmowane przez spo-
³eczno�æ szkoln¹ - konkursy wiedzowe, plastyczne i recytatorskie. M³odzie¿
uczestniczy tak¿e w sejmikach Szkó³ Karpackich. Nasz sztandar zosta³
odznaczony, decyzj¹ Ministra Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych, Medalem �Pro Memoria� za wybitne zas³ugi w utrwalaniu
pamiêci o ludziach i ich czynach w walce o niepodleg³o�æ.
Gloria Victis � Cze�æ i Chwa³a Bohaterom - to tytu³ monta¿u s³owno�
muzycznego po�wiêconego ¿o³nierzom poleg³ym podczas II Wojny �wia-
towej oraz w Bitwie o Monte Cassino, który zosta³ przygotowany przez
m³odzie¿. Genera³ W³adys³aw Anders, dowódca II Korpusu Polskiego,
powiedzia³ kiedy�: �S¹ bitwy, na które nie pada py³ zapomnienia, bierze
je na swoje skrzyd³a legenda i zanosi do narodowego pami¹tek ko�cio³a�.
Radny Zygmunt Jasiñski, przewodnicz¹cy Komisji O�wiaty w Krzy¿anowie,
zabieraj¹c g³os podziêkowa³ nauczycielom za to, ¿e ucz¹ m³odzie¿
patriotyzmu, czci i szacunku do bohaterów narodowych. Akademia zosta³a
przygotowana przez uczniów Gimnazjum w Krzy¿anowie pod opiek¹
nauczycieli: Agnieszki Rybczyñskiej i Dominika Królaka. O oprawê mu-
zyczn¹ zadba³ Andrzej Smakowski.           /A.R./

DZIEŃ PATRONA

WIEŚCI GMINNE
Zaproszenie
Stowarzyszenie Clonovia zaprasza
wszystkich mieszkañców Kutna
i Powiatu Kutnowskiego na IV Se-
minarium Dziedzictwa i Tradycji
Orê¿a Polskiego, którego tematem
przewodnim bêdzie dzia³alno�æ
kulturalna 37 £êczyckiego Pu³ku
Piechoty na rzecz mieszkañców
Kutna. Seminarium odbêdzie siê
6 czerwca 2015 roku w I Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. J.H. D¹brow-
skiego w Kutnie. Rozpoczynamy
przemarszem z ulicy Ko³³¹taja
o godzinie 10:30. Czê�æ seminaryjna
rozpocznie siê o godz. 11:00.
W programie wyst¹pienia zapro-
szonych go�ci, w tym z Wojskowego

OLIMPIADA WIEDZY RELIGIJNEJ

Biura Badañ Historycznych Mini-
sterstwa Obrony Narodowej. Semi-
narium przebiegaæ bêdzie pod
Honorowym Patronatem Starosty
Kutnowskiego. IV edycja Semina-
rium Tradycji i Orê¿a Polskiego
wspó³finansowana jest ze �rodków
publicznych w ramach otwartego
konkursu ofert Starostwa Powiato-
wego w Kutnie.
Prezes Stowarzyszenia Clonovia �

Anna Baranowska

Bêdzie droga
Powiat kutnowski przeznaczy³
1.300.000 z³otych na realizacjê
zadania inwestycyjnego pn.: �Prze-
budowa drogi powiatowej Nr 2163 E
Marcinów - Strzegocin�.

�Zapewnienie dostêpu do wysokiej jako�ci
edukacji przedszkolnej

w oddziale przedszkolnym w SP w Go³êbiewku�
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze �rodków

Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki z dnia 29.04.2015 r.,

nr UDA-POKL.09.01.01-10-001/15-00.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. �Rozwój wykszta³cenia
i kompetencji w regionach�, Dzia³ania 9.1 �Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako�ci us³ug edukacyjnych
�wiadczonych w systemie o�wiaty�, Poddzia³ania 9.1.1 �Zmniejsza-
nie nierówno�ci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej�.

Cel g³ówny projektu:
Podniesienie jako�ci pracy 1 oddzia³u przedszkolnego w Szkole Pod-
stawowej w Go³êbiewku, w Gminie Kutno, poprzez jego doposa¿enie
w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich w terminie do
30.11.2015 r.

Zadania przewidziane w projekcie to:
1. Wyposa¿enie sali lekcyjnej m.in. w meble, pomoce dydaktyczne,
zabawki, artyku³y plastyczne, sprzêt audiowizualny, sprzêt ICT, tablicê
interaktywn¹.

Okres realizacji projektu: 01.03.2015 r. � 30.11.2015 r.

Kwota dofinansowania: 46.380,00 z³.

�Cz³owiek - najlepsza inwestycja�

Podobnie jak w latach ubieg³ych, po raz kolejny, uczniowie Zespo³u Szkó³
w Byszewie wziêli udzia³ w Olimpiadzie Wiedzy Religijnej. Rok duszpa-
sterski 2014-2015 Ko�ció³ w Polsce prze¿ywa pod has³em: �Nawracajcie
siê i wierzcie w Ewangeliê�. W pierwszym etapie wziê³o udzia³ ponad 40
uczniów naszej szko³y, z których wy³oniono piêciu laureatów. W sobotê,
16 maja 2015 r. w Dybowie, mia³ miejsce etap dekanalny. Nasi uczniowie
zajêli czo³owe miejsca: I miejsce Sandra Szymañska, II miejsce Klaudia
Ignaczak, IV miejsce Maria Szubska, V miejsce Karolina Janczak. Laureatki
dwóch pierwszych miejsc bêd¹ reprezentowa³y nasz dekanat na szczeblu
diecezjalnym. Gratulujemy zwyciêzcom i trzymamy kciuki za sukces na
kolejnym etapie.   ZS Byszew
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

6 czerwiec 2015 r. od godz. 9.00 (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

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA
Tomasz Æwiek to bioenergoterapeuta,
który od dawna nale¿y do ekstraklasy
polskiej bioenergoterapii. W 1998 r.
zosta³ laureatem plebiscytu na pol-
skiego uzdrowiciela, organizowanego
przez miesiêcznik �Uzdrawiacz�. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Bio-
energoterapeutów oraz by³ym preze-
sem Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestazyjnego. Wyda³ 3 popularne
ksi¹¿ki z dziedziny naturoterapii
i znalaz³ siê w�ród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia
w Polsce. Jest wybitnym zielarzem
i twórc¹ pierwszego w kraju O�rodka

Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede wszystkim:
w chorobach oczu, kobiecych serca i naczyñ, schorzeniach uk³adu pokar-
mowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach itd.
Oto wybrane wpisy do �Z³otej Ksiêgi� prowadzonej przez T. Æwieka:
Do p. Tomasza Æwieka zg³osi³am siê z siln¹ nerwic¹ i bezsenno�ci¹, które
ust¹pi³y po czterech wizytach. Energia p. Tomka sprawi³a, ¿e wyniki EKG
i arytmia serca oraz inne wyniki te¿ siê poprawi³y. Oprócz tego ust¹pi³y
problemy z ¿o³¹dkiem i w¹trob¹. U mojej córki minê³o zapalenie zatok
i alergia. Jestem wdziêczna p. Tomkowi i polecam wszystkim korzystanie
z jego terapii - Grill El¿bieta Chodzie¿
Serdecznie dziêkujê p. Tomaszowi za pomoc. Moja macica by³a do usu-
niêcia, gdy¿ ca³a by³a miê�niakowata. Miê�niaki jednak gin¹ i zosta³y
tylko 3 ma³e. Torbiele i cysta ropna znik³y ca³kowicie. Czujê siê bardzo
dobrze. Dziêkujê bardzo! - Czajka Jadwiga - Majdan Radliñski
Po trzech wizytach u p. Æwieka unormowa³o mi siê ci�nienie w oczach,
a serce bije jak dzwon. Jak mam dziêkowaæ? Nie wiem. ¯adne s³owa nie
oddadz¹ mojej wdziêczno�ci� E. Siemiñska Otro³êka
Po trzech wizytach u p. Tomasza nast¹pi³a du¿a poprawa. Mogê normalnie
oddychaæ. Jestem wyciszona, mogê spaæ, a wcze�niej w nocy spa³am tylko
1-2 godziny. P. Tomasz sprawi³ to, co inni nie potrafili przez 7 lat - Dobroñ
Anna Wieluñ.

Cz³onkinie Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej - Urszula Jêdrzejczyk
wraz z Wier¹ Ditchen - go�ci³y we Francji podczas Dni Polonii Francuskiej
na zaproszenie Domu Polonii Francuskiej i Kongresu Polonii Francuskiej.
W dniu 2 maja obchodzimy Dzieñ Polonii i Polaków za granic¹. �wiêto
zosta³o ustanowione przez Senat w 2002 roku i jest uroczy�cie obchodzone
tak¿e we Francji. Hafciarki bra³y udzia³ w 14 edycji Targów Rzemie�lni-
czych �Rynek en fote� 2015 � ��wiêto na rynku�, które jest jednym z
bardzo wielu wydarzeñ kulturalnych organizowanych w ramach uczczenia
92 rocznicy przybycia Polaków do regionu Nord-Pas de Calais we Francji.
Pani Ula zosta³a poproszona, by za jej po�rednictwem przekazaæ serdeczne
pozdrowienia i u�ciski od Kongresu Polonii Francuskiej dla mieszkañ-
ców Kutna.
Przy stoisku TPZK czêsto przygrywali górale z Zakopanego. Dziêkujemy
prezes Bo¿enie Sudomir z Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej za
u¿yczenie piêknych strojów do prezentacji naszego stoiska podczas Dni
Polonii Francuskiej.          TPZK

ŚWIĘTO NA RYNKU

W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyñskiego w Strzegocinie od
wrze�nia 2014 roku trwa akcja czytelnicza pod has³em �Czwartkowe
spotkania z ksi¹¿k¹�. Jej inicjatorem jest Samorz¹d Uczniowski wraz
z opiekunem Ann¹ Michalak. W ka¿dy czwartek chêtni uczniowie s³uchaj¹
tekstu czytanego im przez kole¿anki i kolegów ze starszych klas. W ramach
obchodów Tygodnia Bibliotek ksi¹¿ki dla najm³odszych czytali nauczy-
ciele i dyrektor naszej szko³y - Jadwiga Weso³owska. M³odzi s³uchacze
chêtnie uczestnicz¹ w cotygodniowych spotkaniach z ksi¹¿k¹.

SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

Pierwsze miejsce zdoby³ film �Tkaczki� (autor  Jan Siempiñski) ujmuj¹cy
zwart¹ konstrukcj¹, spójn¹ z minimalistyczn¹ warstw¹ d�wiêkow¹. Na
uwagê zas³uguj¹ równie¿ wysmakowane zdjêcia zrealizowane na ta�mie
filmowej 16 mm. Drugie miejsce przyznano filmowi �Stanis³aw Czernik.
Pisarz autentyczny� (autor Andrzej Mo�) odkrywaj¹cemu postaæ literata
wraz z szerokim t³em historycznym. Ca³o�æ zosta³a zaprezentowana
w adekwatnej, wielop³aszczyznowej formie. Trzecie miejsce zdoby³ film
�Kujawskie sypanie piaskiem� (autorzy El¿bieta Barszcz i Maciej Cuske)
w czytelny sposób przedstawiaj¹cy zwyczaj i genezê wyj¹tkowej tradycji
sypania wzorów z piasku, kultywowanej przez mieszkañców Kujaw. Na
uwagê zas³uguj¹ w nim tak¿e piêkne timelaps�y kujawskich pejza¿y.
Wyró¿nienie przyznano filmowi �Jak ta miet³a� (autor Andrzej Paradowski),
surowemu w formie i wyrazie obrazowi prostej filozofii ¿ycia bohatera.

KUTNOWSKI PRZEGLĄD
W dniach 12-13 maja br. odby³ siê �Przegl¹d filmów o tematyce etnolo-
gicznej i artystycznej. Kutno 2015� zorganizowany przez Muzeum
Regionalne w Kutnie. W konkursie udzia³ wziê³o 17 filmów. Dwudniow¹
imprezê podzielono na bloki projekcyjne, w których uczestniczy³o ponad
250 osób. Wyniki konkursu og³oszono na wieczorze fina³owym, którego
atrakcj¹ by³a projekcja filmu �Shirley � wizje rzeczywisto�ci�.

Przegl¹d po�wiêcony filmom etnologicznym i artystycznym wype³nia lukê
na festiwalowej mapie Polski. Jak podkre�lali przybyli go�cie, w chwili
obecnej, jest to jedyny tego typu konkurs w naszym kraju.

Z teki rysownika

ANDRZEJ STACHOWICZ

Ju¿ po raz siódmy kutnowskie Muzeum Regionalne w³¹czy³o siê w tê
ogólnopolsk¹ imprezê. Mo¿na by³o zwiedzaæ: wystawy sta³e - � Miasto
w czasie i przestrzeni� i �Rze�bê po kutnowsku�, i aktualn¹ ekspozycjê
czasow¹ �Alfabet mody XX wieku�. Przed Muzeum, na scenie, przedsta-
wiane by³y widowiska kutnowskich przedszkolaków, prezentowano stroje
uczestników konkursu �Z mod¹ przez XX wiek�. By³ te¿ wystêp zespo³u
�Aviaccord - musette quartet� specjalizuj¹cego siê w muzyce i piosence
francuskiej. Te¿ na placu Pi³sudskiego, w autobusie, pokazywano style
muzyczne z lat 60, 70, 80 XX wieku. Dzia³o siê to w my�l has³a
�Muzyczna podró¿ przez dekady�, a ten niecodzienny woja¿ zapewnili
cz³onkowie Stowarzyszenia �Ku�nia Kultura�. Warto odnotowaæ, ¿e do
tej kulturalnej nocy (16.05) w³¹czy³a siê aktywnie Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kutnie, która zapewni³a zwiedzanie stra¿-
nicy, pokaz ratownictwa oraz tor przeszkód. /J.P./

NOC MUZEÓW

KUTNIANIE W CZOŁÓWCE
W Opocznie odby³ siê cykliczny Festiwal Tañca Dzieci i M³odzie¿y.
Dobrze wypad³y na nim kutnowskie zespo³y - �Alibi� i �Revolution�,
które trenuje od lat z powodzeniem w Kutnowskim Domu Kultury Mag-
dalena Mikos. Obie taneczne  grupy w swoich kategoriach wiekowych
zajê³y drugie miejsca.

W sobotê, 16 maja, Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro-
�niewicach po raz kolejny wziê³o udzia³ w ogólnopolskiej Nocy Muzeów.
W tym roku uczestnicy imprezy spotkali siê pod has³em �Na rzymsk¹
nutê�, a dziêki wolontariuszom z kro�niewickich szkó³ Muzeum zmieni³o
siê na kilka godzin w dwór Cezara. Nie zabrak³o tak¿e gladiatorów i sta-
ro¿ytnych bogiñ i muz. Ju¿ na wej�ciu mo¿na by³o spróbowaæ swych si³
w wyrobie staro¿ytnej ceramiki i przy u¿yciu  ko³a garncarskiego ulepiæ
z gliny wymarzone naczynie. Ogromnym zainteresowaniem cieszy³ siê
�Kram Teodory� - stoisko, na którym mo¿na by³o zaprojektowaæ i wykonaæ
rzymsk¹ bi¿uteriê i u³o¿yæ fryzury z papieru. Odpoczynku nie mia³a tak-
¿e Sybilla, która w towarzystwie kocio³ka pe³nego zió³ próbowa³a odwie-
dzaj¹cym przepowiadaæ przysz³o�æ. Mi³o�nicy ruchu na �wie¿ym powietrzu
mieli okazjê sprawdziæ swoje umiejêtno�ci w strzelaniu z ³uku i gladia-
torskich walkach. Sporym zainteresowaniem cieszy³ siê tak¿e warsztat
skryby Ptolemeusza, gdzie ka¿dy móg³ zapoznaæ siê z rzymskim krojem
liter oraz napisaæ ³aciñskie sentencje za pomoc¹ gêsiego pióra. Mi³o�nicy
³amig³ówek mogli tak¿e odwiedziæ stoisko, gdzie prezentowano rzym-
skie gry, a dla fanów zagadek przygotowano �Muzealnych detektywów�
- zabawê polegaj¹cej na tropieniu motywów antycznych w kolekcji Muzeum.
Muzeum nie zapomnia³o tak¿e o najm³odszych. Mieli oni do dyspozycji
kolorowanki z motywami rzymskimi, a jedna z sal zmieni³a siê w minikino,
w którym wy�wietlano z rzutnika bajki zwi¹zane ze staro¿ytnymi mitami.
W repertuarze kina znalaz³ siê takie bajki jak: �Syzyf�, �Prometeusz
i puszka Pandory�, �Orfeusz i Eurydyka�, �Wyprawa Argonautów� i �Dedal
i Ikar�. Muzeum udostêpni³o tak¿e bezp³atnie swoje sale wystawowe,
w³¹cznie z wystaw¹ czasow¹ po�wiêcon¹ Operacji £ódzkiej. Tegoroczna
Noc Muzeów trwa³a od 18.00 do 23.00 a Muzeum odwiedzi³o prawie 400
osób. Dziêkujemy wszystkim uczestnikom za wspóln¹ zabawê.

Anna Rajska - Muzeum w Kro�niewicach

NOC MUZEÓW
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Felieton Bywalca

Z innych szpalt
5 maja prezydent podpisa³ ustawê o sprzeda¿y bezpo�redniej. To dobra
wiadomo�æ dla ma³ych gospodarstw rolnych wytwarzaj¹cych produkty
spo¿ywcze z w³asnych surowców. Rolnicy bêd¹ mogli sprzedawaæ sery,
konfitury czy wêdliny bez rejestrowania dzia³alno�ci gospodarczej.
Nowelizacja ustawy wejdzie w ¿ycie 1 stycznia 2016 r. i wówczas, rolnik
musi zg³osiæ dzia³alno�æ w urzêdzie skarbowym, bêdzie prowadzi³ ksi¹¿kê
sprzeda¿y, a warto�æ sprzeda¿y bezpo�redniej nie mo¿e przekroczyæ 150
tys. euro. Od tej dzia³alno�ci bêdzie p³aci³ 2 proc. podatku, nie wychodz¹c
z ubezpieczenia KRUS.

Angora nr 20 (1300) z 17 maja 2015r.; s 22 (za Biznes.pl)
Oko³o miliona Polaków pracuje bez ¿adnej umowy. Najwiêcej w bran¿y
remontowo-budowlanej i us³ugach.

Przegl¹d nr 21 (803) z 18-24.05.2015 r., s. 6

W mie�cie Kutnie w I turze wyborów prezydenckich g³osowano w 25
obwodach wyborczych. W 16 zwyciê¿y³ Andrzej Duda, a ogó³em uzyska³
on 6.693 g³osów. Drugi by³ obecny prezydent Bronis³aw Maria Komo-
rowski 6.056 (wygra³ w 9 obwodach). A¿ 3 509 g³osów uzyska³ Pawe³
Piotr Kukiz. Reszta kandydatów uzyska³a mierne wsparcie g³osuj¹cych:
Magdalena Agnieszka Ogórek - 476, Janusz Ryszard Korwin Mikke - 430,
Janusz Maria Palikot - 239, Grzegorz Micha³ Braun - 137, Adam Sebastian
Jarubas - 136, Marian Janusz Kowalski - 104, Jacek Wilk - 96 oraz Pawe³
Jan Tanajno - 20.           /J.W./

Tu¿ przed wyborami, 10 maja, ulicê Barlickiego ozdobiono dwukoloro-
wymi, bia³o-ceglastymi pasami przej�æ dla pieszych. Kutnowska �ulica�
zareagowa³a b³yskawicznie chrzcz¹c owe zebry - �prezydenckimi?!
Gorzej! Skomentowano, ¿e w ostatniej chwili prezydent przypomnia³
sobie, ¿e reprezentuje Rzeczpospolit¹ Polsk¹, a nie na przyk³ad Ukrainê...
Ciekawe, jakby przenios³a siê na wyniki wyborcze chocia¿by prasowa
informacja o tym, ¿e parê dni wcze�niej podpisa³ decyzjê o utworzeniu
kolejnej polsko-ukraiñsko-litewskiej jednostki!? Albo wrêcz sensacyjna,
inna wiadomo�æ prasowa, ¿e francusk¹ firmê zbrojeniow¹ wybrano li tylko
dlatego, ¿e nie mia³a co zrobiæ z helikopterami, w które miano wyposa¿yæ
okrêty �Mistral� dla Rosji!? Z³o�liwcy dodaj¹, ¿e rewelacyjna wiadomo�æ
o zatopieniu tych obu statków powsta³a na potrzeby naszych decydentów.
Mo¿e je te¿ kupimy: to tylko za 2,5 mld... (nie z³otych)!?
Z kolei jego rywal sypa³ obietnicami jak z nut. Tylko siê nie zaj¹kn¹³,
sk¹d wzi¹æ te 80 do 200 miliardów, na te s³uszne cele. Poza tym, poza
³adnym wygl¹dem i formalnie �³adn¹ gadk¹�, niewiele konkretów z jego
wypowiedzi wynika³o. Teoretyk, a z praktyki mo¿naby przypisaæ mu te
feralne �Skoki...�. Prowadzi³ kampaniê po amerykañsku! ̄ yczyæ mu tylko,
¿eby has³o wypisane przy ul. Barlickiego w Kutnie, a bardziej widoczne
od ul. Ko�ciuszki: �Godne ¿ycie w Polsce - Andrzej Duda�, sta³o siê faktem.
Wyniki pierwszej tury wyborów s¹ w moim odczuciu aktualnymi prefe-
rencjami Polaków w wyborach tak¿e do ... Sejmu. Có¿ z nich bowiem
wynika!? Wygrana - PiS! Przegrana - PO! G³osy lewicowe - na Kukiza!
Zreszt¹ to jest trwa³y �syndrom� polskiej sceny politycznej, chocia¿by wcze-
�niej - Leppera czy Palikota... Idealnie: wci¹¿ szukamy nowej partii, bez -
skrótowo ujmuj¹c - �partyjniactwa�. Dramatyczna sytuacja SLD i PSL.
Ale �ludowcy� chocia¿ maj¹  wsparcie Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
i Kó³h Gospodyñ Wiejskich.  Có¿ jeszcze o tej turze wyborów prezydenc-
kich? Chyba najtrafniej uj¹³ to redaktor naczelny �Przegl¹du� (jest takie
pismo), a tak¿e by³y prezes PZPN Jerzy Domañski: �Kandydaci do Belwe-
deru byli w wiêkszo�ci tak marni, ¿e zamiast powa¿niejszych analiz poli-
tycznych bardziej sensowne by³yby opinie psychologów, a mo¿e nawet
psychiatrów�?!           /A.S./

Masz babo placek! Jak piêknie! Gdy siê jedzie drogami przez pola - gminy
Krzy¿anów, Bedlna, Oporowa, Strzelec, Kutna wiejskiego, a nawet �ród-
miejskiego Kutna, Kro�niewic, D¹browic, Nowych Ostrów czy £ani¹t,
widaæ jak przyroda mieni siê nie tylko kolorami. Ju¿ kwitn¹ tak¿e sady,
a odcienie zieleni teraz s¹ najpiêkniejsze w roku. Masz babo placek! Minêli
ju¿ �ogrodnicy�, czyli Pankracy (12 maj), Serwacy (13), Bonifacy (14)
i Zo�ka (15), i chocia¿ wyst¹pi³y i ch³odniejsze dni, a raczej noce i poranki.
Trochê - jak dla rolników - za ma³o popada³o... Ale zgodnie z porzeka-
d³em: �Zofija - k³osy rozwija�, no mo¿e nie k³osy, ale ro�linne, kwiaty
rozwija. Masz babo placek! Czy wiecie pañstwo, ¿e sprywatyzowany
�Ursus� sta³ siê znowu znacz¹cym eksporterem traktorów! Co prawda to prawda,
¿e jak dotychczas zgodnie z umow¹ z etiopskim potentatem przemys³u
metalowego Metec dostarczono ju¿ oko³o 1 500 sztuk traktorów. Tak¹
sam¹ liczbê popularnych onegdaj �Ursusów� dostarczymy w ci¹gu kilku-
nastu miesiêcy. I to zyskowne, i to w ramach kredytu rz¹du polskiego
udzielonego Etiopii w ramach programu �Of Africa�. Masz babo placek! Z udzia³em w³adz Kutna odby³o siê spotkanie z dziennikarzami lokalnymi

prasy, radia i telewizji. Prezydent Zbigniew Burzyñski omówi³ dochody
za cztery miesi¹ce br. S¹ one dobre - na poziomie 35% wykonania. Jest
2,5 miliona z³ wp³ywów, mimo ¿e nie �dotar³y� jeszcze do kasy Miasta
�rodki z Unii Europejskiej. Nie ma zak³óceñ, chocia¿ jest troszeczkê gorzej
z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wydatki s¹ na bie¿¹co
pokrywane. Wed³ug G³ównego Urzêdu Statystycznego (za rok 2013) - na
380 powiatów w Polsce - Kutno sklasyfikowane jest na 17 miejscu za
produkcjê sprzedan¹ na jednego mieszkañca (1 miejsce D¹browa Górnicza,
2 - miejsce Bielsko Bia³a), natomiast w sile nabywczej w £ódzkiem, za
2014 r., oceniono Kutno na 11 lokacie, na 170 gmin Województwa. Wice-
prezydent Jacek Boczkaja przedstawi³ aktualn¹ realizacjê inwestycji miej-
skich. Prace trwaj¹ bez wiêkszych problemów. Przygotowywane s¹ prze-
targi. Najwa¿niejsze inwestycje to m.in. ulice i ich infrastruktura: £êczycka,
Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Klepy, Krasiñskiego oraz fontanna
w centrum (oddanie III dekada lipca br.), plac zabaw w parku Wiosny
Ludów i plac na Dybowie. Wiceprezydent Zbigniew Wdowiak zapozna³
zebranych z rekrutacj¹ dzieci do przedszkoli. Dla wszystkich starczy
miejsc. Zak³ada siê tak¿e przyjêcie do tych placówek dzieci spoza Kutna.
W przedszkolach miejskich jest przygotowanych 959 miejsc, a w punktach
przedszkolnych - 120. Do kutnowskich gimnazjów uczêszczaæ bêdzie
w nowym roku szkolnym oko³o 1000 uczniów. Bêdzie 41 wszystkich
oddzia³ów. Jest stabilizacja. W naszym mie�cie, w placówkach o�wiatowych
podleg³ych Miastu, uczy 400 nauczycieli, z których po³owa ma tytu³ dyplo-
mowanego. Z ka¿dym rokiem wzrasta komfort pracy pedagogów.      /J.P./

KONFERENCJA PRASOWA

Zanim lato zacznie upa³ami dokuczaæ
zach³y�nijmy siê urokami wiosny.
Wszak ona codziennie nas uczy,
¿e ¿ycie, to temat radosny.

¯yæ warto, choæ czasem siê chmurzy.
Dzieñ ka¿dy witaæ u�miechem.
Oddychaæ wiosn¹ jak ozonem po burzy.
Mieæ z codzienno�ci niek³aman¹ uciechê.

Bujno�æ odrodzonej zieleni,
ukwiecone ³¹ki, krzewy i sady,
zanim w z³ote plony siê zmieni¹,
rozbrzmiewaj¹ ptasich godów parad¹.

Wiosn¹ niebo jest najbardziej niebieskie.
Gwiazdy najja�niej �wiec¹ noc¹.
Je�li ziemiê pokropi deszczu ³ezka,
to i ¿aby rado�niej rechoc¹.

S¹ to byæ mo¿e oczywiste bana³y,
zawsze po zimie nowe zbo¿a rosn¹.
Jednak na wiosnê czeka siê rok ca³y.
Cieszmy siê wiêc polsk¹, piêkn¹ wiosn¹.

Kazimierz Ci¹¿ela

Kandydatom na prezydenta Polski od pocz¹tku kampanii towarzysz¹ wielkie
marzenia. Dla przyk³adu g³ówny pretendent do urzêdu, aktualny prezydent
Bronis³aw Komorowski marzy³, ¿eby pokonaæ konkurentów do fotela ju¿
w pierwszej turze. Niestety, marzenia siê nie spe³ni³y, bowiem popieraj¹ca
go Platforma Obywatelska i sam kandydat wpadli w stan b³ogiego snu.
Dopiero wygrana g³ównego pretendenta przerwa³a ten sen i po zimnym
prysznicu wziêli siê ostro do roboty. Pierwsz¹ turê nieznacznie, ale wygra³
pracowity Andrzej Duda popierany przez Prawo i Sprawiedliwo�æ. I tutaj
niespodziewanie, i wbrew sonda¿om marzenie siê spe³ni³o. Równie¿ Pawe³
Kukiz, buntownik z powodem, uzyska³ znakomity trzeci wynik. Pawe³
Kukiz, kiedy� uznany solista zespo³u Piersi, stan¹³ na czele m³odych
i gniewnych wyborców frontalnie krytykuj¹cych panuj¹cy system. Kan-
dydaci lewicy - Magdalena Ogórek, popierana przez Leszka Millera i w¹skie
grono liderów partyjnej centrali oraz Janusz Palikot, popierany g³ównie
przez siebie, wykonali w kiepskim stylu podwójne salto z pó³�rub¹. Oboje
po wykonaniu dziwnych, ma³o zrozumia³ych ewolucji, pokonani legli na
³opatkach. Reszta egzotycznych kandydatów równie¿ wlok³a siê w ogonie
peletonu. Korwin nikogo nie zaskoczy³, no mo¿e poza stylow¹ przedwo-
jenn¹ pilotk¹ na g³owie, kiedy wysiada³ z ma³ej awionetki. Nie zaskoczy³
równie¿ kandydat znany ze spiskowej teorii dziejów obarczaj¹cej ¿ydo-
komunê za wszelkie nieszczê�cia. Marzenia ma równie¿ spo³eczeñstwo,
które oczekuje, ¿e prezydent bêdzie wiarygodny, merytoryczny i spra-
wiedliwy. Wielu oczekuje na prezydenta ponad podzia³ami, odpornego
na w¹skie interesy partii maj¹cych gdzie�  potrzeby obywateli. Czy s¹ to
marzenia realne, oka¿e siê w niedzielê 24 maja. Felieton piszê w pi¹tek,
dwa dni przed wyborami i szanse s¹ wyrównane. Kandydaci wziêli na
bary obszerne, czarodziejskie worki i sypi¹ jak z rêkawa kosztownymi
pomys³ami, które gdyby zsumowaæ i przyj¹æ do realizacji, to trzeba by
wybudowaæ ogromn¹ drukarniê pieniêdzy, a pó¿niej og³osiæ bankructwo
pañstwa. Przypomina siê nieodleg³y czasowo przyk³ad bankructwa
Argentyny. Te cudowne pomys³y dotycz¹ sfery ¿ycia spo³ecznego i gospo-
darczego, które nie le¿¹ w kompetencjach rz¹du i parlamentu. Polityka
zagraniczna i bezpieczeñstwo pañstwa s¹ konstytucyjnie przypisane
prezydentowi i niestety nie wywo³uj¹ one wiêkszego zainteresowania.
W Kutnie potwierdzi³a sie niekwestionowana pierwsza pozycja PIS-u, co
jest tak¿e zas³ug¹ sprawnych i pracowitych lokalnych struktur. U�piona
kutnowska PO, PSL i maj¹ca coraz mniejsze znaczenie SLD, nie odbie-
ga³y od wyników krajowych. Niespodziank¹ jest równie¿ trzeci wynik
Paw³a Kukiza, który bez ¿adnych struktur w Kutnie potrafi³ zyskaæ liczne
grono zwolenników.
Po wyborze prezydenta karuzela marzeñ i zdarzeñ bêdzie krêciæ siê jeszcze
szybciej, bowiem jesieni¹ mamy wybory parlamentarne. Ju¿ dzisiaj mo¿na
przewidzieæ, ¿e nasi dzielni partyjni kandydaci rusz¹ do boju obiecuj¹c
nam dni powszechnej szczê�liwo�ci, a pó¿niej po wyborach zajm¹ siê
przede wszystkim sob¹, co znakomicie od lat widaæ w mediach.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

KARUZELA MARZEŃ
PRZEDWYBORCZE SPOTKANIE

W sali WSGK, w ramach konferencji prasowej i z obecno�ci¹ mieszkañców
Kutna, go�cili: B³a¿ej Spychalski - szef ³ódzkiego sztabu Andrzeja Dudy
oraz pose³ Solidarnej Polski Tadeusz Wo�niak. Go�ci powita³ przewodni-
cz¹cy powiatowych struktur PiS Konrad K³opotowski. Krótko omówi³
wyniki g³osowania na prezydenta Polski w okrêgu kutnowskim w pierw-
szym terminie g³osowania. Odniós³ siê te¿ do ostatnich dni miêdzy I a II
tur¹ wyborów. Wspomnia³, i¿ daje siê  zaobserwowaæ niszczenie plakatów
i banerów Andrzeja Dudy w sposób obrzydliwy, wycinaj¹c z nich jego
g³owê i wieszaj¹c na drzewach. Takie czyny wiêc mo¿emy okre�liæ jako
walkê �o �mieræ i ¿ycie�. Nie ma siê co zra¿aæ i robiæ swoje. O wynikach
g³osowania w I turze w Kutnie mówi³  B³a¿ej Spychalski. Wed³ug niego
by³y one zadawalaj¹ce, co da³o uzyskanie wy¿szo�ci nad Bronis³awem
Komorowskim. Zachêca³ do przekonywania s¹siadów czy cz³onków
rodziny do oddania g³osu w II turze na Andrzeja Dudê. Obecny na
spotkaniu pose³ Tadeusz Wo�niak wspomina³ o swoich spotkaniach z oby-
dwoma kandydatami, których mia³ przyjemno�æ poznaæ w roku 2009.
Andrzej Duda, wówczas podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedli-
wo�ci, da³ siê poznaæ jako cz³owiek energiczny z du¿ymi perspektywami.
Nieco gorsze wspomnienie pozosta³o po Bronis³awie Komorowskim.
W pamiêci pozosta³a s³u¿bowa podró¿ do Rumunii, kiedy to by³ marsza³-
kiem Sejmu. Bardzo siê za niego wstydzi³em, podobnie jak pozostali
uczestnicy delegacji � mówi³ pose³ Wo�niak, kiedy to przy znanych oso-
bisto�ciach rumuñskich przechwala³ siê, ¿e jako student pi³ w Rumunii
tanie wina i to nie w lokalu, ale na ³onie natury. Pose³ zaznaczy³, ¿e Polacy,
mieszkañcy regionu kutnowskiego, powinni z powag¹ i przemy�leniem
zdecydowaæ, na którego z kandydatów zag³osuj¹.           /A.B./

Cieszmy się wiosną

Byæ romantykiem, to stan wstydliwy.
Nikt siê do tego dzisiaj nie przyznaje.
Nie czêsto cz³owiek bywa szczê�liwym,
bo takie teraz nasta³y zwyczaje.

Niegdy� ka¿da piosenka by³a o mi³o�ci,
dzi� kocham, to mówi mama do dziecka.
Czy¿by te s³owa przebrzmia³y w przesz³o�ci,
a wspó³czesne ¿ycie, to ci¹g³a ucieczka.

Ucieczka nie tylko od takich s³ów,
ale od tre�ci, które one zawieraj¹.
Mo¿e przyda³oby siê znów
zauwa¿yæ, ¿e i dzi� one siê przydaj¹.

Przecie¿ uczucia nadal jeszcze mamy
i to nas wyró¿nia w�ród innych stworzeñ.
Wa¿ne jest tak¿e, jak je wyra¿amy.
Nie wstyd�my siê okazywaæ je na co dzieñ.

Kazimierz Ci¹¿ela

JAK GŁOSOWALIŚMY W KUTNIE?

Uczucia
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ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU!

BUDrem
Wielobran¿owe Przedsiêbiorstwo Budowlane

� Krzysztof Kaszubski
Go³êbiew Nowy 39, 99-300 Kutno

tel.: (24) 253-57-70
fax. (24) 254-90-15

biuro@budrem.kutno.pl
www.budrem.kutno.pl

Krzysztof Kaszubski, prezes Wielobran¿owego
Przedsiêbiorstwa Budowlanego, swoj¹ pierwsz¹ dzia-
³alno�æ rozpocz¹³ w 1988 r. Firma mie�ci siê w Go³ê-
biewie Nowym 39. BUD-REM realizowa³ i realizuje
strategiczne inwestycje dla Kutna, jak na przyk³ad
modernizacja dworca kolejowego.
BUD-REM wzniós³ wiele zak³adów przemys³owych;
w tym dawn¹ Kofolê (dzisiaj Hoop), DS Smith,
Lampre, Libner, Pini Polonia, Enginowa, Fuji Seal
Grup, Hamburger Pini, Pini Polska oraz stacje
benzynowe Orlenu - w Tucholi, Skêpem, W³oc³awku.
Zajmowali�my siê równie¿ pracami wykoñczenio-
wymi w kutnowskiej galerii przy ul. Ko�ciuszki.
Mamy równie¿ na swoim koncie modernizacje stacji
benzynowych dla Orlenu, np. w P³ocku i w M³awie.

80 procent naszych zadañ to zak³ady przemys³owe.
20 procent to budowa domków jednorodzinnych.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e rocznie budujemy ich kilka.

BUD-REM
STAWIA NA JAKO�Æ I PRECYZJÊ.

To sprawia, ¿e klienci nie maj¹ zastrze¿eñ do reali-
zacji naszej firmy.
Zdobyte do�wiadczenie oraz wykwalifikowana kadra
in¿ynieryjno-techniczna pozwala na osi¹gniêcie
wysokiej jako�ci oferowanych przez nas us³ug budow-
lanych. Jeste�my postrzegani jako wiarygodny,
rzetelny i profesjonalny partner do wspó³pracy.
Firma wychodz¹c naprzeciw potrzebom Klienta
poszerzy³a swoj¹ dzia³alno�æ o us³ugi projektowe oraz
kosztorysowanie. Nasza kadra s³u¿y doradztwem
technicznym.

Dbamy o to, by Klienci byli w 100%
zadowoleni z naszych us³ug.
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Polski Zwi¹zek £owiecki liczy sobie ju¿ 92 lata. Jest zrzeszeniem osób
fizycznych i prawnych, które prowadz¹ gospodarkê ³owieck¹ poprzez
hodowlê i pozyskiwanie zwierzyny oraz dzia³aj¹ na rzecz jej ochrony.
Jego w³adze, mimo okresowych zawirowañ, zawsze pochodzi³y z wyboru.
Bie¿¹cy rok jest w³a�nie rokiem wyborczym w PZ£. Na kolejn¹, 5-letni¹
kadencjê, cz³onkowie kó³ ³owieckich na walnych zebraniach zgromadze-
niach wybieraj¹ Zarz¹dy kó³, Komisje Rewizyjne oraz delegatów na Zjazdy
Okrêgowe. Tak te¿ dzia³o siê w ko³ach ³owieckich powiatu kutnowskiego,
mimo ¿e administracyjne powiat nale¿y do województwa ³ódzkiego,
a organizacyjnie podlega p³ockiemu okrêgowi ³owieckiemu. Tote¿ kut-
nowscy delegaci bêd¹ obradowaæ w P³ocku w dniu 4 lipca b.r.
W powiecie kutnowskim jest 6 kó³ ³owieckich, 5 z nich ma siedzibê
w Kutnie, jedno w ̄ ychlinie. We wszystkich odby³y siê ju¿ zebrania spra-
wozdawczo-wyborcze, które wy³oni³y nowe w³adze. Tak bardzo nowe to
one nie s¹, przynajmniej w wiêkszo�ci kó³. 9 maja my�liwi najstarszego
kutnowskiego ko³a �Dzik� wybrali swoje w³adze jako ostatni. Prezesem
Zarz¹du na kolejn¹ kadencjê wybrano Karola Olesiñskiego. Podobnie
zaufano ³owczemu Wojciechowi Chodorowskiemu i skarbnikowi Dariu-
szowi Puchale. Wobec rezygnacji dotychczasowego sekretarza nowym
wybranym zosta³ Jan Marciszewski. W K£ �Szarak� równie¿ postawiono
na dotychczasowy Zarz¹d, tote¿ prezesem zosta³ ponownie Krzysztof
Szymañski, ³owczym S³awomir Wojciechowski, skarbnikiem Andrzej
Wojciechowski, za� sekretarzem Maciej Albiñski. 28 my�liwych �Soko³a�
postawi³o na nowego � starego prezesa, le�niczego Zdzis³awa S³owiñ-
skiego. £owczym wybrano ponownie Tadeusza Pszczó³kowskiego, skarb-
nikiem zosta³ Mariusz �niecikowski, sekretarzem za� Mariusz Frauer.
Prezesem Zarz¹du K£ �£o��, podobnie jak w poprzedniej kadencji, jest
Adam Kumorowski, ³owczym Pawe³ Gaszewski. Skarbnikiem wybrano
Tadeusza Karczewskiego, sekretarzem £ukasza Borkowskiego. Cz³onkowie
�Darz Boru� zaufaniem obdarzyli Sylwestra Pewniaka � prezes Zarz¹du,
Zbigniewa Kacerkê � ³owczy, Marcina Andrzejewskiego � skarbnik, za�
sekretarzem wybrano Emila Lewandowskiego. Jedyne ¿ychliñskie ko³o
�Jeleñ� dokona³o najwiêkszych zmian. Nowym prezesem Zarz¹du zosta³
Romuald Kamiñski, ³owczym jest nadal Robert Witeczek. Konrad Drabik
to aktualny skarbnik, sekretarzem zosta³ Rados³aw Terlikowski. Te w³a�nie
osoby przez najbli¿sze 5 lat prowadzi³y bêd¹ gospodarkê ³owieck¹ i finan-
sow¹ w swoich ko³ach.
Warto wiedzieæ, ¿e dzi� bud¿ety roczne kó³ ³owieckich s¹ warto�ci kilku-
dziesiêciu, a nawet kilkuset tysiêcy z³otych. Po stronie wydatków czêsto
najpowa¿niejsz¹ pozycj¹ s¹ op³aty dla rolników za szkody czynione przez
dziki. Populacja dzików na terenie powiatu niestety ro�nie, rosn¹ tym
samym wydatki my�liwych.
¯yczmy kutnowskim my�liwym, reprezentowanym przez delegatów miej-
scowych kó³ na Zjazd Okrêgowy w P³ocku, aby ich przedstawicieli nie
zabrak³o w przysz³ej Radzie Okrêgowej PZ£. Dotychczas w tej Radzie
Kutno i ¯ychlin reprezentowali: Krzysztof Jagodziñski, Karol Olesiñski
i Marek Witeczek.
Aktualnie polski Sejm obraduje nad zmianami w Prawie £owieckim. ¯yczmy
wszystkim my�liwym, aby te zmiany nie zniekszta³ci³y dotychczasowego
modelu polskiego ³owiectwa. Darz Bór - Kazimierz Ci¹¿ela

MYŚLIWSKIE WŁADZE

W br. szkolnym 2014/ 2015 dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Kutnie
uczestniczy³y w realizacji programu edukacji antytytoniowej �Czyste
powietrze wokó³ nas�. Wykonywa³y prace plastyczne, w tym znaczki
o zakazie palenia, uczestniczy³y w grach, zabawach oddechowych i relak-
sacyjnych, zabawach ruchowych, wycieczkach, pogadankach, s³ucha³y
historyjki, �piewa³y piosenki. Rodzice otrzymali informacje dotycz¹ce
szkodliwego wp³ywu biernego palenia na zdrowie dzieci. Ciekawym
elementem realizowanego programu by³ przemarsz maluchów ulicami
miasta Kutna z transparentami �Proszê, nie pal przy mnie!� oraz ulotkami
o tematyce antytytoniowej, które by³y rozdawane przechodniom. Koor-
dynatorem programu w przedszkolu jest Ma³gorzata Nordzak.

NIE PAL

Dzieci z punktu przedszkolnego �Kolorowy �wiat� w Bielawkach
odwiedzi³y Centrum Medyczne �Dermex�. To kolejne zadanie zorgani-
zowane w ramach konkursu �Bezpieczne Dziecko � Bezpieczne Przed-
szkole�. Dzieci pod opiek¹ Jerzego Zdunowskiego, pielêgniarza � spe-
cjalisty, zastêpcy dyrektora oraz pielêgniarki dyplomowanej � Bo¿eny
Kluth � Ma�lewskiej zwiedzi³y gabinety lekarskie, blok operacyjny oraz
salê odnowy biologicznej. Prezentacja podstawowych urz¹dzeñ i zabiegów
sk³oni³a przedszkolaków do dyskusji na temat medycyny. Omówienie
zawarto�ci i przeznaczenia apteczki poparte by³o rozmow¹ o bezwzglêd-
nym zakazie korzystania z lekarstw w niej zawartych. Przedszkolaki
dowiedzia³y siê jakie skutki mo¿e spowodowaæ bezmy�lne za¿ywanie
wszelkich medykamentów. Wizyta zakoñczy³a siê spe³nieniem ¿yczenia
dzieci - ogl¹daniem ambulansu. By³y zachwycone móc wej�æ do wnêtrza
i zobaczyæ sprzêt medyczny. Spotkanie ze �wiatem medycyny sprawi³o,
¿e uczestnicy bêd¹ chêtniej odwiedzaæ - w razie potrzeby - gabinety
lekarskie. �licznie dziêkujemy pracownikom Centrum Medycznego
Dermex za wspania³e prezenty niespodzianki przygotowane specjalnie
dla przedszkolaków. Koordynatorem konkursu jest Emilia Tarka.

MEDYCYNA − DZIECIOM

Kolejne zadanie realizuj¹ce program konkursu �Bezpieczne Dziecko �
Bezpieczne Przedszkole� � III edycja zrealizowano przy wspó³pracy
z Nadle�nictwem Kutno. Ju¿ od wczesnych godzin porannych trwa³y przy-
gotowania do zajêæ. Dzieciaczki wciela³y siê w rolê zwierz¹t le�nych.
Metamorfoz artystycznych dokona³a Judyta Dyczko. Malowanie twarz
dzieciom sprawi³o zarówno wykonawczyni jak i maluchom wiele rado�ci.
Dzieci wspaniale odegra³y rolê zwierz¹t le�nych i sprawi³y tym wielk¹
niespodziankê le�niczemu, który odwiedzi³ przedszkole. Konwersatorium
przeprowadzi³ in¿ynier nadzoru Robert Krokowski. Mówi³ o szacunku
do przyrody, odpowiednim zachowaniu wzglêdem niej i zagro¿eniach
w kontaktach z przyrod¹. Le�niczy u�wiadamia³ dzieci jakie piêkno i bo-
gactwo daje nam przyroda oraz jak wa¿na jest w ¿yciu ka¿dego cz³owieka.
Podczas zajêæ wykorzystano specjalnie malowane na powy¿sze zajêcia
obrazy � �Cztery pory roku� (autor: Emilia Tarka)  i wzglêdem ich uk³adu
by³a prowadzona czê�æ merytoryczna. W czê�ci praktycznej przedszkolaki
� le�ne zwierzaki bra³y udzia³ w grach i zabawach, których tematem prze-
wodnim by³a przyroda. Na zakoñczenie spotkania dzieci obejrza³y samochód
s³u¿bowy le�nika. Robert Krokowski wrêczy³ dzieciom materia³y eduka-
cyjne dla utrwalenia zdobytej wiedzy. Dziêkujemy pracownikom Nadle-
�nictwa Kutno za prezenty � niespodzianki jakimi obdarowali�cie
przedszkolaków. Koordynatorem konkursu jest Emilia Tarka.

LEŚNE ZWIERZAKI

W konkursie dla szkó³ gimnazjalnych zwyciê¿yli: I miejsce Gimnazjum
w Byszewie � 52,5 pkt., II miejsce Gimnazjum nr 2 im. Marsz. Józefa Pi³sud-
skiego w Kutnie � 51,5 pkt., III miejsce Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Kutnie � 50,5 pkt. W konkursie dla szkó³ ponadgimnazjalnych zwyciê¿yli:
I miejsce II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kasprowicza � 53 pkt., II miejsce
Zespó³ Szkó³ nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego � 52 pkt., III miejsce Zespó³
Szkó³ nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach �  50,5 pkt.
Naszymi partnerami w realizacji tego projektu by³o Stowarzyszenie Historyczne
Pu³k 37, z prezesem Wies³awem Paluchowskim - pasjonatem 37 pp oraz
Muzeum Regionalne w Kutnie, z dyrektorem i pracownikami. Wszyscy oni
wspierali nas w dzia³aniach. Projekt Gry Miejskiej, realizowany przez TPZK,
wspó³finansowany by³ ze �rodków prezydenta miasta Kutna.

DZIEJE 37 PUŁKU PIECHOTY
Zakoñczy³a siê II edycja Gry Miejskiej ��ladami historii i zabytków Kutna
oraz dziejów 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty im. Ksiêcia Józefa Poniatow-
skiego�, która odby³a siê 20 maja 2015 r. w godz. 9.30-14.00. Uczestniczy³o
w niej 11 zespo³ów ze szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z opie-
kunami. Uczestnicy gry wyruszyli spod Dworku Modrzewiowego - siedziby
stowarzyszenia i wêdrowali ulicami Kutna, z pami¹tkowym znaczkiem przy-
piêtym do ubrania, zapoznaj¹c siê z tematem przewodnim gry miejskiej. W tym
roku gra miejska po�wiêcona by³a poznaniu historii i zabytków miasta, a przede
wszystkim historii i miejscom zwi¹zanym z 37 £êczyckim Pu³kiem Piechoty
im. ksiêcia Józefa Poniatowskiego, który przez prawie 20 lat stacjonowa³
w Kutnie. W trakcie wykonywania zadañ ka¿dy zespó³ uk³ada³ has³o z pojedyn-
czych wyrazów przekazywanych im w wyznaczonych miejscach gry. W punk-
tach czekali na nich stra¿nicy gry, którzy przekazywali im koperty z nastêpnymi
wskazówkami. Ka¿dy zespó³ mia³ do wykonania 8 zadañ, które by³y punktowane
przez stra¿ników gry. M³odzie¿ w trakcie gry rozwi¹zywa³a krzy¿ówki, rebusy,
diagramy, poprawnie identyfikowa³a zabytki... Na Cmentarzu Parafialnym
zapalili znicze na grobach ¿o³nierzy 37pp. Podczas zwiedzania Muzeum
Regionalnego w Kutnie Sylwia Stasiak i Kazimierz �wircz zapoznali uczniów
z przechowywanymi w muzeum pami¹tkami zwi¹zanymi z 37 pp. M³odzie¿
mog³a zobaczyæ: zdjêcia, he³my, szable, nagrodê przechodni¹ dowódcy 37 pp
dla najlepszego oddzia³u oraz zobaczyæ replikê sztandaru 37 pp, którego ory-
gina³ zagin¹³ podczas dzia³añ wojennych. W Dworku Modrzewiowym, cz³onek
Zarz¹du Stanis³aw Wojdecki, przedstawi³ i omówi³ prezentacjê multimedialn¹.
Zawiera³a ona ciekawe informacje i fotografie:  koszar, ¿o³nierzy i ich rodzin,
dzia³alno�ci kulturalnej, wycieczek, uroczysto�ci pu³kowych, sztandarów i odznak,
¿o³nierzy na æwiczeniach, szkoleniach i zawodach zwi¹zanych z 37 pp. W Dworku
Modrzewiowym zespo³y mia³y za zadanie odszukaæ w Kutnowskich Zeszytach
Regionalnych (t. IV) szko³y, które w okresie miêdzywojennym by³y odwiedzane
przez ¿o³nierzy 37pp podczas uroczysto�ci szkolnych, jak rozdanie �wiadectw,
�wiêtach patrona szko³y. Inne zadania gry dotyczy³y identyfikacji zabytków
(np. Dom Oficerski i Podoficerski, Dom Dochodowy Stra¿y Ogniowej, Koszary
wojskowe na ul. Bema i Grunwaldzkiej ), odszukania nazwisk dowódców,
wykazania sie wiedz¹ na temat historii i pobytu 37 pp w naszym mie�cie.
Zespo³y bardzo sprawnie wype³ni³y zadania jakie otrzyma³y do wykonania.
Zakoñczenie gry nast¹pi³o na scenie w parku Traugutta. W tym roku rywalizacja
by³a wyrównana. Wszystkie zespo³y by³y dobrze przygotowane. O wyniku
koñcowym zadecydowa³a niewielka ró¿nica punktów. Nad przebiegiem gry
czuwa³o jury w sk³adzie: Barbara £uczak, Halina G³ogowska, Danuta Kawka.
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Uczniowie Szko³y Podstawowej im. Kornela Makuszyñskiego w Strze-
gocinie uczestniczyli w IX edycji powiatowego konkursu plastycznego
na komiks do has³a �Wybieram bibliotekê� zorganizowanego z okazji
obchodów Tygodnia Bibliotek 2015 przez Pedagogiczn¹ Bibliotekê
Wojewódzk¹ im. prof. T. Kotarbiñskiego w £odzi, Filiê w Kutnie i Szko³ê
Podstawow¹ nr 9 im. W³. Jagie³³y w Kutnie. Krystian Sarnicki z klasy
pierwszej zdoby³ I miejsce w swojej kategorii wiekowej. Bart³omiej
Florczak z klasy IV otrzyma³ wyró¿nienie w tym konkursie. Organizato-
rzy pogratulowali dzieciom wyobra�ni i umiejêtno�ci, a nauczycielom
- Krystynie Wasiñskiej i Marzenie Stucha³a oraz Piotrowi Zió³owskiemu,
znakomitego przygotowania uczniów do konkursu. Dumni zwyciêzcy
odebrali dyplomy i nagrody. Gratulujemy!

Konkurs plastyczny dla m³odych pasjonatów
komiksów

WYBIERAM BIBLIOTEKĘ
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W latach 3500�1900 p.n.e. pojawi³a siê kultura pucharów lejkowatych.
Efektem rozwoju tej kultury by³y trwa³e zmiany w �rodowisku natural-
nym, spowodowane rozwojem rolnictwa, a konkretnie kultur¹ pucharów
lejkowatych, obejmuj¹c¹ swoim zasiêgiem znaczn¹ czê�æ Ni¿u �rodko-
woeuropejskiego i wy¿yn �rodkowej i Zachodniej Europy w IV i III tysi¹c-
leciu p.n.e. Kultura ta by³a efektem zmieszania siê miejscowych ludów
mezolitycznych z m³odszymi ludami neolitu naddunajskiego. Na Ziemi
Kutnowskiej jest ona po�wiadczona ju¿ nieco bardziej bogato, czego przy-
k³adem mo¿e byæ piêkny, du¿y nó¿ wiórowy (KPL), z krzemienia czeko-
ladowego, znaleziony w Strzegocinie. Pojedyncze wyroby krzemienne
odnotowano na terenie £¹koszyna i w ¯akowcu. Znaleziska te nale¿¹ do
kultury pucharów lejkowatych.
Oko³o 5000 lat temu ziemie polskie zamieszkiwali ludzie, którzy zwi¹zani
byli z kultur¹ ceramiki sznurowej. Do tej kultury zalicza siê trzy toporki
kamienne znalezione w D¹browicach. Na podstawie wywiadu prowadzo-
nego w ramach badania Archeologiczne Zdjêcie Polski uda³o siê uzyskaæ
informacjê od jednej z nauczycielek tamtejszego gimnazjum, ¿e zabytki
te pochodz¹ z obszaru miedzy Witaw¹, ¯akowicami, Ostrówkami, Iwinami
a D¹browicami. Na Ziemi Kutnowskiej przedstawiciele tej kultury ¿yli
m.in. w Buszkowie, Radzyniu, Muchnicach, Kutnie�£¹koszynie oraz wy-
mienionych wcze�niej Poborzu i Szo³ajdach. Zjawiska charakterystyczne dla
kultury ceramiki sznurowej mo¿emy znale�æ na terenie rozci¹gaj¹cym siê
od po³udnia Skandynawii a¿ po Alpy i wschodnie Karpaty, pomiêdzy
Renem a �rodkow¹ Wo³g¹. W Polsce najwiêksze skupiska obserwujemy
na �l¹sku, Pomorzu Zachodnim oraz w po³udniowej i po³udniowo-wschodniej
Ma³opolsce. Kultura ta rozwija³a siê na terenach zajmowanych wcze�niej
przez kulturê pucharów lejkowatych i kulturê amfor kulistych.
W zbiorach Muzeum Regionalnego w Kutnie znajduj¹ siê  dwie siekierki
krzemienne wykonane jedna z krzemienia pasiastego (mniejsza), druga
z czekoladowego (wiêksza) datowane na prze³om epoki kamienia i epoki
br¹zu. S¹ to znaleziska lu�ne; jedno z Podczach, drugie z niezidentyfiko-
wanej podkutnowskiej miejscowo�ci. W tym miejscu nale¿y zadaæ pytanie
sk¹d pozyskiwano surowiec do ich wykonania. Najwiêksze z³o¿a krze-
mienia znajduj¹ siê na terenie Krzemionek Opatowskich, gdzie znajduj¹
siê s³ynne kopalnie krzemienia. Uzyskany tam surowiec segregowano ju¿
w podziemiach i tylko najlepszy pod wzglêdem jako�ci krzemieñ trans-
portowano na powierzchniê. Tu¿ przy szybie odbywa³a siê jego kolejna
selekcja i wstêpna obróbka. Konkrecje rozbijano na kamiennym kowadle
i obrabiano t³uczkami i retuszerami z kamienia, krzemienia, poro¿a i twar-
dego drewna. Ogromna ilo�æ odpadków krzemiennych powsta³ych z pro-
dukcji, nieudane pó³wytwory siekier i innych narzêdzi, pozosta³a porzu-
cona przy szybach na powierzchni (pracownie przyszybowe). Wybrane
pó³wytwory lub formy zacz¹tkowe zabierano do dalszej obróbki na teren
osad produkcyjnych po³o¿onych w dorzeczu rzeki Kamiennej. Tam od-
bywa³o siê m.in. g³adzenie i wykañczanie siekier. Oprócz sezonowych
obozowisk budowanych w czasie pracy na terenie kopalni nie istnia³o
¿adne sta³e osadnictwo z powodu braku wody pitnej. Korzystano niekiedy
z czasowych zastoisk wody w zbieraj¹cej siê po opadach w lejkach kraso-
wych po³o¿onych ok. 250-350 m na po³udnie od pola górniczego. Na
�kutnowskich� siekierkach widoczne s¹ �lady d³ugotrwa³ego u¿ytkowania.
Na pytanie, czy tak¹ siekierk¹ mo¿na by³o �ci¹æ drzewo odpowied� jest
twierdz¹ca. W koñcu to metod¹ trzebie¿y, a nastêpnie wypalania lasów,
przygotowywano teren do zak³adania pól uprawnych. Tak dokona³a siê
na Ziemi Kutnowskiej pierwsza rewolucja w dziejach ludzko�ci � rewo-
lucja neolityczna.
Sylwia Stasiak, kustosz dzia³u archeologii Muzeum Regionalnego w Kutnie

GDY NASI PRZODKOWIE
KAMIEŃ GŁADZILI

Siekierki z prze³omu epoki kamienia i epoki br¹zu.

Muzealne skarby

kochali tak¿e nieprzeciêtn¹ inteligencjê i bystro�æ �piêknej Sofiji�, a jej
przebieg³o�æ, brak skrupu³ów i liczne romanse tylko podsyca³y mêsk¹
fascynacjê. Urodê Zofii Potockiej mo¿na podziwiaæ na jednym z obra-
zów znajduj¹cych siê w kolekcji Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkow-
skiego w Kro�niewicach. Z namalowanego portretu pêdzla nieznanego
autora spogl¹da m³oda, szczup³a kobieta o jasnej, alabastrowej cerze
i du¿ych piwnych oczach. Ubrana jest w jasnozielon¹ sukniê z g³êboko
wyciêtym dekoltem. Jej twarz otoczona jest burz¹ d³ugich, jasnokaszta-
nowych w³osów, misternie lokowanych, swobodnie opadaj¹cych na
ramiona i zdobionych charakterystycznym nakryciem g³owy. Portretowana
zdaje siê uwodziæ widza. Spogl¹da wprost na niego, kusi spojrzeniem.
G³êboko znaczony dekolt zatrzymuje siê tu¿ przed lini¹ piersi. Lekko
uniesione k¹ciki ust uk³adaj¹ siê w kszta³t u�miechu kobiety pewnej siebie
i niezale¿nej. Obraz wykonany jest technik¹ olejow¹ na p³ótnie i powsta³
ok. 1790 roku. Mo¿na go ogl¹daæ w Sali Portretowej kro�niewickiego
Muzeum. W pomieszczeniu obok dostêpna jest tak¿e jedwabna poñczo-
cha, która wed³ug tradycji nale¿a³a do Zofii Potockiej.

Anna Rajska - Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
w Kro�niewicach, foto: T. Skuza

ZOFIA POTOCKA
Od epoki neolitu (od oko³o 7.500 lat temu w Europie i oko³o 5.000 lat
p.n.e. na ziemiach polskich) g³ównym zajêciem ludzi sta³o siê rolnictwo
i hodowla zwierz¹t. Zapocz¹tkowa³o to zmianê trybu ¿ycia z koczowni-
czego na osiad³y. Osady, w zale¿no�ci od tego, kto i kiedy je wznosi³,
mia³y charakter otwarty lub otaczane by³y wa³em obronnym. Przez szereg
lat mieszkañcy tych osad byli samowystarczalni. Umiejêtno�æ uprawy
ro�lin i hodowli zwierz¹t na tereny Polski wnios³a ludno�æ kultury cera-
miki wstêgowej rytej w V tysi¹cleciu p.n.e. przenikn¹wszy na pó³noc przez
Bramê Morawsk¹ i prze³êcze Karpat i Sudetów. W IV tysi¹cleciu p.n.e.
przywêdrowa³a na tereny ziem polskich ludno�æ z krêgu kultur lendziel-
skich. W III tysi¹cleciu p.n.e. nap³ynê³a ludno�æ kultur �nadcisañskich�,
a po niej przedstawiciele kultur ceramiki promienistej, rytej i k³utej.
�ladów tych kultur w Kutnowskiem nie odnotowano.

Zofia z Glavanich Potocka (1760-
1822) � ¿ona Józefa Witta, pó�niej
tak¿e trzecia ¿ona Stanis³awa
Szczêsnego Potockiego - to jedna
z barwniejszych postaci w polskiej
historii, okrzykniêta najpiêkniejsz¹
kobiet¹ XVIII-wiecznej Europy.
W krótkim czasie, z luksusowej
stambulskiej kurtyzany, przeobrazi³a
siê w królow¹ salonów, a jej ol�nie-
waj¹cy wdziêk skrad³ serce
najwiêkszych przedstawicieli
ówczesnej elity. S³ynê³a jednak nie
tylko z wyj¹tkowej urody i znajo-
mo�ci tajemnic alkowy. Mê¿czy�ni

Srebrna papiero�nica z miniatur¹ odznaki 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty
im. ks. Józefa Poniatowskiego o wymiarach 11 x 7,5 cm. Papiero�nica to
imieninowy podarunek oficerów II batalionu 37 pp dla dowódcy mjra
Stanis³awa Molendy ofiarowany w maju 1938 roku. Wewn¹trz zosta³a
wygrawerowana dedykacja: �Panu MJR. Stanis³awowi Molendzie w dniu
imienin oficerowie II bat. 37 pp. 8/V 38�. Na spodzie papiero�nicy
widnieje inicja³ w³a�ciciela: �SM�.

PAPIEROŚNICA OFICERA 37 PP

Srebrna papiero�nica stanowi
cenn¹ pami¹tk¹ po majorze Stani-
s³awie Molendzie (ur. 29.01.1892)
dowódcy II batalionu 37 £êczyc-
kiego Pu³ku Piechoty stacjonuj¹-
cego przed II wojn¹ �wiatow¹
w Kutnie. Osobiste pami¹tki zwi¹-
zane z oficerami 37 pp s¹ dzi� du¿¹
rzadko�ci¹.
Prezentowana papiero�nica dziêki
dedykacji i miniaturze odznaki

pu³kowej to szczególnie cenny nabytek Muzeum � Zamku w Oporowie,
zw³aszcza, ¿e nale¿a³a do bohatera poleg³ego w Bitwie nad Bzur¹ w Ma-
rysinie 18 wrze�nia 1939 roku.
�Grupki ¿o³nierzy pod dowództwem majora Stanis³awa Molendy w pierw-
szym rzucie forsowa³y Bzurê obok Kamionu Ma³ego. [�] Major Molenda
szed³ razem z ¿o³nierzami, a na prawym skrzydle podporucznicy Michalski
i Dom¿a³, nieco w tyle sier¿ant Józef Ka�mierczak. Sier¿ant, niskiego
wzrostu i os³abiony ran¹, z trudno�ci¹ pokonywa³ pr¹d wody, a na �rodku
rzeki zacz¹³ ton¹æ. Na szczê�cie, jeden ze strzelców po�pieszy³ mu z po-
moc¹ i wyci¹gn¹³ go na p³yciznê. [�] M³odsi odeñ ¿o³nierze wyprzedzili
go i znalaz³ siê w�ród id¹cych dotychczas w tyle. Widzia³, jak major
Molenda wyskoczy³ ju¿ na brzeg, a za nim z ogromnym krzykiem ¿o³nierze.
W pewnej chwili major zachwia³ siê i pad³ ugodzony seri¹. Sier¿ant straci³
go z oczu. (...)� (P. Kuku³a, Piechurzy kutnowskiego pu³ku, £ód� 1977).
Major Stanis³aw Molenda zosta³ pochowany na cmentarzu w Mistrzewi-
cach - obiekt nr 4 Traktu Pamiêci.
Jakie by³y dzieje papiero�nicy, tego dzi� nie wiemy. Pozosta³a byæ mo¿e
jako pami¹tka w kutnowskim domu oficera, który prawdopodobnie nie
zabra³ jej ze sob¹ ruszaj¹c do walki w kampanii wrze�niowej. Dalszy,
powojenny los rzuci³ j¹ a¿ do Bia³egostoku, sk¹d �wróci³a� kupiona do
zbiorów oporowskiego muzeum.

Muzeum � Zamek w Oporowie

Dnia 23 marca 1939 r. - tu¿ przed godzin¹ 16:00, wrêczono mnie kartê
powo³ania z terminem �natychmiast�. Mieszka³em i pracowa³em (Zarz¹d
Miejski) w tym czasie w £odzi. Do wype³nienia tego ¿o³nierskiego zadania
przysposabiany by³em zgodnie z obowi¹zuj¹cymi ówcze�nie regu³ami
w zakresie powszechnego obowi¹zku wojskowego. Przysposabianie to
zaczê³o siê - po up³ywie oko³o dwóch miesiêcy od otrzymania �wiadectwa
dojrza³o�ci - wcieleniem do czynnej s³u¿by wojskowej. Odbywa³em j¹ od
11 sierpnia 1930 r., do 15 wrze�nia 1931 r., w dwóch formacjach: Baonie
Podchor¹¿ych Rezerwy Piechoty Nr 10 - Okrêgu Korpusu Nr X - do 30
czerwca 1931 roku; 37 Pu³ku Piechoty Ziemi £êczyckiej (26 Skierniewicka
Dywizja Piechoty) - od l lipca. Wymienionymi formacjami dowodzili:
major Jan Szewczyk (Baonem PRP 10 - mp. Nisko n/Sanem), p³k dypl.
Józef Sas-Hoszowski (37 PP - mp. Kutno). Dnia 11 sierpnia przyjecha³em
wraz z innymi do Niska, ³ódzkimi poci¹giem, oko³o godz. 5.00. Na stacji
by³ ju¿ oficer z podoficerami. Czeka³y wozy taborowe (na walizki).
W kolumnie czwórkowej pomaszerowali�my do koszar. By³o nas parê
setek. W koszarach zaczê³o siê strzy¿enie �na pa³ê� tych, którzy przyjechali
z fryzurami. Ka¿dy z ostrzy¿onych stawa³ przed majorem Szewczykiem,
który po zlustrowaniu, dawa³ przydzia³ lakonicznym zwrotem: �1-sza strze-
lecka�, �2-ga strzelecka�, �maszynka�. Swoj¹ s³u¿bê w �1-szej strzeleckiej�
rozpocz¹³em napychaniem s³om¹ siennika i zag³ówka. Starannie to zro-
bi³em. Po prostu do wytrzyma³o�ci szwów. Nie wywo³a³o to zachwytu
u niektórych kolegów. Stosownie do sformowanych dru¿yn i plutonów
rozkwaterowano nas po izbach i zaczê³o siê wydawanie wyposa¿enia oso-
bistego. W dniu 14 sierpnia, do �pe³nego rynsztunku� brakowa³o nam ju¿
tylko broni. W parê dni pó�niej zostali�my uroczy�cie uzbrojeni w kara-
binek kbk typu �Afauzer� z bagnetem (produkcji warszawskiej lub
radomskiej). Pierwsz¹ kompani¹ strzeleck¹ dowodzi³ kpt. Slusarczyk,
a I-szym plutonem kpt. Zaziemski, II-gim kpt. Grêbocki, III-cim por. Ro-
goziñski (by³y ¿o³nierz kajzerowski) - mój dowódca. By³em w 8 dru¿ynie
plutonowego Metryckiego. Szef kompanii st. sier¿. Kujat (Kawaler Krzy¿a
Orderu Virtuti Militari, by³y cesarsko-królewski ¿andarm) jest matk¹ kom-
panii, ale tak¹, która nawet drobnego przewinienia bezkarnie nie przepu�ci
i do karnego raportu zawsze kilkunastu �winowajców� postawi. Przewi-
nienie tak potrafi³ udokumentowaæ, ¿e nie pamiêtam przypadku, aby kto-
kolwiek z przedstawionych do raportu karnego odszed³ nieukarany. Mia³
�nosa� do wykrywania usterek i to zarówno w pierwszych miesi¹cach jak
i w okresie �podoficerskim�. Np. kolegê W³adys³awa B. zwolni³ lekarz
na parê dni od udzia³u w æwiczeniach. W ostatnim dniu kol. B. postanowi³
wzi¹æ udzia³ w zajêciach (obowi¹zywa³ pe³ny rynsztunek). Szef kompanii,
dokonuj¹c przegl¹du na porannej zbiórce, tylko przy 8-ej dru¿ynie zako-
menderowa³ �drugi szereg lewa noga do góry�, �prawa noga do góry�
i naliczy³ �ochotnikowi� brak trzech gwo�dzi na podeszwach. Skutku prze-
winienia opisywaæ nie ma potrzeby. Szefem s³u¿by sanitarnej baonu by³
lekarz mjr Cwikliñski, by³y lekarz w carskiej kawalerii. Szkolenie poten-
cjalnych podchor¹¿ych rozpoczê³o siê od 15 sierpnia. 1-sza kompania
liczy³a, o ile sobie dobrze przypominam oko³o 160-ciu �ch³opa�. Rekru-
towali�my siê g³ównie z rejonów: Czêstochowy, Radomska, Radomia,
Piotrkowa Trybunalskiego, £odzi, Ziemi £êczyckiej, Kutna, Ko³a, P³ocka.
Przewa¿ali absolwenci gimnazjów (byli równie¿ z gimnazjum niemiec-
kiego w £odzi) i seminariów nauczycielskich. Nieliczni byli absolwentami
�rednich szkó³ zawodowych, np. Stefan Jakubowski, Anciel Grosman (w³ó-
kiennicy z £odzi). Niektórzy legitymowali siê wy¿szym wykszta³ceniem,
z doktorem nauk przyrodniczych Raciborskim na czele. Nale¿eli do nich
np. Jan B¹k i Józef Bezulski (matematycy), Jan Jakaczyñski (prawnik),
W³adys³aw Drewnikowski (poleg³ 22.09.1939 r. w Burakowie pod
Warszaw¹) i Herbert Fulde (ekonomi�ci), Ludomir Rubach (polonista).
Stanowili�my bardzo zró¿nicowan¹ spo³eczno�æ pod niejednym wzglê-
dem, ale nie by³o przypadków dyskryminacji, czy to z tytu³u wyznania
czy narodowo�ci. Trafia³y siê przypadki kole¿eñskiej pomocy, co zazna-
cza³o siê g³ównie, przy odchodzeniu do aresztu, podczas �meldowania
siê�, czy w innych okoliczno�ciach. Jednym z takich, ale odosobnionym
przypadkiem, by³a wpadka koi. Engelmana. Jego koledzy z 1-go plutonu
odbywali karê aresztu (w budynku z kantyn¹). W czasie przerwy obiado-
wej podpatrzono chwilow¹ nieobecno�æ podoficera s³u¿bowego baonu,
plutonowego Stachura z 1-szej strzeleckiej. Kol. Engelman (z Ko³a) pstry-
ka³ papierosy do celi przez dziurkê od klucza. Ubezpieczenie zawiod³o.
Przy³apany na gor¹cym uczynku Engelman z miejsca do³¹czy³ do kolegów
w tej samej celi. Pocz¹tkowo sypiali�my na spiêtrzonych ³ó¿kach. Po okresie
podoficerskim�, tj. od 19 marca, by³y tylko ³ó¿ka parterowe, poniewa¿
oko³o po³owy pierwotnego stanu osobowego opu�ci³o baon. Jednych ze
wzglêdów zdrowotnych zwolniono ze s³u¿by wojskowej, pozosta³ych
odkomenderowano do pu³ków, gdzie koñczyli normaln¹, pó³toraroczn¹,
czynn¹ s³u¿bê. Odkomenderowanymi byli nienad¹¿aj¹cy za poziomem
szkolenia. Nale¿y przy tym nadmieniæ, ¿e zasad¹ by³o wcielanie do szkó³
podchor¹¿ych rezerwy absolwentów szkó³ �rednich (ze �wiadectwem
dojrza³o�ci lub równorzêdnym). (...)
Mieczys³aw Fr¹tczak, Relacja z udzia³u w wojnie obronnej w 1939 r.
w szeregach 37 Pu³ku Piechoty 26 DP. [w:] Kutnowskie Zeszyty Regio-
nalne. Tom XVII, TPZK, Kutno 2013

Biografie i wspomnienia
Mieczys³aw Fr¹tczak (1908-1996) s. Jana urodzi³ siê we wsi Bugaj pod Ozor-
kowem w rodzinie robotniczej. Po uzyskaniu w roku 1930 �wiadectwa dojrza-
³o�ci w Pañstwowym Gimnazjum im. Gabriela Narutowicza w £odzi w roku
1931 ukoñczy³ Szko³ê Podchor¹¿ych Rezerwy w stopniu plutonowego podcho-
r¹¿ego. W latach 1932-1937 studiowa³ na Wydziale Prawno-Ekonomicznym
Uniwersytetu Poznañskiego uzyskuj¹c we wrze�niu 1937 roku tytu³ magistra
prawa. W tym te¿ roku zosta³ awansowany do stopnia porucznika rezerwy WP,
w korpusie oficerów piechoty. Po ukoñczeniu studiów, do chwili zmobilizowania
(23.03.1939 r.), pracuje w Zarz¹dzie Miejskim w £odzi. Po wcieleniu do s³u¿by
w WP obejmuje dowództwo kompanii piechoty w 37 pu³ku piechoty im. Ksiêcia
Józefa Poniatowskiego w Kutnie. W szeregach tego pu³ku bierze udzia³ w Kam-
panii Wrze�niowej, w tym równie¿ w Bitwie nad Bzur¹. 14 wrze�nia zostaje
ranny w rêkê. Pomimo rany próbuje przedostaæ siê przez Puszczê Kampinosk¹
do Warszawy. Po nieudanych próbach, aby unikn¹æ niewoli niemieckiej, prze-
biera siê w cywilne ubranie i w dniu 25 wrze�nia 1939 r. powraca do £odzi. Po
zakoñczeniu II wojny �wiatowej na krótko powraca do s³u¿by w LWP (1945-
1949). W listopadzie 1949 r., w stopniu majora zostaje przeniesiony do rezerwy.
W latach 1950-1973 pracuje w Centralnym Zarz¹dzie Budowy Elektrowni,
a potem w Ministerstwie Budownictwa. Po przej�ciu na emeryturê nadal mieszka
w Warszawie, gdzie w dniu 15.09.1996 r. umiera. Pochowany na Cmentarzu
Komunalnym Pó³nocnym w Warszawie

UDZIAŁ W WOJNIE OBRONNEJ W 1939 R.
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OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel.
514-007-818
Sprzedam mieszkanie Szczecin
- Przec³aw 53 m2. Pokój + aneks
kuchenny. Nowe budownictwo.
Tel. 787-606-074
Sprzedam du¿y dom jednoro-
dzinny w zabudowie bli�nia-
czej, dzia³ka 360 m2, wszystkie
media, centrum Kutna. Tel. 509-
302-316
Sprzedam dom 153 m2 przebu-
dowany, rozk³adowy, wszystkie
media, dzia³ka 1840 m2, Wo�nia-
ków. Tel. 605-557-827
Sprzedam dom 220 m2 wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2.
Tel. 507-072-007
Tanio sprzedam po³owê domu
jednorodzinnego (oko³o 70 m2)
lub zamieniê na ma³e mieszka-
nie w blokach z dop³at¹ z mo-
jej strony.  Tel. kontaktowy:
692-727-415
Posiadam do wynajêcia ume-
blowane mieszkanie w Kutnie,
ul Wybickiego (33 m2, III p.,
2p+k). Tel. 501-220-678 po 1600

Sprzedam dzia³ki komercyjne
pod dzia³alno�æ gospodarcz¹
o powierzchni od 2000 m2 do 2500
m2, wszystkie media w ulicy,
Kutno, ul. Zielarska. Tel. 509-
302-316

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
Sprzedam lub wynajmê lokal
handlowy 25 m2 + mieszkanie
73 m2, centrum Kutna. Tel. 500-
034-650
Wynajmê lokal handlowy pod
dzia³alno�æ 25 m2, �cis³e cen-
trum Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul.
Królewskiej. Tel. 519-762-235
Wynajmê domek 60 m2 dla
przedstawiciela firmy (wszyst-
kie media). Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³al-
no�æ us³ugowo-handlow¹, Kutno,
ul. Królewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biu-
rorachunkowe, gabinet kosme-
tyczny, fryzjer, masa¿) przy ul.
£êczyckiej (Hotel Awis), nieza-
le¿ne wej�cie. Tel. 509-302-316
Sprzedam 2 dzia³ki rekreacyjne
w Gorzewie, Jezioro Sumino
(ogrodzone, uzbrojone, z dom-
kiem holenderskim o pow. 40 m2

ka¿dy) wraz z P.T. zabudowy.
Istnieje mo¿liwo�æ wykupu ko-
mercyjnego doj�cia do jeziora.
Pe³ny las, do jeziora 150 m. Pow.
dzia³ki 540 m2. Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
na ROD Bielawki k/Kutna. Do-
mek, woda, pr¹d. Tel. 695-591-002
Sprzedam schodo³az Scalamo-
bil S20, urz¹dzenie do transpor-
towania osoby niepe³nosprawnej
wraz z wózkiem po schodach.
Maks. obci¹¿enie 130 kg. Tel.
604-913-028
Sprzedam tanio wannê z hydro-
masa¿em. Tel. 519-762-235

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

SPORT SZKOLNY

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów, i¿ w naszym

NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego

lekarz specjalista angiolog
Zbigniew Klimczak.
Doktor wykonuje badanie
USG Doppler ¿y³ koñczyn

dolnych, USG Doppler
têtnic szyjnych.

Zapisy prowadzone s¹
w poradni NZOZ Salus
przy ul. Szpitalnej 46

i telefonicznie
(24) 254-38-68, 609-727-500

Sprzedam nowy dom, halê maga-
zynow¹ na dzia³ce 1920 m2 przy
ul. Grunwaldzkiej. Tel 607-658-165

Sprzedam dom w Leszczynku
220 m2, dzia³ka 0,75 ha, oczysz-
czalnia, klimatyzacja, podwójny
gara¿, ogrzewanie z rekupera-
cj¹. Cena 890 tys. z³.

Tel. 507-072-007

KUTNOWSCY OLIMPIJCZYCY

Wentylacja - doradztwo, certyfi-
katy energetyczne. Tel. 507-
072-007
Sprzedam tanio kamieñ - pia-
skowiec na elewacjê budynków.
Tel. 519-762-235
Odst¹piê plac na cmentarzu
w Kutnie przy 1 bramie. Tel.
667-218-122
Zamieniê mieszkanie komu-
nalne, 2 pokoje (1 z aneksem
kuchennym) na pokój z kuchni¹
w centrum. Tel. 604-254-132
Posiadam do wynajêcia miesz-
kanie w centrum Kutna 38 m2,
umeblowane. Tel. 662-354-031
Sprzedam dom piêtrowy 150 m2

w Kro�niewicach. Tel. 663-
495-985
Sprzedam nowy dom w Wierz-
biu lub zamieniê na bloki z do-
p³at¹. Tel 601-390-784
Sprzedam dzia³ki budowlane na
terenie Kutna. Tel. 603-277-155
Sprzedam 2 ha, w ca³o�ci lub
na dzia³ki. Tel. 608-797-871
Wynajmê gara¿ na ulicy Lele-
wela. Tel. 883-896-944
Sprzedam rower damski
Cross-Accent z pe³nym wypo-
sa¿eniem, z³oto czerwony, na
gwarancji. Tel. 781-640-283
Sprzedam porcelanê �Chodzie¿�,
miseczki- 12 szt, kryszta³y,
wazon i inne. Tel. 608-615-325
Sprzedam ³ó¿ko sk³adane,
metalowe z materacem i szafê
tekstyln¹ oraz filmy na DVD.
Tel. 604-254-132
Emerytka zaopiekuje siê dziec-
kiem, starsz¹ osob¹ i domem.
Tel. 503-334-306

Sprzedam Renault Clio II,
salon Polska, stan bdb, 1,2 ben-
zyna, 2002 r., przebieg 91 tys. km.
Tel. 507-924-112

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

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

(ci¹g dalszy z nr 9/406)
Nowicki Mieczys³aw Pawe³, ps. �Mundek� - (176 cm, 74 kg) kolarz
szosowy i torowy; ur. 26.01.1951 Pi¹tek, syn Henryka i Ireny Fedoro-
wicz. Spo³em £ód� 1967-1968; W³ókniarz £ód� 1969-1981; Trenerzy:
Teofil Sa³yga, Lucjan Józefowicz, Edward Borysewicz, Jerzy Ga-
piñski i Karol Madaj.  Dwukrotny olimpijczyk, srebrny i br¹zowy
medalista olimpijski. 1972 Monachium 4000 m ind. (na dochodzenie)
- w elim. uzyska³ czternasty czas 5.02.28 na 28 start. i odp. z konk.
(zw. w finale K. Knudsen (Norwegia ); 4000 m dru¿. (na dochodzenie)
- w elim. Polacy uzyskali szósty wynik 4.29.00 na 22 star., w æwieræ-
fina³ach pokonali ZSRR w czasie 4.25.72 (ZSRR- 4.26.72), w pó³fin.
przegrali z NRD w czasie 4.29.39 (NRD 4.23.14). Partnerami w dru-
¿ynie byli: J. G³owacki (w elim.), R. Kaczorowski, J. Kierzkowski,
i B. Krêczyñski. 1976 Montreal szosa ind. (180 km) - 3 m. na 134
start. z czasem 4.47.23,0, br¹zowy medal (zw. B. Johansson Szwecja
- 4.46.52,0); szosa dru¿. (102.532 km) - 2 m. na 31 start. zesp. z czasem
2.09.13,0, srebrny medal (zw. ZSRR 2.08.53,0). Partnerami w dru¿y-
nie byli: T. Mytnik, S. Szozda i R. Szurkowski. Jeden z najlepszych
polskich kolarzy lat siedemdziesi¹tych. Mistrz �wiata w dru¿ynowym
wy�cigu szosowym w Mettet ko³o Liëge (1975) z T. Mytnikiem,
S. Szozd¹ i R. Szurkowskim oraz br¹zowy medalista �wiata w La Fria
w Wenezueli (1977) z Cz. Langiem, T. Mytnikiem i S. Szozd¹. Uczest-
nik torowych M�: 4000 m na doch. w dru¿ynie: 1969 Brno - 8, 1970
Leicester - 5, 1971 Varese - 5-8, 1973 San Sebastian -4, 3-krotny uczest-
nik Wyscigu Pokoju 1973 (10 m. ind. i 1 m. zesp), 1975 (55 m. ind.
i 3 m. dru¿). 4-krotny mistrz Polski na torze 4000 m ind. (1970, 1972),
4000 m dru¿. (1970,1974). 3-krotny wicemistrz Polski szosa ind.
(1976), wy�cig dwójkami (1975), jazda na czas (1970). 3-krotny br¹-
zowy medalista MP na szosie wy�cig dwójkami (1972), jazda na czas
(1971) i na torze 4000 m ind. (1971). Zwyciêzca Ba³tyckiego Wy�cigu
Przyja�ni (1972), Dooko³a Szkocji (1975) i Dooko³a Nadrenii (1976).
Absolwent Technikum Mechanicznego w £odzi (1869), urzêdnik
samorz¹dowy. Po zakoñczeniu kariery sportowej na wiele lat straci³
kontakt ze sportem (1981-1995) prowadzi³ prywatny zak³ad wytwór-
czy wyk³adzin pod³ogowych, powróci³ jako dyrektor Wy�cigu Kolar-
skiego Solidarno�ci i Olimpijczyków (1995-2000) organizowanego
przez NSZZ �Solidarno�æ� Ziemi £ódzkiej, jednocze�nie piastowa³
wiele funkcji spo³ecznych (cz³onek Zarz¹du PKOL, wiceprezes PZKol,
wiceprezes TOP). Prezes Urzêdu Kultury Fizycznej i Sportu, podse-
kretarz stanu w MEN (2000-2001). Od lutego 2003 zastêpca dyrektora
w Urzêdzie Miasta £odzi (kierowa³ Wydzia³em Kultury Fizycznej
i Sportu, odznaczony m.in. 3-krotnie Z³otym Medalem za wybitne
osi¹gniêcia sportowe i Krzy¿em Kawalerskim OOP (1990). ¯onaty
(Teresa Budaszewska), ma dwóch synów: Bartosza (1978) i Wojciecha
(1982). Mieszka w £odzi.
Matusiak Wojciech W³adys³aw (178 cm, 76 kg) ur. 02.06.1945
Sieraków, syn Franciszka i Stanis³awy. LZS Gryf Szczecin 1964-1969;
Arkonia Szczecin 1970-1979; Trenerzy: Bernard Pruski, Marian Bed-
narek i Henryk £asak. 1968 Meksyk: 4000 m dru¿. (na dochodzenie)
- w elim. Polacy przegrali z CSRS w czasie 4.23.77 (CSRS - 4.21.88),
ale uzyskali szósty wynik i awansowali do czo³owej ósemki; w æwieræ-
fin. przegrali z RFN w czasie 4.38.91 (RFN - 4.27.14), odp. z konk.,
zajmuj¹c 5-8 (zw. w fin.ale Dania 4.22.44; dru¿yna RFN zosta³a zdys-
kwalifikowana w finale za nieregulaminow¹ jazdê, uzyska³a czas
4.18.94). Partnerami w dru¿ynie byli: J. Kierzkowski, W. Latocha
i R. Zieliñski. Rezerwowy cz³onek kadry ekipy kolarskiej na IO
w Montrealu (1976).

Zdjêcie z 1992 roku, stadion Kutnowianki - zespó³ kadry przed me-
czem z pi³karzami Kolejarza £ód�: Jerzy Pawlikowski - organizator;
Jan Krysiuk - honorowy cz³onek KTC; Lech Piasecki - mistrz �wiata
1986; Zbigniew Koczewski - pi³karz; Krzysztof Sujka - Montreal,
1976 i Moskwa 1980, wicemistrz �wiata; Henryk Borucki - uczestnik
mistrzostw �wiata, czo³owy góral Polski; Jan Brze�ny - Montreal
1976, szosa; Janusz Po¿ak - reprezentant kraju w wy�cigu Dooko³a
Polski 1976 r.; Wojciech Matusiak - olimpijczyk w Meksyku 1968
i rezerwowy w Montrealu; Tadeusz Mytnik - Montreal 1976 dwa srebrne
medale, Monachium 1972 rezerwowy; Jan Kudra - Tokio 1964; Zenon
Czechowski - Meksyk 1968; Józef Gawliczek - góral, uczestnik
Wy�cigu Pokoju 1966, Dooko³a Polski; Ryszard Szurkowski - Mo-
nachium 1972, dwa srebrne medale, Montreal 1976 dwa srebra;
Mieczys³aw Nowicki - Monachium 1972, Montreal 1976 indywidualnie
br¹z i na szosie dru¿ynowo srebro; Pawe³ D³u¿ewski - satyryk,
reprezentant juniorów Polski na szosie; Franciszek Sumiñski - prze-
³ajowiec, trener kadry narodowej; Andrzej Bielicki - bramkarz
(autor artyku³u).

Denatka
W Kutnie, na torach przy wiadukcie
kolejowym w pobli¿u ulic £¹ko-
szyñskiej i Troczewskiego, 19-latka
po³o¿y³a siê na szynach czekaj¹c
na przyjazd poci¹gu. Pomimo szyb-
kiego przybycia funkcjonariuszy,
nie uda³o siê powstrzymaæ dziew-
czyny przed odebraniem sobie ¿ycia.

Dealer!?
W podkutnowskim ¯urawieñcu,
podczas kontroli na parkingu
przy stacji paliw, policjanci w For-
dzie zauwa¿yli zdenerwowanego
pasa¿era, obywatela Ukrainy
przebywaj¹cego w Kutnie. Podczas
przeszukania u 22-latka policjanci
znale�li �rodki odurzaj¹ce extasy
w ilo�ci 9,760 grama i marihuanê
w ilo�ci 5,870 grama. Za posiadanie
narkotyków grozi do trzech lat
wiêzienia.

Zasn¹³...
W Sk³ótach, kieruj¹cy pojazdem
Kia Ceed, 75-letni mieszkaniec
Zielonej Góry na drodze k-92, zasn¹³
i zjecha³ na prawe, nieutwardzone
pobocze drogi. Wpad³ do rowu,

a urazu krêgos³upa dozna³a 66-let-
nia pasa¿erka pojazdu.

Wszystko siê przyda
W Kutnie, na ulicy Sklêczkowskiej,
z³odziej ukrad³ elementy naczepy
marki Smith powoduj¹c straty
w wysoko�ci oko³o 13 tysiêcy z³otych
na szkodê jednej z firm z Gdañska.

Jedz... uwa¿nie!
W Bedlnie, z³oczyñca wykorzystuj¹c
nieuwagê pokrzywdzonej, w jed-
nym z barów, podczas jej posi³ku,
ukrad³ z torebki telefon komórkowy
warto�ci 450 z³otych.

Komputerowiec
W Kutnie przy ulicy £okietka, po
wypchniêciu okna w mieszkaniu
na parterze bloku wielorodzinnego,
z jego wnêtrza z³odziej ukrad³
notebook z modemem warto�ci
oko³o 1500 z³otych.

Doniesienie
Powiatowy Inspektorat Weteryna-
ryjny zg³osi³ do prokuratury o mo¿-
liwo�ci pope³nienia przestêpstwa
w schronisku dla psów w podkut-
nowskich Kotliskach w zwi¹zku
z u�mierceniem 300 psów.

Protest-song
Mieszkañcy Pleckiej D¹browy,
gmina Bedlno, wyst¹pili z prote-
stem do wójta gminy w zwi¹zku
z planami budowy kolejnego w tym
rejonie kurnika. Ludzie maj¹ do�æ
otaczaj¹cego ich �zewsz¹d fetoru�.

¯artowni� - czy idiota!?
�W miejscowo�ci Liliopol, gmina
D¹browice, rodzina z dwójk¹ dzieci
uderzy³a w drzewo. By³o zagro¿enie,
¿e ranne s¹ maluchy oraz ich matka�.
Tak¹ informacjê otrzyma³y s³u¿by
ratownicze! Na miejsce uda³y siê
2 pogotowia, trzy zastêpy stra¿y
po¿arnej (2 z Kutna i OSP D¹bro-
wice) i policja. Okaza³o siê, ¿e to
�¯ART�! Wypadku nie by³o!!!
Policja bêdzie szukaæ �¿artowni-
sia�, w tym czasie kto� naprawdê
móg³ potrzebowaæ pomocy.

Wiosenne porz¹dki
W miejscowo�ci Niechcianów, po
oderwaniu k³ódek zabezpieczaj¹-
cych drzwi wej�ciowe do budynku
gospodarczego, z wnêtrza skradziono
pi³ê spalinow¹ oraz no¿yce do
ciêcia drutu. Straty 380 z³otych.

Potrzeba chwili...
W Kutnie, przy ulicy Toruñskiej,
z pó³piêtra klatki schodowej budyn-
ku wielorodzinnego z³odziej ukrad³
wózek dzieciêcy wraz z pozosta-
wionymi w nim rzeczami. Straty
650 z³otych.

Uwa¿aj!
W miejscowo�ci Grabie, gmina
¯ychlin, 8-latek wyje¿d¿aj¹c rowe-
rem z posesji zajecha³ drogê
kieruj¹cej fiatem Seicento 38-latce.
Ch³opca w stanie ciê¿kim Pogoto-
wie Lotnicze przetransportowa³o
do ³ódzkiego szpitala.

Licha pomoc
W Witowie, gmina Kro�niewice,
dokonano zuchwa³ej kradzie¿y. Do
mieszkania starszego ma³¿eñstwa
wesz³a para z³odziei podaj¹c siê za
pracowników pomocy spo³ecznej.
Staruszkowie wpu�cili ich do
mieszkania. Wykorzystuj¹c nie-
uwagê lokatorów ukradli ich
oszczêdno�ci - 4 tysi¹ce z³otych. To
kolejne w ostatnim czasie takie
przestêpstwo, w którym ofiar¹
padaj¹ osoby starsze trac¹c czêsto
oszczêdno�ci ¿ycia.

Sprzedam 4-letni, ma³o u¿y-
wany (rezerwowy), jedno-
funkcyjny piec gazowy c.o.
BERETTA z wymiennikiem
¿eliwnym i wbudowanym
zasobnikiem c.w.u. o pojemno-
�ci 80 litrów. Moc 24 kW.
Urz¹dzenie mo¿e pracowaæ
w otwartej instalacji c.o. Cena
do uzgodnienia.

Tel. 609-717-136

Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha
w Podczachach (dostêp do pr¹du
i wody), przyczepê 4 t sztywn¹
oraz kultywator i brony pi¹tki
(stan dobry), kabel do si³y. Tel.
783-436-872
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

¯YCIE SPORTOWE
Kickboxing

Przez trzy dni w Lesznie Wielkopolskim odbywa³y siê zawody o tytu³
najlepszych w kraju w formule light contact i pointfighting. W turnieju
udzia³ wziê³o 370 zawodników - obojga p³ci - z 49 klubów ró¿nych
regionów naszej Rzeczpospolitej. Jak mówi trener Aleksander Grabowski
w tych mistrzostwach - silnie obsadzonych - kutnianie kolejny raz nie
zawiedli. Walczyli bardzo ambitnie i zdobyli wysokie lokaty. Nasi zawod-
nicy na co dzieñ trenuj¹ w M³odzie¿owym Domu Kultury i Akademii
Sportów Walki i Rekreacji �Alex� Kutno.
Oto wyniki zawodników z Kutna: Jakub Kasica, senior w kategorii wago-
wej - 89 kg, w light contact - II miejsce i wicemistrzostwo Polski; Aleks
Chojnacki, kadet starszy w kategorii wagowej 57 kg w light contact - II miej-
sce i wicemistrzostwo Polski; Cezary Miklas, senior w kategorii wagowej
84 kg w light contact, III miejsce; Jakub Piotrowicz, kadet starszy w kate-
gorii wagowej 42 kg, w pointfighting i light contact III miejsce. Ponadto:
Micha³ Wasiak, senior, zaj¹³ V miejsce, Tomasz Gawenda VIII i Maciej
�wieca VII. Jakub Kasica w drodze do fina³u, pokona³ Dawida Szulca
z Gliwic i Artura Zieliñskiego z Elbl¹ga, a w finale uleg³ Szymonowi
W¹sowi z Gliwic. Trener Mariusz Konwerski za naszym po�rednictwem
dziêkuje Urzêdowi Miasta Kutno za wsparcie finansowe.

KUTNIANIE W MISTRZOSTWACH POLSKI

Olimpijski apel odczyta³a Aleksandra Snopkowska, uczennica Gimnazjum
nr 1 w Kutnie. Z olbrzymi¹ atencj¹ i wzruszeniem s³uchali go byli Olim-
pijczycy: Jerzy Boniecki (p³ywanie, Helsinki 1952), W³odzimierz Cie�lak
(zapasy, Monachium 1972), Jerzy Czerbniak (lekkoatletyka, Monachium
1972), Zdzis³aw Hoffman (lekkoatletyka, Moskwa 1980), Lucjan Józefo-
wicz (kolarstwo, Tokio 1964), Pawe³ Kaczorowski (kolarstwo, Monachium
1972), Robert Kra�nicki (kolarstwo torowe, Barcelona 1992, Atlanta
1996), Adam Kopczyñski (hokej na lodzie, Sapporo 1972), Grzegorz
Kosma (pi³ka rêczna, Moskwa 1980), Walery Kosyl (hokej na lodzie,
Sapporo 1972, Innsbruck 1976), Lucyna Krawcewicz (lekkoatletyka, Mek-
syk 1968), Zygfryd Kuchta (pi³ka rêczna, Monachium 1972, Montreal
1976), Jan Kudra (kolarstwo, Tokio 1964), Tomasz Kupis (zapasy, Barce-
lona 1992), Kazimierz Maranda (lekkoatletyka, Monachium 1972), Barbara
Niemczyk (siatkówka, Meksyk 1968), Mieczys³aw Nowicki (kolarstwo,
Monachium 1972, Montreal 1976; srebrny i br¹zowy medal), Micha³
Pietrzak (lekkoatletyka, Londyn 2012), Roman Ro¿ek (boks, Monachium
1972), Józef Stefaniak (hokej na lodzie, Innsbruck 1964), Krzysztof Sujka
(kolarstwo, Montreal 1976, Moskwa 1980), Andrzej Szymczak (pi³ka rêczna,
Monachium 1972, Montreal 1976 - br¹zowy medal), Stanis³awa W¹cha³a
(³y¿wiarstwo, Innsbruck 1976), Rajmund Zieliñski (kolarstwo, Tokio 1964,
Meksyk 1968). Na trybunie honorowej by³ tak¿e Ryszard Michalski, wie-
lokrotny mistrz �wiata i Europy w lataniu rajdowym i precyzyjnym. Oko-
liczno�ciowe przemówienia wyg³osili: Andrzej Biernat, Zbigniew Burzyñski,
Mieczys³aw Nowicki i Jerzy Czerbniak. Oni wrêczyli tak¿e odznaczenia
i medale za dzia³alno�æ sportow¹. Br¹zow¹ Odznakê �Za zas³ugi dla sportu�
otrzyma³ Pawe³ �lêzak; odznaczenia PKOL za dzia³alno�æ i wspieranie
sportu: Zbigniew Burzyñski, S³awomir Erwiñski i Mieczys³aw Wo�ko,
a Medale Regionalnej Rady Olimpijskiej w £odzi �Za krzewienie idei
olimpizmu oraz za dzia³alno�æ na rzecz rozwoju sportu�: El¿bieta Miko-
³ajczyk, Waldemar Szymañski, Marek Witkowski, Jerzy Papiewski,
Pawe³ Szczepanik.

Po raz drugi kutnowski Aquapark zorganizowa³ zawody o tytu³ najlepszego
zawodnika amatora. Startowali oni w sze�ciu kategoriach wiekowych.
W rywalizacji wziê³o udzia³ ponad stu p³ywaków i p³ywaczek. Walczono
na ró¿nych dystansach (od 25 m do 100 m) i w ró¿nych stylach (grzbietowy,
klasyczny, dowolny). Oto zwyciêzcy: Alicja Pawlak, Mateusz Kowalewski
(3 razy), Klementyna Mejer (2 razy), Oliwia Miko³ajczyk (3 razy), Damian
Lewandowski (3 razy), Aleksandra Osowska (2 razy), Micha³ Kawka
(3 razy), Karolina Jêdrzejewska, Wojciech Stawicki, Marcel Multan, Marcin
Frydrysiak (2 razy), Mateusz G³ogowski, Paulina Mendel (3 razy),
Dariusz Lenarczyk, Pawe³ Cio³ek(2 razy), Piotr Lewiñski.

Ostatnie dwa spotkania w tegorocznej edycji mistrzowskiej zakoñczy³y
siê pora¿kami zespo³u trenera Przemys³awa Kubickiego. Dru¿yna Stal BiS
Kutno uleg³a u siebie ekipie Dêby Osielsko 1:7 i 8:10. Jakub Kolasiñski
zosta³ wybrany najlepszym zawodnikiem drugiego meczu. Mia³ home run.
Po o�miu spotkaniach lideruje w dalszym ci¹gu w ekstraklasie kutnowska
dru¿yna, która ma w dorobku 6 meczów wygranych. Drugie miejsce
zajmuje �Baseball� Wroc³aw - 5 zwyciêstw (ale 6 meczów), 3. Dêby Osiel-
sko - 5 zwyciêstw, 4. Centaury Warszawa - (6 meczów) - 3 wygrane,
5. Silesia Rybnik - 2 zwyciêstwa i 6. Gepardy ¯ory - 1 wygrana.

Na obiektach Europejskiego Centrum Ma³ej Ligi w Kutnie przez trzy dni
trwa³ turniej w kategoriach - tee ball (6-9 lat), m³odzicy (10-12 lat) i soft-
ball dla dziewcz¹t poni¿ej 19 lat. Bra³y udzia³ dru¿yny z Brzegu, Wroc³awia,
Warszawy, Kowna (Litwa) i Kutna. Wyniki w tee-ballu:
Stal BiS Kutno (ch³opcy) - Stal BiS (dziewczêta) 27:24,
Stal BiS (dziewczêta) - Stal BiS (ch³opcy) 20:13.
Wygra³y dziewczêta z Kutna.
M³odzicy:
Stal BiS Kutno 1 - Kowno 2:0
Stal BiS Kutno 2 - Kowno 15:8
Stal BiS Kutno 1 - Stal BiS Kutno 2 11:1
Stal BiS Kutno 1- Kowno 12:2
Stal BiS Kutno 1 - Stal BiS Kutno 2 9:7
Stal BiS Kutno 2 - Kowno 3:18
Zwyciê¿y³ zespó³ MKS BiS Kutno 1
Softball:
Stal BiS Kutno - Warsaw Diamonds 17:1
Szóstka Brzeg - Hrabiny Wroc³aw 22:1
Szóstka Brzeg - Warsaw Diamonds 15:3
Stal BiS Kutno - Hrabiny Wroc³aw 17:3
Szóstka Brzeg - Stal BiS Kutno 15:5
Hrabiny Wroc³aw - Warsaw Diamonds 1:21
W�ród wyró¿nionych zawodników Stal BiS Kutno byli: Kinga Maciaszek,
Kacper Bielecki, Bart³omiej Kopañski, Wojciech Zagawa, Patrycja Kaczor.

Baseball

Pi³ka no¿na

W Skierniewicach rozegrano fina³ województwa ³ódzkiego turnieju ch³op-
ców �Ma³a pi³karska kadra czeka�. Bra³o w nim udzia³ 10 zespo³ów -
najlepszych w swoich powiatach. Ziemiê Kutnowsk¹ reprezentowa³a
dru¿yna ze Szko³y Podstawowej Ostrowy (trener Witold Wojtczak). Po-
zosta³e ekipy to: SP nr 4 Zelów (powiat be³chatowski), LKS Witonianka
(pow. ³êczycki), GLKS Laktoza £yszkowice (pow. ³owicki), UKS Dwójka
Opoczno (pow. opoczyñski), LKS Unia Sulmierzyce (pow. pajêczañski),
GLKS W³ókniarz Moszczenica (pow. piotrkowski), LZS �wit Kamieñsk
(pow. radomszczañski), SP Regnów (pow. rawski), SP Wysokienice (pow.
skierniewicki). Dru¿yna SP Ostrowy (Gracjan Ma³as, Dawid Szadkowski
- najwiêcej zdoby³ goli (5), Szymon Kacprowicz, Dawid Flaszak, £ukasz
Bilicki, £ukasz Kaczmarek, Szymon Wroc³awski, Kacper Trawiñski, Gra-
cjan ¯ak, Gabriel W³odarczyk) w eliminacjach - grupy drugiej - przegra³a
z Moszczenic¹ 0:2, wygra³a z £yszkowicami 5:1, pokona³a Wysokienice
2:0 oraz Rzgów 3:0. W pó³finale zespó³ trenera Wojtczaka zwyciê¿y³ UKS
Dwójkê Opoczno 2:1. Niezwykle zaciêty i wyrównany by³ fina³ tych
zawodów zorganizowanych przez Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe
Zespo³y Sportowe w £odzi. Doskonale graj¹cy ch³opcy z Ostrów w regu-
laminowym czasie bezbramkowo zremisowali z GLKS W³ókniarzem
Moszczenica. Niestety, w rzutach karnych przegrali 2:3. No có¿... pech!
Nastêpnym razem bêdzie na pewno lepiej.

„OSTROWY” WICEMISTRZEM

MISTRZOSTWA KUTNA
P³ywanie

Koszykówka

Zespó³ trener Karoliny Kociurskiej-Tomczak prowadzi w rozgrywkach
mistrzowskich województwa ³ódzkiego U-11. Ostatnio sympatyczne kut-
nianki pokona³y w Aleksandrowie £ódzkim miejscowy UKS Basket 137:8;
(w kwartach: 39:2, 32:2, 36:2, 30:2). Punkty dla �Kutna� zdoby³y: Milena
Budner 34, Paulina Poniszewska 20, Wiktoria Kacperska 16, Justyna
Andziak 14, Julia Dresler 12, Nicola Tomasik 12, Michalina Wujkowska 8,
Weronika Zalewska 7, Paulina Krawczyk, Zuzanna Jarosiñska 4, Edyta
Sieczka 2, Julia Komorowska 2.

KKS PRO BASKET AMZ ZWYCIĘŻA

ŚWIĘTO OLIMPIJCZYKÓW

PIERWSZE PORAŻKI „KUTNA”

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Patronat honorowy mia³ Marsza³ek Województwa £ódzkiego. W tej bardzo
dobrze zorganizowanej imprezie (dopisa³a te¿ aura) udzia³ wzi¹³ tak¿e
minister sportu i turystyki Andrzej Biernat oraz wiceprezydent miasta
£odzi Tomasz Trela i kapelan £ódzkich Olimpiad ks. Pawe³ Mizio³ek.
Imprezê otworzy³ ceremonia³ olimpijski. M³odzie¿ z Gimnazjum nr 2:
Monika Smorawska, Magdalena Pietrzykowska, Mateusz Æwirko-Godycki
i Dominik Gajdziñski - wnios³a olimpijsk¹ flagê. Po hymnie olimpijskim
odby³a siê symboliczna sztafeta z ogniem olimpijskim. W jej sk³ad wcho-
dzili: Marta Budner, Roman Staniaszek i Grzegorz Grochowski.

Prezydent Zbigniew Burzyñski przekaza³ flagê olimpijsk¹ przysz³orocz-
nemu gospodarzowi Wojewódzkich Obchodów Dnia Olimpijczyka,
burmistrzowi m. Tuszyn Witoldowi Ma³eckiemu. By³ wystêp przedszko-
laków - zespó³ �Luzik�, a potem wspólne zdjêcie. Ca³¹ imprezê �wietnie
prowadzi³ wybitny polski dziennikarz sportowy radia, telewizji i prasy
Krzysztof Miklas, komentator 10 Olimpiad (5 zimowych, 5 letnich)
i wspó³twórca �wiatowych Igrzysk Olimpijskich. Odby³a siê tak¿e inau-
guracja �Czwartków lekkoatletycznych�, które od samego pocz¹tku na
Ziemi Kutnowskiej prowadzi Marek Witkowski z nauczycielami wycho-
wania fizycznego. Druga czê�æ Wojewódzkich Obchodów Dnia Olimpij-
czyka mia³a miejsce w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca, gdzie prezydent
Burzyñski spotka³ siê z Olimpijczykami i przedstawicielami �rodowiska
kutnowskiego sportu. Tak piêknej imprezy - integruj¹cej sportowców,
Starych i M³odych, ich szkoleniowców i dzia³aczy - w Kutnie jeszcze nie
by³o. Pozostanie ona w pamiêci na d³ugo, d³ugo.

MEMORIAŁ EDWARDA PISZKA

W Warszawie odby³y siê akademickie mistrzostwa Polski w formule kick
light. Brali w nich udzia³ zawodnicy z MDK i ASWiR �Alex�. Co prawda
w rywalizacji uzyskali miejsca 8-9, ale podjêli walkê z utytu³owanymi
przeciwnikami. W turnieju wziê³o udzia³ oko³o 200 sportowców z ca³ego
kraju. Jakub Kasica (kat. wagowa 89 kg) zaj¹³ 8 miejsce, a Cezary Miklas
(kat. wagowa 84 kg) uplasowa³ siê na 9 lokacie. Trenerem kutnowskiego
kickboxingu jest Aleksander Grabowski.

KUTNIANIE W STOLICY

Dru¿yna trenera S³awomira Ryszkiewicza wziê³a srogi rewan¿ za pora¿kê
1:2 w Grabowie z miejscow¹ Victori¹. Go�cie, którzy my�leli (ale tylko
my�leli!) w Kutnie te¿ pokonaæ gospodarzy, nie mieli nic do powiedzenia
na Stadionie Miejskim im. H. T. Reymana. Istnia³ na boisku tylko jeden
zespó³ i on wrzuci³ rywalom �do worka� tyle goli (!)

KS Sand Bus Kutno - LKS Victoria Grabów 16:0 (6:0)
�Kutno�: Mateusz Wojtczak, Bartosz Kaczor, Rafa³ ¯emiga³a, Igor Wójcik
(78 - Adrian Krzymieniewski), Piotr Kierus (66- Micha³ Wietrzyk), Arka-
diusz B³aszczyk (59- Bartosz Paw³owski, udany debiut 16 latka), Mariusz
Jakubowski (84- Adrian Bartczak), Piotr Michalski, Andrzej Grzegorek.
Bramki: Michalski 3 (21,36,68), Wietrzyk 3 (83,90,90+2), Ziemniak 2
(14, 78), Jakubowski 2 (15, 76), Grzegorek 2 (33, 69), Sobczak (19),
Kaczor (80), Krzymieniewski (82), Bartczak (86). Setnego gola zdoby³
Michalski w 68 minucie. �Pad³� te¿ rekord sezonu w tej klasie rozgryw-
kowej je¿eli chodzi o wynik meczu!

100 BRAMEK PRZEKROCZONE!

AWANS KS SAND−BUS
Mimo ¿e do koñca rozgrywek ³ódzkiej A klasy (grupa III) pozosta³y jeszcze
dwie kolejki, to dru¿yna trenera S³awomira Ryszkiewicza - po zwyciê-
stwie w Witoni i pora¿ce w Dalikowie �Kro�niewianki� 1:9 - mo¿e
odbieraæ zas³u¿one gratulacje, gdy¿ od przysz³ego sezonu graæ bêdzie
w £ódzkiej Klasie Okrêgowej.

LKS Witonianka Witonia - KS Sand-Bus Kutno 1:3 (1:1)
Bramki: 0:1 - samobójcza (5), 1:1 - Tomasz Szymczak (27, karny), 1:2 -
Piotr Michalski (50), 1:3 - P. Michalski (52). Kutnianie mieli momentami
przygniataj¹c¹ przewagê, ale seryjnie pud³owali. NIe by³ to ich dobry mecz,
ale s¹ trzy punkty i upragniony awans. Nastêpne spotkania: 23.05 w Mie-
czys³awowie z Bzur¹ M³ogoszyn i 06.06 w Kutnie z Magnatem Sierpów
(godz. 17.00).
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 407

Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem

DZWOŃ 605−65−17−76

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

Has³o: A1-M2  C9-G8-J9-C8-D5-M7-I4
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
G³ówn¹ nagrod¹ jest KARNET do Fitness Club FORZA w Kut-
nie, ul. 1-go Maja 16. Tel. 533-160-166. Wiêcej na stronie
www.fitforza.pl.

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

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

Holter, nadci�nienie, 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

Poziomo: A-1. Komputer osobisty A-7. Czeski kaznodzieja spa-
lony na stosie (1415 r.) B-9. Sukulent na prerii (ro�lina na tequilê)
C-1. �... dla Barbary Radziwi³ówny� - polski film historyczny
D-9. Jednostka natê¿enie pr¹du elektrycznego E-1. Bada³ je Freud
E-5. ... zbo¿a lub owoców prosto z sadu G-1. Na czele zakonu I-1.
Kochanka Nerona I-6. Podobna do mewy J-9. �liski palindron
K-1. Serial z Juli¹ Pietruch¹, a tak¿e tytu³ p³yty Bajmu L-9. Wieprz
w korycie M-1. Gramocz¹steczka M-5. P³askowy¿ w Peru.

Pionowo: 1-A. Lud, gmin 1-I. Z rodzinnymi zdjêciami 2-E.
Leniwiec nie garn¹cy siê do nauki 3-A. Z Pekinem 3-I. Skandy-
nawski, demoniczny karze³ 4-F. Instrument perkusyjny 5-A.
Oblicze 5-J. Buduje piece 6-E. ... Piska na Pojezierzu E³ckim lub
rzeka w Tarnowie 7-A. Wyspa na Morzu Karaibskim 7-I. Filmowy
dramat K. £ukaszewicza z Izabel¹ Kun¹ i Tamar¹ Arciuch 9-A.
Z rodziny Lantanowców 9-I. Haft zdobi¹cy ta³es 11-A. Po dêbie
na zrêbie 11-I. Zbo¿e z wiech¹ 13-A. Pieczerska w Kijowie 13-I.
Imituje brylanty.         oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Przedszkole Miejskie nr 16 �Calineczka� w Kutnie realizowa³o w br. szkol-
nym projekt edukacji antynikotynowej �Czyste powietrze wokó³ nas�, któ-
rego za³o¿eniem by³o wykszta³cenie u dzieci �wiadomej umiejêtno�ci
radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby pal¹ przy nich papie-
rosy. Realizacja poszczególnych zajêæ warsztatowych skoncentrowana by³a
na pobudzeniu ró¿nych form aktywno�ci dziecka przez zabawy twórcze,
tematyczne, grupowe, konstrukcyjne. Na zajêciach dzieci wykonywa³y
m.in. rysunki, projektowa³y w³asne znaczki �Nie pal przy mnie, proszê�,
które wrêcza³y pal¹cym cz³onkom rodziny. Uczestniczy³y w æwiczeniach
relaksacyjnych i oddechowych, �piewa³y piosenkê o Dinku oraz bra³y
udzia³ w szeregu innych ciekawych zajêciach promuj¹cych zdrowy styl
¿ycia. Realizatorki programu, Magdalena Jarecka-Matusiak i Katarzyna
Gajewska, przygotowa³y dla rodziców k¹cik informacyjny na temat szko-
dliwo�ci palenia papierosów.

CZYSTE POWIETRZE

- Czym jest Marsz dla ¯ycia i Rodziny, który 7 czerwca (br.) przejdzie
ulicami Kutna?
- Przez ostatnie kilka lat obserwujemy w naszym kraju dynamiczny rozwój
tej inicjatywy, która staje siê istotnym wydarzeniem spo³ecznym. W ubie-
g³ym roku Marsze zorganizowane zosta³y w 123 miastach naszej Rzecz-
pospolitej, a liczbê uczestników szacujemy na ponad 150.000 osób. Nale¿y
podkre�liæ, ¿e z ka¿dym rokiem zwiêksza siê liczba miast deklaruj¹cych
wolê organizacji Marszu w gronie ogólnopolskiego porozumienia.
Inicjatorkami Marszu w Kutnie s¹ przede wszystkim dwie wspania³e
panie - bardzo ¿yczliwe wszystkim ludziom - Jola Jakubowska i Dominika
Wielgosz. To one zorganizowa³y w 2014 roku w naszym mie�cie po raz
pierwszy Marsz dla ¯ycia i Rodziny. Bra³o w Nim udzia³ przesz³o tysi¹c
osób. Wiêcej ni¿ w stolicy regionu £odzi, która nam zazdro�ci³a nawet
tego wspania³ego dla grodu nad Ochni¹ przedsiêwziêcia.
- Do kogo kierowany jest Marsz?
- Marsze dla ¯ycia i Rodziny s¹ jakby manifestacj¹ przywi¹zania do war-
to�ci rodzinnych i szacunku dla ¿ycia ludzkiego. Imprezê tê wyró¿nia jej
afirmatywny charakter, poniewa¿ Marsze to przede wszystkim �wiêto
rodzin stanowi¹ce okazjê do tego, by publicznie manifestowaæ rado�æ
z posiadania Rodziny. To równie¿ sposobno�æ, by spotkaæ osoby, z którymi
dzielimy te same warto�ci. Uczestnicz¹ w nim przede wszystkim m³ode
rodziny z dzieæmi, ale tak¿e ró¿nego rodzaju Ruchy i Stowarzyszenia.
W minionych latach do udzia³u w tym presti¿owym ju¿ w naszym kraju
wydarzeniu zachêca³y znane i cenione osoby, miêdzy innymi: Marzena
Nykiel, profesor Jan ̄ aryn, Przemys³aw Babiarz, Krzysztof Ziemiec. Jed-
nak Marsze to nie tylko kolorowy korowód. To równie¿ dobitna odpo-
wied� na najwa¿niejsze wyzwania naszych czasów. Promujemy przecie¿
chrze�cijañskie warto�ci.
- No w³a�nie... Jakie?
- Kontekstem tegorocznych Marszów jest troska rodziców o wychowanie
i edukacjê swoich dzieci. Chcemy przypomnieæ, ¿e rodzice maj¹ prawo
i obowi¹zek wychowania swoich dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami.
Wszystkie prawa rodziców, pochodz¹ce z prawa naturalnego i potwier-
dzone miêdzy innymi w Konstytucji, powinny byæ przez decydentów uznane
i chronione. Poniewa¿ rodzice pe³ni¹ pierwszoplanow¹ rolê wychowawcz¹,
wiêc wszelkie instytucje publiczne winny pe³niæ rolê pomocnicz¹ uznaj¹c
autorytet i i wolê rodziców.
- Poprzez ten Marsz na co chcecie zwróciæ uwagê?
- Pragniemy lepszej wspó³pracy szkó³ z rodzicami uczniów w zakresie
wychowania i przekazywaniu m³odemu pokoleniu spójnego systemu war-
to�ci. Wychowanie oparte na podstawach wyros³ych z europejskiego krêgu
kulturowego, u którego podstaw le¿y odpowiedzialno�æ, warto�æ rodziny
oraz szacunek dla ¿ycia, daje gwarancjê przygotowania m³odych ludzi do
podjêcia odpowiedzialno�ci za w³asn¹ rodzinê, kraj i ¿ycie spo³eczne.
Pragniemy poszerzyæ zasiêg i rangê prorodzinnych wydarzeñ.
- Jak wygl¹daæ bêdzie Kutnowski Marsz dla ¯ycia i Rodziny?
- Bêdzie mia³ on charakter integracyjnego pikniku. Rozpocznie siê msz¹
�wiêt¹ - 7 czerwca br. o godz. 10.00 - w ko�ciele �w. Wawrzyñca, po czym
nast¹pi przemarsz na Stadion Miejski im. Henryka Tomasza Reymana.
Tu bêdzie prawdziwa, rodzinna zabawa. Dominowaæ bêd¹ gry, konkursy,
wystêpy artystyczne grup dzieciêco-m³odzie¿owych. Towarzyszyæ bêdzie
dobra muzyka i... grill. Zapraszamy tych wszystkich, którzy szczerze
kochaj¹ swoje rodziny.
- Kto wam pomaga przy organizacji tej piêknej i humanitarnej imprezy?
- Du¿o instytucji, firm. Miêdzy innymi - Urz¹d Miasta Kutna, Miejski
O�rodek Sportu i Rekreacji, Kutnowski Dom Kultury.
- ¯yczymy powodzenia Waszemu Marszowi i ca³ej, jak¿e potrzebnej lu-
dziom, akcji.

Rozmawia³ Jerzy Papiewski, foto Bogdan Gajewski
P.S. Krzysztof Stasiak to m.in. twórca kutnowskiego, szkolnego ratow-
nictwa medycznego, które funkcjonuje jako OSP �D¹browszczak� (jedyne
m³odzie¿owe w Polsce!). Ponad 50 osobowa grupa, w�ród niej dyrektor
I LO Przemys³aw Zawadzki, uczestniczy w wielu akcjach ratowania
¿ycia i nie tylko na Ziemi Kutnowskiej. Ratownicy z Kutna zabezpieczaj¹
medycznie takie te¿ ogólnopolskie wielkie imprezy jak: spotkania na Led-
nicy i na Polach Grunwaldu. Promuj¹ �wietnie nasze Kutno!

Krzysztof Stasiak specjalnie dla �P¯K�

IMPREZA DLA WSZYSTKICH
Rozmówca i go�æ tego Wydania �Powiatowego ¯ycia Kutna� to znany w
naszym mie�cie - i nie tylko - dzia³acz spo³eczny. Na co dzieñ zwi¹zany
jest integralnie z I Liceum Ogólnokszta³c¹cym imienia gen. Jana Henry-
ka D¹browskiego w Kutnie, gdzie jest nauczycielem religii. Nasza kon-
wersacja dotyczy zbli¿aj¹cego siê �milowymi krokami� du¿ego wydarze-
nia w naszym mie�cie, a którego patronem medialnym bêdzie tak¿e nasza
Redakcja.

W pi¹tek, 15 maja 2015 r., odby³y siê æwiczenia przeciwpo¿arowe. Pod-
czas zabawy jedno z dzieci zauwa¿y³o dym na korytarzu przedszkola.
Po powiadomieniu wychowawczyni zg³oszono zagro¿enie po¿arem do
Jednostki Ga�niczo�Ratowniczej w Kutnie. Po krótkim czasie stra¿acy
przyjechali na miejsce zdarzenia. Sprawna ewakuacja i szybkie dzia³ania
stra¿aków sprawi³y, ¿e przedszkole uchroniono przed po¿arem. Akcja prze-
biega³a pod okiem dowódcy jednostki Zdzis³awa Pêgowskiego. Dzia³ania
zorganizowane w ramach æwiczeñ wzbudzi³y wiele rado�ci w�ród dzieci
z punktu przedszkolnego �Kolorowy  �wiat� w Bielawkach. Cieszy³y siê
przede wszystkim, ¿e uratowano przedszkole i ocala³o ich miejsce nauki
i zabawy. By³y powa¿ne i przejête ca³¹ akcj¹ ratownicz¹, ale dzielnie
wykonywa³y wszystkie polecenia stra¿aków i udowodni³y, ¿e wiele siê
nauczy³y podczas wcze�niejszych zajêæ ze stra¿akami. To by³o kolejne
spotkanie organizowane w ramach konkursu �Bezpieczne Dziecko � Bez-
pieczne Przedszkole�. Dziêki pomocy prê¿nej grupy stra¿aków zadanie
zaliczono na pi¹tkê. Po dzisiejszym dniu widaæ, ¿e wizyta w Komendzie
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kutnie i spotkanie na terenie
przedszkola przynios³y efekty. Podczas wcze�niejszej wizyty u stra¿aków
dzieci zwiedzi³y miejsce ich pracy, pozna³y wizerunek patrona � �wiêtego
Floriana, ogl¹da³y sprzêt i samochody stra¿ackie. Widzia³y jak stra¿ak
wspina³ siê na atrapê wysokiego budynku, a ponadto by³y �wiadkami przy-
gotowañ do akcji i wyjazdu w teren. Dzieci z wielk¹ odwag¹ podjê³y siê
gaszenia po¿aru, a potem czynnie bra³y udzia³ w �konferencji prasowej�.
Wychowawczynie z dum¹ przygl¹da³y siê poczynaniom maluchów,
poniewa¿ udowodni³y, ¿e nauka przynios³a skutki.

Koordynator realizacji konkursu � Emilia Tarka

DZIECI URATOWAŁY PRZEDSZKOLE
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¯YCIE DIECEZJALNE

Podczas kolejnego spotkania, organizowanego w ramach konkursu
�Bezpieczne Dziecko � Bezpieczne Przedszkole�, punkt przedszkolny
�Kolorowy �wiat� w Bielawkach odwiedzi³ S³awomir Erwiñski, proku-
rator Prokuratury Rejonowej w Kutnie. Konwersatorium na temat praw
i obowi¹zków dziecka wzbudzi³o w najm³odszych wielk¹ ciekawo�æ i zdzi-
wienie. Prokurator m.in. u�wiadomi³ dzieci, ¿e kolor skóry, p³eæ i pogl¹dy
religijne nie maj¹ znaczenia. Ka¿dy cz³owiek jest równy i podlega takiemu
samemu systemowi prawa. Opowiada³ o obowi¹zkach jakie s¹ przypisane
ka¿demu cz³owiekowi. U�wiadamia³ maluchy, ¿e ka¿dy � nawet najm³odszy
cz³owiek ma swoje obowi¹zki, z których powinien siê wywi¹zywaæ. Dys-
kusja na powy¿szy temat sprawi³a, ¿e dzieci czynnie uczestniczy³y w spo-
tkaniu. S³awomir Erwiñski wspomnia³ dzieciom równie¿ o Rzeczniku Praw
Dziecka i Kodeksie dotycz¹cym najm³odszych. Na koniec zajêæ ka¿de
dziecko dosta³o spis praw dziecka. Serdecznie dziêkujemy dyrektorowi
MDK Cezarowi Górczyñskiemu za udostêpnienie Kodeksu Praw Dziecka
z oryginalnym podpisem Rzecznika Praw Dziecka.

Koordynator realizacji konkursu Emilia Tarka

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

15 maja 2015r.uczniowie Szko³y Podstawowej im. Kornela Makuszyñ-
skiego w Strzegocinie uczestniczyli w bardzo interesuj¹cych zajêciach,
które przeprowadzili dla nas ratownicy medyczni firmy FALCK panowie
Micha³ D¹browski i Jacek Rekus. W trakcie spotkania uczniowie zdobyli
praktyczn¹ wiedzê i umiejêtno�ci z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Dzieci dowiedzia³y siê jak nale¿y siê zachowaæ, gdy zdarzy siê wypadek
i co zrobiæ, gdy zobacz¹ osobê potrzebuj¹c¹ pomocy. W trakcie zajêæ
uczniowie wykonywali æwiczenia z wykorzystaniem fantomów. W godzi-
nach popo³udniowych zajêcia przeprowadzono dla rodziców naszych
uczniów. Wszyscy uczestnicy spotkania zapamiêtali, ¿e nie wolno przej�æ
obojêtnie obok kogo� kto potrzebuje pomocy.

PIERWSZA POMOC

Ju¿ po raz kolejny cz³onkowie Samorz¹du Uczniowskiego Szko³y Pod-
stawowej z ZS w Byszewie zorganizowali akcjê pomocy dla bezdomnych
czworonogów przebywaj¹cych w pobliskim schronisku. Akcja ta ma na
celu pomoc pieskom, dla których los nie by³ przychylny, które nie maj¹
szczê�cia posiadania kochaj¹cego w³a�ciciela. Ka¿dy uczeñ mia³ mo¿li-
wo�æ w³¹czenia siê w akcjê i wielu z niej skorzysta³o. Dzieci przekaza³y
na rzecz biednych czworonogów such¹ karmê, a tak¿e karmê w pusz-
kach. W�ród darów znalaz³ siê równie¿ kaganiec. Koñcowym etapem
akcji by³o przekazanie przez przedstawicieli Samorz¹du Uczniowskiego
podarunków schronisku oraz zwiedzanie samego obiektu, na terenie
którego przebywaj¹ zwierzaki. Cz³onkowie Samorz¹du zapowiadaj¹, i¿
na pewno nie bêdzie to ostatnia taka akcja. Wszystkim darczyñcom
w imieniu psiaków z ca³ego serca dziêkujemy!   ZS Byszew

CZTERY ŁAPY

Wystêpowali oni w dwóch grupach wiekowych: klasy pierwsze,
w drugiej za� klasy II-III. Komisjê konkursow¹ stanowi³y: Jolanta
Kowalczyk, Karolina Zab³ocka i Martyna Walczak. Uzgodniono, ¿e
ka¿dy wykonawca za�piewa piosenkê obowi¹zkow¹ �Wszystkie dzieci
nasze s¹� i utwór przez siebie przygotowany do podk³adu muzycznego
z p³yty. W grupie zespo³ów pierwsze miejsce przyznano zespo³owi
�Pi¹teczka� (SP nr 5) za piosenkê �Podajmy sobie rêce�. W pierwszej
grupie wiekowej nagrodê g³ówn¹ otrzyma³a Helena Czarnecka (SP
nr 6) za piosenkê �Lataj¹cy odkurzacz�, a w drugiej grupie nagrodê
g³ówn¹ otrzyma³a Blanka £ukawska (SP nr 9) za piosenkê �Poleæ ze
mn¹�. Oprócz nagród g³ównych ka¿dy uczestnik festiwalu otrzyma³
nagrodê rzeczow¹. Ich fundatorem by³ Jacek Jêdrzejczyk z Bielaw,
w³a�ciciel firmy PPHU Marko. Wrêcza³a je dyrektor Szko³y Podsta-
wowej nr 6 Anita Lemañska.         /A.B./

ROZŚPIEWANE ŚWIETLICE
Po raz szósty odby³ siê w Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie
Miêdzyszkolny Festiwal Piosenki Dzieciêcej �Roz�piewana �wietlica
� 2015�. Organizatorzy imprezy: Wies³aw Zwarycz i Piotr Pawlak oraz
nauczyciele tej placówki zaprosili na ni¹ trzyosobowe zespo³y wokalne
i solistów reprezentuj¹cych kutnowskie szko³y podstawowe.

ZIELONE ŚWIĄTKI

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Ten dzieñ uznawany jest za pocz¹tek ko�cio³a chrze�cijañskiego, o czym
mówi³ w homilii wyg³oszonej podczas polowej mszy �wiêtej ksi¹dz Józef
Zawi�lak. Po jej zakoñczeniu zebranych mieszkañców gminy powita³
Tomasz Jakubowski, wójt gminy Krzy¿anów. M.in. powiedzia³: ��wiêto
Ludowe, które dzisiaj obchodzimy jest �wiêtem ziemi i ludzi, którzy na
niej ciê¿ko pracuj¹, ³¹czy ono bogate tradycje historyczne i warto�ci chrze-
�cijañskie. Bóg, Honor, Ojczyzna � to wiara naszych ojców, to wierno�æ
ojczy�nie i otwarcie na drugiego cz³owieka. To dzisiejsze �wiêto umo¿li-
wia nam oderwanie siê od pracy, spotkanie siê przy wspólnym mi³ym
wypoczynku�. Krótkie wyst¹pienia mieli równie¿ przewodnicz¹cy Rady
Gminy Wies³aw Czekaj oraz radny � Zygmunt Jasiñski. Uroczysto�ci
zaszczycili swoj¹ obecno�ci¹ równie¿ pose³ na Sejm RP Tadeusz Wo�niak
oraz wicestarosta kutnowski Zdzis³aw Trawczyñski. Wiele rado�ci obser-
wuj¹cym program artystyczny da³ wystêp dzieci Zespo³u Pie�ni i Tañca
�Iskierka� i � Kalina�. Ta grupa, która powsta³a dwa lata temu, swoj¹
energi¹, pewno�ci¹ na scenie i piêknymi strojami co chwilê nagradzana
by³a brawami. Wyst¹pili tak¿e uczniowie Szko³y Podstawowej w Kterach,
m³odzie¿owy zespó³ wokalno-muzyczny �Têcza�, zespo³y �piewacze
�Kaszewianki�, �Siemienice�, �Krzy¿anówek�, dzieciêca grupa taneczna
�Zumba�. Tradycyjnie, ju¿ na zakoñczenie imprezy odby³a siê zabawa
taneczna przy muzyce zespo³u �Magnat�.           /A.B./




