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W to wiosenne �wiêto, spod znaku Zmartwychwstania,
ca³a przyroda swoje szaty zmienia.
Do rodzinnych spotkañ tradycyjnie sk³ania,
w Wielkanoc tak¿e sk³adamy sobie ¿yczenia.

Nie w ka¿de dwudniowe �wiêta
pêdzi siê na rodzinne spotkania.
Mama o mazurku i babce pamiêta,
Tata odkurza zdjêcia i ubrania.

Od�wie¿aj¹ siê wspomnienia i zwi¹zki
przy jajeczku, a nawet dyngusie.
Baranek w rze¿usze i bazi ga³¹zka.
Ju¿ wiesz, ¿e tu wróciæ musisz.

¯yczmy sobie w te �wiêta
mi³o�ci, rado�ci i spokoju.
A ka¿dy m³ody niechaj pamiêta,
¿e dyngus, to nie okazja do boju.

Kazimierz Ci¹¿ela

Radości i spokoju w święta

Konsul Generalny Justyna Lewañska, Helena Morawska, Gra¿yna
Karubin, Piotr Morawski i Przemys³aw Gembiak.

POLSKI PASZPORT
Najstarsza polska obywatelka - Helena Zofia Morawska - odebra³a z r¹k
Konsula Generalnego paszport Rzeczpospolitej Polskiej. Po raz pierwszy
w historii KG RP w Monachium odby³a siê uroczysto�æ wrêczenia naj-
starszemu polskiemu obywatelowi takiego dokumentu.

(ci¹g dalszy - strona 3)

Delegacja kutnowskiego Prawa i Sprawiedliwo�ci w trakcie manifestacji
w Warszawie w czwart¹ rocznicê tragedii smoleñskiej.

SMOLEŃSKA KATASTROFA

KATYŃSKIE UROCZYSTOŚCI

Oko³o czterystu osób wziê³o udzia³ w obchodach 74 Rocznicy zbrodni
katyñskiej.         (ci¹g dalszy - strona 19)

SMOLEŃSKA KATASTROFA

KATYŃSKIE UROCZYSTOŚCI
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Projekt �Razem� to inicjatywa, któr¹ Teva Operations Poland podjê³a we
wspó³pracy z prezydentem miasta Kutna, firm¹ LHH DBM i £ódzk¹ Spe-
cjaln¹ Stref¹ Ekonomiczn¹ (£SSE). W ramach projektu wsparcia dla
wszystkich odchodz¹cych pracowników (oprócz fachowej pomocy pro-
fesjonalnej firmy outplacementowej LHH DBM), zaplanowano specjalne
spotkanie o charakterze networkingowym, które odby³o siê 10 kwietnia
br. w Urzêdzie Miasta Kutna. Spotkanie dedykowane by³o dla dzia³ów
HR i pracodawców, potencjalnie zainteresowanych wszystkimi grupami
odchodz¹cych pracowników Teva.
Najwa¿niejszym elementem spotkania by³a prezentacja zaproszonym szefom
dzia³ów Zasobów Ludzkich i Rekrutacji, a tak¿e prezesom firm z Kutna
i regionu ³ódzkiego, poszczególnych grup wysoko wykwalifikowanych
grup pracowników z kutnowskiej fabryki, którzy w najbli¿szym czasie
wychodziæ bêd¹ na rynek pracy.
�W ramach tej prezentacji chcieli�my przekazaæ wszystkie najwa¿niejsze
informacje o naszych pracownikach, ich kwalifikacjach, talentach i dostêp-
no�ci na rynku pracy. Uda³o nam siê stworzyæ i zaproponowaæ gotowe
rozwi¹zania dla dzia³ów HR w firmach, oferuj¹c pe³ne profile pracowników
i wsparcie w rekrutacji, a jednocze�nie usprawniaj¹c proces poszukiwania
pracy odchodz¹cym. Zaproszeni przez nas go�cie to przede wszystkim
firmy z Kutna, ale tak¿e ca³ego regionu ³ódzkiego, z ró¿nych (równie¿
pokrewnych naszej) bran¿, tak¿e te wyselekcjonowane z £SSE� � mówi
Aneta Filik, dyrektor ds. personalnych z Teva Operations Poland.
Spotkanie odby³o siê pod patronatem prezydenta miasta Kutna, a tak¿e
przy wsparciu i z aktywnym udzia³em przedstawicieli £ódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Zaproszenia trafi³y do ponad 100 firm z regionu
³ódzkiego.

RAZEM
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� Oferujemy Pañstwu wykonawstwo robót
remontowo-budowlanych.
� Specjalizujemy siê w budowach domów jedno
i wielorodzinnych oraz obiektów us³ugowo-han-
dlowych.
� Dysponujemy wykwalifikowanymi pracowni-
kami oraz specjalistycznym sprzêtem, dziêki
czemu jeste�my w stanie wykonaæ powierzone
nam zadania rzetelnie i terminowo.
� Budownictwo to nasza pasja, a ponad dwudzie-
stoletnie do�wiadczenie budowlane mo¿e byæ dla
Pañstwa dodatkow¹ gwarancj¹ wysokiej jako�ci
naszych us³ug.

SPACERKIEM PO KUTNIE
Woda na... Wodnej
Dziêki funduszom m.in. WFO-
�iGW w £odzi, w latach 2014-
2015, w Kutnie zrealizuje siê m.in.
budowê sieci wodoci¹gowej w ulicy
Lipowej, ¯niwnej, Sobieskiego
i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Nowowiejskiej, Letniej, ¯niwnej,
Lipowej i Skrajnej, Komuny Pary-
skiej i Bzów. Otrzyma wreszcie
wodê ulica... Wodna.

Z inicjatywy Wandy Po�wiatowskiej, nauczycielki Szko³y Podstawowej
nr 1 w Kutnie, odby³ siê tu I Miejski Logopedyczny Konkurs Recytatorski
pod patronatem Polskiego Zwi¹zku Logopedów. Wziêli w nim udzia³
uczniowie Szkó³ Podstawowych nr 4, nr 6, nr 9 i nr 1, podzieleni na dwie
grupy wiekowe: klasy I-III oraz IV-VI. Czteroosobowe jury ocenia³o m.in.
na poprawn¹ wymowê, dykcjê, czysto�æ artykulacji, swobodê sceniczn¹.
Uznano, i¿ w grupie pierwszej najlepszym by³ Oskar Marciszewski (SP 1)
przed Gabriel¹ Zawieruch¹ (SP 6) i Weronik¹ Kowalsk¹ (SP 9). W grupie
drugiej pierwsze miejsce przyznano Natalii Gens (SP 1), drugie - Klaudii
Ciszewskiej (SP 6), a trzecie  - Zuzannie Cybulskiej (SP 4). Fundatorem
nagród ksi¹¿kowych by³a dyrekcja Szko³y Podstawowej nr 1.           /A.B./

PIĘKNO MOWY POLSKIEJ

Genesis Classsic
Na scenie Kutnowskiego Domu Kul-
tury wyst¹pi³ Ray Wilson, Szkot,
jeden z najwybitniejszych wokali-
stów Wielkiej Brytanii.

Na Rzym
Kutnowianin Andrzej Michalski
wyruszy³ z Kutna do Rzymu
w sobotê 5 kwietnia... rowerem. Ma
dotrzeæ tam na kanonizacjê Jana
Paw³a II.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W dniu 10 kwietnia 2014 roku, w obecno�ci przedstawicieli Konsulatu
Generalnego w Monachium oraz syna jubilatki, Piotra Morawskiego,
Konsul Generalny Justyna Lewañska uroczy�cie wrêczy³a paszport Rzecz-
pospolitej Polskiej seniorce bawarskiej Polonii 104-letniej Helenie Zofii
Morawskiej gratuluj¹c Jej spe³nionej drogi zawodowej i rodzinnej.
Helena Zofia Morawska urodzi³a siê w 1909 roku w Jêdrzejewie. Przed
wojn¹ aktywna dzia³aczka Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Pracowa³a
jako nauczycielka geografii i jêzyka niemieckiego w 11-letniej wówczas
szkole w Kutnie, sk³adaj¹cej siê z klas I-VII oraz z 4-letniego liceum.
Obecnie to I LO im. J.H. D¹browskiego w Kutnie, nowoczesna szko³a
kontynuuj¹ca swoj¹ ponad stuletni¹ tradycjê. Helena Morawska przez
wiele lat by³a równie¿ cz³onkiem Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.
Brat Heleny Morawskiej, Ludwig Lech, prze¿y³ obóz koncentracyjny
Auschwitz-Birkenau w O�wiêcimiu, a po wojnie by³ nauczycielem w gim-
nazjum w Warszawie. Siostra by³a profesorem na Akademii Sztuk Piêknych
w Warszawie.
W 1938 r. wysz³a za m¹¿ za Tadeusza Morawskiego z którym prze¿y³a w
ma³¿eñstwie 72 lata. Helena Morawska jest matk¹ 2 synów: starszy mieszka
w Gorzowie i ze wzglêdu na chorobê przebywa obecnie na rencie. M³odszy
syn, Piotr Morawski, jest lekarzem anestezjologiem, a tak¿e specjalist¹
transfuzji krwi. W przesz³o�ci pracowa³  m. in. w Londynie, a od kilku lat
jest ordynatorem w jednym z bawarskich szpitali.
Od roku 2011 r. Helena Morawska mieszka wraz z synem w miejscowo�ci
Wegscheid (Dolna Bawaria), 25 km na pó³nocny wschód od Pasawy.

Info & foto: Konsulat Generalny RP w Monachium

POLSKI PASZPORT
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WIEŚCI GMINNE

Na mocy podpisanego w dniu 1 lutego 2012 r. porozumienia o wspó³pracy
GMINY KRO�NIEWICE i Spó³ki DUON Dystrybucja SA celem zaopa-
trzenia mieszkañców i lokalnych firm w gaz ziemny GMINA KRO�NIE-
WICE wraz z dystrybutorem gazu ziemnego � realizuj¹c kolejny etap
przedsiêwziêcia DUON Dystrybucja SA podjê³a inicjatywê przeprowa-
dzenia ankiety w zakresie zainteresowania przy³¹czeniem siê do plano-
wanej sieci gazowej. Wcze�niej na spotkaniu 10.10.2010 r., w którym
uczestniczy³y tak¿e gmina D¹browice i Nowe Ostrowy, omówione zosta³y
plany budowy instalacji LNG (ang. Liquefied Natural Gas) - paliwo gaz
ziemny w postaci ciek³ej o temp. poni¿ej -162°C), jako rozwi¹zania
pomostowego, oraz docelowych planów budowy gazoci¹gu dystrybucyj-
nego z punktu w³¹czenia do Krajowego Systemu Przesy³owego w okolicy
Kutna. Omówiono i okre�lono: plany gazyfikacji gminy; ustalono tekst
porozumienia wstêpnego dotycz¹cego przyst¹pienia grupy kapita³owej do
koncepcji gazyfikacji; w roku 2012 grupa kapita³owa okre�li³a za³o¿enia
techniczne, koszty inwestycyjne oraz zasadno�æ realizacji projektu gazy-
fikacji. Dalsze rozmowy, analizy, oceny i wstêpne uzgodnienia zajê³y
wiêkszo�æ 2013 roku.
W dniach 02.04.2014 r. � 11.04.2014 r. przeprowadzono ankietyzacjê na
terenie Kro�niewic. Nastêpnie 15 kwietnia 2014 r. o godz. 11:00 i godz.
17:00 w sali konferencyjnej Zespo³u Szkó³ nr 1 w Kro�niewicach,
ul. £êczycka 17 (wej�cie od ul. Kwiatowej) zorganizowane bêdzie spotkanie
informacyjno-organizacyjne dla zainteresowanych mieszkañców. Na spo-
tkaniu obecni bêd¹ reprezentanci naszego Partnera. Ankiety i broszury
informacyjne dostêpne s¹ równie¿ w sekretariacie Urzêdu Miejskiego
w Kro�niewicach i stronie internetowej www.krosniewice.pl.
Dla uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania dotycz¹ce gazyfikacji
Dystrybutor udostêpni numer infolinii  (+48 800 80 70 60 lub +48 61 662
25 25), pod którym specjali�ci bêd¹ odpowiadali na pytania zaintereso-
wanych.
Grupa DUON prowadzi dzia³alno�æ w dwóch podstawowych obszarach:
infrastruktury i obrotu. Dzia³alno�æ Grupy w segmencie infrastruktury
realizowana jest  przez spó³kê DUON Dystrybucja SA i skupia siê na
dostawach gazu ziemnego sieciowego i skroplonego (LNG - Liquefied
Natural Gas) poprzez w³asn¹ infrastrukturê, to jest poprzez sieci dystry-
bucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu LNG. Gaz ziemny jest pozyskiwany
przez Grupê zarówno ze �róde³ krajowych jak i zagranicznych. Obecnie
Grupa posiada ponad 400 km w³asnych gazoci¹gów w 9 lokalizacjach
sieciowych,  przy³¹czonych do krajowego systemu gazowego oraz 21 stacji
regazyfikacji opartych o LNG oraz instalacje w fazie budowy i projek-
tów. Do gazoci¹gów posiadanych przez Grupê DUON przy³¹czonych jest
ponad 4.000 klientów, zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych.
W ramach segmentu obrotu Grupa prowadzi sprzeda¿ gazu ziemnego
i energii elektrycznej odbiorcom koñcowym na zasadzie TPA (ang. Third
Party Access), tj. poprzez sieci operatorów systemów przesy³owych i dys-
trybucyjnych. Sprzeda¿ ta realizowana jest przez spó³kê DUON Marke-
ting and Trading S.A. Gaz i energia elektryczna s¹ kupowane w ramach
tego segmentu na hurtowych rynkach w Polsce i Europie (na gie³dach
energii i gazu oraz w transakcjach OTC) oraz dostarczane do klientów
indywidualnych oraz korporacyjnych za pomoc¹ infrastruktury nale¿¹cej
do stron trzecich. Grupa ma w swojej ofercie tak¿e dostawy ³¹czone energii
elektrycznej i gazu ziemnego w formule �dual fuel�.
Spó³ka DUON Dystrybucja SA, nale¿¹ca do Grupy DUON SA, jest Part-
nerem dzia³aj¹cym na terenie ca³ego kraju, która wpisa³a siê w miejscowy
rynek. Partner wybudowa³ w Kro�niewicach stacjê regazyfikacji LNG na
potrzeby lokalnych dwóch du¿ych odbiorców takich jak Lieber Sp. z o.o.
oraz Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska Proszkownia Mleka.

Wreszcie!
No wreszcie! Wykonawstwo wêz³a
autostradowego Kutno-Wschód
dokoñczy Budimex (wcze�niej
inwestycjê porzuci³ Poldim). To
�krzy¿ówka� autostrady A-1 z drog¹
krajow¹ nr 92. Warto�æ tego przed-
siêwziêcia to 61,1 milionów z³otych.
Budimex ma wykonaæ te prace
(i dwa miejsca obs³ugi podró¿nych
w Krzy¿anowie) w 13 miesiêcy, ale
nie licz¹c okresu zimowego od
15 grudnia do 15 marca 2015 roku.

Twoje zdrowie
W plebiscycie �Twoje zdrowie�
w kategori lekarz zwyciê¿y³ Piotr
Koziñski. Jak podano - internista
i pulmonolog ze szpitala w £êczycy.
Nie podano, ¿e to kutnowianin
z dziada pradziada, a i wci¹¿ za-
mieszka³y w Kutnie.

W roku 2014 mija 60 rocznica utworzenia II Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Jana Kasprowicza w Kutnie. W zwi¹zku z diamentowym Jubileuszem
powstania Naszej Szko³y mamy zaszczyt zaprosiæ na V Zjazd Absolwentów,
który odbêdzie siê w dniach 20-21 czerwca 2014 r.
Program uroczysto�ci:
20 czerwca 2014 r.
1. Godz. 10.00 - Msza �wiêta w Ko�ciele p.w. �w. Wawrzyñca w Kutnie.
2. Godz. 11.15 - Przemarsz ulicami miasta pod Gimnazjum nr 2 (pierwsz¹
siedzibê szko³y) i ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej.
3. Godz. 12.00 - Uroczysta Gala Jubileuszowa w Kutnowskim Domu
Kultury.
4. Godz. 14.30-20.00 - spotkania kole¿eñskie w grupach w murach szko³y.
5. Godz. 20.00-6.00 - Bal Absolwentów i przyjació³ Szko³y w sali ban-
kietowej �WESTA� - Zawady 9a.
21 czerca 2014 r.
1. Godz. 9.00-15.00 - Spotkania kole¿eñskie w grupach na terenie szko³y
Druki zg³oszeñ dostêpne w sekretariacie szko³y i na stronach interneto-
wych: www.kasprowicz.edu.pl, www.nasz.kasprowicz.pl
Zg³oszenia i wp³aty mo¿na równie¿ dokonaæ osobi�cie w sekretariacie
szko³y w godz. 8.00-15.00, lub wys³aæ poczt¹ na adres: 99-300 Kutno,
ul. Okrzei 1a.
Potwierdzenie zg³oszenia na zjazd nast¹pi po dokonaniu wp³aty.
e-mail: kasprowicz@kasprowicz.edu.pl
tel.: 24 355-74-33, 24355-74-30, 502-324-905, 607-608-538, 609-471-291
Koszt uczestnictwa w zje�dzie wynosi 50 z³otych za 1 osobê. Koszt balu
wynosi 130 z³ za 1 osobê. Uwaga, termin nadsy³ania zg³oszeñ oraz wp³at
na konto zjazdu up³ywa z dniem 30 maja 2014 r.
Wp³at nale¿y dokonaæ na konto:

82 2030 0045 1110 0000 0299 9130
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjació³ II Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Jana Kasprowicza w Kutnie.
W tytule wp³aty na konto nale¿y wpisaæ nazwisko (nazwisko rodowe)
i imiê oraz rok ukoñczenia szko³y.

SZANOWNI PAŃSTWO!

CAŁA PRAWDA O PRZYGOTOWANIACH
GAZYFIKACJI GMINY KROŚNIEWICE

Cuda na kó³kach
W pierwszomajowe �wiêto w Kro-
�niewicach odbêdzie siê zlot niety-
powych pojazdów. Zg³oszenia
przyjmowane s¹ do 22 kwietnia pod
numerem (24) 252-32-43 lub mail:
centruminfo@kro�niewice.net

Nowe rondo
Przy zbiegu ulic Oporowskiej,
¯wirki i Wigury oraz Szymanow-
skiego rozpoczêto budowê nowego
ronda. Natomiast w �rodê nast¹pi
otwarcie ofert na budowê sygnali-
zacji �wietlnej na kutnowskim
skrzy¿owaniu ulic 29 Listopada,
Wygody i Toruñskiej. Powstanie
ona w dwa miesi¹ce od terminu
podpisania umowy.

Personalia
Jerzy Runiñski nie jest ju¿ prezesem
Przedsiêbiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Kutnie.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

10 maja 2014 r. od godz. 9.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

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

Tomasz Æwiek jest wybitnym pol-
skim bioenergoterapeut¹ i zielarzem,
twórc¹ pierwszego w kraju O�rodka
Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej.
By³ prezesem Ostrowieckiego Stowa-
rzyszenia Radiestezyjnego. W ran-
kingach i plebiscytach na najlepszego
polskiego uzdrowiciela jest od lat
w �cis³ej czo³ówce. W 1998 r. zosta³
laureatem takiego plebiscytu, a w roku
1994 najlepszym polskim uzdrowi-
cielem. W 2005 r. zosta³ uznany przez
miesiêcznik �Uzdrawiacz� jednym
z 15 najlepszych polskich uzdrowicieli
ostatniego 15-lecia. Znalaz³ siê te¿

w Leksykonie Polskich Uzdrowicieli w 2006 i w 2007 r. Jest autorem
trzech ksi¹¿ek oraz cz³onkiem Polskiego Cechu Psychotronicznego.
Posiada certyfikat najwy¿szej jako�ci us³ug w zawodzie bioenergoterapeuty.

WYBITNY UZDROWICIEL

ma ambicjê staæ siê berlinerstrasse albo champs elysees
wstrzymuje oddech na po³yskuj¹cej brukowej kostce
i obcasie damskiej szpilki w fudze. w obawie przed zwichniêciem
nogi na chodniku
obcojêzyczne koszule szyldów wyci¹gaj¹ rêkawy
wraz z histori¹ jakich� krajów i czapkami tamtej armii
odrestaurowane lokale po plajcie sklepów informuj¹ o kolejnym
skoku do luksusu. wy³o¿one marmurem jak grobowce
zau³ki stroj¹ siê w têczê plastikowych kub³ów
prosz¹cych o drugie ¿ycie za dobr¹ op³at¹
ciemne oczodo³y budynku po obiekcie szpitalnym
wieczorami raczy siê kok¹ ale ju¿ podp³ywa ¿abka
z haczykiem w pyszczku. odrobina lekcji z polskiej pisowni
ci¹gle mówi o pieni¹dzach jakby by³y z piasku
w rozkopach obsikiwany przez rasowego owczarka
stare trawy na poboczu przesta³y narzekaæ na komunê
która b¹d� co b¹� by³a taka swoja

Janina Barbara Soko³owska

Wernisa¿ �Peruwiañskiej Odysei� za nami. Wystawa opowiada o podró¿y
Artura Gieruli do Peru, któr¹ odby³ latem zesz³ego roku (w Peru panowa³a
w tym czasie zima). Autor jest nauczycielem historii oraz wiedzy o spo³e-
czeñstwie w Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka J. Pi³sudskiego w Kutnie,
a tak¿e Spo³ecznym Cz³onkiem Zarz¹du Powiatu w Kutnie. Fotografie
przedstawiaj¹ najciekawsze, najbardziej niezwyk³e zabytki tego po³udniowo-
amerykañskiego kraju: Machu Picchu, Nazca, Jezioro Titicaca, Cuzco.
Ekspozycjê wzbogaci³y zabytki wypo¿yczone z Pañstwowego Muzeum
Etnograficznego w Warszawie.

PERUWIAŃSKA ODYSEJA

S¹ to przede wszystkim charakterystyczne, ró¿nobarwne tkaniny (w Peru
tkane bardzo czêsto przez mê¿czyzn) oraz s³ynna na ca³ym �wiece cera-
mika. W wernisa¿u wzi¹³ udzia³ autor fotografii, który opowiedzia³ wiele
ciekawych historii ze swej wyprawy. By³o liczne grono m³odzie¿y, miesz-
kañcy Kro�niewic oraz m.in.: starosta powiatu kutnowskiego Miros³awa
Gal-Grabowska, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kro�niewic Henryk
Ociepa, a tak¿e Gra¿yna Sochacka, dyrektor Szko³y Podstawowej im. gen.
W. Andersa w Nowem, Anna Dunin-Borkowska, wnuczka patrona muzeum.
Tych wszystkich, którzy nie mogli wzi¹æ udzia³u w wernisa¿u zapraszamy
do zwiedzania w trakcie trwania wystawy, która bêdzie czynna do 18 maja.

DOKTOR TROCZEWSKI
Wydawc¹ tej ostatniej ksi¹¿ki na rynku
kutnowskim jest Spo³eczna Fundacja
Miasta Kutna (dofinansowanie prezy-
denta miasta Kutna), a autorzy jej -
doktorzy nauk historycznych Jacek
Saramonowicz i Piotr Artur Stasiak,
po�wiêcili j¹ lekarzowi, dzia³aczowi
spo³ecznemu i politycznemu Antoniemu
Fortunatowi Troczewskiemu (1861-
1928). To jedna z najwa¿niejszych
postaci w dziejach Kutna. Nie by³o
bowiem dziedziny ¿ycia spo³ecznego,
w której nie pozostawi³ swojego �ladu
inicjuj¹c lub inspiruj¹c swoich wspó³-
pracowników do dzia³ania na rzecz
rozwoju grodu nad Ochni¹ pod wzglê-
dem gospodarczym, ekonomicznym

i kulturalnym. Zajmowa³ siê o�wiat¹, czytelnictwem, opiek¹ spo³eczn¹,
a przede wszystkim s³u¿b¹ zdrowia. Rozwijaj¹c czêsto pionierskie metody
podniós³ kutnowski szpital do rangi jednego najlepszych w regionie. Jego
dzia³ania zawsze mia³y podstawy w ideologii narodowej. Wysi³ki Doktora
spo³eczeñstwo miasta Kutna doceni³o nadaj¹c w³a�nie Jemu pierwszy
tytu³ Honorowego Obywatela Miasta. Jacek Saramonowicz i Piotr Artur
Stasiak swoj¹ pracê (111 stron) oparli na dotychczasowych publikacjach
oraz przeprowadzonej kwerendzie archiwalnej. Przebadane zosta³y publi-
kacje prasowe zamieszczane przez Antoniego Troczewskiego w prasie
medycznej - �Czasopi�mie Lekarskim� i �Gazecie Lekarskiej�. Biografia
zosta³a podzielona chronologicznie na kilka etapów charakterystycznych
dla ¿ycia Doktora. Szeroko omówione zosta³y w¹tki rodzinne i lata m³o-
dzieñcze, a tak¿e pocz¹tki kariery zawodowej, którym autorzy po�wiêcili
dwa pierwsze rozdzia³y. Kolejny rozdzia³ obejmuje lata 1890-1914, które
s¹ w dorobku zawodowym i spo³ecznym, a tak¿e politycznym najbardziej
donios³ymi w ¿yciu Antoniego Troczewskiego. Rozdzia³ czwarty opisuje
przedzia³ lat 1914-1920, obfituj¹ce w interesuj¹ce wydarzenia polityczne.
Pi¹ty, ostatni rozdzia³ obejmuje schy³ek dzia³ania Doktora i okres 1920-
1928. Przedstawiono w nim Troczewskiego nie tylko jako przywódcê
obozu narodowego w Kutnie i dzia³acza spo³ecznego, ale tak¿e jako uzna-
nego lekarza i redaktora �Tygodnika Kutnowskiego�. Ponadto omówiono
uroczysto�ci pogrzebowe i formy zachowania pamiêci o Doktorze,
a w aneksie - wykaz artyku³ów o medycynie napisanych przez Antoniego
Fortunata Troczewskiego. Ksi¹¿ka ta to kolejna próba ukazania ¿ycia
i dzia³alno�ci oraz oddanie ho³du Wybitnemu Kutnianinowi z wyboru.
Nowa biografia pierwszego Honorowego Obywatela Miasta Kutna
powinna staæ siê - mówi Grzegorz Chojnacki ze Spo³ecznej Fundacji
Miasta Kutna - doskona³ym narzêdziem edukacyjnym dla nauczycieli szkó³
podstawowych, gimnazjalnych i �rednich wykorzystywanym w edukacji
regionalnej. Na ok³adce ksi¹¿ki wykorzystano portret Antoniego Troczew-
skiego namalowany przez Krystynê Brzozowsk¹ - kutnowsk¹ artystkê
- w 1987 roku.        Jerzy Papiewski

Nasza euroulica

Grupa �Klonowianki�, dzia³aj¹ca pod patronatem Gminnego O�rodka
Kultury w Strzelcach, wyst¹pi³a w sk³adzie: Jadwiga �wierczyñska, Alicja
Solarska, Jadwiga Miszewska, Eugenia Lenartowska, Jadwiga Gontarek,
Czes³awa Janecka, Czes³awa Marsza³ek, Maria Maæczak, Jadwiga Sob-
czyk, Ryszard Maæczak, Andrzej Solarski i Tadeusz Sobczyk (kierownik
zespo³u), a zebrani go�cie mogli us³yszeæ w ich wykonaniu wiele pie�ni
i przy�piewek ludowych.

„KLONOWIANKI” U DIABETYKÓW
Na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Ko³o Miejsko-
Powiatowe w Kutnie  (prezes Irena £ukawczyk), 19 marca 2014 roku, do
Kutna zawita³ zespó³ �piewaczy �Klonowianki�, który swym wystêpem
artystycznym u�wietni³ zebranie sprawozdawcze tego Stowarzyszenia.

Powróci³y wspomnienia sprzed lat, w niejednym oku zakrêci³a siê ³za,
a potem by³y du¿e brawa. Dziêki prowadz¹cemu ten koncert Krzysztofowi
obecni w sali KDK-u, g³ównie absolwenci �Kasprowicza�, mieli mo¿li-
wo�æ wys³uchania rozmów z wieloma artystami dotycz¹cymi wspomnieñ
z pobytu w �naszym Kasprowiczu�, ale te¿ s³uchania i ogl¹dania wystêpów
swoich kole¿anek i kolegów. Wykonawcami koncertu byli m.in.: Iwona
Blacha - skrzypce, Jaros³aw Domaga³a - fortepian, Przemys³aw Gronkowski
- klarnet, Marcin Janiszewski - akordeon, fortepian, Ewa Murzynowska
- sopran, Rafa³ Pika³a - �piew, W³odzimierz Sieczkowski - fortepian,
Andrzej Sodulski - skrzypce, �piew, Ma³gorzata Musia³owska - skrzypce,
�piew, Piotr Komorowski - �piew, Maciej Klimarczyk - �piew, Joanna
Domaga³a - �piew, Teresa Kêpiñska - skrzypce, �piew. Wrêczone wyko-
nawcom czerwone ró¿e przez uczniów Liceum sta³y siê symbolem pamiêci
i wspó³pracy z rozwijaj¹c¹ siê nadal 60-letni¹ ju¿ szko³¹.           /A.B./

CZY MNIE JESZCZE PAMIĘTASZ?
Od kilku miesiêcy uczniowie, profesorowie i absolwenci II LO im. Jana
Kasprowicza w Kutnie uczestnicz¹ w licznych imprezach zwi¹zanych
z jubileuszem 60-lecia szko³y i towarzysz¹cemu mu V Zjazdem Absol-
wentów, który bêdzie mia³ miejsce w dniach 20 i 21 czerwca 2014 roku.
Jednym z kolejnych punktów programu obchodów tego jubileuszu by³
wspania³y koincert zatytu³owany �Czy mnie jeszcze pamiêtasz�, jaki odby³
siê w Kutnowskim Domu Kultury w dniu 27 marca. To wspólny sukces
pomys³odawczyni koncertu Barbary Rostek-Nowackiej, dyrektor szko³y,
prowadz¹cego Krzysztofa Ryzlaka, absolwenta liceum i artystów. �wiêto
Kasprowicza uczcili uczniowie i absolwenci Pañstwowej Szko³y Muzycznej
im. Karola Kurpiñskiego. Chór Cantores Cutnoviensis zapocz¹tkowa³
koncert piosenk¹ �Czy mnie jeszcze pamiêtasz�.

Obchodz¹ce w tym roku swoje 60-lecie II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Jana Kasprowicza w Kutnie zorganizowa³o w ramach Dni Nauk Przyrod-
niczych spotkanie z pracownikiem naukowym Uniwersytetu Miko³aja
Kopernika i Collegium Medicum w Bydgoszczy - prof. dr. hab. nauk przy-
rodniczych Ryszardem Oliñskim. Profesor jest absolwentem tej szacownej
�uczelni� z roku 1964 i rodowitym kutnianinem. Spotkanie otworzy³a
dyrektor szko³y Barbara Rostek-Nowacka. Powita³a w imieniu swoim
i licznie zebranej w sali gimnastycznej m³odzie¿y profesora Oliñskiego
i pozosta³ych go�ci.

ABSOLWENCI DLA UCZNIÓW

Nastêpnie m³odzie¿ przedstawi³a krótko charakterystykê  �absolwenta
Oliñskiego�. W�ród przyby³ych go�ci byli liczni przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Absolwentów  i Przyjació³  II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Jana Kasprowicza w Kutnie. Dyrektor Liceum serdecznie powita³a
równie¿ wieloletni¹ nauczycielkê biologii Stanis³awê Bawej i Wies³awa
Garstkê - absolwenta II LO i  radnego Sejmiku Wojewódzkiego w £odzi.
W nawi¹zaniu do odbywaj¹cych siê w szkole Dni Nauk Przyrodniczych
profesor wyg³osi³ referat: �Dylematy dotycz¹ce eksperymentów medycz-
nych i klonowania cz³owieka - czy warto poprawiaæ naturê? �. By³o wiele
pytañ zwi¹zanych z tym tematem oraz rozmowa z zaproszonymi go�æmi.

/B.G./
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Kutnowskie obserwacje

Z innych szpalt...

Trwa komunikacyjny koszmar na ulicy Chopina w Kutnie. Ci¹gniki sio-
d³owe z naczepami ze zbo¿em ca³e dnie i noce blokuj¹ przejazd innych
pojazdów oczekuj¹c na roz³adunek w pobliskim m³ynie. Dostawcy niszcz¹
pobocza powoduj¹c g³êbokie zapadliny. W wielu miejscach zamieni³y
siê one w b³otne bajora. Sprawê dwukrotnie w formie interpelacji zg³osi³
na sesji przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego Rafa³ Jó�wiak. Na
razie brak skutecznej reakcji zarz¹dcy miejskiej drogi na to powa¿ne
zagro¿enie komunikacyjne.

ZAWALIDROGA

Na Wielkanoc - trzy kutnowskie pisanki. Czyli, inaczej - �wi¹-
teczne kraszanki, okraszone intryguj¹cymi faktami. Pierwsza z nich
wi¹¿e siê z wizyt¹ jak¹ w czwartek, 29 marca, przed po³udniem,
z³o¿y³ m³odzie¿y �Kasprowicza� prof. dr hab. Ryszard Oliñski,
absolwent tej szko³y z 1964 r., jak te¿ kutnowianin z �dziada pra-
dziada�. Co ciekawe szwagier by³ego prezydenta miasta Kutna
Henryka Markowicza (którego ¿ona jest siostr¹ uczonego). By³ego
�wietnego lekkoatletê, którego zapa³ sportowy �zgas³� po ranie
odniesionej w czasie szkolnego spektaklu w sali PMS (tak, tak
- to onegdaj najwiêkszy przybytek rozrywkowy kutnowskiej m³o-
dzie¿y). Ale dziêki temu Polska wzbogaci³a siê o uznanego
biogenetyka. O skali jego osi¹gniêæ niech �wiadczy chocia¿by
poni¿sza historia, opowiadana jako anegdota. By³o to w okresie,
gdy prezydentem Polski by³ Lech Wa³êsa. Przyby³ do Bydgoszczy,
gdzie zaprezentowano mu miejscowe znakomito�ci. W�ród nich
Ryszarda Oliñskiego. Pad³y wówczas s³owa: �To polski kandydat
do Nobla...� Czy by³y to tylko czcze pochwa³y, czy te¿ ocena
dorobku naukowego by³ego Kutnowianina...?! Trudno os¹dziæ.
Teraz o autostradzie A-1 (póki co drogi ekspresowej) do Gdañska.
Trwaj¹ roboty pomiêdzy Kowalem a wêz³em W³oc³awek Zachód.
To ostatni, brakuj¹cy fragment trasy w województwie kujawsko-
pomorskim licz¹cy ponad 19 kilometrów Opó�ni³y siê one, g³ównie
przy wiadukcie nad rzek¹ Lubieñk¹, pod W³oc³awkiem. Oficjalny
termin oddania trasy przypada na koniec I pó³rocza. St¹d niepo-
kój, czy pojedziemy ni¹ w tegoroczne lato nad morze!? Spoko!
Nieoficjalnie mówi siê, ¿e trasa ma uzyskaæ znan¹ tylko w Polsce
�przejezdno�æ�. I to nawet w I dekadzie maja!?
Ma³a rzecz, a cieszy... Boisko przy Szkole Podstawowej nr 4, któ-
rego nie posiada³a dotychczas ta placówka. Prace ju¿ na ukoñczeniu,
wiêc kolejny �Orlik� zapewne bêdzie u¿ytkowany w tegoroczn¹
kaniku³ê.         Z najlepszymi ¿yczeniami - Andrzej Stelmaszewski

Henryk Martenka - publicysta: Celebryci na partyjnych listach najlepiej
obrazuj¹ nonsens wyborów europarlamentarnych. Nikt nie ma z³udzeñ,
¿e g³osuj¹c na znanego sobie, dajmy na to, bitego w g³owê przez d³ugie
lata boksera; na m³od¹ piosenkarkê, co ma talent; emerytowanego futbo-
listê albo zdziecinnia³ego tenora z opery, tylko pomaga dopchn¹æ do koryta
w³adzy kolejnych wolnych najmitów. I tak dzielimy siê demokratycznym
przywilejem nie wiadomo z kim i nie wiadomo po co.

Przegl¹d nr 14 (744) z 31.03.-6.04.2014; s. 63 - Gie³da
1.437 Polaków pracuje jako urzêdnicy w Komisji Europejskiej. To co prawda
tylko 4,3% z 22 tys. zatrudnionych tam urzêdników, ale tendencja
jest wzrostowa. W instytucjach UE i jej agendach pracuje ³¹cznie 2.697
Polaków.
880,204 mld z³ wyniós³ d³ug publiczny pañstwa na koniec 2013 r. To
astronomiczna kwota, najwy¿sza w historii, bêdzie obci¹¿aæ kolejne
pokolenia Polaków. (s. 7)
Andrzej Stasiuk o wyborach. Wybieramy g³upców, ¿eby nami rz¹dzili,
takich samych jak my, bo przy m¹drych czujemy siê nieswojo.
Joanna Bochniarz o tym, co ró¿ni nas od Zachodu. Tam nie mo¿na zostaæ
politykiem, je�li nie ma siê przesz³o�ci zwi¹zanej z dzia³alno�ci¹ charyta-
tywn¹ lub spo³eczn¹. (s. 63)

Przegl¹d nr 15 (745) z dn. 7-13.o4.2013 r.

Jeszcze wielu z nas oczekiwa³o na drugi powiew zimy, a tu nagle
wybuch³a wiosna. W podkutnowskim Go³êbiewie pojawi³ siê jako
jej zwiastun samotny bociek... Wszêdzie - zazieleni³o siê, za¿ó³ci³o
i zabieli³o. Nawet w Kutnie na osiedlu moich dzieci, czyli Grun-
waldzie, po po³udniowych stronach bloków ju¿ 1 kwietnia (to nie
prima aprilis) zakwit³y - mlecze. Ju¿ pêkaj¹ li�cie i kwiaty kaszta-
nowców, a przecie¿ to do matur jeszcze ponad miesi¹c. Masz babo
placek! Skutek naszego (czy raczej rz¹dowego) poparcia ukraiñ-
skiego Majdanu!? Od koñca stycznia nie tylko polskie, ale i unijne
firmy nie mog¹ eksportowaæ miêsa wieprzowego do rosyjskiej Unii
Celnej (Rosja, Bia³oru� i Kazachstan). Podobno od 7 kwietnia
kolejny zakaz przetworów miêsnych z Polski i Litwy. Co ciekawe,
nic o tym nie wiedzia³ nowy - stary polski minister rolnictwa!?
Andrzej Górczyñski, prezes Izby Rolniczej Województwa £ódz-
kiego (a na co dzieñ mieszkaniec gminy Bedlno) w wywiadzie
w �D£� stwierdzi³, ¿e �w�ród rolników w £ódzkiem panuje pesy-
mizm, wielu chce zerwaæ z hodowl¹ trzody...�. Jedna uwaga: chyba
nie tylko z £ódzkiego. A pose³ Eugeniusz K³opotek wprost bezce-
remonialnie stwierdzi³: �Idziemy na czele antyrosyjskiej krucjaty
i uderzenie rosyjskie bêdzie przede  wszystkim w Nas�. Masz babo
placek! Czy tylko z powodu afrykañskiego pomoru �wiñ (ASF)
zamknê³y granice przed polskimi �winiami Chiny, Japonia, Korea
Po³udniowa i Singapur? I tylko na koniec tych domys³ów, trochê
statystyki. W 2013r.  eksport produktów rolno-spo¿ywczych z Pol-
ski wyniós³ 20 milionów euro, co da³o nam trzecie miejsce w�ród
unijnych eksporterów wieprzowiny (za Niemcami i Dani¹). Masz
babo placek Powstaje kolejne pytanie: �Co bêdzie z polskim eks-
portem drobiu? ! K³ania siê tu wcze�niejsza niewiedza - czy raczej
g³upota pos³ów z ustaw¹ o uboju rytualnym w istocie rzeczy skut-
kuj¹ca ograniczeniem jego eksportu na afrykañskie rynki. A co
bêdzie z polskimi jab³kami !? Masz babo placek!

Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318)
oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (t.j.
Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z 2007 r. Nr 147, poz 1033;
z 2009 r. Nr 18. poz. 97; Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578;
z 2012 r. poz. 951 i 1513), Rada Miasta Kutno uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Przed³u¿yæ na wniosek Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kana-
lizacji sp. z o.o. w Kutnie, czas obowi¹zywania taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodê i za zbiorowe odprowadzanie �cieków, okre-
�lonych w za³¹czniku nr 1 do Uchwa³y NR XXX/322/13 Rady
Miasta Kutno z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i za zbiorowe odprowa-
dzanie �cieków, do dnia 30 kwietnia 2015 r.
§ 2. Wykonanie ucwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kutno.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady - Grzegorz Chojnacki

KWIECIEŃ PLECIEŃ
Kwiecieñ tego roku jest bogaty w wa¿ne wydarzenia. Trwaj¹ przedbiegi
do majowych wyborów do euro parlamentu. Odby³o siê zbieranie podpisów.
Niektórym komitetom wyborczym zbieranie podpisów w Kutnie i Powiecie
sz³o wyj¹tkowo opornie. Trudno siê temu dziwiæ, bowiem spo³eczeñstwo
jest zmêczone nowo-mow¹ niekompetentnych dzia³aczy partyjnych i kiep-
skich polityków, którzy wpadli po uszy w g³êbokie pok³ady demagogii.
Komitety ujawni³y liderów list, którzy jeszcze zanim rozpoczê³a siê kam-
pania ruszyli w Polskê na spotkania. W I Liceum im. gen. J.H. D¹brow-
skiego odby³a siê debata na temat Unii Europejskiej z udzia³em aktualnego
europos³a  Jacka Saryusza Wolskiego, jednocze�nie kandydata PO w naj-
bli¿szych wyborach. Wed³ug uzyskanych informacji w kutnowskim RIG
w �rodê 9 kwietnia mia³o siê odbyæ spotkanie z Weronik¹ Marczuk, która
bêdzie kandydowa³a z list SLD. Na spotkanie przyby³a pani Weronika
w towarzystwie dwóch kobiet, ale na sali by³o raczej pusto, bowiem po
drugiej stronie zasiad³y dwie panie i dwóch panów. Niestety, planowana
debata, czy te¿ warsztaty, nie odby³y siê z powodu ¿enuj¹cej frekwencji.
Ten przyk³ad organizacji fatalnie �wiadczy o jej organizatorach i czas,
który po�wiêci³a dla Kutna pani Marczuk, zosta³ zmarnowany. Przypomi-
nam sobie lekturê biografii rock and rollowej supergrupy Rolling Stones,
w której podano fakt, ¿e zespó³ w swoim  pierwszym klubowym wystêpie
da³ koncert dla kilku osób. Ten zespó³ zrobi³ pó¿niej �wiatow¹ karierê
i utrzymuje siê na szczycie od ponad 50 lat. Byæ mo¿e równie¿ niewypa³
zafundowany przez kutnowskich organizatorów bêdzie potwierdzeniem
powiedzenia pierwsze �liwki robaczywki. 10 kwietnia obchodzili�my czwart¹
ju¿ rocznicê Tragedii Smoleñskiej. Niestety, nasz kraj nadal jest murem
podzielony i tekst piosenki Kazika Staszewskiego w wykonaniu Kultu jest
nadal bardzo aktualny. Nie staæ nas na wspólne rocznicowe obchody
i chwilê zadumy nad tragiczn¹ �mierci¹ prezydenta i wielu znakomitych
polityków i spo³eczników. Bardzo to smutne do�wiadczenie, którego
jeste�my �wiadkami niestety ju¿ od kilku lat.
Kwiecieñ tego roku to równie¿ �wiêta Wielkanocne. Z tej okazji wszystkim
czytelnikom �P¯K� i mieszkañcom Kutna i Powiatu ¿yczê spokojnych
i wiosenne pogodnych �wi¹tecznych dni spêdzonych w gronie najbli¿szych
oraz trwania w tej pogodzie ducha w okresie po�wi¹tecznym.

Radny Krzysztof Wac³aw Dêbski

Pod tym has³em zorganizowany zosta³ III Integracyjny Miêdzyszkolny
Turniej Sportowy, realizowany w ramach Kutnowskich Grantów O�wia-
towych �Siêgaj, gdzie wzrok nie siêga�. Jego organizatorami by³y Marlena
Bajda i Nina Ledzion, nauczycielki ze Szko³y Podstawowej nr 1, w której
to odbywa³a siê impreza. Uczestniczy³y 12-osobowe dru¿yny dzieci
z oddzia³ów przedszkolnych SP nr 6, dzieci z klas ¿ycia O�rodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1, z Miejskiego Przedszkola nr 17 i Miejskiego Przed-
szkola �Jarzêbinka� w Kutnie. Wszystkie dru¿yny uczestniczy³y w o�miu
do�æ trudnych konkurencjach: �Krecik�, �W³ó¿ studniê�, �Bieg na czwo-
raka�, �Wy�cig z pi³k¹ w rzêdach�, �Marsz z woreczkami na g³owie�,
�Stonoga�, �Sadzenie ziemniaków�, �Przeci¹ganie liny�. Wszystkie
dru¿yny otrzyma³y puchary i dyplomy oraz drobne upominki ufundowane
przez Radê Rodziców, a wrêcza³ je Jaros³aw Koszañski, dyrektor Szko³y
Podstawowej nr 1.          /A.B./

RUCH TO ZDROWIE

UCHWAŁA NR XL VII/441/14
Rady Miasta Kutno z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie czasu obowi¹zywania taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodê

i za zbiorowe odprowadzanie �cieków.
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP

WITOLD KAMIÑSKI  (foto)
- prezes Zarz¹du, dyrektor Przedsiê-
biorstwa, powo³any 1 sierpnia 2009
roku.
Zarz¹d Spó³ki PWiK Sp. z o.o.
w Kutnie udzieli³ jednoosobowej
samoistnej prokury Marii Górniak.
Rada Nadzorcza
Henryk Tarnowski - przewodnicz¹-
cy, Jerzy Ceranowski, Artur Kotliñ-
ski oraz pracownicy: Grzegorz
Matusiak i Eugeniusz Ciastek -
cz³onkowie.

Za³o¿ycielem Spó³ki jest Gmina Miejska Kutno. Firma posiada m.in.:
budynek administracyjny wraz z zapleczem i laboratorium przy ul. Prze-
mys³owej 4, studnie g³êbinowe przy ul. Toruñskiej, Jesiennej, Zimowej,
Granicznej; Stacjê Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej 13; dora�ne
Ujêcie Wody wraz ze studniami g³êbinowymi  przy ul. Metalowej 4.
�ród³em zaopatrzenia w wodê w mie�cie jest woda podziemna, a Ujêcie
Graniczna pobiera wodê z siedmiu studni g³êbinowych zlokalizowanych
w rejonie ulic: Toruñskiej, Jesiennej, Zimowej, Granicznej i  Metalowej.
Drugie ujêcie wody, zwane Dora�nym, zlokalizowane jest w przemys³owej,
wschodniej czê�ci miasta przy ul. Metalowej 4 i zaopatruje w wodê Psurze
i £ódzk¹ Specjaln¹ Strefê Ekonomiczn¹ - Podstrefa Kutno.
W roku 2012 Zarz¹d powzi¹³ decyzjê o budowie nowej hali filtrów na
SUW Graniczna. Wykonawc¹ by³o Przedsiêbiorstwo T.H.U. Hydro-Marko
Maria Pluta. Wybudowano dwukondygnacyjn¹ halê filtrów o powierzchni
u¿ytkowej - 699,64 m2. Modernizacji uleg³y tak¿e zbiorniki wody czystej
w zakresie wymiany ruroci¹gów w komorach zasuw z rur stalowych ocyn-
kowanych na rury ze stali kwasoodpornej i wymianie zasuw na przepustnice.
Ponadto w tym zadaniu zosta³y wybudowane dwa magazyny o powierzchni
340,47 m2 i 369,72 m2 oraz fundament pod agregat wraz monta¿em
nowego agregatu o mocy 250 kVA.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KUTNIE

W 2013 roku dostarczono ogó³em 3.791.594 m3 wody, z czego: gospo-
darstwa domowe i na cele socjalno-bytowe 1.478.067 m3, przemys³ spo-
¿ywczy i farmaceutyczny 1.949.510 m3, pozostali odbiorcy 364.017 m3.
Wg stanu na dzieñ 31 grudnia 2013 roku Spó³ka posiada ogó³em 4.817
odbiorców (w tym: gospodarstwa domowe - 4.210, pozostali odbiorcy -     607).
Na terenie miasta Kutna z miejskich urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê
korzysta oko³o 99,8% mieszkañców. Spó³ka dostarcza wodê równie¿ do
miejscowo�ci: Wo�niaków, Florek, Micha³ów, Go³êbiewek Nowy i Stary,
Krzesin, Psurze.
Sieæ wodoci¹gowa w mie�cie wynosi 224,7 kilometra. S¹ to sieci: magi-
stralna (o ³¹cznej d³ugo�ci 16,7 km), konsumpcyjna o ³¹cznej d³ugo�ci
129,3 km) i przy³¹cza wodoci¹gowe (78,7 km). Razem 224,7 km.
D³ugo�æ sieci wodoci¹gowej (wraz z przy³¹czami) - 224,7 km.
Liczba mieszkañców obs³ugiwanych przez sieæ - 45.024 osób.
Ilo�æ awarii na sieciach wodoci¹gowych w 2013 r. - 50 (w tym 6 na magi-
strali).
Ilo�æ awarii na przy³¹czach wodoci¹gowych w 2013 r. - 71.
�redni czas usuwania awarii wodoci¹gowej - 6,5 godz.
D³ugo�æ przy³¹czy wodoci¹gowych - 78,7 km.
Liczba pod³¹czeñ do budynków mieszkalnych - 4.378.
D³ugo�æ sieci kanalizacyjnej (bez przy³¹czy) - 106,6 km.
Liczba mieszkañców wprowadzaj¹cych �cieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych
miasta - 44.821 osób.
D³ugo�æ przy³¹czy kanalizacyjnych - 37,1 km.
W zakresie oczyszczania �cieków Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kana-
lizacji Spó³ka z o.o. w Kutnie wspó³pracuje z Grupow¹ Oczyszczalni¹
�cieków Spó³ka z o.o. w Kutnie.
W roku 2013 wprowadzono do sieci kanalizacji sanitarnej 3.198.807 m3

�cieków, w tym: gospodarstwa domowe - 1.351.457 m3, pozostali odbiorcy
- 1.847.350 m3.

Ujêcie wody przy ulicy Granicznej. W dyspozytorni g³ównej Jerzy
Rojek i Wies³aw Krysztofik (po lewej). W pompowni III stopnia
Marek Durma.

Ujêcie wody przy ulicy Metalowej. Jacek Stempniak podczas wyko-
nywania p³ukania foltra (od¿elaziacza). Tomasz Januszewski
w czasie kontroli parametrów pracy pomp (po prawej).

WŁADZE SPÓŁKI
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¯YCIE PODRÓ¯NICZE

PERUWIAŃSKA ESKAPADA

Po 20 minutach pieszej wêdrówki dotarli�my do hacjendy, poznali�my
¿onê gospodarza: Candelariê oraz córkê Ester. Co bêdziemy robiæ? Na
pocz¹tek po d³ugiej podró¿y tradycyjny posi³ek mieszkañców: ziemniaki
(w tym s³odkie), bób, kukurydza, ale najpierw zupa, zrobiona w oparciu
o zmielone ziarno. Baaardzo smaczna! Co do picia? Muno zalane wrz¹c¹
wod¹. Mia³o lekki smak naszej miêty i bardzo rozgrzewa³o. Posi³ki spo-
¿ywali�my w osobnym przeznaczonym wy³¹cznie do tego pomieszczeniu
- nie w domu! Znajdowa³ siê w nim piec (jak z �Hobbita�) oraz wszystkie
potrzebne naczynia i zastawa. Zjedli�my w obecno�ci gospodarzy, którzy
tylko siê nam przypatrywali. Taki tutaj zwyczaj. Po posi³ku prezentacja
wyrobów rêkodzie³a rodziny. Trzeba by³o co� kupiæ! Naby³em czapkê.
Jak siê okaza³o przys³owiowy �strza³ w dziesi¹tkê�. Po zakoñczonej uczcie
poszli�my na g³ówny plac wspólnoty, poniewa¿ ka¿da ma swój, i z Hugo
uzgodnili�my kto czym bêdzie siê zajmowa³. Opcja pierwsza - wspinaczka
na Pacchutata; opcja druga - spacer �cie¿k¹ do nastêpnej wspólnoty; opcja
trzecia - pobyt w klubokawiarni i oczekiwanie na powrót reszty. Wybra³em
opcjê pierwsz¹. Szczyt na wysoko�ci 4.130 metrów nad poziomem morza,
dawno tak wysoko nie by³em, wiêc czas by³o siê �przetrzeæ�. Przez ca³¹
drogê na szczyt spotyka³em roz³o¿one na murkach �stragany� kobiet
Amantani. Kupiæ mo¿na by³o wszystko... z we³ny alpaki. Osobi�cie zaku-
pi³em szalik, jak znalaz³ na zimê. W drodze na szczyt pozna³em Juliê
(czyt. Chuliê), design�erkê z Buenos Aires. Bardzo mi³¹ dziewczynê, która
interesuje siê pi³k¹ no¿n¹ i wie na czym polega �spalony�! No, ale je�li
pochodzi siê z narodu dwukrotnych mistrzów �wiata z którego wywodz¹
siê Diego Armando Maradona oraz Lionel Messi. To czemu ja siê dziwiê!

Ze szczytu widok a¿ po Boliwiê i szczyty Andów. Pami¹tkowe zdjêcie i...
spotka³em Piotrka, który chce i�æ na Pacchumama. Czemu nie. Zziajany
jak dawno temu dotar³em z Piotrkiem na szczyt. Od razu zrozumia³em
dlaczego by³o warto. Zachód S³oñca widziany ze szczytu góry pozostanie
na zawsze w mojej pamiêci. Chyl¹ce siê ku zachodowi S³oñce na tle pa-
noramy Andów - gdzie indziej mo¿e byæ bardziej poruszaj¹cy!? I jeszcze
pomiêdzy nami a Andami i S³oñcem, piêkna lazurowa g³ad� Jeziora
Titicaca. Po takie wspomnienia tutaj przyjecha³em! I dosta³em je. By³em
szczê�liwy! Innym aspektem tej wyprawy by³o do�wiadczenie odnosz¹ce
siê do odczuwanej temperatury. Przebywaj¹c w promieniach s³onecznych
mo¿na siê wrêcz poparzyæ. Natomiast natychmiast po zachodzie S³oñca
odczuwa siê niezwykle nieprzyjemny spadek temperatury i postêpuj¹cy
ch³ód, zmierzaj¹cy w kierunku dotkliwego zimna. W tym momencie nie
mia³em cienia w¹tpliwo�ci: w Peru by³a zima! I tutaj znalaz³o uzasadnienie
nabycie czapki z we³ny z alpaki u moich gospodarzy. Spe³ni³a swoje
zadanie wzorowo. Co wiêcej, mia³em wra¿enie, ¿e mnie grzeje. Szybkim
marszem wrócili�my z Piotrem na g³ówny plac i zajrzeli�my do kluboka-
wiarni, gdzie odpoczywa³ po spacerze do drugiej wspólnoty Marek. Wypi-
li�my gor¹c¹ czekoladê i Simon po nas przyszed³. Nie chodzi o to, ¿e
traktowa³ nas jak dzieci. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e Amantani ¿yj¹ jak
dawniej, wiêc w jakim celu mieliby mieæ o�wietlone chodniki? Albo: jak
mamy trafiæ do domu, w którym spêdzimy dzisiejsz¹ noc skoro nie ma
tutaj nazw ulic, ani numeracji budynków? Dlatego Simon, jako odpowie-
dzialny gospodarz, przyby³, aby nas zaprowadziæ do miejsca, które oferuje
nam ciep³e ³ó¿ka i kolacjê. Tak, by³a obowi¹zkowa. Oczywi�cie schemat
spo¿ywania posi³ku siê powtórzy³, ale tym razem byli�my mniej zdziwieni.
Na kolacjê by³a zupa. Widocznie to tutaj normalne. Cokolwiek to by³o,
mogê potwierdziæ, ¿e by³o smaczne i po¿ywne. Przy posi³ku z ust gospo-
darza pada ocena mojej znajomo�ci jêzyka hiszpañskiego: �Dobrze mówisz
po hiszpañsku�. Prawie siê zad³awi³em. �Naukê� z autopsji zacz¹³em od
momentu przybycia do Peru, ale z gospodarzem nie wypada siê nie zgodziæ.
Po prostu podziêkowa³em. Plan zak³ada³, ¿e po kolacji udamy na �fiestê�.
Niestety, po zdobyciu dwóch szczytów - wszystkie dostêpne w okolicy -

czu³em siê zmêczony, wiêc poszed³em na zas³u¿ony odpoczynek. W g³owie
k³êbi³y mi siê entuzjastyczne my�li. Fajnym jest uczucie towarzysz¹ce
realizowaniu marzeñ z m³odo�ci. A mam ich jeszcze tyle! Ile z nich uda
siê jeszcze zrealizowaæ? Zasn¹³em...
Kolejny dzieñ wi¹za³ siê z opuszczeniem Isla Amantani. Ale przed tym...
Desayuno! �niadanie. Przebudzi³em siê oko³o 6.00, zapominaj¹c, ¿e mam
nastawiony budzik na 6.05. Ch³opaki mi pó�niej przypomnieli. Poszed³em
na spacer na pla¿ê, min¹³em Simona: �Buenas dias� i os³a ha³asuj¹cego
w tle, który w ten sposób zareagowa³ na widok w³a�ciciela. ¯eby samo-
chody tak mia³y, bezmy�lne bestie. Do domu wróci³em na 6.40. Wspólnie
ze wspó³lokatorami zasiadam do sto³u i jem placki kukurydziane z mar-
molad¹ - po dwa. Na stole znalaz³y siê nawet saszetki z �Nescafe� 3w1!
Rozmawiaj¹c z gospodarzem dowiedzia³em siê, ¿e jest fanem pi³ki no¿nej
- konkretnie FC Barcelona. A gdzie ogl¹da mecze? Przecie¿ nie ma tele-
wizora. Otó¿ w Puno! Jednak wi¹¿e siê to z wielk¹ wypraw¹ i tak naprawdê
mo¿e obejrzeæ dwa, trzy mecze w roku. U�miechaj¹c siê tajemniczo pod-
kre�la, ¿e po zakupy i tak trzeba jechaæ. To siê nazywa prawdziwy fan.
Po¿egnali�my siê serdecznie. Dali�my prezenty w zamian za naprawdê
ciep³¹ go�cinê. Bêdzie o czym opowiadaæ w domu. Noc spêdzona w ha-
cjendzie Amantani, po³¹czona ze spo¿ywaniem ich tradycyjnych potraw.
Powiedzcie mi w jaki inny sposób mo¿na lepiej poznaæ folklor spo³ecz-
no�ci, do której przybywa siê na krótko i z daleka? O 7.40 zameldowali�my
siê na przystani odprowadzeni przez córkê Simona - Ester. Po¿egnanie
i na ³ódkê.
Czas na ci¹g dalszy przygody - wyspê Isla Taquile. Godzina podró¿y �mor-
skiej� od Isla Amantani. W odró¿nieniu od Isla Amantani na Isla Taquile
nie ma �ród³a wody, a podstawowym sposobem jej pozyskiwania jest
jezioro i opady atmosferyczne. Jezioro pokaza³o inn¹ twarz. Niebo zasnute
ciê¿kimi chmurami, zimny wiatr wiej¹cy od Boliwii - od strony Andów.
Na wodzie fale do pó³tora metra, niez³e prze¿ycie! A my godzinê na �morzu�.
Ca³kiem zdrowo rzuca³o. Jezioro du¿e, ³ódka ma³a. Proporcji nijak nie
mo¿na by³o ustaliæ. Mimo przeszkód obiektywnych docieramy na miejsce.
Po godzinnym spacerze docieram do g³ównego placu wyspy, droga oczy-
wi�cie wij¹ca siê pod górê - nie mia³em wyj�cia musia³em siê przyzwyczaiæ.
Po drodze pozna³em Yvonne - Belgijkê, która zwiedza³a Peru ze swoj¹
rodzin¹: piêtnastoletni¹ córk¹, jej kole¿ank¹ i mê¿em. Od s³owa do s³owa
porozmawiali�my o liczbie Polaków w Belgii, powodach ich emigracji,
o podró¿ach. Poleci³a mi wyjazd do Republiki Po³udniowej Afryki. Kto
wie... Konkluzja z tego wagabundowania i dla niej i dla mnie by³a jedna:
otwiera to oczy na luksus w jakim funkcjonujemy. Tak, tak! Luksus! Nie
pomyli³em siê. Daje równocze�nie mo¿liwo�æ poznania, zaobserwowania
innych systemów warto�ci, zwyczajów, obyczajów i relacji miêdzyludz-
kich. Pokazuje jednocze�nie, ¿e nale¿y zawsze mieæ otwarty umys³ i nie
ufaæ dotychczasowemu do�wiadczeniu, zgodnie z zasad¹ Petera Druckera:
�... ¿e jedyn¹ pewn¹ rzecz¹ jest zmiana!�. Yvonne natomiast by³a zainte-
resowana moj¹ podró¿¹ Kolej¹ Transsyberyjsk¹. Sama planuje takow¹ na
nastêpny rok, po³¹czon¹ z wizyt¹ w Chinach - dok³adnie w Pekinie. Powo-
dzenia Yvonne! Mnie Yvonne zawsze bêdzie kojarzy³a siê z przygod¹,
któr¹ prze¿y³a jako dziecko, kiedy jako piêcioletnia dziewczynka przeje-
cha³a z ojcem wozem kampingowym przez Czechy, Wêgry a¿ po Rumuniê.
Dochodz¹c do placu podziêkowa³em za tê niezwykle mi³¹ pogawêdkê.
Na placu kilkunastominutowy odpoczynek i dalej w drogê! Poszli�my do
restauracyjki po drugiej stronie wyspy. Hugo podkre�li³ konieczno�æ po¿e-
gnania siê z boliwijsk¹ stron¹ jeziora, poniewa¿ udali�my siê na peru-
wiañsk¹ stronê widokow¹. Po drodze dowiedzieli�my siê, ¿e nadal na
wyspie mieszka ponad 350 rodzin pos³uguj¹cych siê jêzykiem quechua
(keczua), wyznaj¹cych credo Inków: �Ama suwa! Ama quella! Ama llullaw!�
(Nie kradnij! Nie b¹d� leniwy! Nie k³am!). Nie ma tutaj policji, a wszystkie
spory rozstrzygaj¹ lokalni przywódcy. Elementem wyró¿niaj¹cym tê wyspê
od pozosta³ych s¹ stroje. Zacznê od czapek u mê¿czyzn. Czerwone czapki
z wzorami s¹ zastrze¿one dla ¿onatych, natomiast kawalerowie nosz¹ czapki
z przewag¹ bia³ego koloru. Jest oczywi�cie odstêpstwo od zasady: ¿onaty
mê¿czyzna mo¿e nosiæ czapkê tak¹ jak kawaler, jednak musi mieæ przy
boku podarowan¹ mu przez ¿onê ró¿nokolorow¹ torebkê. Jednak najbar-
dziej charakterystycznym elementem stroju ¿onatego mê¿czyzny jest...
pas. Dlaczego? (c.d.n.)            Artur Gierula

Moim, oraz ch³opaków z Czech, gospodarzem zosta³ Simon. Po przybiciu
do brzegu Hugo przydzieli³ nas do konkretnych domów. Nikt nie prote-
stuje, nikt siê nie zamienia, nikt nie kombinuje w jakiej odleg³o�ci od
przystani jest dom, do którego go przydzieli³ Hugo. Zaraz, przecie¿ to
cywilizowani tury�ci, wiêc czemu siê dziwiê!
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¯YCIE MEDIALNE

W drugiej po³owie marca 26-osobowa grupa m³odzie¿y, z Gimnazjum nr 3
im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie, uczestniczy³a w wycieczce do siedziby
Polskiego Radia w Warszawie. Odby³a siê ona w ramach projektu �Szkolne
Grupy Wolontariatu na rzecz osób niewidomych�, wspó³finansowanego
przez Szwajcariê, w którym gimnazjali�ci aktywnie uczestnicz¹ ju¿ drugi
rok. Zwiedzaj¹c Polskie Radio m³odzie¿ mog³a zobaczyæ jak �od kuchni�
wygl¹da praca redaktorów, realizatorów czy pracowników obs³ugi tech-
nicznej. Wolontariusze obserwowali tak¿e audycje �na ¿ywo� w studiu
Programu 1, Programu 2 i Programu 4 - Czwórki. Mieli tak¿e sposobno�æ
rozmawiania z redaktor Programu 3 Hann¹ Bogoryj¹-Zakrzewsk¹
o swojej pracy w mazowieckim Stowarzyszeniu Pracy dla Niepe³nospraw-
nych �De Facto�.     Info Gm3

SEKRETY RADIA

M³odzi aktorzy znakomicie odtwarzali powierzone im role. Widaæ by³o,
¿e dobrze siê w nich czuj¹. W spektaklu wyst¹pili: Przemek Rembowski,
Adam Borys, Adam Skotarczak, Marta Michaj³ów, Sandra Domrza³, Ola
Katzerke, Edyta Królikowska, Ola S³omczyñska, Justyna Rybicka,
Micha³ Kucharski, £ukasz Bednarek i Kuba Rosiñski. Re¿yseri¹ zajêli
siê: Aneta Marciniak i Adam Borys, który skomponowa³ tak¿e muzykê
do piosenek. Opiekê nad uczniami sprawowa³y: Dorota Chojnacka, Halina
Sankowska i Monika Kowalska. Organizatorzy zadbali o profesjonalne
plakaty, które reklamowa³y to wydarzenie artystyczne - ich autorami byli
uczniowie klasy IV TOR, Kesja Koszewska i Adam Drewicz. Pozytywne
recenzje w lokalnej prasie oraz opinie widzów dowodz¹, ¿e by³o to udane
przedsiêwziêcie.
Ko³o Dziennikarsko-Teatralne dzia³a w Zespole Szkó³ nr 3 im. W³adys³awa
Grabskiego od wielu lat. W kutnowskich placówkach edukacyjnych
wystawiali wielokrotnie swoje przedstawienie pt. �Wypisy z Fredry, czyli
znacie to pos³uchajcie� oraz widowisko zrealizowane w zwi¹zku z 30
rocznic¹ og³oszenia stanu wojennego. Przygotowywali te¿ ,,Popo³udnia
z poezj¹�, podczas których prezentowali twórczo�æ R.M. Rilkego (,,Geniusz
i melancholia�), J. S³owackiego (,,Romantyczny wêdrowiec�) i Cz. Mi³osza
(,,I teraz nie wiem, co by³o prawdziwe�). Od pocz¹tku swego istnienia
wspó³pracuj¹ ze Specjalnym O�rodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2
w Kutnie i paniami: Jolant¹ Antoniewicz oraz Katarzyn¹ Stoliñsk¹ przy-
gotowuj¹c wspólnie przedstawienia (m.in. na motywach ,,Ogniem i mie-
czem�, ,,Potopu� i ,,Pana Wo³odyjowskiego� H. Sienkiewicza). Uczniowie
dzia³aj¹cy w Kole Dziennikarsko-Teatralnym uczestniczyli w warsztatach
prowadzonych przez aktora i re¿ysera Marcela Szytenchelma oraz w spo-
tkaniach z autorkami reporta¿y - Hann¹ Krall i Joann¹ Siedleck¹. Wielo-
krotnie odwiedzali kutnowskie redakcje i zamieszczali swoje teksty
w lokalnych gazetach i na portalach. Odnosz¹ sukcesy w konkursach
recytatorskich, literackich i dziennikarskich na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim i ogólnopolskim.Opiekê nad uczniami od pocz¹tku spra-
wuje Dorota Chojnacka.

Agata Paw³owska i Aneta Marciniak - Ko³o Dziennikarsko-Teatralne
w Zespole Szkó³ nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie

DO ZAMKU PRZEZ TYSIĄC ZMIERZCHÓW
Przedstawienie ,,Do zamku przez tysi¹c zmierzchów� zrealizowali, na
motywach powie�ci Moniki Szurzec, uczniówie Zespo³u Szkó³ nr 3 im.
W³adys³awa Grabskiego, dzia³aj¹cy w Kole Dziennikarsko-Teatralnym.
Podczas dwóch spektakli granych jednego dnia w Centrum Teatru, Muzyki
i Tañca w Kutnie widownia by³a wype³niona  do ostatniego miejsca. Sztukê
opowiadaj¹c¹ o problemach m³odych ludzi, ich nadwra¿liwo�ci i poczuciu
osamotnienia obejrzeli uczniowie gimnazjów z Kutna, Byszewa, Szczytu
i Bedlna.
Pierwszy spektakl odby³ siê w murach Zespo³u Szkó³ nr 3 im.W³adys³awa
Grabskiego w grudniu 2013 r., kolejny w Stowarzyszeniu �Wspólny Dom�.
M³odzie¿ dwukrotnie wystêpowa³a te¿ w styczniu w Centrum Teatru,
Muzyki i Tañca, a nastêpnie w lutym w M³odzie¿owym O�rodku Socjote-
rapii w Nowej Wsi. Na widowni zasiedli uczniowie ze Specjalnego O�rodka
Szkolno-Wychowawczego nr 2, bursy, a tak¿e zainteresowani wydarze-
niem mieszkañcy naszego miasta.
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¯YCIE �WI¥TECZNE

Tegoroczny pierwszy dzieñ wiosny przywitano w Zespole Szkó³ w Szczycie
i w Zespole Szkó³ w Oporowie w niecodzienny sposób. Ten w³a�nie dzieñ
wybrano na uroczyste otwarcie Eko-pracowni (ZS w Szczycie i ZS
w Oporowie) oraz ogródka dydaktycznego (ZS w Oporowie). Dotacje ze
�rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej w £odzi umo¿liwi³y zorganizowanie nowoczesnych, na miarê XXI
wieku, pracowni ekologicznych oraz utworzenie ogródka dydaktycznego.
W uroczysto�ciach udzia³ wziêli m.in. wiceprezes WFO�iGW Bohdan
Cezary Dzier¿ek, wójt gminy Robert Pawlikowski, ksi¹dz Andrzej K³o-
szewski, Ojcowie Paulini, pracownicy gminy, radni, rodzice oraz sponsorzy.
W swojej wypowiedzi wójt podkre�li³, i¿ realizacja tych zadañ mo¿liwa
by³a dziêki dobrej wspó³pracy pomiêdzy Gmin¹, dyrektorami i nauczy-
cielami oraz rodzicami uczniów. Podczas zajêæ pod has³em �Nie wypalajmy
traw� m³odzie¿ gimnazjalna ze Szczytu przeprowadzi³a ciekawe do�wiad-
czenia chemiczne, pokaza³a przygotowan¹ prezentacjê multimedialn¹
o skutkach wypalania traw, przedstawi³a szereg ciekawostek wykorzystuj¹c
dostêpne w Eko-pracowni pomoce i �rodki dydaktyczne. Uczniowie klas
0-III SP zaprezentowali siê w �Wiosennym spacerze Kacperka�.
Tak¿e uczniowie ZS w Oporowie przygotowali dla go�ci wiele atrakcji.
W�ród nich prezentacjê multimedialn¹ przedstawiaj¹c¹ etapy powstawania
ogródka oraz ekopracowni, pokazy pomocy dydaktycznych i sposobów
ich wykorzystania. Poszczególne stanowiska w ogródku dydaktycznym
omówili cz³onkowie ko³a przyrodniczego, którzy jak profesjonalni prze-
wodnicy poprowadzili zebranych �Zielon¹ drog¹ do wiedzy�. Realizacja
za³o¿onych zadañ przyczyni siê do podniesienia jako�ci pracy szkó³, roz-
wijania aktywno�ci badawczej w�ród uczniów oraz kszta³towania poczucia
odpowiedzialno�ci za stan �rodowiska naturalnego.

EKOLOGICZNY SZCZYT I OPORÓW

W roku szkolnym 2012/2013 Przedszkole Gminne w Strzelcach zrealizo-
wa³o program edukacyjny antytytoniowy �Czyste powietrze wokó³ nas�.
W ramach warsztatów wykorzystano ró¿ne metody pracy z dzieæmi, np.
wycieczka w poszukiwaniu �róde³ dymów, pogadanka, historyjka,
piosenka, prace plastyczne, konkursy, æwiczenia ruchowe i relaksacyjne,
zabawa z �Dinkiem�. Realizatorkami programu w przedszkolu by³y: Iwona
Kaczmarska i Iwona Stêpka.

CZYSTE POWIETRZE

Równie¿ w Przedszkolu Gminnym w Ostrowach zrealizowano taki sam
program, w ramach którego odbywa³y siê wycieczki po okolicy, dzieci
�piewa³y piosenki, bra³y udzia³ w grach i zabawach ruchowych oraz æwi-
czeniach oddechowo-relaksacyjnych, projektowa³y w³asne znaczki �NIE
PAL PRZY MNIE� oraz prace plastyczne, kolorowanki. Dzieci uczestni-
czy³y w spotkaniu z pani¹ stomatolog, która omówi³a znaczenie higieny
ustnej dla zdrowia. Realizatorkami programu w przedszkolu by³y:
Marzena Zwierzchowska i Agnieszka Sza³kowska.
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ULICA BOLESŁAWA WITUSZYŃSKIEGO

Boles³aw Wituszyñski (19.04.1912
- 29.05.1991) urodzi³ siê w Szymo-
nowicach Wielkich w rodzinie
rolniczej. Po ukoñczeniu szko³y
podstawowej uczy³ siê w �redniej
szkole ogrodniczej w Pszczelinie
(warszawskie). Pragn¹c zdobyæ
dobr¹ praktykê ogrodnicz¹ przez
piêæ lat pracowa³ w renomowanych
szkó³kach ro�lin ozdobnych i owo-
cowych w ¯bikowie ko³o Pruszkowa
(u Hosera). Potem otrzyma³ posa-
dê w Koserzu ko³o Kro�niewic
w gospodarstwie ogrodniczo-rol-
nym Hertza. W czasie wojny i tu¿
po wojnie prowadzi³ równie¿ oko-
liczne maj¹tki wprowadzaj¹c
w nich szkó³karstwo.

Pierwsz¹ w³asn¹ szkó³kê za³o¿y³ wraz z bratem w Kutnie zajmuj¹c siê
drzewkami owocowymi i ró¿ami. W³a�nie ró¿e by³y najwiêksz¹ jego
pasja. Dopracowa³ siê czterech w³asnych odmian: �Kutno�(1965) - ró¿a
miniatura, sport �Margo Coster�, �Marylka� (1975)- ró¿a miniatura,
�Kopernik� (1987), �Leszek� (1980). Odmiany �Marylka� i �Kopernik�
znajduj¹ siê w ogrodach papieskich w Watykanie.
Za sw¹ pracê by³ wielokrotnie nagradzany. S¹ to przede wszystkim medale
Z³ota Ró¿a zdobywane wielokrotnie od 1960 roku na Ogólnopolskich
Wystawach Ró¿ (ostatni w 1985), Z³ota ró¿a na Miêdzynarodowej Wystawie
Ró¿ w Chorzowie w 1968 roku, dyplomy uznania za zajêcie I miejsca
w konkursach publiczno�ci, srebrny medal od Niemieckiego Towarzystwa
Mi³o�ników Ró¿ w 1979 roku, �Dyplom uznania za wieloletni¹ i owocn¹
dzia³alno�æ spo³eczn¹ w Stowarzyszeniu In¿ynierów Techników Ogrod-
nictwa £odzi� w 1976 roku, wiele dyplomów zwi¹zanych z udzia³em
w wystawach ró¿ i ogrodniczych w Katowicach i Chorzowie.
Drug¹ pasj¹ Boles³awa Wituszyñskiego by³y ro�liny ozdobne. Tu plonem
jego pracy jest cis �Krzysztof�. Od koñca lat 50 by³ aktywnym dzia³a-
czem Polskiego Towarzystwa Mi³o�ników Ró¿, od tego¿ Towarzystwa
w 1988 roku otrzyma³ dyplom z okazji 50-lecia Firmy �Za wk³ad w osi¹-
gniêcie wysokiego jako�ciowo poziomu produkcji ró¿ w Polsce�.
By³ inicjatorem organizowania wystaw ró¿ w Kutnie. Impreza Kutnowski
Jarmark Ró¿any organizowana by³a przez Kutnowski Dom Kultury od
1975 roku, a pod nazw¹ �wiêto Ró¿y od 1990 r.
Boles³aw Wituszyñski kocha³ drzewa, trosk¹ obdarza³ nie tylko te rosn¹ce
w przydomowym ogrodzie, ale tak¿e miejskie, dba³ o oryginalne egzem-
plarze, ratowa³ chore, zawsze s³u¿y³ rad¹ i pomoc¹. W swoim ogrodzie
mia³ wiele rzadkich i cennych egzemplarzy, m.in. rzadki mi³orz¹b, cedr
atlantycki przywieziony z W³och, libocedrus, rododendrony z ca³ego �wiata.
Przekazywa³ wiele ro�lin do ogrodów botanicznych, rosariów, parków.
By³ m.in. wspó³twórc¹ Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
W swej pracy ogrodniczej du¿o czyta³, ci¹gle uczy³ siê je�dzi³ za granicê.
Utrzymywa³ kontakty nie tylko z lud�mi ze swej bran¿y, znanymi na �wiecie
hodowcami (m.in. w Kutnie go�cili Perkins i Kordes), lecz tak¿e lud�mi
kultury, których pasj¹ by³o ogrodnictwo Chêtnie dzieli³ siê sw¹ wiedz¹
nie tylko z ogrodnikami praktykuj¹cymi w jego Firmie, lecz tak¿e pisz¹c
liczne artyku³y. Imponowa³ ca³kowitym oddaniem swej pracy, d¹¿eniem
do perfekcji, wiedz¹ i wielkimi wymaganiami stawianymi sobie.
Boles³aw Wituszyñski jest pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.

Z ogromn¹ rado�ci¹ i satysfakcj¹ przyjêli�my decyzjê Rady Miasta Kutna
o nazwaniu ulicy imieniem Boles³awa Wituszyñskiego.

Dziêkujemy - TPZK
Poni¿ej zamieszczamy biogram autorstwa Teresy Mosingiewicz.

(...) Najwiêksz¹ winê ponosi oskar¿ony Ludwicki, który na polecenie
Studziñskiego zorganizowa³ grupê KOP w Kutnie (red. KOP - Korpus
Obroñców Polski). Poprzez zrêczn¹ i prowadzon¹ bez zahamowañ
dzia³alno�æ na rzecz KOP-u uda³o mu siê zwerbowaæ do KOP-u wiêksz¹
ilo�æ cz³onków i zobowi¹zaæ ich do dzia³ania na rzecz tej Organizacji.
Potrafi³ zdobyæ potrzebny materia³ propagandowy i organizacyjny
i przekazaæ go Polakom z silnym poczuciem �wiadomo�ci narodowo-
�ciowej. Po wysiedleniu z Kutna natychmiast odda³ siê do dyspozycji
dowództwa Organizacji w Warszawie. Dziêki dobrej pracy przy orga-
nizowaniu grupy w Kutnie, Borucki powierzy³ mu kierownicze
stanowisko w centrali KOP-u. Nowe zadanie Ludwicki zacz¹³ reali-
zowaæ z zapa³em. Dlatego te¿ Ludwickiego mo¿e spotkaæ tylko
najwy¿szy wymiar kary, kara �mierci.
Tak¿e oskar¿ony Czermiñski zaanga¿owa³ siê ¿ywo w realizacjê
celów i w rozprzestrzenianie KOP-u w Kutnie. Na polecenie Ludwic-
kiego werbowa³ kurierów do komunikacji z Central¹ w Warszawie.
Do momentu wysiedlenia by³ tak¿e po�rednikiem miêdzy Ludwickim
a pozosta³ymi cz³onkami grupy w Kutnie, Czermiñski werbowa³
tak¿e nowych cz³onków KOP-u i tak¿e ich zobowi¹zywa³ do werbo-
wania nowych cz³onków. Z uwagi na intensywno�æ, z jak¹ Czermiñski
dzia³a³ na rzecz realizacji celów KOP-u, tak¿e jemu nale¿y wymierzyæ
karê �mierci.
Szczególnie aktywnie na rzecz KOP-u dzia³a³ oskar¿ony W³odarski.
Na bie¿¹co otrzymywa³ paczki z nielegalnymi gazetkami, �cegie³kami�,
identyfikatorami. Przy pomocy tych materia³ów propagandowych
zwerbowa³ 4 nowych cz³onków KOP-u i zobowi¹za³ ich do dzia³al-
no�ci na rzecz Organizacji. Zwerbowanym cz³onkom regularnie
dostarcza³ gazetkê �Polska ¿yje�. Sprzeda³ tak¿e innym Polakom ca³y
szereg �cegie³ek� a zysk odprowadzi³. Na polecenie Czermiñskiego
zwerbowa³ tak¿e Szafrañskiego, który jako kurier odbiera³ z Warszawy
paczki. Bior¹c pod uwagê czynne i intensywne dzia³anie na rzecz
realizacji celów KOP-u nale¿a³o tak¿e oskar¿onemu W³odarskiemu
wymierzyæ karê �mierci, mimo ¿e podczas rozprawy g³ównej w pe³ni
przyzna³ siê do zarzucanych mu czynów.
Tak¿e oskar¿ony Jastrz¹bek w czynny sposób dzia³a³ na rzecz organi-
zacji KOP w Kutnie. Na polecenie Czermiñskiego po�redniczy³ on
w komunikacji miêdzy grup¹ w Kutnie a Central¹ w Warszawie. Nie
tylko odbiera³ z Warszawy paczki z materia³ami propagandowymi
i organizacyjnymi, ale tak¿e przewozi³ przesy³ki, w tym tak¿e pieni¹dze
uzyskane ze sprzeda¿y �cegie³ek�, od dowództwa grupy w Kutnie do
Warszawy. Z uwagi na szeroki zakres dzia³alno�ci na rzecz KOP-u
Jastrz¹bek zas³u¿y³ na karê �mierci.
Oskar¿ony Ladacki tak¿e usilnie dzia³a³ na rzecz realizacji celów KOP-u.
Przez d³ugi czas otrzymywa³ wiele egzemplarzy gazetki �Polska ¿yje�,
a dodatkowe egzemplarze przekazywa³ innym Polakom. Przyj¹³ tak¿e
od Ludwickiego zlecenie werbowania nowych cz³onków. Nie uda³o
siê jednak ustaliæ, czy zlecenie to wykona³. Z tego wzglêdu Senat
odst¹pi³ od wymierzenia Ladackiemu kary �mierci. Jednak oskar¿o-
nego Ladackiego, który nale¿y do krêgów polskiej inteligencji, musi
spotkaæ odpowiednia kara. Odpowiedni¹ kar¹ wydaje siê te¿ byæ kara
10 lat obozu karnego.
Oskar¿ony Paul tak¿e dzia³a³ w sposób szczególnie o¿ywiony. Zobo-
wi¹za³ on paru innych Polaków, którzy wydawali mu siê godnymi
zaufania, do werbowania ze swojej strony nowych cz³onków. Ze wzglêdu
na zeznania oskar¿onego, który zaprzecza, jakoby znanym mu by³o,
i¿ celem KOP-u jest zdrada stanu, wydaje siê, ¿e kara 10 lat obozu
karnego, jest kar¹ adekwatn¹.
Oskar¿ony Serlera wykonywa³ na rzecz organizacji KOP szerok¹ dzia-
³alno�æ werbunkow¹ i rozprowadza³ tak¿e przekazywany mu materia³
propagandowy. Jednak jako okoliczno�æ ³agodz¹c¹ nale¿y przyj¹æ, ¿e
umys³owo nie jest on wysokich lotów, przez co W³odarski, którego
on sam zwerbowa³, zosta³ jego prze³o¿onym. Selera tak¿e w pe³ni
przyzna³ siê do zarzucanych mu czynów. Dlatego te¿ uznano, ¿e kara
8 lat obozu karnego jest dla niego adekwatna.
Oskar¿ony Szymañski wykonywa³ dzia³alno�æ propagandow¹ na rzecz
KOP-u jedynie w ograniczonym zakresie. Poniewa¿ jednak nies³usznie
zaprzecza³, ¿e jest cz³onkiem KOP-u, kara 8 lat obozu karnego wydaje
siê byæ w jego przypadku na miejscu.
Oskar¿ony Sitkowski do organizacji KOP zwerbowa³ tylko oskar¿o-
nego Habusa. Przy werbowaniu Habusa rozwia³ jego w¹tpliwo�ci a
nawet zobowi¹za³ go do darowizny na rzecz Organizacji. Poniewa¿
tak¿e Sitkowski niezgodnie z prawd¹ zaprzecza³, ¿e wiedzia³ o istnie-
niu KOP-u, tak¿e w jego przypadku kara 8 lat obozu karnego wydaje
siê byæ odpowiednia.
Oskar¿ony Habus zwerbowa³ na rzecz Organizacji dwóch innych
Polaków i odpowiednio zobowi¹za³ ich do dzia³ania na jej rzecz. Jednak
Habus nie otrzyma³ gazetki. Z drugiej jednak strony Habus niezgodnie
z prawd¹ zaprzecza³, ¿e wiedzia³ o celach KOP-u i dlatego tak¿e
w stosunku do niego nale¿a³o wymierzyæ karê 8 lat obozu karnego.
Oskar¿ony Kaczmarek zwerbowa³ na rzecz Organizacji dwóch innych
cz³onków i dostarcza³ im gazetkê �Polska ¿yje�. Jednak ju¿ podczas
postêpowania przygotowawczego by³ sk³onny do otwartych zeznañ
i w ten sposób umo¿liwi³ aresztowanie dalszych cz³onków Organizacji.
Podczas rozprawy g³ównej zasadniczo powtórzy³ swoje zeznania.
W zwi¹zku z powy¿szym kara 6 lat obozu karnego wydaje siê byæ
w stosunku do niego wystarczaj¹ca i odpowiednia. (...)
Jacek Saramonowicz �Korpus Obroñców Polski w Kutnie i sprawa Stefana
Paula� [w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom XIII, TPZK, Kutno 2009

UZASADNIENIE WYROKU
Sądu Niemieckiego w Coburgu

z dnia 20 maja 1942 r. (fragment)

W dniu 27 marca 2014 r. obchodzili�my 10 rocznicê �mierci jednego
z Honorowych Obywateli Miasta Kutno - Edwarda Piszka. Otrzyma³ on Ho-
norowe Obywatelstwo Miasta Kutna w dniu 6 czerwca 2000 roku, Uchwa³¹
nr 275/XXV/2000 Rady Miejskiej w Kutnie: Akt Nadania Honorowego
Obywatelstwa Miasta Kutna Na wniosek Prezydenta Miasta Kutna
nadaje siê Honorowe Obywatelstwo Miasta Kutna Szanownemu Panu
Edwardowi Piszkowi ur. dnia 24 pa�dziernika 1916 r. za wybitne zas³ugi
dla rozwoju Kutna oraz jego promocji w Stanach Zjednoczonych
Ameryki, za wszechstronne wsparcie budowy Europejskiego Centrum
Ma³ej Ligi Baseballu, wielkiemu patriocie, filantropowi, przedsiêbiorcy,
przyjacielowi Polski i Polaków.
Polecamy lekturê wspomnieñ Edwarda Piszka pt. �Dziel¹c siê dobrem�,
które spisa³ Jake Morgan. Mo¿na je wypo¿yczyæ w kutnowskiej Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej.
Edward Piszek urodzi³ siê 24 pa�dziernika 1916 r. w Chicago w rodzinie
polskich emigrantów, zmar³ 27 marca 2004 r. By³ znanym w USA i w Polsce
dzia³aczem spo³ecznym, biznesmenem, filantropem. Edward Piszek by³
inicjatorem budowy Europejskiego Centrum Ma³ej Ligi Baseballu w Kutnie.
Jako jeden z pierwszych przekaza³ na budowê Centrum kwotê 100.000 $.
Aktywnie dzia³a³ na rzecz promocji w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Kutna i Europejskiego Centrum Ma³ej Ligi Baseballu. W Stanach Zjed-
noczonych poszukiwa³ sponsorów do kolejnych etapów budowy Euro-
pejskiego Centrum Ma³ej Ligi Baseballu w Kutnie. Dziêki jego akcjom
setki Polaków  i tysi¹ce Europejczyków dosta³o baseballowe rêkawice.
Kocha³ m³odzie¿ i by³ wielkim przyjacielem Kutna, czêsto znajduj¹c czas
aby odwiedziæ nasze miasto. Pozostanie  w naszej pamiêci tak¿e dlatego,
¿e o jego zas³ugach przypominaæ bêdzie jeden ze stadionów Europejskiego
Centrum Ma³ej Ligi Baseballu w Kutnie, który nosi jego imiê. By³ niety-
powym ambasadorem Polski i Polaków. Dzia³alno�æ Edwarda Piszka na
rzecz ojczystego kraju rozpoczê³a siê w koñcu lat sze�ædziesi¹tych, kiedy
to przekaza³ polskiej s³u¿bie zdrowia sprzêt do walki z gru�lic¹ warto�ci
ponad miliona dolarów. Na terenie USA prowadzi³ dzia³alno�æ ukazuj¹c¹
Amerykanom historiê i kulturê naszego narodu. Od pocz¹tku lat dziewiêæ-
dziesi¹tych by³ aktywnie zaanga¿owany w propagowanie idei przyjêcia
Polski do NATO. Za honor uwa¿a³ pomoc Polsce i Polakom. Dyrektor
Fundacji Kopernikañskiej w Warszawie Jerzy Bystrowski przypomina³
jego s³owa: �cz³owiek jest jak jab³oñ, która wydaje owoce...�. Nie zabiega³
o stanowiska, by³ skromnym cz³owiekiem. Odmówi³, gdy w latach 90-tych
ówczesny prezydent Lech Wa³êsa zaproponowa³ mu stanowisko ambasa-
dora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Chcia³ pomagaæ w inny sposób.
Edward Piszek by³ tak¿e za³o¿ycielem takich fundacji i organizacji jak:
Peace Corps Partnership � finansuj¹cego koszty pobytu amerykañskich
nauczycieli w Polsce, Ma³ej Ligi Baseballu w Polsce, Liberty Bell Foun-
dation, Copernicus Society of America, Fundacji Kopernikañskiej w Polsce
i Muzeum Tadeusza Ko�ciuszki w Filadelfii. Posiada³ doktorat honoris
causa Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. By³ uhonorowany
wysokimi odznaczeniami m. in. Krzy¿em Komandorskim z Bia³¹ Gwiazd¹
Orderu Odrodzenia Polski, Nagrod¹ Pokoju Miasta Jerozolimy, Nagrod¹
Cz³owieka Roku Rotary International. Otrzyma³ równie¿ odznaczenie
Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej. W 1998 roku nominowany by³ przez
Kongres USA do Prezydenckiego Medalu Wolno�ci.
Dziêkujê Irenie Bielickiej z Urzêdu Miasta Kutna za udostêpnienie mate-
ria³ów dotycz¹cych dzia³alno�ci spo³ecznej Edwarda Piszka w Kutnie.

Bo¿ena Gajewska

HONOROWY OBYWATEL

Tak siê z³o¿y³o, ¿e moje �wiadectwo maturalne wystawione przez Lic.
Og. im. J. Kasprowicza w Kutnie w 1958 roku nosi numer pierwszy. (...)
(...) Nasza klasa liczy³a 14 osób, wychowawc¹ by³ prof. Cz. Widelski,
którego postaæ nierozerwalnie kojarzy siê z histori¹ naszego Liceum.
Egzamin maturalny rozpoczynali�my w po³owie maja - 1958 roku. Naj-
pierw egzaminy pisemne z jêz. polskiego i matematyki. Po kilku dniach
przerwy rozpoczyna³y siê egzaminy ustne. Wraz z kole¿ankami �lêcza-
³am po nocach nad ksi¹¿kami. Wydawa³o mi siê, ¿e wci¹¿ nie jestem do-
brze przygotowana do egzaminów. Najpierw by³ jêz. polski, którego uczy³a
prof. Barbara Bry³owa, nastêpnie biologia, której uczy³ prof. Stefan
Tomaszewski; mo¿na by³o tak¿e wybraæ historiê, której uczy³ wówczas
prof. Eugeniusz Walczak. Ja zdawa³am jêzyk polski i biologiê.
Blada i wystraszona stanê³am przed drzwiami, za którymi mêczyli siê ju¿
moi koledzy. Pamiêtam, ¿e w³a�nie wtedy podszed³ do mnie dyrektor szko³y
prof. Józef Mierzwiñski. Spokojnym g³osem i z u�miechem zacz¹³ mnie
uspokajaæ. Jednak ani ja, ani stoj¹ca obok kole¿anka nie mog³y�my
wykrztusiæ s³owa. Prof. Mierzwiñski powiedzia³ wówczas: - �A czy wy
dzisiaj jad³y�cie?�. Pokrêci³y�my przecz¹co g³owami. Dyrektor siêgn¹³
wtedy do kieszeni i wyj¹³ du¿¹ okr¹g³¹ monetê. �Macie tu piêæ z³otych
i id�cie kupiæ sobie jakie� bu³ki�.
Nie pamiêtam ju¿ czy rzeczywi�cie zjad³y�my owe bu³ki, ale gest dyrektora
Mierzwiñskiego wp³yn¹³ na nas koj¹co, pozwoli³ zapomnieæ o nerwowej
atmosferze i kiedy wchodzi³am na egzamin by³am ca³kowicie uspokojona,
a przed oczyma wci¹¿ tkwi³ obraz u�miechniêtej twarzy dyrektora. (...)
(...) Tak siê z³o¿y³o, ¿e moje maturalne podniecenie powróci³o po wielu,
wielu latach. W roku 1985 egzamin dojrza³o�ci zdawa³ w tej samej szkole,
tylko ju¿ w jej nowej siedzibie przy ul. Okrzei la, mój syn. Podobnie jak
w roku 1958, tak i w 1985 na drugim egzaminie ustnym mojego syna
- tym razem z historii - pojawi³ siê przedstawiciel Kuratorium. (...)

Jadwiga Adamczyk-Michalska

(...) W murach przy ul. Staszica w Kutnie znalaz³em siê we wrze�niu 1955 r.
w grupie tzw. LIM-owców, tj. uczniów Pañstwowej Szko³y Muzycznej,
którzy od tego w³a�nie roku szkolnego mieli obowi¹zek uczêszczania rów-
nie¿ do Liceum Ogólnokszta³c¹cego. By³ to eksperyment, który, jak siê
w praktyce okaza³o, mia³ dla wielu z nas kolosalne znaczenie.
Nazwa LIM mia³a charakter zwyczajowy, gdy¿ przed utworzeniem Pañ-
stwowej Szko³y Muzycznej w zabytkowym budynku w parku Wiosny
Ludów w Kutnie mie�ci³a siê siedziba Ludowego Instytutu Muzycznego.
Kutnowianie przywykli do niej i tak ju¿ zosta³o.
Ch³opcy z LIM-u traktowani byli pocz¹tkowo przez swoich kutnowskich
kolegów z pewn¹, powiedzia³bym, nonszalancj¹. Wynika³o to zapewne
st¹d, ¿e wywodzili�my siê z ma³ych miasteczek i wsi, i nie od razu potra-
fili�my nawi¹zaæ bliskie, kole¿eñskie kontakty. Ja znalaz³em siê w klasie
VIIIb i przez pewien czas równie¿ czu³em siê nieco obco w nowym towa-
rzystwie. Trwa³o to jednak krótko. G³ównym czynnikiem integruj¹cym
mnie z klas¹ sta³y siê moje wyniki w nauce. Szybko prze³ama³em nastroje
pesymizmu i sta³em siê jednym z lepszych uczniów w klasie. Od tej pory
nieco zarozumiali koledzy zaczynali zabiegaæ o moje wzglêdy. Stali�my
siê naprawdê �wietn¹ grup¹. Tu muszê dodaæ, ¿e nie by³o rzecz¹ ³atw¹
³¹czenie nauki w szkole muzycznej i ogólnokszta³c¹cej. O skali trudno�ci
niech �wiadczy fakt, ¿e jako jedyny z grupy �Ch³opców z LIM-u�, którzy
rozpoczêli naukê w 1955 r., zdoby³em �wiadectwo maturalne w przepiso-
wym terminie. O atmosferze panuj¹cej w szkole decyduj¹ w pierwszej
kolejno�ci jej nauczyciele. S¹dzê, ¿e w latach 1955-1959 w LO im.
Kasprowicza pracowa³a grupa wspania³ych pedagogów kierowanych przez
dyrektora, prof. Józefa Mierzwiñskiego. (...)
(...) Chcia³bym powiedzieæ kilka s³ów o tym, czego w oficjalnych mate-
ria³ach brak - o dyrektorze Mierzwiñskim jako o cz³owieku. By³ bez reszty
oddany swojej m³odzie¿y. Za pozornie surowym wyrazem twarzy kry³o
siê go³êbie serce. Dba³ o porz¹dek i dyscyplinê, ale kiedy móg³, ¿artowa³
z nami. Kocha³ muzykê, czego dowodem by³y s³ynne apele, podczas których,
z Jego polecenia wykonywa³em na szkolnym akordeonie ró¿ne melodie.
Akordeon ten znajdowa³ siê w gabinecie dyrektora i z tego powodu mia³em
okazjê odbycia wielu rozmów z prof. Mierzwiñskim na ró¿ne tematy (cie-
kaw jestem, co siê sta³o z tym historycznym akordeonem?). Nie mogê nie
napisaæ, ¿e wytworzy³a siê miêdzy nami niæ szczególnej, wzajemnej
sympatii. To dyrektor Mierzwiñski wbrew obowi¹zuj¹cym przepisom
przyzna³ mi stypendium (pierwsze stypendium otrzymywa³em w szkole
muzycznej) za bardzo dobr¹ naukê. I jeszcze jedno - ten pozornie opano-
wany cz³owiek rozp³aka³ siê, gdy wrêcza³ mi �wiadectwo maturalne jako
najleszemu uczniowi w klasie. Ja uczyni³em zreszt¹ to samo. (...)

Prof. dr hab. Marian Wilk

PIERWSZY Z LIM−uNA ZAWSZE POZOSTANĘ PIERWSZA
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OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie w Kutnie,
ul. Krasiñskiego, pow ok. 48 m2,
parter, 3 pokoje + aneks ku-
chenny. Tel. 0519-592-418

Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2

w Krzesinie 500 m od trasy
A2, wszystkie media. Tel. 0603-
639-456

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

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Sprzedam du¿y dom jednoro-
dzinny w zabudowie bli�niaczej,
dzia³ka 360 m2, wszystkie media,
centrum Kutna. Tel. 509-302-316
Sprzedam dom 153 m2 przebudo-
wany, rozk³adowy, wszystkie me-
dia, dzia³ka 1840 m2, Wo�niaków.
Tel. 605-557-827
Sprzedam kamienicê w Kutnie
przy ul. M.C. Sk³odowskiej 27,
z wolnym od 1.01.2012 r. miesz-
kaniem ok. 60 m2 (2 p +k+³, przed-
pokój) dzia³ka 898 m2, cena 300
tys. z³. Tel. (58) 348-73-32
Sprzedam dom 220 m2 wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2. Tel.
507-072-007
Sprzedam dzia³ki komercyjne
pod dzia³alno�æ gospodarcz¹
o powierzchni od 2000 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

Sprzedam lub wynajmê lokal han-
dlowy 25 m2 + mieszkanie 73 m2,
�cis³e centrum Kutna. Tel. 500-
034-650
Sprzedam magazyn 375 m2 nowo
pobudowany, na dzia³ce o pow.
1700 m2, Kutno. Tel. 501-669-196
Sprzedam lokal handlowy 25 m2

+ mieszkanie 73 m2 �cis³e cen-
trum Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal handlowy pod
dzia³alno�æ 25 m2, �cis³e centrum
Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ han-
dlowo-us³ugow¹ przy ul. Królew-
skiej. Tel. 519-762-235
Wynajmê domek 60 m2 dla
przedstawiciela firmy (wszystkie
media). Tel. 609-534-752
Posiadam do wynajêcia lokale
o pow. 2 x 90 m2 na ka¿d¹ dzia-
³alno�æ, centrum Kutna. Faktura
VAT. Tel. 501-669-196, 501-666-527
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 (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wej�cie.
Tel. 509-302-316
Posiadam do wynajêcia lub sprze-
dam magazyn w Kutnie o pow.
400 m2 + dwa gara¿e + bud.
mieszkalny do remontu na dzia³ce
ogrodzonej 3000 m2. Mo¿liwo�æ
najmu czê�ciowego lub zmiana
adaptacji lokali. Tel. 24 355-68-64,
501-666-527
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowa-
nia osoby niepe³nosprawnej wraz
z wózkiem po schodach. Maks.
obci¹¿enie 130 kg. Tel. 0-604-
913-028
Sprzedam tanio wannê z hydro-
masa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piasko-

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

Dla 5-8 osób: 3 pokoje, du¿a kuchnia, ³azienka, hall. Umeblowane. Wysoki
standard. Do dyspozycji du¿y ogród do rekreacji, miejsce na grila, 6-8 miejsc
parkingowych na terenie, 10 minut dojazd do centrum Kutna. Cena 20 z³
za dobê od osoby. Wystawiam fakturê Vat lub rachunek. Mo¿liwo�æ parko-
wania na terenie posiad³o�ci lub korzystania z gara¿u na 2 auta dodatkowo.

Kontakt: 510-991-497

TANIE KWATERY PRACOWNICZE od zaraz!
Wynajmę FIRMIE cały dom pod Kutnem

DID¯EJ - bale, wesela,
imprezy okoliczno�ciowe.

Tel. 609-107-203

wiec na elewacjê budynków. Tel.
519-762-235
Sprzedam 2 dzia³ki rekreacyjne
w Gorzewie, Jez. Sumino (ogro-
dzone, uzbrojone, z domkiem
holenderskim o pow. 40 m2 ka¿dy)
wraz z P.T. zabudowy. Istnieje
mo¿liwo�æ wykupu komercyjnego
doj�cia do jeziora. Pe³ny las, do
jeziora 150 m. Pow. dzia³ki 540 m2.
Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê w Skrzynkach.
Tel. 784-336-270
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
ROD Bielawki k/Kutna. Domek
drewniany obity siding�iem,
woda, pr¹d. Tel. 695-591-002
Odst¹piê plac na cmentarzu
w Kutnie, przy 1 bramie. Tel. 667-
218-122
Wynajmê halê magazynow¹
przy ul. Pó³nocnej. Tel. 512-
335-561
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 64 m2, III p. cztery pokoje
+ kuchnia (³azienka, WC), du¿y
balkon. Tel. 24 253-79-36
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 44,62 m2 w centrum Kutna,
I p, 2 pok., kuchnia przedpokój
i ³azienka. Tel. 724-603-590
Sprzedam dom w Wierzbiu lub
zamieniê na bloki z dop³at¹ do
40 m2. Tel. 601-390-784
Sprzedam dom 100 m2 na dzia³ce
550 m2, po remoncie na ul. £ódz-
kiej w Kutnie. Pozostawiam
meble. Tel. 603-403-982
Sprzedam kontener mieszkalny
6,00x2,50. Tanio! Tel. 663-910-355
Sprzedam lub zamieniê (np. na
ci¹gnik) dzia³ki rolne (z ³¹kami
¿wirowymi) k/Wa³ów. Tel. 663-
933-359 lub 514-200-778

SPORT SZKOLNY

SP „JEDYNKA”
Zabójstwo - czy obrona
w³asna!?
Na terenie gminy Strzelce kutnow-
scy policjanci zatrzymali 18-letni¹
mieszkankê powiatu kutnowskiego.
Jak wynika z dotychczasowych
ustaleñ �ledztwa kobieta u¿ywaj¹c
no¿a zada³a �miertelne ciosy 32-let-
niemu mê¿czy�nie. Kobieta mia³
ponad 2 promile alkoholu w orga-
nizmie.

Z³odziejska kominiarka
Na terenie gminy £aniêta z³odziej
w kominiarce na g³owie wszed³ do
sklepu spo¿ywczego, gdzie strasz¹c
ekspedientkê no¿em za¿¹da³ pie-
niêdzy oraz papierosów. Otrzyma³
300 z³otych gotówki oraz 4 paczki
papierosów po czym oddali³ siê
w nieznanym kierunku.

Nielegalna uprawa
Na terenie gminy Nowe Ostrowy
kutnowscy policjanci w budynku

gospodarczym ujawnili nielegaln¹
uprawê �rodków odurzaj¹cych
w ilo�ci 360 sadzonek. Ponadto
w czasie przeszukañ znale�li: 281
gramów marihuany, 623 sztuk
tabletek ekstazy, 477 gramów am-
fetaminy. Zatrzymano do sprawy
dwie osoby w wieku 25 i 35 lat.

Kutnowski szejk
W Adamowicach, gmina Kutno,
skradziono z zaparkowanego na
terenie stacji paliw pojazdu ciê¿a-
rowego Scania olej napêdowy
w ilo�ci oko³o 200 litrów.

Lisek
W Kutnie, przy ulicy Wspólnej, po
zerwaniu k³ódki zabezpieczaj¹cej
wrota do kurnika z³odziej skrad³
z jego wnêtrza pi³ê spalinow¹ war-
to�ci oko³o 400 z³otych.

Wandal
W Kro�niewicach, przy ulicy Prusa,
wandal rzucaj¹c kamieniem uszko-

dzi³ szybê czo³ow¹ i lakier w samo-
chodzie Fiat CC. Warto�æ strat 550
z³otych.

Nawet �wiat³owody
W Kutnie, przy ulicy Metalowej, po
przeciêciu linii �wiat³owodowej
z³oczyñca skrad³ j¹ na szkodê jednej
z firm telekomunikacyjnych. War-
to�æ strat 2 tysi¹ce z³otych.

Przesadzanie
W Za³usinie, po zerwaniu k³ódki,
z³odziej wszed³ do wnêtrza gara¿u
sk¹d skrad³ sprê¿arkê, szlifierkê
k¹tow¹, pi³ê spalinow¹, pi³ê spali-
now¹ i prostownik. Straty - oko³o
2 tysi¹ce z³otych.

Skutek nieuwagi
W Kutnie, przy ulicy Wilczej, z³o-
dziej wykorzystuj¹c uchylone okno,
wszed³ do mieszkania sk¹d zabra³
300 z³otych i bi¿uteriê. Warto�æ
strat oko³o 5 tysiêcy z³otych.
W Kro�niewicach, przy ulicy Tar-

gowej, z³odziej wykorzystuj¹c
nieuwagê pokrzywdzonej z jej torby
skrad³ portfel z zawarto�ci¹ dowodu
osobistego, legitymacji rencisty,
karty p³atniczej oraz 300 z³otych
gotówki.

Wypadek
W miejscowooci Golêdzkie kieru-
j¹ca osobowym Citroenem 52-letnia
kobieta zjecha³a z pasa drogi i wje-
cha³a do przydro¿nego rowu ude-
rzaj¹c w przepust wodny. Kobieta
trafi³a do kutnowskiego szpitala.

Zawalenie
W niedzielê w Kutnie, przy ulicy
29 Listopada, oko³o godziny 12.00
zawali³ siê pustostan, parterowy
budynek ze strychem. W budynku
zgin¹³ 41-letni mê¿czyzna, na któ-
rego zawali³ siê strop. Drugiemu
z mê¿czyzn uda³o siê uciec. Na
prywatnym domku widoczne by³y
napisy o gro�bie zawalenia.

Sprzedam Fiata 126p rok 2000
oraz czê�ci zapasowe. Tel. 663-
910-355
Sprzedam okno PCV o wym
2,05x140 od zew. orzech wew.
bia³e. Tel. 665-981-260
Sprzedam tanio biurko, aparat do
masa¿u, ró¿ne filmy na DVD
(w tym erotyczne). Tel. 504-254-132
Sprzedam materac przeciwodle-
¿ynowy zmiennoci�nieniowy
wraz z pompk¹ za 100 z³. Tel.
661-416-460
Sprzedam altankê, wym.
3,10x2,70 m. Cena 2.500 z³. Tel.
608-653-794
Sprzedam ³ó¿eczko dzieciêce
"Gluck. Jasna olcha. Z szuflad¹
na bieliznê. Tel. 603-403-982
Niania podejmie pracê (d³ugo-
letnie do�wiadczenie). Tel. 504-
434-273

Sprzedam tanio ³ó¿ko z mate-
racem szer. 160 cm, plus dwie
szafki nocne. Tel. 604-093-882

W drodze do pó³fna³u ch³opcy z ,,Jedynki� wygrali kolejno:
mistrzostwa Kutna, mistrzostwa powiatu kutnowskiego, mistrzo-
stwa rejonu wojewódzkiego. W pó³finale wojewódzkim w Sieradzu
ch³opcy rozegrali 2 mecze w swojej grupie, wygrywaj¹c kolejno
z Tomaszowem Mazowieckim 47:12 i z Radomskiem 48:13.

W dniu 28 marca 2014 r. w Sieradzu odby³y siê pó³fina³y woje-
wódzkie w minipi³ce koszykowej ch³opców. Udzia³ w turnieju
wziê³a tak¿e Szko³a Podstawowa nr 1 w Kutnie.

Zwyciêska dru¿yna gra³a w sk³adzie: Kamil Bielecki, Artur Lewan-
dowski, Igor Sobczyk, Hubert Bobrzak, Hubert Kopañski, Mi³osz
Tomczak, Grzegorz Jaworski, Micha³ Kaliñski, Julian Kozanecki,
Sylwester Gajek, Damian �wierczyñski, Gracjan Witczak, Micha³
Olejnik; trener Aleksander Grabowski, kierownik Andrzej Pietrzak.
Uczniowie z ,,Jedynki� 23 kwietnia 2014 r. w Uje�dzie zagraj¹
fina³ wojewódzki!

Koszykówka

£ódzki Szkolny Zwi¹zek Sportowy by³ organizatorem fina³u wojewódz-
kiego dziewcz¹t w ramach Licealiady. Zawody odby³y siê w Pa³acu Spor-
towym. Zespó³ trenera Mariusza £ubiñskiego, reprezentuj¹cy Zespó³ Szkól
nr 1 w Kutnie, w walce o pierwsze miejsce uleg³ 23:59 dru¿ynie LO
z Aleksandrowa £ódzkiego, aktualnemu mistrzowi Polski szkó³ ponad-
gimnazjalnych. To du¿y sukces �Staszica� i trenera. �Staszic�: Kinga
Sikora, Kinga Kaczor, Monika Kolasiñska, Marta Domañska, Klaudia
Matczak, Patrycja Matczak, Magdalena Æwirko-Godycka, And¿elika
Przytulska, Natalia Marciniak, Natalia Za³uga.

„STASZIC” WICEMISTRZEM

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

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

Kurki, koguty
odchowane oraz

kury rasy leghorn

zamawiaæ:
Sójki - Parcel 3a

Tel. (24) 252-11-34

Kurki, koguty
odchowane
zamawiaæ:

D¹browice Rynek
Tel. (24) 252-28-84

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
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Pi³ka no¿na

To has³o ju¿ XIV turnieju futbolowego o Puchar Tymbarku. Rozegrano,
na �Orliku� Szko³y Podstawowej nr 9 w Kutnie, fina³y powiatu kutnow-
skiego dziewcz¹t i ch³opców w kategorii U-10 i U-12. Reprezentantami
powiatu na fina³ wojewódzki w�ród 10-latków zosta³y dru¿yny: SP nr 6
w Kutnie (dziewczêta) - Sandra Kadziak, Oliwia Frontczak, Barbara
Zawierucha, Natalia Traczyk, Oliwia Walburg, Paulina Stoliñska, Julia
Tuliñska, Wiktoria Karolewska oraz UKS AP M³ode Lwy - Kutno - Kacper
Sadowski, Filip Ny�kiewicz, Dawid Kowalski, Piotr Swyszcz, Kacper
Bielawski, Oskar Karboñski, Mi³osz Kadecki, Jakub Kowalczyk, Jakub
D¹browski, Adrian G³ogowski, Bartosz Widawski, Jakub Gródecki;
trener Mariusz Jakubowski. Natomiast zespo³ami Ziemi Kutnowskiej na
fina³ regionalny 12-latków zosta³y dru¿yny: SP w Imielnie (dziewczêta) -
Klaudia Trzecia, Kinga Mularska, Aleksandra Banasiak, Patrycja Zió³-
kowska, Natalia Otto, Agata W³odarczyk, Weronika Turowiecka, Klaudia
Wi�niewska oraz SP nr 6 w Kutnie (ch³opcy) - Pawe³ Kwiatkowski, Micha³
Kwiatkowski, Patryk Guzek, Mateusz Stawirowski, Tobiasz �ródecki,
Maciej Ka�mierczak, Dawid Wiciñski, Kamil Ulatowski, Przemys³aw
Szczepañski, Szymon Kolczyñski; trener S³awomir Rybarczyk. Zawody
sêdziowa³ Roman Walczak, a dwa turnieje przygotowali i organizowali
pracownicy Miejskiego Klubu Sportowego �Kutno� - S³awomir Ryszkiewicz.

Z PODWÓRKA NA STADION

VI kolejka rundy wiosennej nie by³a szczê�liwa dla zespo³u III ligowego
�Miejskich�. Kutnianie, którzy walcz¹ o miejsce premiowe w nowej trzeciej
lidze z³o¿onej z dru¿yn ju¿ czterech regionów, niestety zawiedli znów
swoich jeszcze licznych fanów i tylko zremisowali z przeciêtnie graj¹cym
rywalem.

MKS Kutno - Pogoñ Grodzisk Maz. 0:0
MKS: Soko³owicz, Kubiak, Pomorski (72 Jakubowski), ̄ ó³towski, P³acheta,
Gorczyczewski, Mitura, Szyc, (63 Garczewski), Wawrzyñski, Bojaruniec,
Kaczor. Podopieczni trenera Andrzeja Grzegorka i kierownika Andrzeja
Królaka mieli przewagê, zw³aszcza w drugiej po³owie spotkania, ale...
nie umiej¹ jeszcze strzelaæ w �wiat³o przeciwnika bramki... skutecznie.
A na tym polega przecie¿ istota futbolu!

INDOLENCJA STRZAŁOWA

Zespó³ trenera Jaros³awa Krysiewicza zakoñczy³ rozgrywki I ligi na trzeciej
lokacie (za PC Siden Toruñ i MOSiRem Krosno). W ostatnim meczu
pokona³ 10 w tabeli Astoriê Bydgoszcz.

Polfarmex Kutno - Astoria Bydgoszcz 76:62
(w kwartach: 20:18, 15:17, 28:7, 13:19)

�Kutno�: Krzysztof Jakóbczyk 8, Jakub Garbacz 0, S³awomir Sikora 3,
Mateusz Szwed 2, Jakub D³uski 8, Mateusz Bartosz 15, Hubert Mazur 19
(4x3), Dawid Brêk 2, Norbert Kulon 4, Wojciech Glabas 2, Szymon Rduch 4,
Hubert Pabian 9. Dru¿yna z Bydgoszczy (trener Aleksander Krutikow)
gra³a bardzo ambitnie i przez 17 minut nawet prowadzi³a. Kutnianie naj-
wiêksze prowadzenie osi¹gnêli w 34 minucie (69:45). Teraz play-offy.
Nasi graæ bêd¹ z Soko³em £añcut (6 miejsce) do 3 wygranych. Pierwsze
dwa mecze w Kutnie.

„POLFARMEX” NA 3 MIEJSCU
Koszykówka

Nareszcie zespó³ trenera Andrzeja Grzegorka i kierownika Andrzeja Królaka
prze³ama³, po serii pechowych pora¿kach i remisach, z³¹ passê i pokona³
na wyje�dzie gro�ne rezerwy pierwszoligowego GKS-u Be³chatów, a gra³o
w nim 6 pi³karzy z jego szerokiej kadry. Wygrana zas³u¿ona, a bramki
i akcje �Miejskich� godne filmowania.

GKS II Be³chatów - MKS Kutno 1:3 (0:1)
Bramki: 0:1 - Daniel Mitura (2), ); 0:2 - Sylwester P³acheta (52), 0:3 -
Mitura (62), 1:3 - Jakub Paluszkiewicz (82). Zdaniem Andrzeja Królaka
by³o to najlepsze spotkanie kutnowskiego zespo³u do tej pory. Kierownik
podkre�li³ tak¿e �wietne ustawienie dru¿yny podczas meczu przez trenera
Grzegorka. Tak trzymaæ Panowie!

BRAWO MKS!

Rozpoczê³y siê mecze play-off o tytu³ najlepszej dru¿yny PZKOSZ.
Zespo³y graj¹ do 3 wygranych. W pierwszej turze (æwieræfina³y) kutnianie
(3 lokata) zmierzyli siê dwukrotnie z 6 zespo³em I ligi - Soko³em £añcut.
Pierwsze spotkanie zakoñczy³o siê niespodziank¹ in minus, bowiem pod-
opieczni Jaros³awa Krysiewicza wyra�nie ustêpowali rywalowi, który pro-
wadzi³ przez 35.36 min. i zas³u¿enie przegrali 67:78. Kibice, którzy jak
zwykle licznie przybyli do �Dziewi¹tki�, nie poznawali swojej dru¿yny,
która w ca³ym meczu mia³a tylko 34,7% skuteczno�ci (go�cie 45,5%).
W drugim spotkaniu �Polfarmex� zagra³ z ambicj¹ i du¿¹ wol¹ walki.
Pokona³ bezdyskusyjnie ekipê trenera Dariusza Kaszowskiego 84:53 pro-
wadz¹c przez ca³e spotkanie (tylko raz by³ remis). Co najwa¿niejsze,
skuteczno�æ rzutów by³a na poziomie 50%.

Polfarmex Kutno - Sokó³ £añcut 67:78
(w kwartach: 13:9, 11:16, 25:21, 18:22)

�Kutno�: Jakóbczyk 22, Mazur 14, Sikora 6, D³uski 6, Bartosz 6, Kulon 6,
Pabian 3, Garbacz 2, Brêk 2, Glabas 0, Rduch 0.

Polfarmex Kutno - Sokó³ £añcut 84:53
(w kwartach: 21:5, 20:17, 26:18, 17:13)

�Kutno�: Mazur 17, Bartosz 15, Jakóbczyk 14, D³uski 14, Pabian 10,
Rduch 6, Garbacz 3, Brêk 2, Kulon 2, Sikora 1, Szwed 0.

GRAJĄ DZIEWCZĘTA MKS−u

REMIS Z SOKOŁEM

Karate

W Warszawie odby³y siê IX Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami.
Otwarcia dokona³ tradycyjnie prezes Polskiej Federacji Dalekowschod-
nich Sztuk i Sportów Walki Ryszard Murat, 10 dan. Sêdzi¹ g³ównym,
wytypowanym przez federacjê, po raz kolejny zosta³ prezes Kutnowskiego
Klubu Tsunami Tadeusz Ryniec, 8 dan. Lekarzem g³ównym, po raz 9, zosta³
wiceprezes kutnowskiego klubu dr nauk med. Maciej Misztal, 6 dan. Kie-
rownikiem dru¿yny by³ sensei Tomasz Fajkowski, 1 dan. W�ród sêdziów
byli równie¿ instruktorzy z Kutna: Jacek £ukawczyk, 6 dan, Andrzej Misztal,
5 dan. Nasi zawodnicy wywalczyli medale w konkurencjach: kategoria
juniorzy starsi mê¿czyzni: Emilian Fajkowski z³oty medal w Kata Tsunami
Indywidualne, kategoria juniorzy: Zuzanna Pszenna - z³oty medal w K1
Light-Contact kobiety, z³oty medal w Makiwara Kumite, Wojciech Ludwi-
czak - 5 miejsce w sumo-Grapling, Maciej Ludwiczak - 5 miejsce w sumo-
Grapling, 7 miejsce w makiwara-Kumite, kategoria kadeci mê¿czy�ni:
Konrad Pasikowski - z³oty medal w Makiwara-Kumite, z³oty medal
w Renraku-Waza, kategoria juniorzy m³odsi: Wiktoria £ukawczyk - srebrny
medal w Makiwara-Kumite, Krystian Piela - srebrny medal w sumo-Gra-
pling, Micha³ Nowicki - 4 miejsce w ranraku-waza, 6 miejsce w Sumo-
Grapling, 7 miejsce w Makiwara Kumite, Witold Bielecki - 4 miejsce
w Sumo-Grapling, 13 miejsce w Makiwara-kumite, Wiktoria Eizenchart
- 5 miejsce w Makiwara-Kumite, kategoria seniorzy mê¿czy�ni do 80 kg:
Marcin Ba³atka - 5 miejsce w K1 Full-Contact Kumite. Dru¿ynowo
Kutnowski Klub Karate-dö Tsunami zaj¹³ 6 miejsce na 17 startuj¹cych
zespo³ów. Na tych mistrzostwach otrzymali certyfikaty potwierdzaj¹ce
zdobycie wy¿szych stopni mistrzowskich dwaj mistrzowie z Kutna:
Tadeusz Ryniec zdoby³ stopieñ 8 dan i tytu³ hanshi, Maciej Misztal sto-
pieñ 6 dan i tytu³ shihan. W mistrzostwach Polski wziê³o udzia³ oko³o
80 osób z ca³ej Polski.

SUKCESY KUTNIAN

MKS Sirmax: Julia Ambroziak 2, Julia Brewiñska 2, Natalia Kacalak 19,
Sara Kubiak 5, Julia Myszkowska 14, Natalia Pietrzak 12, Julia Pi³acik 5,
Zuzanna Sikorska 5, Alicja Stelmasiak 4, Iga Wo�niak 8, Aleksandra
¯urawik 8. Gratulujemy!
W sezonie 2013/2014 w mistrzostwach bra³o udzia³ 10 zespo³ów. Nasze
dziewczêta wygra³y 8 spotkañ, 1 przegra³y. Trener Adam Paw³owski:
�Drugie miejsce jest sukcesem. W porównaniu z ubieg³ym sezonem dru-
¿yna zanotowa³a awans o dwie lokaty, a przy odrobinie szczê�cia mog³a
zostaæ mistrzem rozgrywek. Praca z tak zaanga¿owanym zespo³em i jego
rodzicami to wielka przyjemno�æ. Warto tej dru¿ynie stworzyæ takie wa-
runki, w których mog³aby realizowaæ za³o¿one cele�.

Wojewódzka liga m³odziczek U-14
MKS Kutno - £KS KK £ód� 72:62

(w kwartach: 20:16, 14:22, 18:17, 32:17)
MKS: Milena Adamiak 2, Weronika Bogdañska 19, Magdalena Buczyñska 2,
Marta Erwiñska 8, Joanna Garstka 0, Karolina Jankowska 0, Zuzanna
Jêdrzejczak 11, Ma³gorzata £ukasiewicz 0, Kamila Pi³acik 4, Daria Rau-
rowicz 2, Blanka Zawierucha 12, Anna ¯eberkiewicz 12; trener Mariusz
£ubiñski. W koñcowej klasyfikacji fina³u B (o miejsce 5-8) zespó³ MKS-u
zaj¹³ 3 miejsce.

Wojewódzka liga ¿aczek U-12
W finale o miejsca 1-4, rozegranym w £odzi, znakomicie spisa³a siê dru¿yna
trenera Adama Paw³owskiego zostaj¹c wicemistrzami regionu ³ódzkiego
po niezwykle zaciêtym i wyrównanym meczu z gospodyniami turnieju.
Sympatyczne kutnianki przegra³y... po dogrywce! Wyniki: MKS Sirmax
Kutno - Ósemka Skierniewice 42:20; (8:8, 18:4, 8:4, 8:4); £KS KK £ód�
- MUKS Be³chatów 41:30; MUKS Be³chatów - Ósemka Skierniewice
25:35; £KS KK £ód� - MKS  Sirmax Kutno 46:42 d. (4:6, 8:9, 10:15,
18:10, dogrywka 6:2).

Podczas Zebrania Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu Uczel-
nianego Akademickiego Zwi¹zku Sportowego WSGK w Kutnie podsu-
mowano pracê w dwuletniej kadencji ustêpuj¹cego Zarz¹du, który po
od³¹czeniu siê sekcji koszykówki mêskiej z dniem 1 stycznia 2013 roku
(obecnie KKS �Pro-Basket�), skupia siê przede wszystkim na pracy
z m³odzie¿¹ i udziale swoich zawodników w sporcie powszechnym i aka-
demickim, i to z powodzeniem zarówno w ligach amatorskich m. Kutna
jak i rozgrywkach miêdzyuczelnianych regionu i kraju. Nowy Zarz¹d tworz¹,
oprócz prezesa Mieczys³awa Ga³usy - ju¿ ósma Jego z rzêdu kadencja!
- wiceprezes Maciej Kopacki, sekretarz Patryk Kubiak i cz³onkowie: Marcin
Wi�niewski oraz Piotr Pietrzak. Powodzenia!

GAŁUSA PONOWNIE PREZESEM

Wojewódzka liga skrzatek U-11
MKS Kutno - TK Basket II Stryków 91:5 (23:0, 15:0, 33:0, 20:5)

MKS Kutno - TK Basket III Stryków 114:0 (26:0, 24:0, 30:0, 34:0)
Turniej rozegrano w Kutnie (SP nr9). Warto odnotowaæ tak¿e wynik meczu
MKS Ósemki Skierniewice z TK Basket III Stryków 199:0 (!) MKS Kutno:
Justyna Andziak 6, Aleksandra Filipczak 6, Weronika Galant 23, Natalia
Go³ofit 23, Ma³gorzata Jab³oñska 4, Wiktoria Koperska 20, Julita Komo-
rowska 4, Wiktoria Langiewicz 2, Gabriela Nadolska 20, Julia Pi³acik 24,
Sandra Rogoziñska 2, Kinga Stasinowska 29, Alicja Stelmasiak 24, Wik-
toria �wiêcka 4, Nikola Tomasik 4, Wiktoria Wojtczak 10. Po dwóch tur-
niejach zespó³ MKS Kutno zajmuje drugie miejsce w tabeli rozgrywek
(3 wygrane, 1 pora¿ka). Trener Karolina Kociurska-Tomczak: �Dziewczêta
swoj¹ przygodê z koszykówk¹ rozpoczê³y w pa�dzierniku 2013 r. Grupê
stanowi 29 zawodniczek (roczniki: 2003, 2004, 2005, 2006). To uczennice
SP nr 1, SP nr 6, SP nr 9. S¹ sumienne, pracowite i obowi¹zkowe. Wyka-
zuj¹ du¿e zaanga¿owanie podczas zajêæ. Treningi odbywaj¹ siê dwa razy
w tygodniu w SP nr 6 w Kutnie (wtorek 1730-1900, czwartek 1800-1930)�.

9 miejsce MKS-u w Polsce
W Ostro³êce rozegrany zosta³ pó³fina³ mistrzostw kraju juniorek - U18.
Podopieczne trenera Tomasza Pasiñskiego, jego asystenta Adama Paw³ow-
skiego i kierownika zespo³u Marcina Bogdañskiego - po pora¿kach z GTK
Gdynia 50:85 i MUKS Unia Ostro³êka 57:69 - pokona³y Wis³ê Kraków
71:67 i zajê³y tym samym IX lokatê w tej kategorii wiekowej w kraju.
Trener Pasiñski: �Ten niew¹tpliwy sukces zas³uguje na uznanie i zapisanie
w kutnowskiej kronice sportowych dokonañ i jest dobr¹ prognoz¹ na przy-
sz³y sezon. MKS �Kutno�: Maria Z³otowska 36, Natalia Furmañska 35,
Paulina Kacprowicz 28, Dominika Szczygie³ 26, Marta Domañska 20,
Anna Walicka 14, Natalia Piestrzyñska 13, Kinga Chodorowska 4, Martyna
Borowiecka 2, Zuzanna Molka 0. Turniej wygra³a dru¿yna z Gdyni poko-
nuj¹c Ostro³êkê 76:70.

Wszyscy trenerzy zatrudnieni w Miejskim Klubie Sportowym �Kutno�
legitymuj¹ siê stopniem trenera II klasy. W�ród tych piêciu szkoleniowców
s¹: Jacek Czekalski i Tomasz Kaba. Pan Jacek trenuje trzeci sezon z m³o-
dzie¿ow¹ dru¿yn¹ (aktualnie w kat. Górski). Zda³ egzamin koñcowy
w ramach Ogólnopolskiego Programu Kszta³cenia Kadr Sportowych
w Szkole Wy¿szej im. Paw³a W³odkowica w P³ocku, a pan Tomasz (kat.
Deyna) obroni³ pracê dyplomow¹ na stopieñ trenera II kl. - UEFA w Szkole
Trenerów PZPN w AWF Warszawa. Gratulujemy i ¿yczymy tylko sukcesów!

PODNIEŚLI SWOJE KWALIFIKACJE

NIESTETY... PORAŻKA
Po dobrym meczu w Be³chatowie fani �Miejskich� liczyli na zwyciêstwo
kutnian, który umocni³oby ich pozycjê w tabeli III ligi ³ódzko-mazowieckiej
gwarantuj¹cej w przysz³ym sezonie miejsce w nowej, zreformowanej
III lidze (cztery regiony - w czterech grupach). Niestety, nasi ten presti¿owy
mecz z Ursusem przegrali. Sam¹ ambicj¹ i wol¹ walki spotkañ siê nie
wygrywa. Trzeba mieæ odpowiedni¹ strategiê gry i przede wszystkim
oddawaæ du¿o strza³ów na bramkê przeciwnika - który� w koñcu bêdzie
skuteczny. A tu có¿ - nie ma ich!

MKS Kutno - Ursus Warszawa 1:2 (0:2)
MKS: Soko³owicz, Kubiak, Kaczor, Pomorski (73 Rogala), ¯ó³towski,
Gorczyczewski, Mitura, Szyc (46 Garczewski), Bojaruniec (58 Jakubowski),
Wawrzyñski, P. Michalski. Gole: 0:1 - Dawid Jarczak (13), 0:2 - Patryk
Kamiñski (29), 1:2 - Micha³ ̄ ó³towski (90+3). Nasi nie wykorzystali rzutu
karnego! Daniel Mitura w 43 minucie strzeli³ w s³upek, ponadto w s³upek
odda³ strza³ w 29 minucie Krystian Pomorski. Go�cie mieli mniej z gry,
ale byli skuteczniejsi (dwie akcje - dwa gole).

Ambitna dru¿yna �Polfarmeksu� w £añcucie wygra³a dwumecz z Soko³em
i w pó³finale graæ bêdzie (do 3 wygranych) z MOSiR-em Krosno.

Sokó³ £añcut - Polfarmex Kutno 68:94
(w kwartach: 17:27, 14:26, 16:19, 23:22)
Sokó³ £añcut - Polfarmex Kutno 60:64
(w kwartach: 20:14, 16:18, 17:14, 7:18)

�Kutno�: Jakóbczyk 31, D³uski 20, Glabas 16, Mazur 13, Sikora 14, Brêk 21,
Pabian 16, Bartosz 18, Rduch 5, Kulon 3, Szwed 1. Gratulujemy!

„KUTNO” W PÓŁFINALE PLAY−OFF!
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 379

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: C1-K8-E7-D12-A7-M7-A1
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.

Kraj, zagranica − srebrny Bus Vito
(9−osobowy, długi, klimatyzacja)

Tel. 605−830−684

PRZEWÓZ OSÓB

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. Prapradziad Peruwiañczyka A-7. Bywa zamiast
�ruby B-9. Gumowy pier�cieñ do gry C-1. W³adanie D-9. Stylowa
restauracja E-1. �... �miesznego� komediodramat Marka Koter-
skiego E-5. Strzelano z niej be³tami G-1. Afrykañska ¿aba dra-
pie¿na I-1. Bóstwo indyjskie I-6. Matka Hermesa J-9. U podnó¿a
Gorców K-1. Naprê¿enie, wzmocnienie L-9. Na dnie jaskini
wapiennej M-1. S³owiañska bogini M-5. Znana z serialu �Czterej
pancerni� (Pola).

Pionowo: 1-A. Koñczy walkê judo 1-I. By³y sekretarz generalny
ONZ (Kofi) 2-E. Religia mahometañska 3-A. Re¿yserowa³ serial
�Czarne chmury� 3-I. Kol¹ca pszenica 4-F. Egipskie bóstwo 5-A.
Ekler 5-J. Wzór z dziur 6-E. Wyspa na Ba³tyku 7-A. M¹¿ Semira-
midy 7-I. Autor wiersza �Daremne ¿ale� (Adam) 9-A. Znany
krakowski aktor aktor teatralny i filmowy (Jerzy) 9-I. Estrada dla
klauna 11-A. Za³¹cznik 11-I. Dzikie koty lasów górskich Europy
13-A. Zwisaj¹ zim¹ z naszych dachów 13-I. Karcz inaczej.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Emilia Krakowska (ur. 20 lutego 1940 w Poznaniu) - aktorka filmowa,
estradowa i teatralna. Ukoñczy³a Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Drezdenku.
Absolwentka PWST w Warszawie. Gra³a w nastêpuj¹cych teatrach:
Powszechnym w Warszawie (1964-1968), Narodowym (1968-1978),
Wspó³czesnym w Warszawie (1978-1985) i Rozmaito�ci w Warszawie
(1985-1991) oraz z Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego
w Radomiu 2008, Wroc³awskim Teatrze Komedia, Teatrze Dramatycznym
im. Aleksandra Wêgierki w Bia³ymstoku i Teatrze Nowym w S³upsku.
Jest aktork¹ filmow¹, która ugruntowa³a swoj¹ pozycjê udzia³em w wielu
serialach telewizyjnych. W latach 80 XX w. by³a cz³onkiem Narodowej
Rady Kultury. W 2005 roku podczas X Festiwalu Gwiazd w Miêdzyzdro-
jach odcisnê³a swoj¹ d³oñ na Promenadzie Gwiazd. Jej filmografia jest
bogata: 2013: Na krawêdzi � Janina Orpik, matka Marty, 2013: Lekarze �
W³adys³awa �Sophie� ¯era (odc. 25), 2012: Barwy szczê�cia � Antonina,
2012: Galeria � Aniela, 2009: Ojciec Mateusz - Alicja Lendo (odc. 16
�Wycieczka�), 2005: Magiczne drzewo - jako babcia Schulz, 2004 � 2009:
Pierwsza mi³o�æ � Natalia Stroñska-Radosz, 2003: Cia³o � Babcia Wanda,
1999 � 2007, 2009: Na dobre i na z³e � Gabriela Kalita, 1993: Czterdzie-
stolatek. 20 lat pó�niej � in¿ynier Halina Ma³ecka-Klecka, 1985: Chrze-
�niak � Zosia, 1980: Tylko Ka�ka � s¹siadka Okoñska, 1977: Nie zaznasz
spokoju � Krystyna, 1976: Brunet wieczorow¹ por¹ � nauczycielka opro-
wadzaj¹ca dzieci po muzeum, 1974: Ziemia obiecana � Gitla, 1973: Droga
� Stefa (odc. 2 �Numer próbny�), 1973: Ch³opi � Jagna Pacze� (Borynowa),
1973: Jak to siê robi � Alina Kubacka, kierowniczka Domu Pracy Twór-
czej �Muza�, 1972: Ch³opi � Jagna, 1972: Wesele � Marysia, siostra panny
m³odej, 1971: Seksolatki � Wanda, partnerka Marka Kowalika, 1970:
Brzezina � Malina � wiejska dziewczyna, 1964: Pingwin � dziewczyna
w budce telefoniczne, 1964: Nieznany � pielêgniarka. Wystêpowa³a tak¿e
w polskim dubbingu, m.in. 2009: Hannah Montana: film � babcia Ruby
Lidia Stanis³awska (ur. 17 pa�dziernika 1954 w Szczecinie) - piosenkarka
i dziennikarka. Debiutowa³a w 1973 roku na festiwalu koszaliñskiej gie³dy
piosenki, gdzie zajê³a pierwsze miejsce. W 1974 roku wyst¹pi³a na XII
Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, podczas którego zdoby³a
wyró¿nienie �piewaj¹c na koncercie debiutantów Mikrofon dla wszyst-
kich. Jesieni¹ 1974 roku rozpoczê³a edukacjê w szkó³ce piosenkarskiej
ZAKAR, prowadzonej w warszawskiej kawiarni Bristol. Jednocze�nie
podjê³a studia na wydziale piosenkarskim Pañstwowej Szko³y Muzycznej
im. Fryderyka Chopina. W kolejnych latach aktywnie wspó³pracowa³a
i wystêpowa³a z kabaretem Pod Egid¹. Podczas Koncertu Debiuty na XIV
Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1976 wokalistka otrzy-
ma³a wyró¿nienie za piosenkê �Czu³o�æ�. Utwór �Dzwon znad doliny�
z muzyk¹ Leszka Bogdanowicza dotar³ do fina³u konkursu Grand Prix de
Paris organizowanego w Pary¿u dla utalentowanych debiutantów z ca³ej
Europy. Kolejny wystêp piosenkarki na Festiwalu w Opolu mia³ miejsce
podczas jego XVI edycji w 1978 roku, gdzie zdoby³a II nagrodê za inter-
pretacje utworu �Gram w kiepskiej sztuce�. W tym samym roku wyst¹pi³a
w konkursie Sopot Festival 1978, na którym dziêki piosence �Gwiazda
nad Tob¹� zajê³a trzecie miejsce, tu¿ za takimi �wiatowymi s³awami mu-
zyki jak Václav Neckáø czy A³³a Pugaczowa. Po sukcesie utworu �Gwiazda
nad Tob¹� Lidia Stanis³awska wyda³a w 1979 roku swoj¹ debiutanck¹
p³ytê o takim samym tytule. W miêdzyczasie wokalistka nagra³a wokalizy
do filmów �Palace Hotel� oraz �Wesela nie bêdzie�. Lata 80-te i 90-te to
okres koncertów piosenkarki w ca³ej Europie, dziêki którym sta³a siê roz-
poznawalna m.in. w Czechos³owacji, Bu³garii czy by³ej Niemieckiej
Republice Demokratycznej. W 2001 roku piosenkarka wyda³a swoj¹ drug¹
p³ytê zatytu³owan¹ Inna twarz. Od 2007 roku wystêpuje w spektaklu Ko-
biety w sytuacji krytycznej w Teatrze Polonia w Warszawie. Autorka dwóch
ksi¹¿ek z anegdotami polskiego �rodowiska artystycznego, zatytu³owa-
nych �Gwiazdy w anegdocie� (cz I i II) . W 2012 artystka wyda³a ksi¹¿kê
autobiograficzn¹ �Jak nie zrobiæ kariery, czyli potyczki z show-bizne-
sem�. Jej dyskografia to: �Gwiazda nad Tob¹� � 1979, wytwórnia p³ytowa:
Polskie Nagrania Muza; �Inna twarz� � 2001, wytwórnia p³ytowa: Fonos-
fera. By³a te¿ aktork¹ w filmach: 1975: Czterdziestolatek odc. 8 � jako
piosenkarka, 2010: Plebania odc. 1424, 1425, 1427, 1437 � jako Rybar-
czykowa, 2010: Samo ¿ycie odc. 1427 � jako urzêdniczka w Urzêdzie
Stanu Cywilnego, 2010: Plebania odc. 1618, 1619 � jako pani z ró¿¹.
Barbara Wrzesiñska (ur. 15 stycznia 1938 w Warszawie) � aktorka.
Wystêpowa³a w Warszawie w teatrach: Wspó³czesnym (1956-1973),
Narodowym (1973-1976), Ateneum (1976-1993), Teatr Scena Prezentacje
w Warszawie. Najbardziej znana z telewizyjnych kabaretów Olgi Lipiñ-

Emilia Krakowska, Lidia Stanis³awska, Barbara
Wrzesiñska w Kutnie

ŚWIETNY TERCET
Mogli�my te wspania³e artystki podziwiaæ w Kutnowskim Domu Kultury
w �babskim kabarecie� zatytu³owanym �Old Spice Girls�. Co klasa, to klasa.

skiej. Laureatka m.in. Z³otego Ekranu (1972), odznaczona medalem Per
aspera ad astra przez Fundacjê Sceny na Piêtrze (2001). Odtwórczyni ról
dramatycznych m.in. Honey - Kto siê boi Wirginii Woolf? E. Albeego,
Gladys - Aloes A. Fugarda, Ala - Tango S. Mro¿ka), komediowych i cha-
rakterystycznych (m.in. Molly - Opera za trzy grosze B. Brechta, Spika
hrabina Tremendosa - Oni S.I. Witkiewicza, Eleonora - Zamek w Szwecji
F. Sagan). Gra³a w filmach: 1961: Dwaj panowie N (re¿. Tadeusz Chmie-
lewski) - kobieta w samochodzie z panem N, 1969: Struktura kryszta³u
(re¿. Krzysztof Zanussi), 1972: Trzeba zabiæ tê mi³o�æ (re¿. Janusz
Morgenstern), 1972: Kopernik, serial telewizyjny (re¿. Ewa i Czes³aw
Petelscy), 1973 Nagrody i odznaczenia (re¿.Jan £omnicki) - pielêgniarka
Joanna Fontañska, 1975: Dulscy w roli Juliasiewiczowej (re¿. Jan
Rybkowski), 1976: Znaki szczególne w roli ¿ony Jaworowicza, 1977:
Lalka, serial telewizyjny (re¿. Ryszard Ber), 1978: Zielona mi³o�æ - Magda
(matka �Sarny�), 1979: Terrarium, 2006: Niania, serial telewizyjny. Dub-
bingowa³a: 2010: Alicja w Krainie Czarów, 2007: Rodzinka Robinsonów
� Babcia Lucille, 2006: Mój brat nied�wied� 2 � Innoko, 1976: Pogoda
dla bogaczy � Maggie, 1971: Prywatny detektyw � Ellen, 1964: Ró¿owa
Pantera: Strza³ w ciemno�ci. Gra³a w Teatrze TVP: Lucy Crown wed³ug
Irwina Shawa, Pan Jowialski wed³ug Aleksandra Fredry, Igraszki z Dia-
b³em wed³ug Jana Drdy oraz w kabaretach: G³upia sprawa - 10 spektakli
1968-1970, Gallux Show - 10 spektakli 1970-1974, W³a�nie leci kabarecik
- 10 spektakli 1975-1977, Kurtyna w górê - 18 spektakli 1977-1981,
Kabaret Olgi Lipiñskiej.        Jerzy Papiewski

Miêdzyszkolny Konkurs Recytaroski �Weso³e wierszyki� dla
uczniów klas I-II zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 6
(uczestniczyli w nim uczniowie, Szkó³ nr 1, nr 4, nr 5 nr 9).
O palmê pierwszeñstwa walczy³o 21 uczniów. Organizatorkami
tej imprezy by³y nauczycielki: Barbara Becarz i Agnieszka Klep-
czarek. Pierwsze miejsca zajêli: Leon Pietrzak SP nr 5 oraz Miko³aj
¯yczkowski, SP nr 9. Drugie miejsce - Gabriela Zawierucha, SP
nr 6 i Ada Wo�niak, SP nr 1. Dwa trzecie miejsca zajê³y: Julia
Sokólska, SP nr 4 i Zuzanna Fyk, SP nr 1. Dwuosobowe jury
stanowi³y: Anna Wojtczak z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Kutnie oraz Agnieszka Wojtczak z biblioteki przy
Szkole Podstawowej nr 6.         /A.B./

WESOŁE WIERSZYKI
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¯YCIE DIECEZJALNE

W zwi¹zku z wizytacj¹ parafii �w. Jana Chrzciciela w Kutnie, 26 marca
2014 roku, Ordynariusz £owicki - ksi¹dz  biskup A.F. Dziuba zaszczyci³
swoj¹ obecno�ci¹ mury SP nr 1 w Kutnie. Dyrekcja szko³y powita³a
dostojnego go�cia. Nastêpnie uczniowie zaprosili na monta¿ s³owno-
muzyczny z okazji zbli¿aj¹cej siê siê kanonizacji b³ogos³awionego Jana
Paw³a II. Ksi¹dz biskup podziêkowa³ za serdeczne powitanie, a uczniom
za wystêp. W przedstawieniu brali udzia³ uczniowie klas V i VI pod
kierunkiem nauczycieli - M. Bartosik i M. Frankowskiej (dekoracje
M. D¹browska). Po uroczysto�ci ksi¹dz biskup spotka³ siê z pracownikami
szko³y i udzieli³ im b³ogos³awieñstwa na kolejne lata pracy.

WIZYTA BISKUPA

Pod koniec marca rozpoczê³y siê prace remontowe budynku komunalnego
w Mnichu O�rodku, w którym znajduj¹ siê lokale mieszkalne oraz �wie-
tlica wiejska. Roboty obejmuj¹: uzupe³nienie tynków, orynnowanie,
malowanie �cian zewnêtrznych, malowanie dachu, po³o¿enie terakoty oraz
pomalowanie �cian wewnêtrznych �wietlicy. Prace winny byæ zakoñczone
do 20 maja br.

REMONT ŚWIETLICY W MNICHU

Dziêki uprzejmo�ci trzech osób: Zbigniewa Chlewiñskiego, Andrzeja
Kwasiborskiego i Tadeusza Kacalaka zaprezentowano w salach
Muzeum Regionalnego w Kutnie wystawê prac malarskich Ryszarda
Koska. Na wystawie pokazano 49 obrazów (w³asno�æ tych osób). Wiele
z tych prac namalowanych zosta³o przez artystê na pocz¹tku lat
90-tych, kilka za� 2-3 lata temu. Na jego obrazach du¿o jest zwyk³ych
przedmiotów u¿ywanych przez ludzi. Gesty i grymasy bohaterów
obrazów niekiedy przypominaj¹ tych, którym obraz artysta dedyko-
wa³. �Dla Zbycha od Rycha�, �Tadeusz Kacalalak strzy¿e Ryszarda
Koska na �wiêta�, �Spotkanie po latach�, �Kapela�. Wystawa, któr¹
przygotowali: Sylwia Kacalak, Micha³ Jab³oñski i Dorota Modliñska,
czynna bêdzie do dnia 4 maja 2014 roku.          /A.B./

OBRAZY KOSKA

W ostatnich trzech tygodniach poprzedzaj¹cych �wiêta Wielkanocne
w Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach odby³y siê warsz-
taty dla dzieci i m³odzie¿y, w czasie których wykonywano palemki oraz
stroiki. Prace powstawa³y z naturalnych surowców: ga³¹zek wierzby (która
w chrze�cijañstwie symbolizuje zmartwychwstanie i nie�miertelno�æ),
bukszpanu, forsycji, trzciny oraz kolorowej bibu³y. Dzieciaki, m³odsze
z pomoc¹ swych opiekunek oraz muzealników - starsze ju¿ samodzielnie,
wykona³y przepiêkne prace, które w drodze powrotnej z muzeum do przed-
szkoli i szkó³ wype³nia³y miasto ró¿nymi barwami.

WIELKANOCNE PALEMKI

To has³o ju¿ czwartej edycji Kutnowskiego Festiwalu Piosenki.
Odby³ siê on w tym roku w go�cinnym Centrum Teatru, Muzyki
i Tañca. Grand Prix Festiwalu otrzyma³ Hubert Smoliñski. Nagrod¹
dla tego m³odego i uzdolnionego wokalisty by³o tak¿e zaproszenie do
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej
�FUMA 2014�. Hubert oraz Paulina Wróblewska zostali równie¿ uho-
norowani Nagrod¹ Publiczno�ci. W�ród laureatów �znalaz³y siê�: grupa
�Granda�, Anna Kowalewska, Anna Winkler, Natalia Karpiñska,
Micha³ Dudkowski. Jurorzy, pod przewodnictwem Anny Ozner,
wyró¿nili: Klaudiê Szmid, Justynê Fajkowsk¹, Nataliê Sobczyk, Agatê
Daniel i Aleksandrê Klembalsk¹. Na estradzie CTMiT zaprezentowa³o
siê siedemnastu solistów, jeden zespó³ i jeden duet.           /J.P./

„ROZDŹWIĘKI”

W hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 4 przeprowadzone zosta³y
Miêdzyszkolne Zawody Strzeleckie Szkó³ Podstawowych. Dziewiêcio-
osobowe dru¿yny ze Szko³y Podstawowe nr 1, nr 6 i nr 4 strzela³y z broni
pneumatycznej w dwóch pozycjach - stoj¹c i klêcz¹c. W�ród uczniów
zwyciê¿y³ Gracjan ¯yczkowski (SP 4), w�ród rodziców Jerzy Terlecki
(SP 4) i Lilianna Wo�niak (nauczycielka SP 4). Tym samym w kategorii
zespo³owej zwyciê¿yli reprezentanci �czwórki�, przed Szko³¹ Podstawow¹
nr 6 i nr 1. Nagrody wrêczali: Miros³awa Walburg, wicedyrektor SP nr 4
oraz Janusz Kaczmarek, prezes Zarz¹du Powiatowego LOK, które to
Stowarzyszenie by³o wspó³organizatorem zawodów.          /A.B./

STRZELECKA „CZWÓRKA”

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Rozpoczê³a je msza �wiêta odprawiona przez ksiêdza Piotra Kalisiaka
w Sanktuarium Matki Bo¿ej w G³ogowcu. Oprawê muzyczn¹ przygotowa³a
orkiestra dêta OSP z Kutna. W homilii ksi¹dz Kalisiak nawi¹za³ do porów-
nania �mierci i ofiary Chrystusa ze �mierci¹ polskich oficerów i ¿o³nierzy
sprzed siedemdziesiêciu czterech lat. Ta ich �mieræ sta³a siê wydarzeniem
o ogromnej wadze nie tylko w historii �wiata, ale tak¿e w historii zbawienia
�wiata. Jak stwierdzi³ to �.p. prezydent RP profesor Lech Kaczyñski: �Katyñ
sta³ siê bolesn¹ ran¹ polskiej historii, ale tak¿e na d³ugie dziesiêciolecia
zatru³ relacje miêdzy Polakami i Rosjanami. Sprawmy, by katyñska rana
mog³a siê wreszcie w pe³ni zagoiæ i zabli�niæ�. Pod pomnikiem katyñskim
zebrani wys³uchali przemówienia prezydenta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego,
który przybli¿y³ wydarzenia sprzed 74 lat. To z naszej kutnowskiej ziemi do
niewoli rosyjskiej po 17 wrze�nia 1939 roku wziêto 185 osób � ¿o³nierzy
i policjantów. Dzisiejsze spotkanie to równie¿ sposobno�æ  do podziêkowania
Rodzinie Katyñskiej, a tak¿e Zwi¹zkowi Sybiraków za dowód trwa³ej i nie-
z³omnej pamiêci oraz zaanga¿owanie w dokumentacjê losów kutnowskich
Katyñczyków, zaznaczy³ prezydent Burzyñski. Liczne delegacje z³o¿y³y pod
pomnikiem wi¹zanki kwiatów, zapalono znicze. Zebrani wys³uchali �Marsza
Sybiraków�, za� orkiestra dêta OSP na zakoñczenie uroczysto�ci odegra³a
�Rotê�.           /A.B./

KATYŃSKIE UROCZYSTOŚCI




