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Emilia Mazur, uczennica klasy IIIb Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sien-
kiewicza w Kutnie, zajê³a I miejsce w finale 37 edycji Wojewódzkiego
Konkursu Recytatorskiego im. Janusza Korczaka �Piêknie byæ cz³owie-
kiem� organizowanego przez Ksi¹¿nicê P³ock¹. Gimnazjalistka zaprezen-
towa³a wiersz Krzysztofa Kamila Baczyñskiego �Sur le pont d�Avignion�
oraz fragment powie�ci Neila Gaimana pt. �Ch³opaki Anansiego�. Emilia
zachwyci³a swoj¹ interpretacj¹ recytowanych tekstów oraz ogólnym
wyrazem artystycznym zarówno jurorów jak i zgromadzon¹ publiczno�æ.
Opiekunem Emilii jest Ma³gorzata Pawlak, nauczycielka jêzyka polskiego
w Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie.        /Info Gm3/

RECYTATORSKI SUKCES

KUTNOWSKI HIT 2014 ROKU

KTO ŚPIEWA, TROSKI ROZWIEWA

Pod tym has³em odby³ siê  w dniu 13 czerwca 2015 roku I Przegl¹d Pie�ni
Ludowej, którego organizatorem by³ Gminny O�rodek Kultury w Strzel-
cach. Imprezê patronatem obj¹³ wójt tej gminy Tadeusz Kaczmarek, a do
jej zrealizowania wykorzystano salê OSP w Klonowcu Starym. Przegl¹d
ten mia³ na celu prezentacjê folkloru i kultywowania tradycji ludowej,
stworzenie zespo³om mo¿liwo�ci konfrontacji twórczo�ci ludowej, ale
tak¿e wymianê do�wiadczeñ �rodowisk artystycznych z terenu powiatu
kutnowskiego. Zaproszenie przyjê³o 13 zespo³ów: �Strzelce�, �Klono-
wianki�, �Kaszewianki�, �Siemienice�, �Leszczynianki�, �£aniêckie
s³owiki�, �Oktawa�, �Weso³e Pleckowianki�, �¯eroniczanki�, �Wojszy-
canki�, �Finezja�, � D¹browickie nutki�, �Krzy¿anówek� oraz Kapela
�Okowita� z Leszczynka.           (ci¹g dalszy - strona 4)

Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego obchodzili, w sobotê 13 czerwca
w kutnowskim USC, pañstwo Jadwiga i Mieczys³aw Rybus. Prezydent
Miasta Kutna Zbigniew Burzyñski wrêczy³ Dostojnym Jubilatom przy-
znane przez Prezydenta RP �Medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie�
i dyplomy. By³o oczywi�cie �sto lat...�, okoliczno�ciowy toast i zdjêcia.
Jubilaci �lubowali w dniu 18 kwietnia 1965 roku w Suserzu. Poznali siê
w Potrzaskowicach, powiat Gostynin, gdzie urodzi³a siê pani Jadwiga.
Pan Mieczys³aw pochodzi z pod³owickiej miejscowo�ci �wi¹ce. Jubilat
pracowa³ w Urzêdzie Gminy w Szczawinie Ko�cielnym, a ma³¿onka pro-
wadzi³a bibliotekê w Suserzu. Pañstwo Rybusowie dochowali siê dwójki
dzieci: Beata - mgr pielêgniarstwa i Jaros³aw - technik mechanik. S¹ te¿
dziadkami wnucz¹t - Karoliny,  Bart³omieja i Kuby. Redakcja �P¯K� ¿yczy
Jubilatom stu lat i du¿o... du¿o zdrowia!           /B.G/

ZŁOTE GODY
dla holenderskiej

Fundacji Pomocy Socjalno−Medycznej
na rzecz Europy Wschodniej,

w miejscowości Merssen

Ruch Społeczny
Radość Macierzyństwa w Kutnie

�Kutnowski Hit� wrêczyli�my dopiero 9 czerwca 2015 r., chocia¿ termin
by³ uzgodniony jeszcze w lutym br. Wybrano ten dzieñ z racji
15-lecia dzia³alno�ci Ruchu Spo³ecznego Rado�æ Macierzyñstwa (w 2014
roku 10-lecie �wiêtowa³a holenderska fundacja SMHO).

(ci¹g dalszy - strona 3)

Lekkoatletyka

MISTRZOSTWA REGIONU ŁÓDZKIEGO LZS
Przez blisko piêæ godzin reprezentanci 22 szkó³ podstawowych i gimna-
zjów z ró¿nych rejonów naszego województwa walczyli na terenie Stadionu
Miejskiego im Henryka Tomasza Reymana w Kutnie o prymat najlep-
szych w Zrzeszeniu Ludowe Zespo³y w 13 dyscyplinach. W�ród dru¿yn
byli tak¿e uczniowie z powiatu kutnowskiego. 344 zawodniczek i zawod-
ników, trenerzy, opiekunowie i najbli¿si wys³ucha³o uroczystego otwarcia
tej imprezy, która na sta³e ju¿ zago�ci³a w Kutnie (organizowana by³a
w Kutnie przez RW LZS w £odzi i RP LZS w Kutnie po raz siódmy
z rzêdu!). Okoliczno�ciowe przemówienia wyg³osili: Zdzis³aw Wawrzecki,
zastêpca przewodnicz¹cego RW LZS w £odzi oraz Zdzis³aw Trawczyñski,
wicestarosta kutnowski.

(ci¹g dalszy - strona 13)

UFF! WRESZCIE WAKACJE!

�Zazdro�cimy wam� - twierdzili kataloñscy kibice do kutnowian, którzy
byli widzami �Pucharu Króla� Barcelona -Athletic.    (czytaj - strona 15)



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 12/409 • 25 CZERWCA 2015 R.2

¯YCIE KOLOROWE



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 12/409 • 25 CZERWCA 2015 R.

¯YCIE REGIONALNE

3

SPACERKIEM PO KUTNIE

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

7 lipca 2015 r.

Chronologicznie ujmuj¹c, pierwszy by³ Ruch Spo³eczny Rado�æ Macie-
rzyñstwaw Kutnie, który dzia³a ju¿ od 15 lat skupiaj¹c ludzi dobrej woli
dla stworzenia najlepszych warunków dla kobiet i noworodków podczas
ich pobytu na Oddziale Ginekologiczno-Po³o¿niczym kutnowskiego szpi-
tala. W latach 2000-2003 uzyskiwano �rodki z balów przewodnicz¹cych
Rad Powiatu i Miasta oraz od kutnowskich przedsiêbiorców, co pozwoli³o
na zmodernizowanie ginekologii, gdzie powsta³y dwuosobowe sale
z ³azienkami.
Dziêki dziesiêcioletniej wspó³pracy z holendersk¹ fundacj¹ SMHO (Fun-
dacja Pomocy Socjalno-Medycznej na rzecz Europy Wschodniej) maj¹c¹
swoj¹ siedzibê w miejscowo�ci Merssen i pomocy zarówno finansowej,
jak i rzeczowej, ze strony tej fundacji uda³o siê osi¹gn¹æ bardzo wiele.
Pocz¹tek to rok 2004, kiedy to delegacja fundacji, z jej sekretarzem Theo
Heemelsem, odwiedzi³a Oddzia³ (by³o ju¿ po remoncie przeprowadzo-
nym staraniem stowarzyszenia) i zaproponowa³a wspó³pracê dla realizacji
wizji profesora Witolda Malinowskiego - ordynatora Oddzia³u, by stwo-
rzyæ blok porodów rodzinnych i pobytu rodzinnego na po³o¿nictwie. Tak
powsta³y jednoosobowe sale wyposa¿one w ³azienki, w których przez ca³y
okres hospitalizacji mog¹ przebywaæ matki z nowo narodzonymi dzieæmi
i osob¹ najbli¿sz¹. Nastêpnie powsta³y komfortowe dwuosobowe sale tzw.
kwiatowe oraz wêz³y sanitarne na ginekologii i po³o¿nictwie. Wspó³praca
z Holendrami nie ogranicza³a siê do pomocy finansowej przy remontach.
PREZES FUNDACJI PIERRE BOURS I SEKRETARZ FRED RINGS
PRZEKAZYWALI DLA ODDZIA£ÓW - GINEKOLOGICZNO-PO£O¯-
NICZEGO I NEONATOLOGICZNEGO, SZEREG URZ¥DZEÑ ME-
DYCZNYCH, NP. INKUBATORY, POMPY INFUZYJNE, FOTEL GI-
NEKOLOGICZNY STÓ£ OPERACYJNY DO CESARSKICH CIÊÆ,
KARDIOTOKOGRAFY ITP. Dziêki fundacji uda³o siê wymieniæ w ca-
³ym Oddziale wszystkie ³ó¿ka dla pacjentek i szafki przy³ó¿kowe, a tak¿e
zakupiæ nowoczesne ³ó¿eczka dla noworodków. Przekazan¹ przez
Holendrów farb¹ pomalowano korytarze prawie w ca³ym szpitalu. Nowo
otwarty Zak³ad Opieki Leczniczej (ZOL) Holendrzy wyposa¿yli w nowo-
czesne ³ó¿ka. Ale najwa¿niejsi s¹ ludzie � spo³ecznicy. Pierre Bours przez
7 lat wspó³pracy z naszym Stowarzyszeniem by³ prezesem Fundacji
SMHO, nastêpnie zosta³ honorowym prezesem.

KUTNOWSKI HIT 2014 ROKU

Tak w³a�nie nazywaj¹cy siê poci¹g mo¿na by³o ogl¹daæ i podziwiaæ na
stacji PKP ju¿ w sobotê, 6 czerwca. Ten poci¹g nale¿¹cy do £ódzkiej
Kolei Aglomeracyjnej jest jednym ze sztandarowych przedsiêwziêæ Urzêdu
Marsza³kowskiego, st¹d obecno�æ Witolda Stêpnia na peronie kutnow-
skiego dworca, gdzie powita³ go Jacek Boczkaja, wiceprezydent miasta.
Pojazdy dla £KA powsta³y w fabryce firmy szwajcarskiej Stadler Polska
w Siedlcach. Mog¹ pomie�ciæ 254 pasa¿erów, osi¹gaj¹c prêdko�æ 160 km/h.
Koszt jednostki to kwota oko³o 15 mln. z³otych. Poci¹gi te charakteryzuj¹
siê dobrym wyciszeniem, wygodnymi wnêtrzami dla pasa¿erów. Jest kli-
matyzacja, nowoczesny system informacji pasa¿erskiej, monitoring wideo,
gniazdka elektryczne przy ka¿dym siedzeniu. Przestronne przedzia³y wie-
lofunkcyjne przystosowane zosta³y do przewozu rowerów i wózków dzie-
cinnych. Dziêki lekkiej i aluminiowej konstrukcji pojazdy s¹ l¿ejsze, co
przek³ada siê na ni¿sze koszty eksploatacji. Poci¹gi dostosowane zosta³y
tak¿e do potrzeb osób niepe³nosprawnych � wyposa¿one w specjalne urz¹-
dzenie u³atwiaj¹ce wjazd z ka¿dej strony poci¹gu. Od 14 czerwca 2015
roku poci¹g ten kursuje na trasie Kutno � £ód� Kaliska.           /A.B./

FLIRT 3

Archeologiczne wykopki
Grupa archeologów z £odzi i regionu
(a bêd¹ i studenci UMK z Torunia)
prowadzi prace wykopaliskowe;
preludium do stworzenia kom-
pleksu �Muzeum Pa³ac Saski�, albo
jak kto woli �Królewski Zajazd�.
Roboty potrwaj¹ oko³o 2,5 miesi¹ca.

Otwarty basen
Otwarty basen miejski przy ulicy
Ba³tyckiej jest ju¿ nape³niony i czeka
na badania kontrolne �Sanepidu�.
Najprawdopodobniej zostanie
otwarty 27 czerwca. W ubieg³ym
roku skorzysta³o z niego 89 tysiêcy
osób, a w rekordowy dzieñ 10 sierp-
nia 2014 r. skorzysta³o z k¹pieli
w nim 8800 osób.

B¹d�my aktywni
W ramach kutnowskiego Forum
Inicjatyw Pozarz¹dowych, na sta-

dionie miejskim w Kutnie zorgani-
zowano mini galê �B¹d�my aktywni�.
By³y wystêpy artystyczne m.in.
�Wêdrownych gitar�, a tak¿e dmu-
chane zje¿d¿alnie i inne atrakcje.

Zadbaj o zdrowie
Starostwo kutnowskie w ramach
projektu �¯yjesz dla innych - zadbaj
o zdrowie� organizuje m.in. dwa-
na�cie pikników zdrowotnych
(odby³y siê one w Kutnie, Pniewie,
gminie Bedlno i Oporowie) i szereg
darmowych badañ dla mieszkañ-
ców. Ogó³em pozyskano 3,5 miliona
z³otych z tzw. Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego.

O Ró¿ê Kutna
4 lipca o godz. 15.50 na Stadionie
Miejskim rozegrany zostanie
mityng lekkoatletyczny z udzia³em
czo³owych zawodników naszego
kraju.

Osobi�cie anga¿uje siê w pomoc holenderskiej fundacji w rozwi¹zywanie
problemów kutnowskiego szpitala. W podziêkowaniu za wspó³pracê
i pomoc Stowarzyszenie z dyrekcj¹ szpitala postanowi³o nadaæ Oddzia³owi
Ginekologiczno-Po³o¿niczemu imiê Przyja�ni Holendersko Polskiej, co
mia³o miejsce 19 maja 2014 roku, a cztery sale na po³o¿nictwie nosz¹
imiona najbardziej zas³u¿onych dzia³aczy fundacji, którzy s¹ honorowymi
cz³onkami Rado�ci i Macierzyñstwa. W trakcie tegorocznej wizyty dele-
gacji holenderskiej fundacji zaprezentowano salê Odcinka Patologii Ci¹¿y,
któr¹ nazwano im. obecnego prezesa Roela Boera.
�KUTNOWSKI HIT 2014 ROKU� PRZYZNALI�MY POLSKO-HO-
LENDERSKIEJ GRUPIE LUDZI - SPO£ECZNIKÓW, KTÓR¥ JAK TO
¯ARTOBLIWIE OCENIAMY W REDAKCJI � PÓ£ ̄ ARTEM, A MO¯E
CA£KIEM SERIO � ZROBI£A WIÊCEJ DLA G£ÓWNIE ODDZIA£U
GINEKOLOGII KUTNOWSKIEGO SZPITALA NI¯ WIÊKSZO�Æ Z
PONAD DWUDZIESTU DYREKTORÓW � PREZESÓW...

W trakcie wrêczania �Kutnowskiego Hitu 2014�, redaktor naczelny
�Powiatowego ¯ycia Kutna�, dr Andrzej Stelmaszewski stwierdzi³:
Szanowni Pañstwo!
To ju¿ mija 20 lat, gdy wrêczali�my pierwszy �Kutnowski Hit 1995 roku�
Dyrekcji Inwestycji w Kutnie za doprowadzenie gazu ziemnego do Kutna.
To pierwszy przypadek, gdy tê nagrodê przyznano w pe³ni zagranicznemu
stowarzyszeniu, holenderskiej fundacji SMHO (Fundacja Pomocy Socjalno-
Medycznej na rzecz Europy Wschodniej), maj¹cej swoj¹ siedzibê w miej-
scowo�ci Merssen. Oczywi�cie, wspólnie z Ruchem Spo³ecznym Rado�æ
Macierzyñstwa w Kutnie.

NASZE GRATULACJE!

To holenderski − Owsiak!
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Swoj¹ przygodê z Budapesztem uczniowie rozpoczêli od strony Pesztu.
Drugiego dnia wycieczki dzieci zwiedza³y m.in. Tropikarium, Parlament,
Bazylikê �w. Stefana oraz wiele innych istotnych zabytków tej czê�ci
miasta. Ponadto zwiedzili oni równie¿ znajduj¹c¹ siê w �rodku Budapesztu
wyspê �w. Ma³gorzaty. Wyspê dzieci zwiedza³y specjaln¹ ciuchci¹ tury-
styczn¹, która dociera do najwa¿niejszych obiektów takich jak: Pomnik
po³¹czenia Budy i Pesztu, Narodowego Basenu P³ywackiego, Ruin Klasz-
toru Franciszkanów itp. Ponadto po obiadokolacji uczniowie udali siê na
rejs po Dunaju, podczas którego mogli podziwiaæ przepiêknie o�wietlony
Budapeszt z nieco innej perspektywy. Kolejny dzieñ by³ najbardziej
intensywnym i gor¹cym punktem wycieczki. W temperaturze +35 st. dzieci
uda³y siê najpierw na Wzgórze Gellerta, a nastêpnie na Wzgórze Zamkowe,
gdzie oprócz przepiêknych zabytków mog³y tak¿e podziwiaæ niesamowit¹
panoramê miasta z ró¿nych perspektyw. Obserwowali oni równie¿ zmianê
warty przed pa³acem prezydenckim, po czym udali siê na spacer po Starym
Mie�cie, a nastêpnie metrem na Plac Bohaterów. W drodze powrotnej
uczestnicy wyjazdu odwiedzili jeszcze Muzeum Marcepana w Szentendre,
ruiny twierdzy w Visegradzie z przepiêkn¹ panoram¹ zakola Dunaju oraz
najwiêksz¹ budowê sakraln¹ na Wêgrzech. Dzieci nie tylko podziwia³y
zabytki ale tak¿e mia³y okazjê zapoznaæ siê z ich histori¹, któr¹ us³yszeli
z ust przewodnika £ukasza. Jednak wszystko co dobre szybko siê koñczy
i mimo ogromu atrakcji nadszed³ czas powrotu do domu. Uczniowie choæ
zmêczeni, jednak zdrowi i bardzo zadowoleni, wrócili do swych najbli¿szych
bogatsi o nowe przygody, znajomo�ci oraz wiedzê. /ZS Byszew/

I LOVE BUDAPEST
W �wiêto Dziecka uczniowie Zespo³u Szkó³ w Byszewie wyruszyli na
czterodniow¹ wycieczkê na Wêgry. Droga by³a d³uga i mêcz¹ca, jednak
warto by³o troszkê siê pomêczyæ dla widoków i zabytków, które ucznio-
wie mogli podziwiaæ  na miejscu. Program wycieczki by³ bardzo bogaty
w atrakcje. Uczestnicy wyjazdu zwiedzali zarówno Budê jak i Peszt.

Pocz¹tki naszej samorz¹dno�ci by³y trudne � wspomina³ Jerzy Bry³a, który
obowi¹zki wójta gminy pe³ni od 18 lat. - Wszystko trzeba by³o robiæ od
podstaw. To w³a�nie w latach 90 rozpoczê³o siê realizowanie inwestycji
najbardziej potrzebnych ludziom do ¿ycia � budowa wodoci¹gów, linii
telefonicznych, dróg, modernizacja stacji uzdatniania wody, itp. Na gmi-
nê spada³o coraz wiêcej obowi¹zków, ale niestety nie sp³ywa³y za tym
�rodki finansowe. W³adze centralne obarcza³y samorz¹d zadaniami bez
pokrycia finansowego. Potem przyszed³ czas na rozwój o�wiaty gminnej,
która dziêki staraniom samorz¹du zaczê³a naprawdê siê rozwijaæ. Po-
wsta³y wtedy inwestycje o�wiatowe miêdzy innymi w Go³êbiewku i w By-
szewie, gdzie wszystkie obiekty spe³niaj¹ wymogi wspó³czesnej edukacji
� s¹ nowoczesne i bezpieczne dla dzieci. Nie wszystkie decyzje zwi¹zane z
funkcjonowaniem o�wiaty by³y akceptowane przez spo³eczno�æ lokaln¹.
Ni¿ demograficzny doprowadzi³ do drastycznego wzrostu kosztów utrzy-
mania szkó³. Rada gminy zmuszona zosta³a do podjêcia niepopularnych
decyzji likwidacji szkó³ w Bielawkach, Wierzbiu, Leszczynku i Go³êbie-
wie. Przypuszczam, ¿e w przysz³o�ci ponownie bêdziemy zmuszeni do pod-
jêcia niepopularnych decyzji dotycz¹cych gminnej o�wiaty � dodaje Je-
rzy Bry³a. - Subwencja o�wiatowa ju¿ nie pokrywa wydatków na o�wiatê.
Dzieci w szko³ach nie przybywa. W ostatnich latach w gminie zrealizowa-
ne wiele inwestycji w oparciu o bud¿et w³asny. Wiele milionów z³otych
uda³o siê pozyskaæ z funduszy unijnych. - To jest nasz wspólny sukces.
Sukces wielu ludzi � mówi³ Jerzy Bry³a. - Chcia³bym wszystkim podziêko-
waæ za lata pracy na rzecz rozwoju samorz¹dno�ci lokalnej. Zapewniam,
¿e bêdziemy dalej pracowaæ, by móc realizowaæ marzenia mieszkañców
naszej gminy.
O 25-letniej historii Rady przypomnia³ zebranym przewodnicz¹cy Rady
Gminy Kutno Dariusz Mroczek. Do Strzegocina przyjechali miêdzy
innymi: starosta kutnowski Zbigniew Debich, wicestarosta Zdzis³aw Traw-
czyñski, wiceprezydent Kutna Jacek Boczkaja, wójt gminy Witonia
Miros³aw W³odarczyk, szefowie stra¿y po¿arnej i kutnowskiej policji,
przedsiêbiorcy zwi¹zani z prac¹ na rzecz samorz¹du gminy Kutno, czyli
miêdzy innymi radni wszystkich kadencji, so³tysi, pracownicy gminnego
urzêdu oraz jednostek podleg³ych gminie, przedsiêbiorcy, a tak¿e samo-
rz¹dowcy z innych gmin. Osoby, które mia³y wp³yw na rozwój samorz¹d-
no�ci zosta³y uhonorowane pami¹tkowym medalem, którego projekt opra-
cowa³a i przygotowa³a Kinga £uczak, pracownik Urzêdu Gminy w Kutnie.

25 LAT MINĘŁO,
czyli blaski i cienie samorządności gminy Kutno

W odnowionej i zmodernizowanej �wietlicy w Strzegocinie odby³y siê
uroczyste obchody 25 lat funkcjonowania samorz¹du lokalnego gminy
Kutno. Blisko 150 osób uczestniczy³o w swoistej wêdrówce w przesz³o�æ,
przypominaj¹cej najwa¿niejsze wydarzenia w minionych 25 latach.

Stra¿acy z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Komadzynie, 10 czerwca 2015
roku, mieli okazjê do du¿ego zadowolenia. Jego powodem by³o przekazanie
przez bryg. Marka Myszkowskiego, komendanta Powiatowej Komendy
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kutnie kluczyków do nowego wozu stra-
¿ackiego. Samochód marki Jelcz przekazany zosta³ druhom z Komadzyna
dziêki decyzji Komendy Wojewódzkiej PSP w £odzi. Dostali te¿ oni dodat-
kowo wyposa¿enie pojazdu w postaci sprzêtu hydraulicznego. Poprzedni
samochód przekazany zosta³ dla jednostki OSP w Wierzbiu, a wrêczenia
kluczyków dokona³ wójt gminy Kutno Jerzy Bry³a. Uroczysto�æ odbywa³a
siê w obecno�ci pocztu sztandarowego OSP Komadzyna, który stanowili:
Waldemar Burkiewicz, Waldemar Tadeusiak i Tomasz Majtczak, stra¿a-
ków tej jednostki, wielu zaproszonych go�ci. Po�wiêcenia samochodów
dokona³ kapelan stra¿aków powiatu kutnowskiego ksi¹dz Piotr Kalisiak.
Ca³o�æ uroczysto�ci, zgodnie z ceremonia³em stra¿ackim, poprowadzi³
druh Jan Broda, komendant Oddzia³u Miejsko-Gminnego OSP RP w Kutnie.
Zarz¹d OSP Komadzyna stanowi¹: Marian Serek - prezes, Stanis³aw Majt-
czak - wiceprezes i naczelnik, Stanis³aw Janusz - skarbnik, Edward
Tyrañski - sekretarz,Waldemar Burkiewicz - gospodarz. W OSP Koma-
dzyn jest 33 cz³onków czynnych, 11 cz³onków wspieraj¹cych, 9 cz³onków
m³odzie¿owej dru¿yny po¿arniczej. Od chwili wst¹pienia do KSRG jed-
nostka uczestniczy³a w 332 akcjach.           /A.B./

NOWY WÓZ STRAŻACKI

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Ka¿dy zespó³ wykonywa³ trzy utwory. Ca³o�æ prowadzi³ Andrzej Kur-
czewski, który bawi³ publiczno�æ stosownymi do okazji dykteryjkami.
Czy o poziomie artystycznym tego I Przegl¹du Pie�ni Ludowej mo¿na
co� mówiæ? � wola³bym nie. Bior¹cy w nim udzia³ sami mieli mo¿liwo�æ
do porównañ. Ka¿dy z zespo³ów otrzymywa³ pami¹tkow¹ statuetkê przed-
stawiaj¹c¹ klucz wiolinowy oraz okoliczno�ciowy dyplom. Na zakoñczenie
imprezy, przy muzyce kapeli �Okowita� z Leszczynka, wszyscy bêd¹cy
w sali OSP ruszyli do tanecznego krêgu. W�ród zaproszonych go�ci, oprócz
Tadeusza Kaczmarka, obecny by³ tak¿e wicestarosta kutnowski Zdzis³aw
Trawczyñski i przewodnicz¹cy Rady Gminy Strzelce Stanis³aw Kruglak.
Tu¿ po zakoñczeniu imprezy radny powiatu Marek Ci¹pa³a powiedzia³:
�Uwa¿am, ¿e by³a to bardzo trafna decyzja organizatorów.  Trzeba tu
podziêkowaæ przede wszystkim Markowi Sysce, dyrektorowi GOK-u oraz
w³adzom gminy, ¿e podjêli siê organizacji takiej konfrontacji. To mo¿li-
wo�æ porównaæ sobie zespo³y, ich talent i mo¿liwo�ci jakie artystycznie
reprezentuj¹�.           /A.B./

KTO ŚPIEWA, TROSKI ROZWIEWA

Podczas �wiêta Szko³y Zespo³u Szkó³ nr 1 im. St. Staszica w Kutnie
medale br¹zowe otrzymali uczniowie: B³aszczyk Katarzyna - 5,12,
Dy�ko Karolina - 4,82, Jab³oñska Anna - 4,88, Kamiñska Michalina
- 5,06 (tak¿e sport), Okuñska Marlena - 5,35, Przytulska And¿elina
- 4,76 (tak¿e sport), ̄ urada Natalia - 5,00, Domañska Marta - 4,41
(reprezentowanie szko³y w zawodach sportowych), Nowak Emilia
- 4,75 (równie¿ reprezentowanie szko³y w zawodach sportowych),
Matczak Klaudia - 3,82 (reprezentowanie szko³y w zawodach spor-
towych), Miko³¹jczyk Adam - 3,50 (finalista Olimpiady Ogólno-
polskiej �Los ¿o³nierza i dzieje orê¿a polskiego), Wegner Karolina
- 4,76. Uczennic¹ nagrodzon¹ stypendium za osi¹gniêcia w nauce
zosta³a Michalina Stoliñska (uczestniczka Olimpiady Teologii
Katolickiej, finalistka Misyjnej Olimpiady Znajomo�ci Afryki,
uczestniczka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, uczestniczka ogól-
nopolskiego konkursu na esej �Bohater moich czasów�). Wyró¿-
niono w konkursach wewn¹trzszkolnych nagrodami ksi¹¿kowymi:
w �Szkolnym Mistrzu Ortografii� Kingê Sikorê - mistrz ortografii,
Sarê Sobolewsk¹ - wicemistrz ortografii. Za Ogólnopolski Konkurs
Jêzyka Niemieckiego �Deutschfreund 2014� nagrodê otrzyma³a
Sara Sobolewska - najlepsza w szkole i III miejsce w województwie,
a w Szkolnym Konkursie Astrofotograficznym: I miejsce - Miko³aj
Walczak, II miejsce (ex aequo) Wiktoria Wo�niak i Mateusz
Kolasiñski, III miejsce - Micha³ Kawka. W konkursie �Stanis³aw
Staszic i jego czasy�  nagrody otrzymali: I miejsce - Natalia Walczak,
II miejsce - Justyna Cio³ek, III miejsce - Wiktoria Wo�niak.
W konkursie Plastycznym �Malowany �wiat Poezji� I miejsce zdo-
by³a Klaudia Wi�niewska. Za konkurs dotycz¹cy ¿ycia i twórczo�ci
Jana Twardowskiego � �Malutka wiara wielka mi³o�æ� I miejsce
zdoby³a Anna Zió³kowska przed Ann¹ Misztal i Natali¹ Walczak.

NAJLEPSI

WIEŚCI GMINNE
Remont komisariatu
Radni ¯ychlina podjêli uchwa³ê
o przekazaniu na remont Komisa-
riatu w tym mie�cie, 25 tysiêcy
z³otych. Koszt modernizacji oko³o
50-60 tysiêcy z³otych, a remont
poprowadzi Wydzia³ Inwestycji
i Remontów KWP w £odzi. Byæ
mo¿e �dorzuc¹� siê do niego gminy
Bedlno i Oporów.

Lokomotywownia
zamkniêta
Punkt Utrzymania Taboru PKP
Cargo w Kutnie zamkniêty osta-

tecznie 15 czerwca. Przeniesiono
go do £odzi. Onegdaj Kutno by³o
miastem kolejarzy, w �porywach�
pracowa³o w PKP oko³o 3000 osób.

Nasza miss
Kinga Szymañska, 21-latka z No-
wych Ostrów, otrzyma³a nagrody
Miss Fitness i Miss Publiczno�ci
Ziemi £ódzkiej 2015 roku.

Roz³am w PiS
Radny PiS Wojciech Zió³kowski,
lekarz, przeszed³ do rz¹dz¹cego
w powiecie Komitetu Obywatel-
skiego.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

4 lipca 2015 r. od godz. 8.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

¯yciowego ELILAH,  tel. 506-536-922 (od 10.00 do 18.00)
www.elilah.ocom.pl, e-mail: elilah@wp.pl

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.

Z teki rysownika

ANDRZEJ STACHOWICZ

Kutnowski Dom Kultury
zaprasza do udzia³u w XI
konkursie na interpretacjê
Piosenki Jeremiego Przybory.
Celem konkursu jest promo-
cja polskiej piosenki oraz
popularyzacja tekstów Jere-
miego Przybory. Uczestnik
zg³aszaj¹cy siê do konkursu
musi mieæ ukoñczone 16 lat,
na zg³oszenia czekamy do
20 pa�dziernika 2015 r.

XI STACJA KUTNO

Kutnowsk¹ rze�bê mo¿na obejrzeæ w Skansenie �£êczycka Zagroda
Ch³opska� w Kwiatkówku - Dziale Muzeum Archeologicznego i Etno-
graficznego w £odzi. Dwa zespo³y rze�b plenerowych prezentowane
w Skansenie powsta³y w 2013 i 2014 roku podczas plenerów organizo-
wanych przez Muzeum Regionalne w Kutnie. Rze�by wykonane zosta³y
przez kutnowskich rze�biarzy i przedstawiaj¹ £êczyck¹ Kapelê Ludow¹
autorstwa:�Grajek z bêbenkiem� - Antoni Kamiñski, �Grajek z fujark¹�
- Feliks Chrzanowski, �Grajek z kontrabasem�- Robert Wucke, �Grajek
z harmoni¹� - Jan Szymañski, �Grajek ze skrzypkami� � Zbigniew Szcze-
pañski oraz kobiecy zespó³ �piewaczy autorstwa: �Kobieta� Zbigniew
Szczepañski, �Kobieta� S³awomir Suchodolski, �Kobieta� Jan Szymañski,
�Kobieta� Antoni Kamiñski, �Kobieta� Jaros³aw Gorzelak, Romuald
Olesiñski. Prace bêdzie mo¿na ogl¹daæ w Skansenie do 31 pa�dziernika
2016 roku. Kutnowskie rze�by do tej pory by³y prezentowane i promo-
wa³y nasz region, m.in. podczas VI Miêdzynarodowego Festiwalu Sztuki
Naiwnej �Art. Naif� odbywaj¹cego siê w Galerii Szyb Wilson w Katowi-
cach, czy w Muzeum Ziemi Wieluñskiej w Wieluniu.

KUTNOWSKA RZEŹBA

To tytu³ najnowszej ksi¹¿ki napisanej
przez Ksiêdza Biskupa Józefa Zawit-
kowskiego (Wydawnictwo Sióstr
Loretanek z Warszawy). Ta niezwykle
ciekawa pozycja beletrystyczna
przedstawia zamy�lenia jubileuszowe
Autora oraz medytacje majowe
w ko�cio³ach, przy kaplicach i wio-
skowych krzy¿ach. Oto fragment wo-
luminu i refleksje Biskupa: �Liczy³em
sobie kiedy�, w bia³e noce, ¿e 50 lat
kap³añstwa to bêdzie w roku 2012.
Tego pewnie nie doczekam. Pan Bóg
sprawi³, ¿e doczeka³em. Liczy³em te¿,
¿e 25 lat Biskupstwa to bêdzie w roku
2015. Tego to na pewno nie doczekam
- my�la³em wtedy. Doczeka³em. Mój
Pan jest cierpliwy, ³askawy i pe³en
dobroci. A ja wci¹¿ biegnê przed Twoje
o³tarze - Królu mój i Bo¿e !�.

SŁUGA SŁUŻEBNICY

P.S. 9 czerwca 1990 roku na Starym Rynku w £owiczu Ksi¹dz Biskup
Józef Zawitkowski otrzyma³ -  z r¹k Ksiêdza Prymasa Polski Józefa
Kardyna³a Glempa i wspólkonsekratorów: biskupa Damiana Zimonia
z Katowic i biskupa W³adys³awa Mizio³ka z Warszawy - �wiêcenia biskupie.
Ks. Biskup Józef Zawitkowski jest wspania³ym i kochanym przez wszystkich
Duszpasterzem. Skromny, uczynny, bardzo komunikatywny i wra¿liwy
na krzywdê innych. Przyjaciel Ziemi Kutnowskiej i Jej mieszkañców.
W egzemplarzu swojej ksi¹¿ki i skierowanej do zaprzyja�nionej z Nim
Redakcji �Powiatowego ¯ycia Kutna� dziêkuje za dobre s³owa o Ko�ciele
w artyku³ach naszego dwutygodnika. Dodaje: �Niech wam Bóg b³ogos³awi
- Szczê�æ Bo¿e! Podkre�la te¿ w dedykacji dla �P¯K� spo³eczn¹ i po-
trzebn¹ dzia³alno�æ swojego przyjaciela, emerytowanego ksiêdza pra³ata
Jana Dobrodzieja - twórcy s³ynnej �Dobrodziejówki�. Ksiêdzu Biskupowi
Józefowi Zawitkowskiemu Redakcja �P¯K� i Jej liczni czytelnicy ¿ycz¹
szybkiego powrotu do zdrowia!            /J.P./

Drug¹ czê�æ spotkania stanowi³ program teatralny grupy teatralnej
MASKA 2  Jej cz³onkowie przedstawili fragment �Moralno�ci pani
Dulskiej�. Gor¹ce brawa by³y najlepszym podziêkowaniem za udane
przedstawienie. Na zakoñczenie Maria Wierzbicka, jak zawsze
z humorem, powiedzia³a � do zobaczenia w pa�dzierniku, je¿eli
w zmienionym sk³adzie, to aby tylko wiêkszym.          /A.B./

AKADEMICCY SENIORZY
W sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury s³uchacze
Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakoñczyli rok akademicki 2014/2015.
To, trwaj¹ce piêædziesi¹t minut spotkanie mia³o dwie czê�ci. W pierw-
szej - Maria Wierzbicka, przewodnicz¹ca Zarz¹du UTW, dokona³a
podsumowania z realizacji wytyczonych wcze�niej zadañ zwi¹zanych
z programem studiów, podziêkowa³a s³uchaczom za obowi¹zkowo�æ,
wyk³adowcom, w³adzom samorz¹dowym miasta i powiatu, a tak¿e
przychylnym uniwersytetowi instytucjom. By³y gratulacje dla senio-
rów, a pod ich adresem i samej pani przewodnicz¹cej s³owa uznania
kierowali: wiceprezydent Zbigniew Wdowiak, cz³onek Zarz¹du
Powiatu Artur Gierula i prezes Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kut-
nowskiej Bo¿ena Gajewska.

Pod takim has³em przez trzy dni  trwa³ w naszym mie�cie ju¿ XI Ogólno-
polski Festiwal po�wiêcony literaturze i �¿ywemu s³owu�. Imprezy odby-
wa³y siê w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca i Kutnowskim Domu Kultury.
By³a m.in. retrospektywna wystawa fotograficzna podsumowuj¹ca
poprzednie edycji Festiwalu, spektakl �Mówimy wierszem Artura F.�
(wykonawcy - m³odzie¿ z sekcji KDK i zaproszeni go�cie), spotkanie
autorskie z Dariuszem Foksem i Szymonem S³omczyñskim, Ogólnopolski
Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Paw³a Bart³omieja Greca. Ciekawa
by³a debata literacka, a wziêli w niej udzia³: Anna Ka³u¿a, Grzegorz Jan-
kowicz, Igor Stokfiszewski, Maciej Melecki, Grzegorz Kociuba, Dariusz
Foks i Konrad Wojty³a. Podoba³ siê koncert zatytu³owany �Czysta
poezja/Brudny rock� sk³adaj¹cy siê z utworów Artura Fryza i muzyki
zespo³u �Skalp.L� oraz koncert piosenki literackiej z udzia³em Wojciecha
Gêsickiego. Jurorzy: Karol Maliszewski - przewodnicz¹cy, Krzysztof
Kuczkowski i Wojciech Kudyba, po przeczytaniu 53 debiutanckich ksi¹¿ek
(nominowanych do nagród za najlepszy poetycki debiut ksi¹¿kowy
w Polsce w roku 2014 by³o 16), przyzna³o 1 nagrodê (5000 z³) Tomaszowi
Mielczarkowi z £odzi 2 - Micha³owi Koz³owskiemu (3000 z³) z Krakowa,
3 - Annie Augustyniak (2000 z³) z Warszawy. By³o tak¿e 5 wyró¿nieñ po
1000 z³. Nad XI OKL patronat honorowy sprawowa³o Stowarzyszenie
Pisarzy Polskich.            /J.P./

ZŁOTY ŚRODEK POEZJI

PA£C SAPETÓW W TUCZNIE k/Gorzowa Wlkp

ZAPRASZA NA WCZASY
NATUROTERAPEUTYCZNO-EZOTERYCZNE
W DNIACH OD 23.08 DO 30.08.2015 r.

W cenie: 999 z³ - doro�li i 899 z³ - dzieci
Zakwaterowanie w pokojach z WC i ³azienk¹, 3 posi³ki dziennie (dania
wegetariañskie), 6 seansów bioenergoterapeutycznych, codzienne
relaksacje (wizualizacje), 1 masa¿ klasyczny, codzienna joga ognisko
i bieganie boso po roz¿arzonych wêglach, 2 wycieczki do magicznych
miejsc, wyk³ady, filmy, wypo¿yczalnia rowerów itd., darmowe wej�cie
do parku wodnego z jacuzzi, saun¹ i innymi atrakcjami. Dodatkowo
bêdzie te¿ mo¿na skorzystaæ z takich us³ug jak: uzdrawianie duchowe
(wewnêtrzna podró¿), �wiecowanie uszu metod¹ Indian Hopi, masa¿e
relaksacyjne. Wczasy bêdzie prowadzi wybitny polski bioterapeuta
Tomasz Æwiek i inni specjali�ci. Informacje i zapisy: tel. 506-536-922
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewicKTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Z innych szpalt

Czy Pañstwo zwrócili uwagê, ¿e sezon wielkich imprez sportowych koñczy
siê wraz rokiem szkolnym. !? A potem znowu zaczyna siê tu¿ przed koñcem
wakacji... Wiêc warto teraz dokonaæ podsumowania dokonañ mijaj¹cego
pó³rocza. Po pierwsze - pi³ka kopana. Barcelona z trzema tytu³ami! Messi
i Iniesta (a tak¿e co najmniej Neymar i Suarez) - GÓR¥! W polsce sensacja
równa wyborowi Andrzeja Dudy na prezydenta, czyli tytu³ mistrza Polski
dla Lecha Poznañ. Co prawda malkontenci czepiaj¹ siê niektórych wyni-
ków, ale faktem jest, ¿e tytu³ trafi³ do �Kolejorza�. Pierwsze studia odby-
wa³em w Poznaniu, hen, hen, dawno temu, bo w latach sze�ædziesi¹tych
XX wieku, wiêc chodzi³em na mecze wówczas II ligowego �Lecha�
(i �Olimpii�) wiêc widzia³em, jak stolica Wielkopolski jest �spragniona�
wielkiej pi³ki, gdy¿ wtedy i na meczach ni¿szej klasy bywa³o ze 20 tysiêcy
widzów. Drugi fakt - to europejska sensacja! A¿ siê wierzyæ nie chce!
Wie� w ekstraklasie! Licz¹ca 700 mieszkañców Nieciecza (to Ma³opolska),
jako Termalica, znalaz³a siê w futbolowej ekstraklasie. Na przeciwnym
biegunie dru¿yny z ³ódzkiego! Wkrótce powstan¹ w £odzi dwa nowe
stadiony, pomniki by³ej s³awy £KS i Widzewa. Natomiast stolica wêgla
brunatnego - Be³chatów - tak¿e �na ³eb, na szyjê� w dó³! W koszykówce
sensacj¹ sezonu 2014/2015 by³ kutnowski �Polfarmex�.  Klub z najmniej-
szego w ekstralidze miasta, o najmniejszym - z nich bud¿ecie. Chocia¿,
jak to w obecnym show sporcie bywa, bez... kutnowian w sk³adzie. Nowy
sezon najprawdopodobniej trzeba bêdzie zacz¹æ od zbudowania nowej
dru¿yny, gdy¿ ju¿ bez Amerykanina Kevina Mitchella czy Czecha Patrika
Audy... No có¿, dzi� o przynale¿no�ci klubowej, decyduj¹ nie zawodnicy,
ale mened¿erzy. Wzros³y natomiast nadzieje kutnowskich kibiców na laury
dru¿yny �kopanej�, teraz z szyldem KS Kutno Sand Bus. Awans do ³ódz-
kiej klasy okrêgowej przyszed³ ³atwiej ni¿ s¹dzono. Ale to g³ównie zas³uga
dobrego doboru starszych zawodników i uzdolnionych juniorów do kut-
nowskiego klubu przez ich trenera: Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA
S£AWOMIRA RYSZKIEWICZA. St¹d odebra³ on zas³u¿ony puchar, wraz
z drugim takim trofeum dla dru¿yny, który przyjmowali prezes Klubu
Dominik Tomczak i kapitan Mariusz Jakubowski. Co godne podkre�lenia,
sukces osi¹gniêto tylko z kutnowskimi pi³karzami...! �Kiczem� sezonu
okaza³a siê korupcyjna afera FIFA skutkuj¹ca rezygnacj¹ niezatapialnego
prezesa, Szwajcara Seppa Blattera. W Polsce, a konkretnie w Piotrkowie
Tryb., os¹dzono ju¿ dwóch prezesów za 14 tysiêcy z³otych. Co jednak
poruszy³o nawet kutnowskich kibiców, mimo wyroków w zawieszeniu.
A co w Kutnie!? Ano nic! Nikt ¿adnej sportowej afery nie zg³osi³ w pro-
kuraturze! Czy siê mylê!?            /a.s./

Masz babo placek! A¿ siê wierzyæ nie chce, ale faktem jest, ¿e w I kwar-
tale 2015 r. polski eksport wyniós³ 5,4 mld euro (o 5,5 procent wiêcej ni¿
rok wcze�niej). Co wa¿ne, nadwy¿ka w handlu zagranicznym w �tym seg-
mencie� wynios³a, a¿ 17 mld euro! I to mimo kolosalnego �embarga�
Rosji dok¹d dostarczyli�my mniej a¿ 69%... Jednak nadal polskie jab³ka
(g³ównie lobo i glostery) s¹ smakowane czy to w Moskwie, czy w Peters-
burgu. Do�æ stwierdziæ, ¿e na Litwê wyeksportowali�my artyku³ów ¿yw-
no�ciowych a¿ piêciokrotnie wiêcej, a na Ukrainê dwukrotnie, a w�ród
odbiorców jab³ek znalaz³y siê nawet Serbia - czy Cypr. Najciekawiej jest
z Bia³orusi¹, która wyeksportowa³a wiêcej jab³ek ni¿ sama ... produkuje!
Masz babo placek! Prawdziwym hitem okaza³o siê zbo¿e (60% wiêcej)
i ... Egipt, który zdetronizowa³ Niemców. Trochê wska�ników! Do Egiptu
wzrost eksportu wyniós³ 152%, do Maroka 133%, i USA - 78%. Poza
Rosj¹ g³ównie spadki to Chiny (28%) i Ukraina (19%). Masz babo placek!
Prawdziwym optymist¹ jest nasz minister rolnictwa Marek Sawicki, który
przewiduje, ¿e w tym roku polski eksport ¿ywno�ci mo¿e �otrzeæ� siê
o granicê 25 mld euro. Co wiêcej - jego zdaniem - ¿ywno�æ polska stanie
siê drugim towarem eksportowym. A¿ trudno w to uwierzyæ! Masz babo
placek!
W wyniku wyborów 31 maja radnymi Izby Rolniczej z gminy Kro�niewice
zostali - Krzysztof Ko³odziejski i Andrzej Zasadzki; z gminy D¹browice
- Grzegorz Gropiñski i Tomasz Jarka oraz z Nowych Ostrów - Krzysztof
G³owacki i Krzysztof Zdziarski. Masz babo placek!
We wtorek, 16 czerwca, odby³y siê Dni Pola w Strzelcach. Czegó¿ tam
nie by³o?! Udostêpniono imponuj¹c¹ kolekcjê wszystkich wyhodowanych
odmian w Hodowli Ro�lin Strzelce. Fakt faktem, ¿e zaprezentowano
wp³yw hodowli ro�lin, a w szczególno�ci zespo³u hodowców HR Strzelce,
na postêp biologiczny w rolnictwie. Masz babo placek! Po raz pierwszy
pokazano najnowsze odmiany: pszenicy polskiej ozimej Pokusa i jarej
Kamelia i Serenada, jêczmienia jarego Radek, owsa Paskal i Nawigator,
pszen¿yta ozimego Trefl i Panteon, rzepaku ozimego Metys i Marcelo
oraz odmiany kukurydzy, ziemniaka, mieszanki traw i mieszanki poplo-
nowe. Tak du¿ej kolekcji odmian jednej firmy jeszcze w Polsce nie by³o!
Masz babo placek! Kilkaset osób ogl¹da³o poletka demonstracyjne z upra-
wami. By³a te¿ wizyta w laboratorium in-vitro, a nastêpnie konferencja
prasowa w piêknym pa³acu w Strzelcach. By³ równie¿ wyk³ad z tematem
�Postêp biologiczny w rolnictwie�, który wyg³osi³ in¿. Przemys³aw
Matysik. Prezentacjê �Nowo�ci odmianowe HR Strzelce� przedstawi³
Marek Luty i prezentacja firmy BASF, której co prawda, to prawda nie
ma ju¿ w Kutnie, ale to �wiatowy koncern... Masz babo placek!

Agnieszka Holland o Pawle Kukizie: �To swoisty trybun rewolucyjny, tylko
nie wiadomo o jak¹ rewolucjê mu chodzi�.
Maciej Maleñczuk o Pawle Kukizie: �My�lê, ¿e w g³êbi serca to on jest
socjalist¹, choæ nigdy siê do tego g³o�no nie przyzna�.

Przegl¹d nr 25 (807) z 12-21.06.2015 r., s. 63

Finanse Pañstwa
(...) D³ug Skarbu Pañstwa ci¹gle ro�nie i na koniec marca 2015 r. wyniós³
ponad 806 mld z³. Na jego obs³ugê wydajemy rocznie ponad 30 mld z³.
Do tego dochodzi finansowanie przywilejów górników, rolników, s³u¿b
mundurowych. Rocznie to kolejne 35 mld z³. Rz¹d idzie jednak w zaparte
i obiecuje dalej (...).    Wprost nr 23; s. 11

NASZ PREZYDENT
Aleksander Kwa�niewski o Andrzeju Dudzie: Jego wyst¹pienia nie pora-
¿aj¹ bogactwem my�li i raczej nie dysponuje charyzm¹.
Jadwiga Staniszkis o Andrzeju Dudzie: Charakteryzuje go gadulstwo, taka
pusta mowa. Przylepiony u�miech.

Przegl¹d nr 22 (804) z 25-31.05.2015; s. 3, 6 i 63
Mówi w sposób nieciekawy, nieprzekonuj¹cy, ob³y, powtarza same bana³y
- prof. Pawe³ �piewak.
(...) Wielu wyborców - tak¿e zwolennicy lewicy - popar³o Andrzeja Dudê
(g³osuj¹c na niego lub zostaj¹c w domu), by na z³o�æ Komorowskiemu
i PO odmroziæ sobie uszy. (...)
(...) Choæ Andrzej Duda deklaruje dialog i chêæ budowy wspólnoty, ju¿
pierwsze jego kroki - z³o¿enie ho³du ofiarom PRL oraz wizyta na Jasnej
Górze - wskazuj¹ charakter tej wspólnoty: antykomunistyczny, wyzna-
niowy i narodowy. (...)             Przegl¹d nr 24, s. 63, s. 14-16
Prezydent elekt Andrzej Duda o sobie: �Jestem wampirem energetycz-
nym, mnie t³um pobudza, �wietnie siê tam czujê. Gdy widzê jak ludzie
reaguj¹ dodaje mi to energii , dodaje si³ i wtedy jadê na niesamowitej
adrenalinie�.  Plus Minus �Rzeczpospolita� nr 125, 30-31V

Dziki podchodz¹ pod domy nadle�nictwa Chrosno, gmina £aniêta. Jeden
z rolników utraci³ ju¿ 3/4 ziemniaków Posadzi³ wiêc jeszcze raz �pyry�...
�Swojskich� dzików jest oko³o 10. Nie boj¹ siê ludzi, lecz jest odwrot-
nie... W miejscowo�ci Chru�cinek równie¿ s¹ takowe zwierzêta, które
w liczbie 30 upodoba³y sobie szczególnie jedno z gospodarstw.

Henryk Cie�lak
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Wed³ug danych Izby Skarbowej w £odzi za 2014 rok w województwie
³ódzkim mieszka ju¿ 956 milionerów (w z³otych), czyli wiêcej ni¿ rok
temu o 104 osoby. Oczywi�cie, jest ich najwiêcej w £odzi 447 (wzrost
o 51 osób). W powiecie kutnowskim takich co maj¹ �rodki na co naj-
mniej kilka pokoleñ jest 26, przyby³o - 7.     Jan Widz

Czytelniczy Hyde Park

Historia prac hodowlanych siêga roku 1945, kiedy to utworzono
Zak³ad Hodowli Ro�lin w Strzelcach. W 1997 roku wyhodowano
w Strzelcach pierwsz¹ polsk¹ odmianê owsa nieoplewionego AKT,
dziêki której owies zyska³ nowe perspektywy rynkowe. Rok wcze-
�nie, w 1996 roku zarejestrowano pierwsz¹ odmianê bobiku o zdeter-
minowanym typie wzrostu (tzw. samokoñcz¹ca) u³atwiaj¹ca zbiór przy
po¿¹danej wilgotno�ci nasion. W roku 2002 wyhodowano niskotani-
now¹ odmianê ALBUS. Innowacj¹ by³y odmiany bezmorfinowe maku
posiadaj¹ce markery morfologiczne p³atków okwiatu. Za osi¹gniêcie
Hodowla Ro�lin Strzelce zosta³a wyró¿niona Nagrod¹ Ministra Rol-
nictwa. W ostatnich latach zarejestrowano pierwsz¹ polsk¹ odmianê
pszenicy ozimej typu orkisz, a mianowicie odmianê ROKOSZ. Masz
babo placek! GRATULACJE ZA DNI POLA W STRZELCACH
DLA JU¯ 15-LETNIEJ PREZESURY WOJCIECHA B£ASZ-
CZAKA - PREZESA ZARZ¥DU HODOWLI RO�LIN STRZELCE
(A 29 ROCZNICY DZIA£ALNO�CI W STRZELCACH). Masz
babo placek!

Felieton Bywalca

Wydarzenia lokalne ostatnich dni zosta³y zdominowane przez sesjê nadzwy-
czajn¹ Rady Powiatu zwo³an¹ na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwo�æ
bêd¹cych w opozycji do koalicji rz¹dz¹cej w sk³adzie Komitet Obywatelski,
Polskie Stronnictwo Ludowe, Platforma Obywatelska i Sojusz Lewicy
Demokratycznej. Poczynaniami zwartej koalicji, niezale¿nie od drobnych
pêkniêæ i sporów pod dywanem, zgodnie kieruje tandem Krzysztof Debich -
Zdzis³aw Trawczyñski. Sesja nadzwyczajna trwa³a od godziny 15 do pó¿nych
godzin nocnych. W pierwszej ods³onie do boju ruszyli harcownicy. Bartosz
Serenda zaatakowa³ ostro i bez pardonu Artura Gierulê, który sam, z w³asnej
nieprzymuszonej woli, narobi³ sobie i koalicjantom du¿ych k³opotów wize-
runkowych, a mo¿e nawet i prawnych. Chocia¿ polskie prawo jest dziurawe,
jak przys³owiowy durszlak, wiêc pozostañmy przy opcji kompromitacji
wizerunkowej jak¹ zafundowa³ sobie i koalicji Artur Gierula. Atakuj¹cy
Serenda najwyra¿niej przesta³ lubiæ swojego koalicjanta Gierulê i wytoczy³
ciê¿kie dzia³a poddaj¹c totalnej krytyce poczynania cz³onka Zarz¹du Powiatu
odpowiadaj¹cego za o�wiatê. Serenda zarzuci³ Gieruli brak nadzoru nad szko-
³ami ponadpodstawowymi, a d³uga szermierka s³owna wzbogacona zosta³a
odpaleniem pocisku kierowanego. Mianowicie pad³ zarzut, ze niezale¿nie
od problemów zwi¹zanych z wykonywaniem mandatu radnego-etatowego
cz³onka Zarz¹du i dodatkowym swoim zatrudnieniem w jednostce podleg³ej,
pod rz¹dami Gieruli o�wiata pad³a i le¿y. Czê�æ opinii publicznej zaczê³a siê
zastanawiaæ, czy powiatowa o�wiata jest w stanie podnie�æ siê choæby na
kolana w sytuacji, gdy nowy skarbnik powiatu stwierdzi³, ¿e w IV kwartale
mo¿e zabrakn¹æ pieniêdzy w kwocie od 4,5 do 7,5 miliona z³otych. Szykuje
siê wiêc niez³y pasztet, a pojedynek Serenda-Gierula nie jest jeszcze zakoñ-
czony i trwaæ bêdzie dalej. Z³o�liwi mówi¹, ¿e jeden z nich musi pa�æ na
³opatki, tak jak finansowo pada kutnowska o�wiata. Po wyczerpaniu tego
tematu radni ochoczo przyst¹pili do konsumpcji dania g³ównego. Sytuacja
w szpitalu jest wyj¹tkowo ciê¿kostrawna, ale to jeszcze bardziej nakrêca
opozycjê z jej liderem Konradem K³opotowskim, który namiêtnie stawia wiele
trudnych pytañ. Zarz¹d Powiatu i prezes szpitala znakomicie opanowali sztukê
uników i odpowiadania w ograniczonym zakresie. Tym razem, ku zaskoczeniu
wielu, na nocnej sesji nast¹pi³o pewne ol�nienie i prezes Robert Wilanowski
przypomnia³ sobie i ujawni³ kilka istotnych danych finansowych szpitala.
Ale wcze�niej, chyba dla usprawiedliwienia zapa�ci finansowej i wizerun-
kowej oraz k³opotów z zapewnieniem niezbêdnego i wymaganego przez NFZ
poziomu �wiadczeñ medycznych, prezes by³ ³askaw wylaæ gorzkie ¿ale na
niepokornych radnych, zawiedzionych pracowników oraz na media, oskar-
¿aj¹c ich o tworzenie z³ego klimatu i psucie wizerunku kutnowskiego szpi-
tala. Niezale¿nie od wyg³oszenia tych opinii odleg³ych o lata �wietlne od
rzeczywisto�ci, prezes niespodziewanie poinformowa³, ¿e szpital ju¿ w mie-
si¹cu wrze�niu siê zbilansuje. Dowiedzieli�my siê równie¿, ¿e ³¹czna strata
za cztery miesi¹ce wynosi blisko 2,3 miliona z³otych. Zapowiadana �wietlana
przysz³o�æ od wrze�nia tego roku nie zosta³a poparta ¿adnymi wiarygodnymi
wyliczeniami i planowanymi dzia³aniami, wiêc nie mo¿na jej traktowaæ zbyt
powa¿nie. Pomimo up³ywu 7 miesiêcy od powo³ania Zarz¹du Powiatu,
niespe³na pó³ roku dzia³ania nowej Rady Nadzorczej i prezesa spó³ki, do
dzisiaj nie zosta³ przyjêty plan naprawczy. Brak realnego planu powoduje,
¿e wcze�niejsze huraoptymistyczne zapowiedzi, ¿e ju¿ siê zbli¿a wielka kasa
dla szpitala w postaci kredytu bankowego, czy te¿ pieniêdzy pozyskanych
z emisji obligacji, by³y zwyk³¹ �ciem¹. W tej sytuacji zupe³nie niezrozumia-
³ym jest nieskorzystanie z wielkiej szansy jak¹ mog³a byæ wspó³praca z Grup¹
PZU. Ten inwestor by³ sk³onny wej�æ mocno kapita³owo w zasilenie biednej,
jak mysz ko�cielna, spó³ki szpitalnej przy zachowaniu priorytetów zdrowot-
nych okre�lonych przez samorz¹d powiatowy. W grê mog³o wchodziæ doka-
pitalizowanie szpitala w kwocie 30-50 milionów z³otych na restrukturyzacjê
finansow¹ i organizacyjn¹  szpitala i zabezpieczenie niezbêdnych kwot na
modernizacjê i inwestycje konieczne dla spe³nienia warunków okre�lonych
w rozporz¹dzeniach ministra zdrowia. Pe³n¹ wiedzê na temat tych mo¿liwo�ci
posiadali starosta Krzysztof Debich i wicestarosta Zdzis³aw Trawczyñski.
Panowie  z pozycji wielkiego mocarza stoj¹cego na glinianych nogach spoj-
rzeli na Grupê PZU, wielk¹ spó³kê gie³dow¹ dysponuj¹c¹ ogromnym kapi-
ta³em na planowane inwestycje na polskim rynku zdrowia. Niestety, wobec
braku woli i zaanga¿owania Zarz¹du Powiatu, PZU raczej ju¿ odpu�ci³o
zwi¹zanie siê z naszym szpitalem. Jest wielce prawdopodobne, ¿e trwaj¹ce
od jakiego� czasu rozmowy z w³adzami samorz¹dowymi P³ocka zakoñcz¹
siê wej�ciem kapita³owym PZU do szpitala �w. Trójcy. Tak oto kutnowscy
w³odarze w powiecie marnuj¹ kolejn¹ szansê na wyj�cie z zapa�ci naszego
szpitala. Programy wyborcze koalicjantów rz¹dz¹cych w powiecie daleko
rozminê³y siê z rzeczywisto�ci¹, a babol goni babola. Kolejnym pasztetem,
który zamierza nam zafundowaæ w³adza, jest zamiar rezygnacji z dzia³alno-
�ci oddzia³u internistycznego III w kutnowskim szpitalu. Ten oddzia³ wraz
z pozosta³ymi dwoma nale¿y do czo³ówki oddzia³ów maj¹cych  wysok¹ za-
jêto�æ ³ó¿ek, a wiêc niezwykle potrzebnych starzej¹cym siê mieszkañcom
powiatu. Oddzia³ jako jeden z niewielu przynosi kilkusettysiêczny zysk
w skali roku. Dobrowolna rezygnacja z kontraktu mo¿e nosiæ znamiona dzia-
³ania na szkodê spó³ki i o tym powinien pamiêtaæ nie tylko Zarz¹d bêd¹cy
zgromadzeniem wspólników dla szpitala, ale równie¿ radni, którzy ten
Zarz¹d wy³onili. Argument, ¿e szpital samorz¹dowy rezygnuje dobrowolnie
z kilku milionów korzystnego i potrzebnego kontraktu dla za³atwienia kasy
dla prywatnego podmiotu zewnêtrznego �wiadcz¹cego us³ugi kardiologiczne
jest nie do przyjêcia. Nikt rozs¹dny nie kwestionuje potrzeb w zakresie
kardiologii i kardiochirurgii interwencyjnej, ale wciskanie radnym i opinii
publicznej kitu, ¿e mo¿e siê to odbyæ kosztem zmniejszenia kontraktu
naszego szpitala jest dzia³aniem szkodliwym. Na dodatek nie ma ¿adnej gwa-
rancji, ¿e NFZ og³osi konkurs na zasadach o których pomy�la³ sobie Zarz¹d
Powiatu, lub prywatny operator na przyk³ad Allenort, który przegra³ kilka
lat temu kontrakt i �wiadczenia kardiologiczne s¹ realizowane w pobliskiej
£êczycy. Byæ mo¿e Zarz¹d powiatu uzna³, ¿e swoist¹ d... krytk¹ bêdzie pro-
jekt stanowiska rady podpisany przez wicestarostê Trawczyñskiego skiero-
wany do Rady Powiatu. Dla lepszego samopoczucia cz³onków Zarz¹du Rada
ma wyraziæ swoj¹ pozytywn¹ opiniê w sprawie rezygnacji z prowadzenia
oddzia³u internistycznego i z podpisanego z NFZ kontraktu, z przeznacze-
niem pieniêdzy z rezygnacji na podmiot prywatny wy³oniony w drodze
niepewnego konkursu. To oczywi�cie nic nie daje, bo i tak poszczególne
kompetencje i pe³na odpowiedzialno�æ przypisana jest organom spó³ki,
a tymi s¹ Zarz¹d spó³ki, Rada Nadzorcza i Zarz¹d Powiatu bêd¹cy zgroma-
dzeniem wspólników. Jak widaæ nasi samorz¹dowcy pe³ni¹cy odpowiedzialne
funkcje zdaj¹ siê o tym nie pamiêtaæ, lub co gorsze nie posiedli wymaganej
wiedzy. Niestety, nasz szpital zacz¹³ przypominaæ samotny bia³y ¿agiel
dryfuj¹cy bez wiatru, bez steru i bez sternika.       Krzysztof Wac³aw Dêbski

SAMOTNY BIAŁY ŻAGIEL

MOŻE BY POLOWANIE!?

BIZNESOWI MILIONERZY
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¯YCIE REKLAMOWE
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP

ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU!

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

Zapraszamy do współpracy

Wykonawca Kofoli (dzisiaj Hoop), DS Smith, Lam-
pre, Libner, Pini Polonia, Enginowa, Fuji Seal Grup,
Hamburger Pini, Pini Polska, modernizacji dworca
kolejowego w Kutnie i realizator prac wykoñcze-
niowych w galerii Macredo, a tak¿e stacji benzy-
nowych Orlenu w Tucholi, Skêpem, W³oc³awku,
P³ocku i w M³awie.
Oferujemy równie¿ budowê domków jednorodzin-
nych oraz us³ugi projektowe i kosztorysowania .

BUD−REM stawia na jakość i precyzję!

W dniach 8-9 czerwca przebywa³a w powiecie kutnowskim delegacja
SMHO licz¹cego 28 osób, w której byli: prezes honorowy Pierre Bours,
sekretarz Fred Rings, cz³onek Zarz¹du Koos Vaessen, obecny prezes Roel
Boer. Podczas wizyty w Kutnie odwiedzi³a ona Komitet Obrony Bezro-
botnych, z którym wspó³pracuje od kilku lat �wiadcz¹c pomoc na rzecz
bezrobotnych. W czasie pobytu w szpitalu Holendrzy spotkali siê z per-
sonelem i pacjentami wiêkszo�ci Oddzia³ów. W szczególno�ci odwiedzili
Oddzia³ Ginekologiczno-Po³o¿niczy, gdzie oddana zosta³a nowa rodzinna
sala chorych oraz ZOL (Zak³ad Opieki Leczniczej), który otrzyma³ od
fundacji znaczn¹ pomoc rzeczow¹ w wyposa¿eniu. Odby³o siê te¿ spotkanie
Zarz¹du szpitala z delegacj¹ fundacji z udzia³em starosty Krzysztofa
Debicha. Omawiano warunki dalszej pomocy dla szpitala. Jak co roku
delegacja holenderska odwiedzi³a Dom Pomocy Spo³ecznej przy ulicy
Oporowskiej, z którym �ci�le wspó³pracuje od 10 lat uczestnicz¹c w wielu
projektach wspó³finansowanych z DPS (ostatnio by³a to piêkna sala terapii
muzyk¹ i �wiat³em). Podczas pobytu omawiano z dyrekcj¹ kolejny projekt
do realizacji w przysz³ym roku.        Martyna Pajmel

HOLENDERSCY SPOŁECZNICY

Wspó³praca miêdzy stronami odbywaæ siê bêdzie w formie wspólnie
organizowanych zajêæ edukacyjnych, wizyt studyjnych, wymiany dobrych
praktyk i innych wzajemnie ustalonych odrêbnych projektów. Kro�nie-
wicka m³odzie¿ m.in. bêdzie mia³a okazjê wzi¹æ udzia³ w konkursie na
projekt oraz wykonanie robota. Konstrukcje powstan¹ pod okiem studentów
Politechniki £ódzkiej oraz specjalistów z FabLab £ód� - konstruktorów
i wynalazców. Wszystko to w postindustrialnej przestrzeni, wype³nionej
maszynami i narzêdziami dawnej Widzewskiej Manufaktury. ZS Nr 1
w Kro�niewicach bêdzie wystêpowaæ m.in. o �rodki unijne na zatwier-
dzenie programu innowacyjnego, na bazie którego wprowadzony bêdzie
dodatkowy przedmiot � mechatronika w klasie programistyczno-infor-
matycznej Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kro�niewicach, która rusza w³a�nie
od nowego roku szkolnego. Mechatronikê poprowadzi Grzegorz Kubicki,
nauczyciel fizyki, informatyki i mechatroniki zaanga¿owany w projekt
prowadzony z Ministerstwem Edukacji Narodowej �Mechatronika jako
praktyczne zastosowanie innowacyjnej my�li i dzia³añ uczniów gimna-
zjów dla edukacji i budowy przysz³ych kadr in¿ynieryjno-technicznych�.

Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Kro�niewicach

SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI
W �rodê, 10 czerwca 2015 roku, w budynku Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Kro-
�niewicach dyrektorzy szko³y Katarzyna Mizio³ek i Waldemar Pietrzak
podpisali trójstronn¹ umowê pomiêdzy Europejskim Towarzystwem
Inicjatyw Obywatelskich reprezentowanym przez Martynê Bejnarowicz
� prezesa Zarz¹du i Nadiê Harlejczyk � zastêpcê prezesa oraz Instytutem
Automatyki Politechniki £ódzkiej, reprezentowanym przez dyrektora
Instytutu Automatyki prof. dr. hab. Jacka Kabziñskiego.

ZS nr 1 w Kro�niewicach oraz ETIO wspólnie przygotowali tak¿e stoisko
podczas Kutnowskiego Pikniku Naukowego �Nauka i Zabawa � Majówka
2015�, zorganizowanego przez ARRK S.A. W czasie pikniku odby³ siê
pokaz robotów, zawody robotów w konkurencji Rescue Rangers � Brygada
RR, a tak¿e warsztaty z programowania. Imprezê obs³ugiwa³a m³odzie¿
oraz kadra z Kro�niewic przy udziale ekspertów ETIO.
Kro�niewickie LO dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w klasie pro-
gramistyczno-informatycznej. Zawód programisty - informatyka to zawód
przysz³o�ci. Dobry zarówno dla ch³opców jak i dziewcz¹t. Programowanie
mo¿na spotkaæ przecie¿ w dziedzinie urz¹dzeñ i pojazdów; równie¿
w modzie, czy produkcji kosmetyków. Wszystkich chêtnych zapraszamy!
Zg³oszenia mo¿na sk³adaæ w sekretariacie ZS nr 1 w Kro�niewicach, tel.
kontaktowy: (24) 252-30-89.

W pierwszych dniach czerwca
zakoñczono budowê boiska sporto-
wego dla spo³eczno�ci lokalnej
w miejscowo�ci Go³êbiew Stary,
gmina Kutno. W ramach przedmio-
towej inwestycji wykonano boisko
wielofunkcyjne o wymiarach 22,0
x 42,0 m s³u¿¹ce do uprawiania
dyscyplin sportowych i rekreacji,
tj. koszykówka, siatkówka, tenis
ziemny i pi³ka no¿na. Obiekt wy-
konany zosta³ w formie p³askiej
powierzchni pokrytej syntetyczn¹
(sztuczne tworzywo). Jako ele-
menty uzupe³niaj¹ce wykonano
pi³kochwyty, ogrodzenie, ³awki
i kosze na �mieci. Wszystkie ele-
menty zagospodarowania s³u¿¹
podstawowej funkcji obiektu, czyli
rozgrywaniu ró¿nych dyscyplin
sportu i rekreacji. W postêpowaniu
przetargowym startowa³o piêæ firm.
Do realizacji zadania wybrano naj-
korzystniejsz¹ firmê - AERBUD
Roboty Remontowo-Budowlane
z Ko�minka. Ca³kowity koszt
zadania wyniós³ blisko 360 tysiêcy
z³otych. W tym samym czasie gmina
Kutno zakoñczy³a budowê chodnika
przy drodze powiatowej w Wo�nia-
kowie. D³ugo�æ wykonanego chod-
nika wynosi 360 mb. W ramach
tego zadania wykonano równie¿
utwardzenie parkingu przy cmen-
tarzu. Inwestycja wymaga³a tak¿e
przebudowy rowu przydro¿nego na
rów kryty. Ca³kowity koszt tej
inwestycji wyniós³ blisko 340
tysiêcy z³otych. Obie inwestycje
zrealizowano z udzia³em �rodków
unijnych, w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Udzia³ tych �rodków
wynosi 75% kosztów kwalifikacyj-
nych zadania. Obie inwestycje
ciesz¹ mieszkañców gminy Kutno.

INWESTYCJE
2015

Pod takim tytu³em w sali widowiskowej Szko³y Podstawowej nr 1 w Kutnie
uroczy�cie podsumowano i og³oszono rozstrzygaj¹ce wyniki konkursu
plastycznego dla �wietlic szkolnych. Konkurs zrealizowano w ramach
Kutnowskich Grantów O�wiatowych �Siêgaj, gdzie wzrok nie siêga�.
Wziê³o w nim udzia³ 34 dzieci ze Szkó³ Podstawowych: nr 6, nr 9 i nr 1.
Laureatami konkursu plastycznego zostali: I miejsce - Wiktoria Tomczyk
(SP nr 9), II miejsce - Julia Cio³kowska (SP nr 9) i Natalia Cie�lak (SP nr 1),
III miejsce - Natalia Tasiemska (SP nr 9) i Natalia Krysiñska (SP nr 1).
W�ród prac literackich nagrodzono: Oliwiê Staneck¹ (kl. IVf SP nr 1),
Juliê Ptaszyñsk¹ (kl IIId SP nr 1); drugie miejsce zajê³a Amelia Kaszyñska
(IIIa SP nr 1), a III Maja Koss z kl IIId SP nr 1). Wydarzenie uatrakcyjni³
spektakl w wykonaniu dzieci uczêszczaj¹cych do �wietlicy szkolnej SP
nr 1 pt. �Dzieciaki z kutnowskiej paki� oraz s³odki poczêstunek.   /B.G./

„KUTNO MOJE MIASTO”
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DZIEŃ SPORTU W STRZEGOCINIE

Na jeden dzieñ rywalizacja sportowa zaw³adnê³a ¿yciem Szko³y Podsta-
wowej im. Kornela Makuszyñskiego w Strzegocinie. 11 czerwca uczniowie
klas III ze szkó³ podstawowych Gminy Kutno wziêli udzia³ w zawodach
sportowych na kompleksie boisk �Orlik 2012�. Zawody uroczy�cie roz-
poczê³a dyrektor Jadwiga Weso³owska, ¿ycz¹c przede wszystkim dobrej
zabawy. Ch³opcy i dziewczêta mogli spróbowaæ swoich si³ w skokach na
skakance, rzutach pi³k¹ baseballow¹ i lekarsk¹ na odleg³o�æ. Szybko�æ
i wytrzyma³o�æ sprawdzali w biegach i sztafecie. Na zakoñczenie dru¿yny
z czterech szkó³ Gminy Kutno zmierz³y siê w grze  �Dwa ognie�. Zawod-
nicy, którzy wykazali siê najlepszymi wynikami otrzymali puchary i me-
dale. Opiekê medyczn¹ zapewni³a higienistka szkolna Beata Tybura. Nad
ca³o�ci¹ czuwa³a pomys³odawczyni ca³ej imprezy Marzena Stucha³a.
Zabawa oparta by³a o warto�ci fair-play. Mamy nadziejê, ¿e wszyscy
zapamiêtaj¹ s³owa Mahatmy Gandhiego: �Nie jest najwa¿niejsze, by byæ
lepszym od innych. Najwa¿niejsze jest, by byæ lepszym od samego siebie
z dnia wczorajszego�.
Wyniki zawodów: rzut pi³k¹ lekarsk¹ (1kg) na odleg³o�æ: I miejsce � Piotr
Kumorek SP Byszew (9,15 m), II miejsce � Dominik Gawot SP Byszew
(8,40 m), III miejsce � Malwina Gierañczyk SP Strzegocin (8,30 m); rzut
pi³k¹ basballow¹ na odleg³o�æ: I miejsce - Piotr Kumorek SP Byszew
(30,70 m), II miejsce � Dominik Gawot SP Byszew (23,87 m), III miejsce
� Malwina Gierañczyk SP Strzegocin (22,65 m); bieg szybki na czas:
I miejsce � Malwina Gierañczyk SP Strzegocin (25,12), II miejsce � Dawid
Pasiewicz SP Strzegocin (25,97), III miejsce � Alicja Pawlak SP Byszew
(26,63); skoki na skakance: I miejsce � Agata �niecikowska SP Strzegocin
(289 skoków), II miejsce � Justyna Kubiak SP Strzegocin (232 skoki),
III miejsce � Julia Lewandowska SP Byszew (184 skoki); bieg sztafetowy:
I miejsce � sztafeta SP Strzegocin, II miejsce � sztafeta SP Go³êbiewek,
III miejsce � sztafeta SP Byszew; gra �Dwa ognie�: I miejsce � dru¿yna
SP Strzegocin, II miejsce � dru¿yna SP Byszew, III miejsce � dru¿yna SP
Go³êbiewek. Gratulujemy!
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Muzealne skarby

Muzealne skarby

Porcelanowy serwis do kawy na sze�æ osób wykonany w Baranówce na
Wo³yniu w 1827 roku nale¿y do tych eksponatów, które z pewno�ci¹ wzbu-
dzaj¹ powszechny zachwyt znawców; jak równie¿ zazdro�æ wielu moich
kole¿anek i kolegów muzealników, choæby ze wzglêdu na sw¹ komplet-
no�æ. Modny wówczas niebieski kolor po³¹czony ze z³oconym fryzem
wype³nionym wici¹ winnej latoro�li podkre�la³ dobry gust Polaków
zapatrzonych nieustannie w dokonania Francuzów. Lekko�æ, gracja, umiar,
stosowno�æ to cechy wyró¿niaj¹ce piêknie modelowane fili¿anki, dzbanki,
cukiernice, mleczniki. W Baranówce nie by³o du¿ego pieca, aby wypalaæ
wielkie wazony czy rze�by, st¹d niemal do perfekcji opanowano fasony
ma³ych form u¿ytkowych. Zyski osi¹gane przez manufakturê baranowieck¹
zwiêkszy³y siê po przyznaniu w 1825 roku fabryce prawa do stemplowania
naczyñ god³em Cesarstwa Rosyjskiego. Okres pe³nego rozkwitu i �wiet-
no�ci manufaktury powsta³ej w 1802 roku przypada na lata 1818-1840.
Rywalizacja z poblisk¹ manufaktur¹ w Korcu przynios³a rodzinie Mezerów
i w³a�cicielowi dóbr Adamowi Walewskiemu herbu Kolumna s³awê i ma-
j¹tek. Popularne szczególnie by³y widoki na porcelanie przedstawiaj¹ce
zabytki polskie: ruiny zamku w £obzowie, zamek w Baranowie, Domek
Gotycki w Arkadii. Kto wie, czy nie wyp³ynie kiedy� na rynku antykwa-
rycznym malowana na fili¿ance weduta z zamkiem oporowskim lub pa³acem
pocztowym Augusta III.

Ryszard Rau, starszy kustosz Muzeum � Zamku w Oporowie

SERWIS Z BARANÓWKI

W Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach czê�æ
ekspozycji sta³ej po�wiêcona jest orderom i odznaczeniom polskim. W�ród
nich na szczególn¹ uwagê zas³uguje jedno z najstarszych odznaczeñ
- Order �wiêtego Stanis³awa, ustanowiony 7 maja 1765 roku przez Stani-
s³awa Augusta Poniatowskiego. Prawo przyznawania odznaczenia nale-
¿a³o do króla, a warunkiem jego otrzymania mia³o byæ udowodnienie
szlachectwa od czterech pokoleñ; zarówno ze strony matki jak i ojca.
Dekorowani kawalerowie musieli tak¿e zobowi¹zaæ siê do wierno�ci
królowi i Rzeczpospolitej, wspieraæ ubogich i wp³acaæ datki na Szpital
Dzieci¹tka Jezus w Warszawie.
Wrêczenie orderu nastêpowa³o 8 maja � w dniu, w którym w Polsce wspo-
minano liturgicznie postaæ �wiêtego Stanis³awa Biskupa Mêczennika.
Order przyj¹³ formê krzy¿a maltañskiego z rogami zakoñczonymi z³otymi
kulkami. Ramiona krzy¿a na awersie pokrywa czerwona emalia, a w �rod-
kowej okr¹g³ej tarczy otoczonej emaliowanym wieñcem widnieje postaæ
�w. Stanis³awa w barwnym stroju pontyfikalnym. Po obu stronach postaci
widaæ litery S.S. (Sanctus Stanislaus). W rogach miêdzy ramionami krzy-
¿a umieszczono bia³o emaliowane or³y w koronach. W �rodkowej tarczy
rewersu widnieje czerwono emaliowany monogram królewski SAR
w otoku zielono emaliowanego wieñca wawrzynowego. Jak zauwa¿a
Bigoszewska w publikacji �Polskie ordery i odznaczenia� na przestrzeni
lat wygl¹d odznak orderowych nie uleg³ jakim� zasadniczym zmianom,
ale krzy¿e by³y wyrabiane w wielu warsztatach jubilerskich, w tym tak¿e
we Francji i Rosji, ró¿ni¹ siê zatem sposobem wykonania i kompozycj¹
poszczególnych elementów. Trudno zatem spotkaæ kilka identycznych
egzemplarzy. Jeden z nich mo¿na ogl¹daæ w sali �Kolekcjonerskie Pasje�
kro�niewickiego Muzeum.
W Muzeum trwa tak¿e miniwystawa wybranych egzemplarzy falery-
stycznych z królewskiego daru Gabriela Kubickiego. Przypomnijmy, ¿e
w zesz³ym roku Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego otrzyma³o
w darze od Gabriela Kubickiego prawie 1500 odznak, orderów i emble-
matów wojskowych z okresu od koñca XIX w. do lat wspó³czesnych.
Darczyñca ofiarowa³ tak¿e swój mundur galowy z czapk¹ oficersk¹,
kordzikiem i w³asnymi odznakami. Prezentowane przez najbli¿sze tygo-
dnie egzemplarze falerystyczne s¹ zapowiedzi¹ wystawy - planowanej
w Muzeum w przysz³ym roku.

Anna Rajska - Muzeum w Kro�niewicach

ORDER ŚW. STANISŁAWA

S³uchaczami byli w wiêkszo�ci uczniowie kutnowskich szkó³. Wyk³adowca
zwróci³ uwagê na piêæsetletni¹ obecno�æ ¯ydów w tworzeniu historii
i kultury naszego miasta. Kutno przed II wojn¹ �wiatow¹ liczy³o 26 tysiêcy
mieszkañców, z czego osiem tysiêcy stanowi³a ludno�æ ¿ydowska. Po
wej�ciu do miasta wojsk niemieckich w roku 1939 rozpocz¹³ siê terror.
¯ydów zamkniêto w getcie utworzonym w 1940 roku przy ulicy Mickie-
wicza, na terenie dawnej cukrowni �Konstancja�. W przeci¹gu dwóch lat
wszystkich wywieziono do obozu w Che³mnie nad Nerem, tam te¿ zostali
zg³adzeni. Likwidacja getta w Kutnie zakoñczy³a losy kutnowskiej spo-
³eczno�ci ¿ydowskiej. Jak zaznaczy³ dr Janusz Pawlak, uleg³ w ten sposób
zniszczeniu wielowiekowy dorobek kulturalny, cmentarz i synagoga
z koñca XVIII wieku, a tak¿e ¿ydowska dzielnica mieszkalna. Tylko
nieliczni pochodz¹cy st¹d ¯ydzi prze¿yli wojnê, a ocaleni, którzy wrócili
do miasta, wkrótce je opu�cili. Po wyk³adzie dr. Pawlaka odby³ siê panel
dyskusyjny pod tytu³em: �Czy zwiêkszenie informacji i pog³êbianie wiedzy
Polaków ma wp³yw na lepsze rozumienie zag³ady ¯ydów�. Udzia³ wziêli:
dr Eleonora Bergman, z ¯ydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie,
Joanna Podolska-P³ocka, dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana,
Ma³gorzata Grzanka z Muzeum by³ego niemieckiego Obozu Zag³ady
Kulmhof w Che³mnie nad Nerem, Zbigniew Wdowiak, wiceprezydent
miasta Kutno, dr Janusz Pawlak. Moderatorem dyskusji by³ Piotr Pilch.

/A.B./

KUTNOWSCY ŻYDZI
Z inicjatywy Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej zorganizowano
obchody 75 rocznicy utworzenia przez Niemców  w Kutnie getta dla
ludno�ci ¿ydowskiej. Rozpocz¹³ je wyk³ad dr. Janusza Pawlaka na temat
�Zag³ada kutnowskich ¯ydów�, który wyg³oszono w Centrum Teatru,
Muzyki i Tañca.

W �rodê, 10 czerwca, cz³onkowie Towarzystwa Przyjació³ Ziemi
Kutnowskiej obradowali na dorocznym zebraniu sprawozdawczym.
Uczestniczy³o 66 cz³onków. Zebranie prowadzi³ Andrzej Zielonka.
Zebrani wys³uchali sprawozdania Zarz¹du za 2014 rok, które przedstawi³a
Bo¿ena Gajewska, prezes Zarz¹du TPZK. Po sprawozdaniu Komisji
Rewizyjnej zebrani udzielili Zarz¹dowi absolutorium za miniony rok.
Zebranie przyjê³o te¿ uchwa³ê programow¹ na 2015 rok. Obrady trwa³y
oko³o trzech godzin.

WALNE ZGROMADZENIE W TPZK

Tak naprawdê nie pamiêtam dok³adnie momentu, od kiedy jestem kibicem
Barcelony. Musia³em zostaæ zara¿ony tym �wirusem� jako� niepostrze-
¿enie i do dzi� jestem �chory�. Ma³o tego, z roku na rok, z sezonu na
sezon, nie chcê wcale wyzdrowieæ. Powiem (napiszê Wam) wiêcej. Chyba
zarazi³ siê ode mnie tym wirusem mój syn i u Niego ta choroba przebiega
w jeszcze wiêkszym nasileniu, ale o tym napiszê pó�niej. Dla mnie has³o:
Mes Que Un Club, czyli wiêcej ni¿ klub wypisane na trybunach najwiêk-
szego stadionu pi³karskiego na �wiecie, te¿ znaczy wiêcej ni¿ jakie� inne
has³o, a ten klub te¿ ma specjalne miejsce w moim serduchu. Czy to graj¹
pi³karze, szczypiorni�ci czy koszykarze Barcelony, zawsze serce bije
mocniej. Problem pojawia siê wtedy, kiedy graj¹ z jak¹� polsk¹ dru¿yn¹.
Kiedy po parkiecie biegaj¹ w bordowo-granatowych barwach �Nasi�,
radocha jest podwójna. Maciej Lampe ju¿ drugi rok gra u boku Juana
Carlosa Navarro, a od nowego sezonu ko³owym FCB bêdzie Kamil
Syprzak, to drugi w historii, po Bogdanie Wencie, Polak w sekcji pi³karzy
rêcznych. ¯eby tak jeszcze na Camp Nou wybiega³ co tydzieñ jaki�
Polak. Pewnie i to siê kiedy� wydarzy. Czuje siê dumê, kiedy przechodzi
siê obok wielkiego zdjêcia Macieja Lampego, umieszczonego na jednych
z drzwi Palau Blaugrana hali, gdzie handballi�ci i koszykarze rozgrywaj¹
swoje mecze.
Pomys³, aby zobaczyæ na ¿ywo mecz najwspanialszej dru¿yny �wiata,
narodzi³ siê w mojej g³owie ju¿ przed kilkoma laty, ale czas up³ywa³ i jako�
nie móg³ siê sfinalizowaæ. W kwietniu, kiedy znany ju¿ by³ sk³ad tego-
rocznych finalistów i by³o wyznaczone miejsce i czas, pomy�la³em: �teraz
albo nigdy�. Jak dostaæ bilety? To by³o wyzwanie! Dziêki szczê�ciu,
determinacji i pomocy kilku bratnich dusz uda³o nam siê wej�æ w posia-
danie biletów na ten mecz. Trzech socios, bo ka¿dy bilet jest imienny,
zdecydowa³o siê obejrzeæ mecz w telewizji, dziêki czemu my (ja, mój syn
i mój cioteczny brat) mogli�my byæ �wiadkami tego wydarzenia na ¿ywo.
Oczywi�cie, trzeba by³o przep³aciæ, ale warto by³o! W Barcelonie, na El
Prat, wyl¹dowali�my w czwartek, 28 maja. Nastêpnego dnia, jad¹c do
centrum miasta, przykuwa³ nasz¹ uwagê widok wisz¹cych prawie na co
trzecim balkonie flag FC Barcelona lub niepodleg³o�ciowych flag Kata-
lonii. Ten dzieñ po�wiêcili�my na zwiedzanie Jej stolicy. Atmosferê meczu
czu³o siê na ka¿dym kroku. Mnóstwo kibiców Blaugrana ubranych obo-
wi¹zkowo w klubowe barwy miesza³o siê z tysi¹cami kibiców Athletic
Bilbao, przyby³ych ju¿ na mecz równie¿ obowi¹zkowo ubranych w ko-
szulki w bia³o czerwone pionowe pasy. Od La Rambla, najs³ynniejszej
ulicy Barcelony przez pomniejsze uliczki, bary, restauracje a¿ po targi
¿ywno�ciowe widaæ by³o zwolenników obydwu dru¿yn z szacunkiem
i sympati¹ odnosz¹cych siê do siebie. Kibice baskijscy, widz¹c ubranego
w koszulkê Barcelony mojego syna, u�miechaj¹c siê mówili, ¿e jutro to
Oni bêd¹ gór¹. U�miech i �piew go�ci³ prawie ca³y czas na Ich twarzach.
Wieczorem, po powrocie do hotelu, opiekuj¹ca siê nami mieszkaj¹ca od
kilkunastu lat w Barcelonie Pani Kasia wrêczy³a nam bilety. Rano jeszcze

nie byli�my tego pewni czy na pewno
trzech kataloñskich kibiców zdecy-
duje siê nam je jednak odst¹piæ. Te-
raz ju¿ mieli�my je w rêkach! Rano,
na �niadanie, schodzimy ju¿ w wszyscy
w bordowo-granatowych barwach.
Obs³uguj¹ca nas kelnerka okazujê siê
Polk¹! U�miali�my siê, bo jeszcze
wczoraj mówili�my do siebie po
angielsku. W pewnym momencie do
naszego stolika dochodzi starszy pan,
Kataloñczyk, który pyta czy udajemy
siê na mecz. Kiedy w odpowiedzi
s³yszy potwierdzenie i dowiaduje siê,
¿e jeste�my z Polski, na Jego twarzy
rysuje siê wzruszenie. Mówi¹c, ¿e
mamy ogromne szczê�cie, i¿ uda³o

siê nam dostaæ bilety, bo Jemu siê nie uda³o, �ciska nam d³onie i ¿yczy
zwyciêstwa. Mieszkali�my pod Barcelon¹, wiêc odpowiednio wcze�nie,
bo po piêtnastej, wsiadamy do wagonu kolejki podmiejskiej i wyruszamy
na stadion. W poci¹gu dochodzê do dwóch m³odych ludzi. Jeden w ko-
szulce FCB, drugi w koszulce Athletic. Jak siê okaza³o ka¿dy kibicuje
swojej, bo jeden jest z Barcelony, a drugi z Bilbao, ale to wcale nie prze-
szkadza Im byæ przyjació³mi. Pytam Ich, na której stacji powinni�my
wysi¹�æ. Jeden z Nich mówi mi gdzie. Odpowiadam: �Do zobaczenia na
stadionie!� W odpowiedzi s³yszê: �Niestety, nie mieli�my szczê�cia.
Jedziemy do stref kibica. A wy macie bilety?� Mówiê, ¿e tak!  �Zazdro-
�cimy wam!� � odpowiadaj¹.        (c.d.n.)

Opisywa³ i wspomina³: Maciej Kierzkowski

Widzia³em fina³ Copa Del Rey na Camp Nou
(Barcelona, 30 maja 2015 roku)

ŻYCIOWE PRZEŻYCIE

Od lewej: Maciej Kierzkowski (Kutno), kibic Athletic Bilbao i Mi³osz
Kierzkowski (junior) przed stadionem Camp Nou.
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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
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
Wentylacja - doradztwo, certyfi-
katy energetyczne. Tel. 507-
072-007
Sprzedam tanio kamieñ - pia-
skowiec na elewacjê budynków.
Tel. 519-762-235
Sprzedam bardzo tanio kanapê
2-osobow¹. Tel. 606-475-184

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

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

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

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

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

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 mieszkanie w³a-
sno�ciowe (ul. Staszica)
w centrum Kutna (2p+k
z ³azienk¹ - IV p.), 47,7 m2,
niski czynsz. Kontakt tel.
513-869-986

W ubieg³ym roku, mniej wiêcej o tej porze, dru¿yna Miejskiego
Klubu Sportowego �Kutno� zosta³a z przyczyn finansowych
zdegradowana z trzeciej ligi ³ódzko-mazowieckiej do ³ódzkiej
klasy A, a wiêc o trzy kategorie futbolowe ni¿ej. Dziêki odwa-
dze nowego Zarz¹du, któremu prezesuje Dominik Tomczak,
powsta³o nowe pi³karskie stowarzyszenie. Postawi³o ono na
pracê z m³odzie¿¹, a zespó³ seniorski zacz¹³ wszystko od
pocz¹tku. Dobór zawodników chc¹cych graæ w tej klasie roz-
grywkowej, znalezienie odpowiedniego szkoleniowca-fachowca,
kierownika dru¿yny-organizatora, wytworzenie odpowiedniego
klimatu dla pi³ki no¿nej, dobrze pojêta wspó³praca z Miejskim
O�rodkiem Sportu i Rekreacji i w³adzami miasta Kutna oraz
skuteczne poszukiwanie sponsorów strategicznych - takie by³y
g³ówne za³o¿enia �nowej w³adzy klubowej�. Co najwa¿niej-
sze - postanowiono bazowaæ przede wszystkim na w³asnych
wychowankach - pi³karzach z Kutna, ewentualnie z najbli¿-
szej okolicy. Przede wszystkim ci nowi pi³karze musieli siê
okre�liæ co do gry - praktycznie spo³ecznej. I to siê uda³o! Jest
dru¿yna; m³odzi, utalentowani juniorzy i ich starsi koledzy.
Rutyna z m³odo�ci¹! Wróci³ wreszcie do ³ask kutnowski selek-
cjoner S³awomir Ryszkiewicz - trener z krwi i ko�ci; fanatyk
tego co robi! To samo mo¿na powiedzieæ o sztabie organiza-
cyjnym na czele z Andrzejem Królakiem, kierownikiem dru¿yny;
piastuj¹cym tê funkcjê od 30 lat w kutnowskich zespo³ach
graj¹cych w ró¿nych klasach, ligach, ale zwi¹zanych z ulic¹
Ko�ciuszki. Zaczêto pracê - jak w pozytywizmie - od podstaw;
z now¹ i niezgran¹ jeszcze dru¿yn¹. Niektórzy nie wierzyli
w zespó³ i trenera. Zreszt¹ pocz¹tki by³y nie³atwe. Pierwsze
mecze w rundzie jesiennej te¿ nie napawa³y optymizmem, ale
Zarz¹d KS Kutno, trener i kierownik byli przekonani, ¿e z ka¿-
dym meczem mo¿e byæ tylko lepiej. Po wyjazdowych pora¿-
kach jesieni¹ - w Kro�niewicach i Grabowie - i remisie u siebie
z Bedlnem, przysz³y ju¿ tylko wygrane! Rundê jesienn¹ pod-
opieczni trenera S³awomira Ryszkiewicza zakoñczyli na drugim
miejscu trac¹c do Kro�niewianki cztery punkty. Runda wio-
senna to wielki wynik - same zwyciêstwa (11) i imponuj¹cy
w niej stosunek bramkowy 66:5 (stracone 3 gole z kontrower-
syjnych karnych). Zakoñczenie rozgrywek z przewag¹ 10 punk-
tów nad wiceliderem mówi samo za siebie.

KS SAND BUS  KUTNO
W „OKRĘGÓWCE”

Koñcowa tabela:
1. KS Sand Bus Kutno 22 58 122:22
2. Kro�niewianka Kro�niewice 22 48   73:27
3. GKS Bedlno 22 46   81:28
4. Bzura M³ogoszyn 22 46   60:34
5. LKS Sarnów 22 43   60:30
6. Witonianka Witonia 22 32   38:66
7. Malina Pi¹tek 22 30   45:53
8. Victoria Grabów 22 27   33:60
9. Magnat Sierpów 22 23   33:53
10. LKS �winice Warckie 22 12   28:74
11. D¹browianka D¹browice 22   8   21:80
12. Sparta Le�mierz 22   8   10:77
Bramki dla Kutna zdobywali w sezonie 2014/2015 w klasie A
³ódzkiej (gr. III): Piotr Michalski 21, Mariusz Jakubowski 15,
Gracjan Sobczak 14, Piotr Kierus 12, Hubert Pokorski 10,
Damian Ziemniak 7, Micha³ Wietrzyk 6, Bartosz Kaczor 6,
Andrzej Grzegorek 5, Jacek Walczak 3, Adam Pokorski 3,
Adrian Bartczak 3, Arkadiusz B³aszczyk 3, Bartosz Kapruziak
2, Rafa³ ̄ emiga³a 2, oraz Emil Seklecki 1, Igor Wójcik 1, Piotr
Mucha 1, Adrian Krzymieniewski 1, £ukasz Góralczyk 1. By³y
te¿ dwa zdobyte gole samobójcze i trzy za walkower. Najwiêkszy
wynik kutnianie osi¹gnêli u siebie w meczu z Victori¹ Grabów
16:0, a co ciekawe - u niej... przegrali 1:2. Gratulujemy awansu
do ³ódzkiej klasy okrêgowej i nie mamy nic przeciwko temu,
aby by³o tak co rok!    Jerzy Papiewski

Skutek nieuwagi
We Franciszkowie z³odziej, wyko-
rzystuj¹c nieuwagê domowników,
z otwartego  domu mieszkalnego
ukrad³ kasetkê z pieniêdzmi oraz
torebkê damsk¹ z zawarto�ci¹
pieniêdzy 900 z³otych oraz z kart¹
p³atnicz¹, z której wyp³aci³ 5 tysiêcy
z³otych.

Kutnowski szejk
W Kutnie, przy ulicy Rzecznej, po
zerwaniu korków zbiornika paliwa
z ci¹gnika siod³owego z³odziej
ukrad³ oko³o 300 litrów oleju
napêdowego.

Dealerzy!?
W Kutnie, przy ulicy Olimpijskiej,
kutnowscy policjanci zatrzymali
20-letniego  mieszkañca naszego
powiatu, który posiada³ przy sobie
substancjê odurzaj¹c¹ w postaci
marihuany w ilo�ci 0,327 grama.
Policja zatrzyma³a mieszkañca Kut-
na, który posiada³ 214 gram amfe-

taminy. Postêpowanie prowadzi.
Mê¿czyzna zosta³  przes³uchany
w Prokuraturze Rejonowej. By³
notowany ju¿ notowany za posia-
danie narkotyków i jest znany
kutnowskiej policji. Kutnowski S¹d
Rejonowy podejmie decyzjê w jego
sprawie

Poci¹g z ³osiem
W miejscowo�ci Grochów poci¹g
potr¹ci³ ³osia. Zwierzê nie prze¿y³
zderzenia. Pasa¿erom nic siê nie
sta³o. Interweniowa³y dwa zastêpy
stra¿y po¿arnej.

Okazja czyni z³odzieja
W Kutnie, przy ulicy Kro�niewickiej,
z³odziej wszed³ do mieszkania
przez otworzone drzwi, sk¹d skrad³
telefon komórkowy, laptop i zega-
rek damski. Straty poszkodowanej
oko³o 3 tysi¹ce z³otych.

Na z³om!
W Kutnie, przy ulicy Metalowej,
z torowiska bocznicy kolejowej

ciep³owni z³odzieje ukradli 46
kompletów mocowañ szyn. Straty
oko³o 2 tysi¹ce z³otych.
W Kutnie, przy ulicy Narutowicza,
z torebki damskiej z³odziej ukrad³
portfel, w którym by³ dowód osobisty,
legitymacja rencisty oraz pieni¹dze
- 200 z³otych.

Denat
W Lipiu, pod £aniêtami, potr¹cony
zosta³ �miertelnie 24-letni rowerzy-
sta, mieszkaniec Kutna. Jak wynika
z przeprowadzonych ustaleñ kieru-
j¹cy samochodem Volkswagen,
43-letni mieszkaniec powiatu
kutnowskiego na prostej drodze,
podczas wyprzedzania dwojga
rowerzystów, najecha³ na jednego
z nich. 24-letni rowerzysta poniós³
�mieræ na miejscu.

Prosto w p³ot
Do gro�nego incydentu dosz³o oko-
³o godziny 16.00 w miejscowo�ci
Krzesin, gmina Kutno. Kieruj¹cy

Peugeotem 307 z niewyja�nionych
przyczyn utraci³ panowanie nad
pojazdem i wjecha³ w ogrodzenie
jednej z posesji. Mê¿czyzna by³
trze�wy, obecnie znajduje siê na
obserwacji w szpitalu. ¯aden
z mieszkanców posesji nie zosta³
poszkodowany.

Poszukiwany
W Kutnie, przy ulicy Sk³odowskiej,
kieruj¹cy  autem  osobowym koloru
srebrnego,  potraci³ na przej�ciu dla
pieszych  mê¿czyznê i uciek³
z miejsca wypadku. 38- letni miesz-
kaniec Kutna dozna³ urazu nogi.
Przewieziono go do kutnowskiego
szpitala.

Czerwony kur
W miejscowo�ci Podczachy, gmina
Kutno, sp³onê³a stodo³a. Po¿ar
gasi³o 8 zastêpów stra¿y po¿arnej;
w tym JRG Kutno oraz OSP z Wro-
czyn, Komadzyna, Kro�niewic
i Go³êbiewka.

Odst¹piê plac na cmentarzu
w Kutnie przy 1 bramie. Tel.
667-218-122
Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 48,40 m2, na ul. Wilczej
w Kutnie, 4 piêtro. Tel. 536-
599-047
Zamieniê mieszkanie komunalne
(2 pokoje z aneksem kuchennym
na pokój z kuchni¹ w centrum
Kutna, ̄ ychlina lub Gostynina.
Tel. 604-254-132
Sprzedam nowy dom w Wierzbiu
lub zamieniê na bloki z dop³at¹.
Tel 601-390-784
Sprzedam tanio dom 60 m2 na
dzia³ce 600 m2 w Szewcach
Nadolnych, gmina Bedlno. Tel.
721-450-934
Sprzedam dom piêtrowy 150 m2

w Kro�niewicach. Cena do
negocjacji. Tel. 663-495-985
Wynajmê gara¿ na ulicy Lele-
wela. Tel. 883-896-944
Sprzedam dzia³ki budowlane na
terenie Kutna. Tel. 603-277-155
Sprzedam 2 ha, w ca³o�ci lub
na dzia³ki. Tel. 608-797-871
Sprzedam Renault Clio II,
salon Polska, stan bardzo
dobry, 1,2 benzyna, 2002 r.,
przebieg 91 tys. km. Tel. 507-
924-112
Sprzedam porcelanê �Cho-
dzie¿�, kryszta³y, miseczki - 12 szt.,
wazon i inne. Tel. 608-615-325
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¯YCIE SPORTOWE
Lekkoatletyka

Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego �Dziewi¹tka� w Kutnie
brali udzia³ w zawodach w £êczycy, które ju¿ po raz 32 odby³y siê na
cze�æ wybitnych lekkoatletów - Ponomarenko i Majewskiego. Rywalizacja
przebiega³a na stadionie M³odzie¿owego Klubu Lekkiej Atletyki. Bardzo
dobr¹ formê zaprezentowa³a m³odziczka �Dziewi¹tki� Marta Budner, która
dwukrotnie stawa³a na drugim stopniu podium zdobywaj¹c srebrne
medale: w konkursie skoku w dal z wynikiem 483 cm (rekord ¿yciowy)
i w biegu na 300 m uzyskuj¹c czas 47.38 s.

KUTNIANIE W PRESTIŻOWYM MEMORIALE

Medalist¹ ³êczyckiego Memoria³u zasta³ tak¿e starszy o rok kolega klu-
bowy Marty, m³odzik B³a¿ej Wilanowski, który w biegu na 1000 m zdoby³
br¹zowy medal w czasie nowego rekordu ¿yciowego - 2.55.32 min. Bieg
ten by³ rozgrywany w kategorii open i na bie¿ni ceglastej. Inne wyniki
podopiecznych trenera Jacka Kud³y: Adrian Jarosiñski (junior m³odszy)
- 170 cm w skoku wzwy¿ - 4 miejsce, ale przerwa³ konkurs z powodu
obtartej stopy; Bartosz Ruszkowski (m³odzik) - 42.58 s w biegu na 300 -
4 miejsce i 504 cm w skoku w dal - 9 miejsce; Sandra Kucharska (juniorka
m³odsza) - 145 cm w skoku wzwy¿, 5 miejsce; Mateusz Stêpniak (m³o-
dzik) - 13.05 s na 100 m -6 miejsce; Jan �lusarski (m³odzik) - 45.11 s
w biegu na 300 m - 7 miejsce.

Trzy sztafety reprezentuj¹ce Szko³ê Podstawow¹ nr 9 w Kutnie wziê³y
udzia³ w finale wojewódzkim �Vena Sport� w biegach rozstawnych. Najle-
piej wypad³y dziewczêta w sztafecie szwedzkiej (100 m + 200 m + 300 m
+400 m), które po zaciêtej walce zdoby³y tytu³ mistrzyñ regionu ³ódzkiego.
Uczennice z �Dziewi¹tki� - biegn¹ce w sk³adzie: Oliwia Miko³ajczyk,
Natalia Majchrzak, Milena Budner i Julia Myszkowska - uzyska³y bardzo
dobry wynik 2.41.34 min. Powalcz¹ w finale krajowym, który tak¿e
odbêdzie siê w £odzi na stadionie Akademickiego Zwi¹zku Sportowego.
Fina³ krajowy niestety nie by³ pisany ch³opcom. Szymon Pajor, Kacper
Ko�cielak, Krystian Bardziñski i Micha³ Jurczak mieli trzeci czas po ukoñ-
czeniu biegu na dystansie 4x100 m i ju¿ prawie czuli siê br¹zowymi
medalistami mistrzostw. Jednak zostali zdyskwalifikowani za przekroczenie
strefy zmian. Szkoda... Natomiast sztafeta szwedzka w sk³adzie pi¹tokla-
sistów �Dziewi¹tki� (Micha³ Tasiemski, Dawid Dominiak, Filip Jasku³a,
Emil Wójcik; rezerwowy Damian Grabarczyk) zosta³a sklasyfikowana na
dziesi¹tym miejscu.

„ZŁOTE” DZIEWCZĘTA Z „9”

Na terenach rekreacyjnych nad Ochni¹ Miejski O�rodek Sortu i Rekreacji
w Kutnie po raz XIV zorganizowa³ t¹ wspania³¹ i wypoczynkow¹ impre-
zê, która ju¿ na sta³e zago�ci³a w kalendarzu wa¿nych wydarzeñ grodu
nad Ochni¹. Naczelnym has³em Jej by³o motto: �Wspólny start bez wzglê-
du na wiek i p³eæ, dowolne tempo biegu oraz mo¿liwo�æ udzia³u w biegu
ca³ymi rodzinami to okazja, z której trzeba koniecznie skorzystaæ�. Do-
tychczasowe XIII edycji mia³y miejsce w alejkach historycznego parku
Wiosny Ludów, ale jest on jeszcze modernizowany. Przez 13 lat biegano
z histori¹ zabytkowego XVIII- wiecznego parku, a w tym roku by³a te¿
historia, ale wspó³czesna. Przed zawodami mo¿na by³o u uroczych pañ z
MOSiR-u zmierzyæ sobie ci�nienie. Biegi z Forrestem zawsze cieszy³y
siê du¿ym zainteresowaniem. Brali w Nim udzia³: biznesmeni, samorz¹-
dowcy, nauczyciele, ludzie sportu i kultury. Nie liczy³ siê rekordowy wy-
nik, ale mo¿liwo�æ biegania i poprzez niego integrowanie siê bli¿sze ze
znajomymi. Bieganie to tak¿e lepsza kondycja fizyczna, dobre samopo-
czucie i lepsze nastawienie do ¿ycia. W tegorocznym bardzo udanym Biegu
z Forrestem i towarzysz¹cym mu Pucharze Wiosny biega³o 156 zawodni-
ków obojga p³ci i ró¿nych profesji. Dru¿ynowo Puchar Wiosny wygra³o I
LO PUL, a w�ród ch³opców ze szkó³ ponadgimnazjalnych Oskar Krauze
- I LO PUL, w�ród dziewcz¹t ze szkó³ ponadgimnazjalnych Magdalena
Ko³odziejska z ZS nr 3 Grabskiego. Na wysokim poziomie sta³y biegi
typu �open�. W�ród panów wygra³ Krzysztof Ba³atka z AZS WSGK, a
w�ród pañ Kamila Jeziorska ze Stowarzyszenia �Integracja� Kro�niewi-
ce. Bieg z Forrestem rozegrano na dystansie 1800 m, a Puchar Wiosny;
kobiet - 1200 m, mê¿czyzn - 2400 m i �open� - 2400 m. Dopisa³a pogoda,
by³y smaczne wyroby z grilla i doskona³a zabawa. Koordynacj¹ organiza-
cyjn¹ i sêdziowsk¹ kierowa³ niezawodny od lat fanatyk rekreacji i wypo-
czynku Marek Witkowski. Zwyciêzcy Pucharu Wiosny otrzymali pucha-
ry i statuetki ufundowane przez MOSiR. Wrêcza³a je wicedyrektor
Agnieszka Jaroszczak. W�ród uczestników �Biegu z Forrestem� by³y atrak-
cyjne nagrody od licznych sponsorów.

BIEG Z FORRESTEM

Na obiekcie Klubu Strzelectwa Sportowego �Orze³� w Kutnie przeprowadzone
zosta³y zawody strzeleckie Miêdzyszkolnej Ligi Strzeleckiej o Puchar Prze-
wodnicz¹cego Rady Miasta Grzegorza Chojnackiego. Od samego pocz¹tku
powstania tej ligi organizatorem zawodów s¹ cz³onkowie Zarz¹du Powiatowego
LOK. Ta dziedzina sportu cieszy siê w�ród uczniów  du¿ym zainteresowaniem.
Przeprowadzone zosta³y jako dwubój ogniowy - strzelanie z karabinka pneuma-
tycznego i karabinka sportowego (kbks). Suma uzyskanych punktów stanowi³a
o kolejno�ci miejsc. W grupie szkó³ podstawowych zespo³owo wygra³a dru¿yna
Szko³y Podstawowej nr 6; indywidualnie - Micha³ Paw³owski przed Paw³em
Kwiatkowskim (obaj z SP nr 6). W grupie gimnazjów zespo³owo uzyskano
wyniki: I miejsce Gimnazjum nr 3 przed Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 1.
Indywidualnie najlepszym by³ Mateusz Kopañski z Gimnazjum nr 3. W grupie
szkó³ �rednich zespo³owo najlepiej wypadli uczniowie I dru¿yny z I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego PUL, indywidualnie natomiast najcelniej strzela³a Natalia
Czerwiñska z II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie. Puchary i nagrody rzeczowe
najlepszym zespo³om i zawodnikom wrêcza³, w imieniu przewodnicz¹cego Rady
Miasta, Janusz Kaczmarek - prezes Zarz¹du Powiatowego LOK.           /A.B./

W TARCZACH BYŁY „10”
Strzelectwo

Stypendium sportowe Stowarzyszenia Edukacyjno-Sportowego �Staszic-
Kutno� otrzymali: Magdalena Æwirko-Godycka (w latach 2013-2014:
mistrzostwo powiatu, mistrzostwo rejonu i V miejsce w Finale Wojewódzkim
w pi³ce rêcznej, mistrzostwo powiatu w pi³ce no¿nej, mistrzostwo powiatu,
mistrzostwo rejonu i II miejsce w finale wojewódzkim w koszykówce;
w latach 2014-2015: mistrzostwo powiatu i III miejsce w rejonie w pi³ce
rêcznej, II miejsce w mistrzostwach powiatu w koszykówce, IV miejsce w
powiecie w pi³ce no¿nej), Patrycja Matczak (w latach 2013-2014: mistrzo-
stwo powiatu, mistrzostwo rejonu i V miejsce w finale wojewódzkim
w pi³ce rêcznej, mistrzostwo powiatu, mistrzostwo rejonu i II miejsce w finale
wojewódzkim w koszykówce; w latach 2014-2015: mistrzostwo powiatu
i III miejsce w rejonie w pi³ce rêcznej, II miejsce w mistrzostwach powiatu
w koszykówce), Mateusz Lewandowski (w latach 2012-2014: mistrzostwo
powiatu, mistrzostwo rejonu i III miejsce w finale wojewódzkim w sztafe-
towych biegach prze³ajowych; w latach 2013-2014: mistrzostwo powiatu,
mistrzostwo rejonu i IV miejsce w finale wojewódzkim w Lidze Lekkoatle-
tycznej, mistrzostwo powiatu w sztafetowych biegach prze³ajowych; w latach
2014-2015: mistrzostwo powiatu, mistrzostwo rejonu i VII miejsce w finale
wojewódzkim w Lidze Lekkoatletycznej), Damian Lasecki (w latach 2013-
2014: mistrzostwo powiatu, mistrzostwo rejonu i IV miejsce w finale woje-
wódzkim w Lidze Lekkoatletycznej, mistrzostwo powiatu w sztafetowych
biegach prze³ajowych; w latach 2014-2015: mistrzostwo powiatu, mistrzo-
stwo rejonu i VII miejsce w finale wojewódzkim w Lidze Lekkoatletycznej,
mistrzostwo powiatu, III miejsce w rejonie w sztafetowych biegach prze³a-
jowych), Michalina Lewandowska (w  latach 2013-2014: wicemistrzostwo
powiatu w Lidze Lekkoatletycznej, III miejsce w powiecie w siatkówce;
w latach 2014-2015: uczestnik II etapu XX Olimpiady Ekologicznej,
IV miejsce w powiecie w siatkówce).

SPORTOWE STYPENDIA

Na terenie go�cinnego Aeroklubu Ostrowskiego, na lotnisku w Micha³kowie,
sukcesem kutnianina £ukasza Wójcika zakoñczy³y siê Krajowe Zawody
Szybowcowe w klasie 18 metrowej. Dwa lata temu w tym samym miejscu
£ukasz wywalczy³ srebrny medal mistrzostw Europy. Tym razem roze-
grano 5 konkurencji o d³ugo�ci od 200 do 400 km, w trudnych warunkach
atmosferycznych. Wysokie temperatury dawa³y siê we znaki tak¿e pilotom
lataj¹cym pod ostrowskich niebem. Trzy konkurencje wygra³ kutnowski
szybownik, co da³o mu spor¹ przewagê punktow¹ nad rywalami. By³ to
ostatni sprawdzian i trening przed zbli¿aj¹cymi siê szybowcowymi
mistrzostwami Europy, które odbywaæ siê bêd¹ ju¿ w lipcu w miejscowo�ci
Ocseny na Wêgrzech. £ukasz lata³ bêdzie po raz pierwszy w swojej
karierze w Klasie Otwartej na szybowcu Js-1c. W tym roku wspieraj¹
£ukasza: Urz¹d Miasta Kutno, Sirmax Polska, Pini Polska, Klinika Kola-
siñski i Tuplex. Trzymajmy kciuki za dobry wynik naszego szybownika.

TRIUMF WÓJCIKA

Lekkoatletyka

Nastêpnie obaj panowie uhonorowali okaza³ymi pucharami trzy najlepsze
szko³y w LZS za rok szkolny 2014/2015; szko³y podstawowe: 1. SP 2
Zelów, 2. SP 4 Zelów, 3. SP Rozprza; szko³y gimnazjalne: 1. Wola Krzysz-
toporska, 2. Rozprza, 3. Zelów. Oto zwyciêzcy kutnowskich mistrzostw:
sztafeta 4x100 m dz. (Gimn.) MUKS MOS Sieradz - 55.37 s; sztafeta
4x100 m ch³. (Gimn.) Wola Krzysztoporska - 48.44 s. 3. Gimn. Strzelce -
50.47 s.; 600 m dz. SP Aniela Szewczyk Wojs³awice - 1.47.64 min.; 1000
m ch³. SP Patryk Papuziñski Wojs³awice - 3.14.76 min. 2. Dawid Szat-
kowski Ostrowy - 3.24.01 min.; 1000 m ch³. Gimn. Mateusz Kaczmarek
Daszyna - 2.50.94 min.; skok w dal ch³. Gimn. Szymon Skóra Rozprza
- 581 cm; 2. B³a¿ej Heleniak Go³êbiewek - 560 cm; skok w dal SP dz.
Weronika Frankowska Kleszczów - 434 cm., 3. Nina Jankowska Strzelce
- 416 cm; 100 m dz. Gimn. Lidia Ko³odziejczyk Sieradz - 13.13 s; skok
wzwy¿ ch³. Gimn. Patryk Tomczak Strzelce - 160 cm, 3. Dawid Strzel-
czyk Strzelce - 160 cm; rzut pi³eczk¹ palantow¹ ch³. SP Oskar Wachura
Rozprza - 53.5 m; rzut pi³eczk¹ palantow¹ dz. SP Iga Tomczyk Bujny -
39 m; 60 m dz. SP Julia Krysiak Witonia - 9.09 s; 60 m ch³. SP Ernest
Bart³omiejczyk Wadlew - 8.5 s; sztafeta szwedzka dz. SP (400, 300, 200,
100 m) Kleszczów - 2.55.16 min., 3. Strzelce 3.02.66 min.; skok w dal
ch³. SP Patryk Nowicki Dru¿bice - 459 cm; skok w dal dz. Gimn. Aleks
Wêdzik Zelów - 433 cm; 100 m ch³. Gimn. Kacper Pietrzak ZS Kro�niewice
- 11.48 s, 3. Kacper Skibiñski £aniêta - 12.27 s.; skok wzwy¿ dz. Gimn.
Klaudia Matyja Gomulin - 150 cm; 200 m dz. SP Martyna Karbowniczak
Zelów 2 - 29.68 s, 3. Natalia Pawlak Wroczyny 32.08 s; pchniêcie kul¹
ch³. Gimn. (5 kg) Krzysztof Siejak Gomulno - 10.57 m, 2. Bart³omiej
Wichliñski Strzelce - 10.10 m; 300 m ch³. Gimn. Adam Mroczek Wi¹-
czyñ Dolny - 36.13 s; 600 m dz. Gimn. (3 kg) Milena Gierach Kleszczów
- 1.45.02 min.; pchniêcie kul¹ dz. Gimn. (3 kg) Angelika Wo�niak Doma-
niewice - 15.59 m; sztafeta szwedzka ch³. SP Rêczno - 2.41.09 min.; 200 m
ch³. SP Sergiusz Urbaniak £êkiñsko - 27.65 s; 300 m Gimn. dz. Ma³go-
rzata Dura Rêczno - 47.60 s. Medale i dyplomy wrêczali: Agnieszka Mar-
ciniak z RW LZS £ód�, Marek Ci¹pa³a - cz³onek Komisji Rewizyjnej
RW LZS i W³adys³aw Sokó³ - cz³onek Prezydium RW LZS. Dopisa³a
pogoda, a obiekty Stadionu Miejskiego w Kutnie by³y �wietnie przygoto-
wane przez pracowników MOSiR. Komisj¹ sêdziowsk¹ sprawnie kierowa³
Marek Witkowski.

MISTRZOSTWA REGIONU ŁÓDZKIEGO LZS

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

¯EGNAJ WALDKU!
8 czerwca ze wzruszeniem po¿egnali�my na zawsze Waldemara Ku�-
miñskiego, wieloletniego pi³karza �Czarnych� i �Kutnowianki�. Uro-
dzi³ siê 21.12.1946 r. w Kutnie. By³ wychowankiem �Kutnowianki�.
W latach 70-tych broni³ bramki kutnowskich �Czarnych�, a w koñ-
cowym okresie kariery (1983-1984 r.) wróci³ do macierzystego klubu.

CZE�Æ TWOJEJ PAMIÊCI!
Koledzy z dru¿yny �Czarnych wraz z trenerem Edwardem Bielickim
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 409

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: D5-A1-D9-J5-L11-D11  A5-K3-F4-C1-K2-C13
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. Nie zawsze bywa udany w sieci rybaków A-7.
�lad po palaczu B-9. Rodzimy sikor C-1. �... raz siê u�miecha�
- piosenka Warsa i Szlechtera D-9. W¹satek lub rudy, czyli nieto-
perz E-1. �... chce spaæ� w tytule polskiej komedii filmowej E-5.
Pierwiastek sztucznie otrzymany w 1940 r. G-1. Du¿o za du¿e
I-1. �rodek uspokajaj¹cy (pierwiastek chemiczny) I-6. Fryzura
buszmena J-5. Jej �wiêto 26 maja K-1. �... do ³ó¿ka� - piosenka
Piaska-Piasecznego L-9. Banalny chwyt komediowy M-1. Osada
u górali kaukaskich M-5. Ro�lina jak bluszcz lub powój.

Pionowo: 1-A. �... koperty� z repertuaru Piotra Szczepanika
1-I. Popularna piosenka zespo³u �Wilki� 2-E. Dmucha w ¿agle
3-A. Piaszczysta mielizna na rzece 3-I. Uparte zwierz¹tko 4-F.
Z³udzenie 5-A. Nisza 5-J. Bo¿yszcze 6-E. Zmniejsza warto�æ
wyrobu 7-A. Komputer osobisty 7-I. Wielbi swego idola 9-A.
Czê�æ kotwicy 9-I. W alfabecie greckim 11-A. Okaza³y budynek
11-I. Sprzyja nerwicy 13-A. Mo¿na je ³atwo komu� pokrzy¿owaæ
13-I. Czeka na ciebie na postoju.          oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17 �Niezapominajka� w Kutnie
(oddzia³y przedszkolne mieszcz¹ce siê w SP nr 1 w Kutnie) uczestniczy³y
w br. szkolnym w realizacji programu edukacji antytytoniowej �Czyste
powietrze wokó³ nas�. W ramach warsztatów wykorzystywano ró¿ne
metody pracy z dzieæmi m.in.: spacer (poszukiwanie �róde³ dymów),
pogadanka, prelekcja, historyjka, piosenka, kolorowanki, plakaty, znaczki
zakazu palenia, wystawa prac plastycznych, zabawy ruchowe oraz æwi-
czenia oddechowe i relaksacyjne. Koordynatork¹ programu w przedszkolu
by³a Anna Kotkowska.

CZYSTE POWIETRZE

Polski poeta Tadeusz Ró¿ewicz kiedy� powiedzia³: �Szanuj ka¿de wspo-
mnienie � z nich sk³adaj¹ siê wielkie historie�. Ta my�l poety sta³a siê
wiod¹cym has³em piêknej uroczysto�ci zwi¹zanej z 30-leciem istnienia
Przedszkola Miejskiego nr 15 �Bajka� w Kutnie. Data 10 czerwca 2015
roku dopisana zostanie do wielu ciekawych wydarzeñ tej placówki.

30−LECIE „BAJKI”

Zaproszonych go�ci, absolwentów przedszkola, dzieci i ich rodziców
powita³a Agnieszka Sobczyk, dyrektor przedszkola, która stwierdzi³a m.in.:
�Dzisiejszy jubileusz trzydziestolecia przedszkola to po³¹czenie wspomnieñ
z tera�niejszo�ci¹, do�wiadczenia z m³odo�ci¹. Zmiany, jakie zasz³y na
przestrzeni kilku lat, zmieni³y wizerunek naszego przedszkola oraz jego
otoczenie. Wiele uda³o nam siê osi¹gn¹æ w tym czasie. Nasi wychowan-
kowie pozyskali wiele wyró¿nieñ, nagród i certyfikatów. Nigdy nie bali-
�my siê wyzwañ, nowatorskich dzia³añ. Jeste�my zespo³em twórczym,
zaradnym i kole¿eñskim�. Program artystyczny poprowadzili: Bogus³awa
Koziak, wicedyrektor przedszkola oraz jego absolwenci - Marta Gospo�
z córk¹ Julk¹ oraz Dariusz Augustynowicz z córk¹ Julk¹. Du¿e brawa
otrzymali nie tylko najm³odsi wykonawcy, ale tak¿e absolwenci placówki:
wokalistka Marta Stachyra, studentka Akademii Muzycznej w £odzi oraz
aktor £ukasz Kaczmarek. Ka¿dy jubileusz bywa zawsze okazj¹ do gratu-
lacji i ¿yczeñ, a tych by³o bardzo wiele. By³y kwiaty i okoliczno�ciowe
upominki. Okazj¹ do wspomnieñ, kole¿eñskich rozmów by³o spotkanie
przy kawie i ciastkach.           /A.B./

Wasilij Dworecki specjalnie dla �P¯K�

KOCHA POLSKĘ I KAZACHSTAN

- Jak siê sta³o, ¿e urodzi³e� siê  ponad 4500 km od naszego grodu nad
Ochni¹. Co mia³o wp³yw na ten fakt?
- Na fakt, ¿e siê urodzi³em tak daleko od Kutna mia³y wp³yw niew¹tpliwie
zaj�cia historyczno-polityczne w 1936 roku, a mianowicie masowe
deportacje Polaków z terenów Ukrainy oraz Bia³orusi  na tereny Syberii
i Kazachstanu - podczas likwidacji Polskiej Autonomii. W ten sposób
tam siê znale�li moi dziadkowie. I tak los sprawi³, ¿e i ja si³¹ rzeczy
musia³em tam siê urodziæ.
- Na pewno by³y to ciê¿kie lata. Czy je wspominasz z ³atwo�ci¹?
- Lata na pewno by³y ciê¿kie, ale do drugiej   po³owy lat 60-ch ubieg³ego
wieku oraz po przerwie do lat 90-ch po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego.
Czy z ³atwo�ci¹ je wspominam? Nie wiem. Okres deportacji, wojny, czasy
powojenne prze¿yli moi dziadkowie oraz rodzice. Ja znam te czasy tylko
z opowie�ci. Na pewno to by³y trudne i ciê¿kie czasy. Klimat ostry - kon-
tynentalny, ludzi wywo¿ono w go³y step latem, a do do nadej�cia zimy
musieli oni pobudowaæ ziemianki, ¿eby zimê jako� prze¿yæ. Du¿o ludzi
zmar³o zim¹ na skutek wych³odzenia  i chorób. Przewa¿nie byli to ludzie
starsi oraz dzieci. O latach wojny oraz czasach powojennych mówiæ nie
ma potrzeby, ¿e te¿ by³y bardzo ciê¿kie, z jednym wyj¹tkiem - ludno�æ
deportowana nie posiada³a ¿adnego obywatelstwa, a to oznacza³o, ¿e by³a
bez ¿adnych praw. Taka dziwna sytuacja -obywatele bez obywatelstwa.
Mówi¹c o latach 90-ch to proste - rozpad pañstwa zawsze powoduje
perturbacje socjalno-polityczne. Te czasy ja pamiêtam, ale na pewno te
czasy by³y du¿o l¿ejsze ni¿ lata 30.
- Masz obecnie jakby dwie Ojczyzny. Tak mo¿emy chyba mówiæ oraz
pisaæ.
- Tak mo¿emy, bo nic nie zmieni faktu, ¿e  urodzi³em siê w Kazachstanie.
Tam s¹ groby moich dziadków, tam zosta³a czê�æ mojej rodziny. Du¿o
mo¿emy wymieniaæ.
- Co by³o powodem zamieszkania na sta³e akurat w Kutnie?
- Na to nie mia³em ¿adnego wp³ywu. Zale¿a³o to od w³adz pañstwa pol-
skiego i w³adz samorz¹dowych miasta Kutna. Bardzo siê cieszê z rodzin¹,
¿e tu mieszkamy. Jest nam po prostu tutaj dobrze.
- Opowiedz o swojej rodzinie.
- Tu mo¿na opowiadaæ du¿o. Mam du¿¹ rodzinê; geograficznie - od Irlandii
po Brack w Rosji, na Dalekim Wschodzie. A najbli¿sza rodzina to rodzice.
Starsza siostra obecnie mieszka w Kobryniu, mie�cie Traugutta na Bia³o-
rusi. Mam te¿ m³odsz¹ siostrê oraz trzy siostrzenice.
- Pracujesz zawodowo w Muzeum Regionalnym. Czym siê zajmujesz?
- Pracujê jako przewodnik i zajmujê siê g³ównie oprowadzaniem wycie-
czek po tej placówce. Biorê te¿ czynny udzia³ w zajêciach z m³odzie¿¹.
Muzeum w Kutnie jest jakby moim drugim domem.
- Co robisz w czasie wolnym? Twoje hobby...
- Tu ¿adnej tajemnicy nie ma - lubiê graæ w szachy.
- Z perspektywy czasu jak oceniasz lata spêdzone w Kazachstanie?
- Mieszka³em tam przez 28 lat. Mój pobyt tam w wiêkszo�ci oceniam
pozytywnie. Mam tam rodzinê, znajomych i wielu przyjació³. Wiele mnie
z tym piêknym krajem ³¹czy.
- A jak postrzegasz obecne twoje miasto Kutno?
- Bardzo pozytywnie. Piêknieje ono z dnia na dzieñ. Ludzie s¹ dobrzy.
- Czego nale¿y ci ¿yczyæ?
- Szczerze ... nie wiem. Chyba, ¿e du¿o zdrowia i pomy�lno�ci na co dzieñ.

Rozmawia³ Jerzy Papiewski, foto Artur Andziak
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¯YCIE DIECEZJALNE

W niedzielê, 7 czerwca, cz³onkowie Ko³a £owieckiego �Dzik� w Kutnie
- drugi rok z rzêdu - wybrali siê na strzelnicê my�liwsk¹ do W³oc³awka.
Obowi¹zuj¹ce my�liwych coroczne przestrzeliwanie broni, polegaj¹ce na
sprawdzeniu jej sprawno�ci i celno�ci, a tak¿e dokonaniu koniecznych
poprawek, wzbogacili o konkurs strzelecki. Licznie zebranym my�liwym
towarzyszy³y rodziny i zaproszeni go�cie. Rozegrano konkursy o dwa
puchary oraz liczne cenne nagrody. By zdobyæ �Puchar Prezesa� nale¿a³o
wygraæ konkurencje kulowe. Polega³y one na strzelaniu ze sztucerów do
sylwetki stoj¹cego rogacza i biegn¹cego dzika. O �Puchar £owczego�
walczono w konkurencjach �rutowych z broni o lufach g³adkich (by³y to
fuzje). Strzelano do zaj¹ca w biegu i trzy konkurencje zwi¹zane z polo-
waniem na ptaki.

STRZELAJĄCE „DZIKI”

Okaza³o siê, ¿e w obu konkurencjach wygrali ci sami zawodnicy. Kolej-
no�æ trzech pierwszych miejsc by³a identyczna. Pierwsze miejsce zaj¹³
Piotr Olesiñski, który powtórzy³ zesz³oroczny sukces w konkurencjach
�rutowych. W kuli puchar zdoby³ pierwszy raz. Drugi w obu konkuren-
cjach by³ Krzysztof Gnatowski, a III m³ody cz³onek Ko³a (przyjêty w tym
roku) Mateusz Rzymkowski. Nagrodzono pierwszych piêciu zawodników
w obu pucharach. Warto dodaæ, ¿e prezes Zarz¹du Ko³a Karol Olesiñski
(organizator zawodów) w walce o swój puchar uplasowa³ siê na IV miejscu,
czyli tu¿ za podium. Bardzo dobre wyniki uzyska³ tak¿e startuj¹cy poza
konkurencj¹ Jakub Banasiak, który nale¿y do innego ko³a ³owieckiego.
Jako, ¿e zawody by³y spraw¹ wewnêtrzn¹ Ko³a £owieckiego �Dzik� nie
zosta³ sklasyfikowany. Pieczony dzik (zdobycz zwyciêzcy zawodów Piotra
Olesiñskiego) by³ najwa¿niejszym daniem w�ród wielu smacznych
potraw biesiady bêd¹cej gastronomicznym zakoñczeniem imprezy. W jej
trakcie odby³a siê mi³a uroczysto�æ z okazji 80-tych urodzin seniora ko³a
(by³ego wieloletniego prezesa) Kazimierza Ci¹¿eli. Jubilatowi wrêczono
imponuj¹cy bukiet ró¿, ogromny tort i okoliczno�ciowe upominki.

Obs³uga strzelnicy odda³a salwê honorow¹. Uczestnicy spotkania opu�cili
go�cinn¹ w³oc³awsk¹ strzelnicê w doskona³ych humorach z przekonaniem,
¿e wpisa³o siê ono ju¿ w roczny kalendarz rodzinnych imprez organizowa-
nych przez �Dzika�.          /K.C./

25-lecie kutnowskiej Parafii (proboszcz Piotr Dominiak) pod
wezwaniem �w. Jadwigi - na osiedlu Grunwald - by³o doskona³¹
okazj¹ do konsekracji ko�cio³a. W tym piêknym ceremoniale -
po�wiêcenie, namaszczenie i okadzenie �cian �wi¹tyni, ludzi
i o³tarzy - wziêli udzia³ liczni parafianie. T¹ integracyjn¹ dla chrze-
�cijan uroczysto�æ zaszczycili: w³adze miasta Kutna i powiatu
kutnowskiego, samorz¹dowcy oraz  parlamentarzy�ci. S³owo Bo¿e
wyg³osi³ Ksi¹dz Biskup Andrzej Dziuba. W konsekracji uczestni-
czy³o kilkudziesiêciu ksiê¿y z kutnowskich parafii (w�ród nich
dziekan Stanis³aw Pisarek) i Diecezji £owickiej. Jej dope³nieniem
by³o zapalenie wszystkich �wiate³ w Ko�ciele. Odby³ siê równie¿
odpust.      /Artur Andziak/

WZRUSZAJĄCA UROCZYSTOŚĆ
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Dyrekcja Zespo³u Szkó³ nr1 im. St. Staszica w Kutnie zor-
ganizowa³a dla m³odzie¿y cykl spotkañ z ciekawymi lud�mi.
W ci¹gu trzech dni przebywali tu: Peter Gladwin - terapeuta
poradni odwykowych, S³awomir Erwiñski - prokurator rejo-
nowy w Kutnie oraz dr Piotr Humañski - lekarz urolog
dyrektor NZOZ �Specjalista� Sp. z o.o. w Kutnie. Go�cia
powita³ i przedstawi³ m³odzie¿y dyrektor szko³y Janusz
Pawlak. To, jak zaznaczy³, jest dobrym pomys³em, aby m³o-
dzie¿ ró¿nych profili mog³a zapoznaæ siê jaka jest droga
zawodowa osób ró¿nych profesji, poznaæ ich sukcesy, a tym
samym dokonaæ przemy�leñ co i jak zrobiæ, aby samemu
podobne sukcesy osi¹gn¹æ. Spotkanie doktora Humañskiego
w �Staszicu� odebrane zosta³o przez m³odzie¿ bardzo pozytywnie. To spotkanie mo¿na by³oby
podzieliæ na trzy czê�ci. Wspomnienia ³¹cz¹ce siê z ostatnim rokiem przed matur¹ w kutnow-
skim liceum, okres studiów, a wiêc nauka na powa¿nie i czas studenckiego wolnego czasu. Pó�niej
natomiast praca sta¿ysty. Druga czê�æ to �awans ¿yciowy� � kierowanie NZOZ �Specjalista�. To
prywatna jednostka istniej¹ca ju¿ 15 rok. Mo¿emy pochwaliæ siê nowymi, na poziomie �wiatowym
technologiami medycznymi, trafiaj¹ do nas pacjenci z ró¿nych stron Polski. W szpitalu pracuje
oko³o 30 osób, z czego po³owa to personel lekarski. Mamy specjalistów z ró¿nych województw,
mówi³ dr Humañski. Szpital obs³uguje oko³o 25 tysiêcy pacjentów rocznie. Mo¿emy pochwaliæ
siê oddzia³ami jednego dnia, gdzie pacjent jest operowany, a nastêpnego dnia opuszcza szpital.
Zabiegi wykonujemy na sprzêcie klasy �wiatowej. I trzecia czê�æ spotkania  to tzw. wolna rozmowa
z pytaniami od uczniów. Zaproszony go�æ dokona³ krótkiego wprowadzenia. �Czy wybraæ kierunek
medyczny? - zapyta³. Nad odpowiedzi¹ nale¿y siê zastanowiæ. Czego oczekujemy po tym zawo-
dzie, na ile mo¿emy po�wiêciæ czasu i wysi³ku, bo �cie¿ka kariery jest bardzo d³uga. Sze�æ lat
nauki to dopiero pocz¹tek. Te zdania pobudzi³y uczniów do odwagi i zadawali wiele pytañ, na
przyk³ad: jaki jest koszt tak d³ugiej nauki, jakie wybieraæ jej kierunki, na których uczelniach
Polski najlepiej studiowaæ, jakie pojawiaj¹ siê problemy z uzyskaniem pracy. W krótkim podsu-
mowaniu spotkania dyrektor szko³y wyrazi³ s³owa podziêkowañ za owocne i ciekawe spotkanie.
Uczniom, którzy wyrazili chêæ nauki na akademiach medycznych dr Humañski przypomnia³, i¿
lekarz bez specjalizacji nie ma praktycznie szans dobrego funkcjonowania.      /A.B./

SZKOLNE SPOTKANIA

W pi¹tek, 19 czerwca 2015 roku, zakoñczono rok akademicki 2014/2015
przy Muzeum Regionalnym dla najm³odszych s³uchaczy Uniwersytetu
Dzieciêcego; uczniów klas I�III z kutnowskich szkó³ podstawowych.
Spotkanie odby³o siê w KDK-u, a przygotowali je pracownicy Muzeum.
Wzi¹³ w nim udzia³ równie¿ wiceprezydent miasta Zbigniew Wdowiak,
który podczas swego krótkiego wyst¹pienia gratulowa³ najm³odszym
studentom i ¿yczy³ dalszego pasma sukcesów w kolejnych latach podczas
zajêæ naukowych. Sprawozdanie z minionego okresu nauki przekaza³
dyrektor Muzeum Grzegorz Skrzynecki. W ci¹gu minionych miesiêcy
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w salach Muzeum spotyka³o siê ³¹cznie 420 uczniów z dwudziestu klas I�III. Dla najlepszych
z najwiêksz¹ ilo�ci¹ wpisów w indeksie by³y nagrody rzeczowe. Upominki otrzyma³y tak¿e
wychowawczynie uczniów. Zajêcia w tej �przymuzealnej uczelni� rozpoczê³y siê w pa�dzierniku
2014 roku od poznania niektórych pojêæ z kultury celtyckiej. W kolejnych miesi¹cach s³uchacze
obejrzeli prezentacjê  multimedialn¹ obrazuj¹c¹ jak zmienia³o siê nasze miasto na przestrzeni
lat; poznawali historiê ko³a � jego wynalezienie i stosowanie a¿ do czasów obecnych; poznawali
wycinanki ludowe. By³a czê�æ warsztatowa; a du¿o emocji wywo³a³a historia kaprala �Wojtka�
� nied�wiedzia brunatnego, który by³ przyjacielem ¿o³nierzy armii gen. W³adys³awa Andersa.
Uczniowie poznali te¿ haft artystyczny i prace na szyde³ku. W drugiej czê�ci spotkania m³odzi
widzowie obejrzeli fragment  bajki ��pi¹ca Królewna� w wykonaniu cz³onków Teatru �Puszek�
dzia³aj¹cego przy KDK.      /A.B./




