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KUTNOWSKIE HITY 2013

Hodowla Roślin Strzelce Spółka z o.o.
Grupa IHAR

Za realizację Fabryki Maszyn Rolniczych
AGROTECHNICA w Piwkach.

Nagroda Starosty Kutnowskiego w dziedzinie
kultury − Joanna Domagała

Nagroda Starosty Kutnowskiego w dziedzinie
kultury − Andrzej Stelmaszewski

(fotoreporta¿ - strona 3)

NAGRODY STAROSTY KUTNOWSKIEGO 2013

Ogromny sukces odniós³ uczeñ II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana
Kasprowicza w Kutnie RAFA£ BANASIAK (opiekun � Artur Ciurlej).
Reprezentuj¹c powiat kutnowski i zajmuj¹c II miejsce w rozegranych
w dniu 11 kwietnia br. w Buczku eliminacjach wojewódzkich XXXVII
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej, organizowanego pod
has³em �M³odzie¿ zapobiega po¿arom�, uzyska³ kwalifikacjê do fina³u ogól-
nopolskiego tego turnieju, który odbêdzie siê na pocz¹tku czerwca br.
w Lublinie. Gratulujemy!      tekst i foto: II LO

W FINALEPARLAMENTARZYŚCI Z KASPROWICZA

Uczniowie II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im Jana Kasprowicza w Kutnie
- Klaudia Mucha i Paulina Wo�niak oraz Olga Jó�wiak i Cezary Grzyb
- znale�li siê, jako jedyni z Kutna, w gronie 460 m³odych ludzi z ca³ego
kraju, którzy wezm¹ udzia³ w dniach 31 maja � 1 czerwca w Warszawie
w XX Sesji Sejmu Dzieci i M³odzie¿y. Klaudia i Paulina, poniewa¿ oka-
za³y siê najlepsze w województwie ³ódzkim, wejd¹ w sk³ad Komisji
Problemowej, która spotka siê 10 i 11 maja na obradach w Warszawie
i bêdzie przygotowywaæ czerwcowe posiedzenie plenarne.

(ci¹g dalszy - strona 6)

Dla osoby wierz¹cej najwa¿niejsze jest prze¿ywanie mêki pañskiej.
Ukrzy¿owanie, �mieræ, a potem Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,
które jest podstaw¹ wiary chrze�cijañskiej. To jedno z najwa¿niej-
szych katolickich �wi¹t. W wielkanocnym koszyku, który zanosimy
do ko�cio³a celem po�wiêcenia, znajduj¹ siê rzeczy, które s¹ swego
rodzaju symbolami. Jajko oznacza ¿ycie, sól chroni od zepsucia,
a baranek jest symbolem Zmartwychwstania. Jednak¿e w koszyku
wielkanocnym znajduje siê przede wszystkim jedzenie, które potem
zostanie skonsumowane przy �wi¹tecznym stole. To tradycja kulty-
wowana od wieków, z dziada pradziada; tak jak i �migus Dyngus.
Wielkanoc w Kutnie to tak jak wszêdzie - pisanki, koszyczek, palmy,
lanie wod¹ (tylko z umiarem i bez przesady!). Fotoreporta¿ z wystroju
wielkanocnego ko�cio³ów powiatu kutnowskiego zamieszczamy na
stronie 15.           /J.P./

ŚWIĘTO WIELKANOCNE
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Z przyjemno�ci¹ informujemy, ¿e Bank Spó³dzielczy w Kro�niewicach zosta³ Laureatem
God³a Bank Spó³dzielczy Roku 2013 i otrzyma³ w Konkursie srebrny certyfikat.
W dniu 3 marca b.r. Niezale¿na Kapitu³a Konkursu, og³oszonego przez Centralne Biuro Cer-
tyfikacji Krajowej w Warszawie, og³osi³a laureatów konkursu Instytucje i Programy Finansowe
Roku 2013. W kategorii Bank Spó³dzielczy Roku 2013 nagrodzono ponownie Bank Spó³-
dzielczy w Kro�niewicach (po raz pierwszy bank znalaz³ siê w gronie laureatów w roku 2012).
Odznaczenie w postaci Certyfikatu Srebrnego odebra³ w imieniu Banku Stanis³aw
£opatowski - prezes Zarz¹du Banku. Wrêczenia Certyfikatu dokonano na uroczystej Gali
w Warszawie w Polskiej Agencji Prasowej.
Bank zosta³ doceniony za jako�æ obs³ugi klienta indywidualnego i klienta instytucjonalnego,
innowacyjno�æ i profesjonalizm personelu.

Korzystna oferta banku
� Kredyty z dotacj¹ ze �rodków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-
nej w £odzi - udzielamy ich jako pierwszy bank
w powiecie kutnowskim
� Kredyty pomostowe na realizacjê przedsiêwziêæ
wspó³finansowanych ze �rodków unijnych
� Kredyty obrotowe Agro + dla rolnictwa, z opro-
centowaniem 4,95% w stosunku rocznym.

BANK SPÓŁDZIELCZY ROKU 2013

Bank Spółdzielczy w Krośniewicach to bank godny zaufania i polecenia

Uwaga!  Uwaga!  Uwaga!
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KUTNOWSKIE HITY 2013

W Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach, 16 kwietnia
2014 r., odby³a siê uroczysto�æ zakoñczenia �Kutnowskich Hitów 2013�.
Nagrody wrêczali (od lewej): Konrad K³opotowski - wicestarosta kut-
nowski, Miros³awa Gal-Grabowska - starosta kutnowski, Rafa³ Jó�wiak -
przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego, Andrzej Stelmaszewski - P¯K,
Zdzis³aw Sapiejka - wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego.

Prezes Hodowli Ro�lin Strzelce Spó³ka z o.o. Wojciech B³aszczak
z �Kutnowskim Hitem 2013� w otoczeniu osób, które wrêczy³y
mu to trofeum. Otrzyma³ te¿ gratulacje i wi¹zanki kwiatów od
w³adz gminy Strzelce, któr¹ reprezentowali: Ewa Zielak - zastêpca
wójta i Stanis³aw Kruglak - przewodnicz¹cy Rady Gminy Strzelce.

Panowie Bogdan (ojciec) i Robert (syn) Denarscy otrzymali
�Kutnowski Hit 2013� za realizacjê w podkutnowskich Piwkach
Fabryki Maszyn Rolniczych AGROTECHNICA. Obaj zamiesz-
kuj¹ w gminie Kutno i aktualnie prowadz¹ równie¿ Fabrykê
Maszyn Rolniczych AGRO-FACTORY w  pod³êczyckim Lubieniu.

W imprezie wyst¹pi³ Kameralny Zespó³ Wokalny �Cantabile� Towarzy-
stwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej. Zespo³owi gratulacje z³o¿yli m.in.:
Bo¿ena Gajewska (prezes TPZK) i doktor Karol Koszada.

Burmistrz Kro�niewic Julianna Barbara Herman i prezydent miasta Kutna
Zbigniew Burzyñski sk³adaj¹ gratulacje Iwonie Haka³o - dyrektor KZD
�Exdrob� S.A. w Kutnie za zdobycie wyró¿nienia specjalnego.

Wyró¿nienie specjalne kapitu³y nagrody �Kutnowski Hit 2013� otrzyma³
Grzegorz Dêbski, dyrektor Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego za kon-
tynuacjê Ogólnopolskich Spotkañ Kolekcjonerskich.

Nagrody Starosty Powiatu Kutnowskiego
w dziedzinie kultury za rok 2013 otrzymali:

Prezes PSL powiatu kutnowskiego Zdzis³aw Trawczyñski wrêczy³
statuetkê or³a z gminy Krzy¿anów Andrzejowi Stelmaszewskiemu.

W uroczyst�ci wziê³a m.in. udzia³ m³odzie¿ liceum Zespo³u Szkó³ w Kro�niewicach, dla której by³a to swoista lekcja wychowania obywatelskiego. TO JUŻ 20 LAT!

KUTNOWSKI HIT
JOANNA DOMAGA£A I ANDRZEJ STELMASZEWSKI.

(czytaj - strona 5)
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Starostwo Powiatowe w Kutnie rozstrzygnê³o wyniki konkursów grantowych
dla organizacji pozarz¹dowych w dziedzinie sportu i kultury. Na sport
Powiat Kutnowski przeznaczy³ 20 tysiêcy z³otych. PZL Zespo³y Sportowe
otrzyma³o na popularyzacjê kultury fizycznej w �rodowisku wiejskim
8.650 z³, MKS Stal BiS na organizacjê X Memoria³u im. E. Piszka 5.000 z³,
UKS Szóstka w Kutnie na VI Powiatowy Turniej Siatkówki Dziewcz¹t ze
szkó³ ponadgimnazjalnych - 4.000 z³, SASiTM Intersum Z nordic wal-
king na prze³aj - 2.350 z³.
Na zadania z zakresu o�wiaty, edukacji i wychowania powiat przeznaczy³
13.900 z³. Granty otrzyma³y nastepuj¹ce organizacje: Towarzystwo Przy-
jació³ Ziemi Kutnowskiej na poznawanie kultury i sztuki poprzez aktywno�æ
intelektualn¹ i ruchow¹ w UTW - 6.950 z³, Polski Zwi¹zek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów na Bli¿ej kultury - 1.850 z³, Fundacja Odbudowy
Pa³acu Saskiego na Muzykê Szarej Godziny - 1.200 z³, Stowarzyszenie
Pomocy �Laris� w Kutnie na zadanie Mo¿na inaczej - 2.000 z³.
15.500 z³ bud¿etu Powiatu Kutnowskiego zosta³o przeznaczone na zadania
publiczne w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. Zespó³ Pie�ni
i Tañca Ziemi Kutnowskiej otrzyma³ 1.500 z³ na udzia³ w festiwalu miê-
dzynarodowym, Intersum 1.000 z³ na X Piknik z Kultur¹, Stowarzyszenie
Kutnowska Ku�nia Kultury na Festiwal Ognia Fireproof 2.000 z³, Stowa-
rzyszenie Historyczne Pu³k 37 na Spotkania z histori¹ 2.300 z³, Stowa-
rzyszenie Clonovia na Powiatowe Obchody Dnia Kombatanta 1.700 z³,
FOPS na Wystawê Z dziejów I wojny �wiatowej - 1.000 z³, TPZK na
Kutnowskie Zeszyty Regionalne - 3.000 z³, OSP w Kutnie na Przygoto-
wanie i wydanie informatora Kutnowska Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w latach 1879-2014 r. - 3.000 z³.

POWIATOWE GRANTY

W Kutnowskim Szpitalu Samorz¹dowym sp. z o.o. po �mierci
6-miesiêcznej Basi (11 stycznia 2014) zosta³a przeprowadzona
kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia. Dopiero w kwietniu
uda³o siê jednak stronom podpisaæ protokó³ pokontrolny i w³a-
�nie teraz mo¿na ju¿ ujawniæ wyniki kontroli. Przedmiotem
kontroli by³a realizacja umowy z NFZ o udzielanie �wiadczeñ
opieki zdrowotnej zawartej z £OW NFZ na rok 2014 w rodzaju
leczenie szpitalne na oddzia³ach: Szpitalnym Oddziale Ratunko-
wym; Neonatologia II poziom referencyjny; Neonatologia
II poziom referencyjny N20, N22, N23, N24, N25; Pediatria.
Sprawdzano: harmonogram pracy personelu, sprzêt, warunki
lokalowe, organizacja udzielania �wiadczeñ, wraz z ocen¹ doku-
mentacji medycznej dotycz¹cej �wiadczeñ udzielonych dziecku
(m.in. kontrolerzy otrzymali wydruk elektronicznej wersji indy-
widualnej dokumentacji medycznej). Negatywnie oceniono fakt,
¿e �wiadczeñ udziela³ personel o w³a�ciwych kwalifikacjach przy
u¿yciu wymaganego sprzêtu, natomiast nie by³ on zg³oszony do
umowy z NFZ. Z tego powodu ukarano szpital kar¹ w wysoko�ci
8.326 z³. Zalecono aaktualizacjê danych dotycz¹cych personelu
w NFZ i na bie¿¹co je przekazywaæ. Szpital wp³aci³ ju¿ karê.
Kontrola oceni³a z kolei pozytywnie:
� kwalifikacje lekarzy zatrudnionych w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowy w Oddziale Neonatologii oraz Oddziale Pediatrii;
� zapewnienie ca³odobowej opieki lekarskiej na oddzia³ach:
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Oddziale Neonatologicznym,
Oddziale Pediatrycznym;
� prowadzenie przedstawionej dokumentacji medycznej;
� warunki lokalowe Oddzia³ów Pediatrycznego, Neonatologicz-
nego oraz Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego;
� pod wzglêdem kryterium legalno�ci i rzetelno�ci oceniono
wyposa¿enie w sprzêt medyczny Oddzia³u Pediatrycznego,
Oddzia³u Neonatologicznego oraz Szpitalnego Oddzia³u Ratun-
kowego;
� pod wzglêdem kryterium legalno�ci i rzetelno�ci zapewnienie
przez szpital us³ug medycznych w zakresie transportu medycz-
nego z zespo³em specjalistycznym oraz z zespo³em podstawo-
wym, poprzez zawarcie umowy z Wojewódzk¹ Stacj¹ Ratownictwa
Medycznego w £odzi.

Kara dla kutnowskiego szpitala

KONTROLA PO ŚMIERCI BASI

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

Co i rusz dochodz¹ nas informacje o wiejskich k³adkach. A to spalono mosteczek
w gminie Krzy¿anów, a to padaj¹ istniej¹ce drewniane, chocia¿by ze staro�ci.
Dzi� propozycja �¿ywcem� przeniesiona z gminy wiejskiej Kutno. Przy okazji
remontu drogi wewnêtrznej zapad³a te¿ decyzja o remoncie mostu na rzece
Ochni, w miejscowo�ci Ryków. Wzburzone wody, tej normalnie strugi, znisz-
czy³y drewnian¹ k³adkê. Niby nic wielkiego, ale to najbli¿szy dojazd do pól
uprawnych znajduj¹cych siê na przeciwleg³ym do siedlisk brzegu rzeki. Jak nie
pomóc rolnikom!? Rozwa¿ano ró¿ne warianty i wreszcie zdecydowano: zast¹piæ
drewniane elementy konstrukcj¹ mostu wojskowego typu SMT-1. Okaza³o siê
¿e polska armia pozby³a siê - w ramach ogólnej wyprzeda¿y - i tego typu kon-
strukcji. Wreszcie odkupiono go od prywatnego nabywcy. Mo¿na wiêc by³o przy-
st¹piæ do dalszych rozmów o jego monta¿u. By³o wyst¹pienie do Ministra Obrony
Narodowej Tomasza Siemoniaka o wykonanie tego mostu w ramach... szkoleñ
wojskowych. Po jego zgodzie z sekretariatu genera³a Anatola Wojtana wyst¹-
piono z wnioskiem, aby prace w Rykowie wykona³a jednostka wojskowa z Ino-
wroc³awia. Ju¿ wkrótce, bo (a¿ siê wierzyæ nie chce) w maju, a na pewno
w czerwcu problem mostu w Rykowie przestanie istnieæ. Kto nastêpny?!  /K.S./

Jak to zrobiæ

MAŁY MOSTECZEK
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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

W tym roku, ju¿ po raz dziesi¹ty, odby³ siê Powiatowy Konkurs Matema-
tyczny dla Gimnazjalistów organizowany przez II Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Jana Kasprowicza w Kutnie. Patronat nad konkursem objê³a starosta
kutnowski Miros³awa Gal-Grabowska. W zmaganiach udzia³ wziê³o 73
gimnazjalistów z 9 szkó³ z terenu Powiatu Kutnowskiego. Po rozwi¹zaniu
testu sk³adaj¹cego siê z 30 zadañ zamkniêtych wy³oniono zwyciêzców:
I miejsce zaj¹³ Jakub ¯andarowski z Gimnazjum w Strzelcach (przygoto-
wanie - Kamila Grabowska i Marta Jakubowska), II miejsce Agnieszka
Peda z Gimnazjum w Kro�niewicach (przygotowanie - Hanna Szczygie³),
III - Micha³ W³odarczyk z Gimnazjum nr 1 w Kutnie (przygotowanie
- Sylwia Borzuchowska-Zapa³a). Wyró¿nienia otrzymali: Justyna Ko³o-
dziejczak z Gimnazjum w Kro�niewicach (przygotowanie - Hanna Szczy-
gie³), Kamil Krukowski z Gimnazjum nr 2 w Kutnie (przygotowanie
- £ucja Zagawa) oraz Mateusz Rosiak z Gimnazjum nr 2 w Kutnie (przy-
gotowanie - Anna Przybysz). Wszyscy bior¹cy udzia³ w konkursie
gimnazjali�ci wykazali siê du¿¹ wiedz¹ matematyczn¹, a ró¿nice punktów
zdobytych przez poszczególnych uczniów by³y stosunkowo niewielkie.
Wyj¹tkow¹ atrakcjê stanowi³, przygotowany przez profesora S³awomira
Klarzaka, niezwykle atrakcyjny pokaz do�wiadczeñ fizycznych. Wszystkim
uczestnikom konkursu dziêkujemy za udzia³ i serdecznie gratulujemy.

KONKURS MATEMATYCZNY

Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej zaprasza cz³onków, sympa-
tyków i mieszkañców Kutna na wyj¹tkowo interesuj¹c¹ i niepowtarzaln¹
wycieczkê autokarow¹ �Szlakiem Dworków Regionu Kutnowskiego�.
Zobaczymy dworki oraz parki dworskie w: G³ogowcu, Woli Raciborow-
skiej, Suchodêbiu, Strzelcach, Sójkach. Wyprawa zakoñczy siê ogniskiem
na terenie Hotelu - Dworu w Sójkach.
Wycieczka odbêdzie siê w dniu 24 maja 2014 r. (sobota). Wyjazd o godz.
9.00 spod Stadionu Miejskiego przy ul. Ko�ciuszki w Kutnie. Wp³aty
przyjmujemy w Dworku Modrzewiowym do 29 kwietnia 2014 r. Koszt
wycieczki � 55 z³ (w tym: autokar, ubezpieczenie, przewodnik po dwor-
kach i parkach, konsumpcja przy ognisku).            Zarz¹d TPZK

ZAPROSZENIE

Zespó³ �Cantabile� tworz¹ osoby o wra¿liwo�ci estetycznej i zaintereso-
waniach artystycznych w dziedzinie muzyki. Do tych uzdolnionych pasjo-
natów muzyki nale¿¹: soprany -Ewa Murzynowska, Kinga Grabarczyk,
Maria Januszczak: alty - Katarzyna Drzewiecka-Kie³basa, Beata Krukowska,
Agnieszka Sroka, Zofia Wojciechowska; tenory - Adam Grabarczyk,
Marcin Poznañski; basy - Andrzej Horzycki i Andrzej Latos. Próby zespo³u
odbywaj¹ siê w Kutnowskim Domu Kultury w �rody od godz. 19-tej.
Repertuar stanowi¹ pie�ni klasyczne z zakresu literatury wokalnej, w opra-
cowaniu wielog³osowym, o charakterze patriotycznym, religijnym, roz-
rywkowym oraz polskie kolêdy i innych pañstw, a tak¿e utwory autorskie
z muzyk¹ Jaros³awa Domaga³y. Mimo krótkiego czasu istnienia zespó³
ma w swoim repertuarze kilkadziesi¹t pie�ni w opracowaniu harmonicznym
oraz udzia³ w wielu kutnowskich imprezach, m.in.: w inauguracji roku
akademickiego WSGK, obchodach 100-lecia kutnowskiego oddzia³u
PTTK, inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
w koncertach kolêd w KDK, ko�ciele �w. Jadwigi, �w. Wawrzyñca,
w ko�ciele w Dybowie, w ko�ciele w £¹koszynie. Ostatnio ten �wietny
kutnowski ambasador muzyki kameralnej wyst¹pi³ w Muzeum im. Jerzego
Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach, gdzie, swoim bogatym progra-
mem i znakomit¹ interpretacj¹ utworów muzycznych, u�wietni³ wrêczenie
Kutnowskich Hitów i Nagród Starosty w Dziedzinie Kultury.          /J.P./

„CANTABILE”
To nazwa Kameralnego Zespo³u Wokalnego Towarzystwa Przyjació³ Ziemi
Kutnowskiej. Powsta³ on w 2011 roku z inicjatywy mi³o�ników muzyki.
Opiekunem artystycznym i dyrygentem zespo³u jest Joanna Domaga³a,
absolwentka Akademii Muzycznej w £odzi (specjalizacja dyrygentura
chóralna) i nauczyciel Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II stopnia im.
Karola Kurpiñskiego w Kutnie i Szko³y Muzycznej I stopnia w G¹binie.
Z zespo³em wspó³pracuje dr Jaros³aw Domaga³a, który w czasie licznych
koncertów grupy akompaniuje na fortepianie oraz pomaga w doborze re-
pertuaru i aran¿uje utwory.

O�RODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY Nr 1
im. Marii Konopnickiej w Kutnie, ul. Przemys³owa 6

www.sosw1kutno@onet.eu
OFERUJEMY NAUKÊ W:

- SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 10 (dla uczniów z niepe³nospraw-
no�ci¹ umys³ow¹ w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym  oraz
z niepe³nosprawno�ciami sprzê¿onymi). ZAPRASZAMY DZIECI
SZE�CIOLETNIE!
- GIMNAZJUM Nr 4 (dla uczniów z niepe³nosprawno�ci¹ umys³ow¹
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepe³nospraw-
no�ciami sprzê¿onymi)
- SZKOLE ZAWODOWEJ Nr 5 (dla uczniów z niepe³nosprawno�ci¹
umys³ow¹ w stopniu lekkim). KIERUNKI: CUKIERNIK, PIEKARZ,
KUCHARZ, PRACOWNIK POMOCNICZY OBS£UGI HOTELO-
WEJ, MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOÑCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE � NOWO�Æ! Nauka koñczy siê egzaminem
potwierdzaj¹cym kwalifikacje zawodowe � WYSOKA ZDAWAL-
NO�Æ! Praktyki zawodowe organizuje szko³a.
- SZKOLE PRZYSPOSABIAJ¥CEJ DO PRACY (dla uczniów
z niepe³nosprawno�ci¹ umys³ow¹ w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym oraz z niepe³nosprawno�ciami sprzê¿onymi): GOSPODARSTWO
DOMOWE, RÊKODZIELNIK WYROBÓW W£ÓKIENNICZYCH
- W ZESPOLE REWALIDACYJNYM (dla dzieci i m³odzie¿y do 25
r.¿. z niepe³nosprawno�ci¹ umys³ow¹ w stopniu g³êbokim).
DLA UCZNIÓW Z ODLEG£YCH MIEJSOWO�CI POSIADAMY
MIEJSCA W NASZYM INTERNACIE � odp³atno�æ tylko za wy¿y-
wienie!
SMACZNE DOMOWE POSI£KI ZAPEWNIA SZKOLNA STO£ÓWKA

NABÓR TRWA CA£Y ROK!
Podstaw¹ przyjêcia ucznia jest orzeczenie o potrzebie kszta³cenia spe-
cjalnego wydane przez Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹.

ZAPRASZAMY!

W �rodê, 16 kwietnia 2014 r.,  w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Kutnie odby³o siê uroczyste podsumowanie Powia-
towego Konkursu Plastycznego �Choroby przenoszone przez Wektory�
zorganizowanego przez Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹
w Kutnie oraz Starostwo Powiatowe w Kutnie. M³odzie¿ 7 szkó³ ponad-
gimnazjalnych opracowa³a plakaty promuj¹ce zachowania prozdrowotne
i zdrowy styl ¿ycia wolny od chorób przenoszonych przez wektory, którymi
s¹ g³ównie stawonogi. W konkursie uczestniczy³o 5 szkó³ ponadgimna-
zjalnych z terenu miasta Kutna: ZS Nr 1 w Kutnie (7 prac), ZSZ Nr 2
w Kutnie (7 prac), ZS Nr 3 w Kutnie (7 prac), ZS Nr 4 Kutno-Azory
(1 praca) , II LO im.Jana Kasprowicza w Kutnie (3 prace). Laureatami
konkursu zostali: I miejsce Ex aequo - Monika Faryñska (ZSZ Nr 2
w Kutnie) i Weronika Michalska (II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie);
II miejsce Ex aequo - Natalia Pawlak (ZS Nr 1 w Kutnie), Natalia
Marczak (ZSZ Nr 2 w Kutnie), Amanda Ziêtek (ZSZ Nr 2 w Kutnie),
Magdalena Kasztelan (ZS Nr 1 w Kutnie); III miejsce Ex aequo - £ukasz
¯akieta (ZSZ Nr 2 w Kutnie), Michalina Stañczak (ZS Nr 3 w Kutnie),
Ewelina Katarzyñska (ZS Nr 3 w Kutnie), Kinga Sobczak (ZS Nr 3
w Kutnie), Micha³ Lasota (ZS Nr 1 w Kutnie).

SANITARNY KONKURS

Mieszkanka Kutna, urodzona 13 sierpnia 1971 r. w Gostyninie, woj. ma-
zowieckie. Od wielu lat, najpierw jako uczeñ a po ukoñczeniu studiów
jako nauczyciel, jest zwi¹zana z Pañstwow¹ Szko³¹ Muzyczn¹ I i II st.
im. K. Kurpiñskiego w Kutnie. Ukoñczy³a równie¿ II LO im. J. Kaspro-
wicza w Kutnie.
Wykszta³cenie:
� absolwentka Pañstwowej Szko³y Muzycznej II st. im. Karola Kurpiñ-
skiego w Kutnie na Wydziale Wokalnym w klasie �piewu Józefa �ledzic-
kiego (w 1991 r.),
� Absolwentka Spo³ecznej Szko³y Muzycznej II st. w £odzi w zakresie
gry na fortepianie (w 1993 r.),
� absolwentka Akademii Muzycznej w £odzi - Wydzia³ Kompozycji, Teorii,
Wychowania Muzycznego i Rytmiki, kierunek - wychowanie muzyczne
w zakresie prowadzenia zespo³ów muzycznych (w 1997 r.),
� studia podyplomowe - Wy¿sza Szko³a Pedagogiki Specjalnej im.
M. Grzegorzewskiej w Warszawie - w zakresie Kszta³cenia Muzyczno-
Ruchowego (w 1999 r.),
� studia podyplomowe - Szko³a Wy¿sza im. P. W³odkowica w P³ocku
- w zakresie Przygotowania Pedagogicznego (w 2002 r.).
Od czasu ukoñczenia �redniej szko³y muzycznej w klasie �piewu, przez
okres studiów i pracy zawodowej, do chwili obecnej, bierze czynny udzia³
w ¿yciu kulturalnym Kutna i Regionu Kutnowskiego, jako artystka,
dydaktyk i dyrygent chórów.
Joanna Domaga³a od 1991 r. jest nauczycielem w Pañstwowej Szkole
Muzycznej I i II st. im. K. Kurpiñskiego w Kutnie. Jej dzia³alno�æ dydak-
tyczna promieniowa³a równie¿ na gminy s¹siaduj¹ce z powiatem kutnow-
skim (Uczy³a tak¿e w Szko³ach Muzycznych, w Gostyninie i G¹binie).
Prowadzi³a zajêcia z dzieæmi przedszkolnymi, m³odzie¿¹ szkoln¹ i lud�mi
doros³ymi (zajêcia ze studentami studiów podyplomowych, w Szkole
Wy¿szej im. Paw³a W³odkowica w P³ocku) i amatorskimi zespo³ami chó-
ralnymi z³o¿onymi z ludzi doros³ych, dzieci i m³odzie¿y). Tak bogata
aktywno�æ w pracy dydaktycznej da³a jej du¿e do�wiadczenie, które od
wielu lat wykorzystuje w swojej pracy zawodowej. By³a wielokrotnie
nagradzana (w latach 1992, 1993, 1995, 2001, 2003-2006, 2012 i 2013),
przez dyrektora Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II st. im. K. Kurpiñ-
skiego w Kutnie za osi¹gniêcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej
z m³odzie¿¹, zaanga¿owanie w rozwój artystyczny szko³y, znacz¹ce osi¹-
gniêcia dydaktyczne, znacz¹cy dorobek pedagogiczny i du¿e zaanga¿o-
wanie w rozwój artystyczny szko³y.
Praca Joanny Domaga³y znalaz³a równie¿ uznanie w oczach dyrektora
M³odzie¿owego Domu Kultury w Kutnie, który w latach 2006 i 2007 przy-
zna³ jej nagrodê - w dowód uznania osi¹gniêæ edukacyjno-wychowaw-
czych. Wielu jej uczniów zdobywa³o indywidualne nagrody i wyró¿nienia
w konkursach muzycznych, szczególnie w zakresie gry na fortepianie
i wokalistyki. Wytê¿ona praca a tak¿e bezinteresowne, spo³eczne zaanga-
¿owanie pani Joanny przyczyni³o siê do tego, ¿e w pa�dzierniku 2006
roku prowadzony przez ni¹ chór �Speranza� otrzyma³ nagrodê Starosty
Kutnowskiego w dziedzinie twórczo�ci artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury.
Aktualnie, zupe³nie bezinteresownie i z równym zaanga¿owaniem, Joanna
Domaga³a prowadzi Kameralny Zespó³ Wokalny �Cantabile� przy Towa-
rzystwie Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej.
Joanna Domaga³a jest autork¹ artyku³u po�wieconego tradycjom muzycz-
nym Regionu Kutnowskiego zatytu³owanego �Muzyczna kultura ludowa
Kutna i okolic w czasach Oskara Kolberga�. Artyku³ zosta³ opublikowany
w VIII tomie Kutnowskich Zeszytów Regionalnych (2004), a tak¿e
wyg³oszony na sesji naukowej zorganizowanej przez Regionalne Towa-
rzystwo Muzyczne w Kutnie, Pañstwowa Szko³ê Muzyczn¹ I i II st.
w Kutnie, Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej i Urz¹d Miasta
w Kutnie, nosz¹cej tytu³ �Tradycje muzyczne Ziemi Kutnowskiej�.
Na Ziemi Kutnowskiej chór �Speranza� da³ 107 wystêpów i koncertów,
Zespó³ Kameralny TPZK �Cantabile� - 15, Zespó³ PSM I st. - 43, Zespó³
PSM II st. - 22, Zespó³ Wokalny PSM - 20. Razem Joanna Domaga³a
dyrygowa³a chórami kutnowskimi ponad 200 razy, daj¹c spo³eczeñstwu
kutnowskiemu znacz¹ca dawkê warto�ciowych prze¿yæ muzycznych. Jest
wspó³zalo¿ycielk¹ Regionalnego Towarzystwa Muzycznego w Kutnie.
W 2011 roku zosta³a odznaczona medalem srebrnym za d³ugoletni¹ s³u¿bê
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W 2011 r. zosta³a wyró¿niona.
Odznak¹ honorow¹ �Zas³u¿ony dla kultury polskiej� Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

JOANNA DOMAGAŁA
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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

Strasz¹ mnie media
i gadaj¹ce tam g³owy,
¿e Polska na linii przedniej,
gdy �Ruski� do boju gotowy.

Gdybym mia³ uwierzyæ
w kolejn¹ �wiatow¹ wojnê,
¿e kto� zechce atomem uderzyæ,
to by³bym wyj¹tkowo spokojny.

Bowiem, co by pomog³y,
prê¿enie miê�ni i sankcje nowe,
lub mobilizuj¹ce mod³y,
gdyby u¿yto broni j¹drowej.

Wcze�niej bym przecie¿
wyparowa³ lub siê spali³,
ni¿ czas, gdy kolejny mówca plecie,
jak Ukrainê ocaliæ.

Nie pójdê walczyæ za Krym,
bo nie wiem, kto rz¹dzi na Ukrainie
i ca³a rzecz w tym
za co, i czyja krew na Majdanie p³ynie.

Kazimierz Ci¹¿ela

�wiêta siê skoñczy³y, a ju¿ wielu koneserów wypoczynku my�lami
jest w kilka dni pó¿niej. Nieuchronnie nadchodzi jeden z kilku
w tym roku tak zwanych d³ugich weekendów. Wypoczynek zaczy-
namy cztery dni po lanym poniedzia³ku, w sobotê 26 kwietnia.
Bierzemy trzy dni urlopu i po skonsumowaniu lenistwa ju¿ w czwar-
tek, 1 maja, mamy �wiêto Pracy, a wiêc �wiêtujemy urzêdowo.
Lewica tradycyjnie udaje siê z kwiatami pod kutnowskie pomniki
i tablice, które jeszcze istniej¹, bo przytomni radni i prezydent
dali odpór zakusom kutnowskich prawicowych ortodoksów, którzy
mieli ochotê na ich likwidacjê. W tym samym dniu inni �wiêtowaæ
bêd¹ indywidualnie lub bêd¹ grillowaæ, je¿eli dopisze pogoda.
Po �wi¹tecznym dniu momentalnie wpadamy w 2 maja. Ten dzieñ
wiêkszo�æ firm i instytucji oddaje jako wolny za 3 maja, który
w tym roku nieszczê�liwie przypada, nie wiedzieæ czemu, w sobotê.
W pi¹tek, 2 maja, obchodzimy Dzieñ Flagi. Kto siê za³apie to otrzy-
ma w prezencie polsk¹ flagê lub proporczyk, które byæ mo¿e bêd¹
rozdawane przez samorz¹d. W sobotê 3 maja w patriotycznym
uniesieniu, po mszy pomaszerujemy Królewsk¹ na Plac, wys³u-
chamy przemówienia prezydenta i pewnie zaliczymy koncert. Trzy
dni i trzy �wiêta. Czy damy radê? Oczywi�cie ¿e tak. Nie musimy
siê martwiæ - Polak potrafi i �wiêtowaæ te¿ umie. W niedzielê,
4 maja, pomêczymy siê dalszym wypoczynkiem i w poniedzia³ek
odnowieni udamy siê do pracy, do swoich codziennych zajêæ
i obowi¹zków. W tym roku d³ugi weekend mo¿e byæ zak³ócony przez
wyborcz¹ natarczyw¹ agitkê kandydatów do europejskiego parla-
mentu. Wiele wskazuje jednak na to, ¿e spo³eczeñstwo mocno
zajête �wiêtowaniem i wypoczynkiem da zdecydowany odpór trwa-
j¹cej w weekend kampanii wyborczej i p³yn¹cy s³owotok pójdzie
na marne. Wszystko co dobre zawsze kiedy� siê koñczy, ale w po-
niedzia³ek, 5 maja, koneserzy wypoczynku nie odpuszcz¹ i  zmê-
czeni po jednym dniu pracy, ju¿ zaczn¹ snuæ plany i liczyæ dni do
nastêpnego d³ugiego weekendu. A ten przecie¿ bêdzie ju¿ nied³ugo
- do Bo¿ego Cia³a 19 czerwca zosta³ miesi¹c z kawa³kiem. Bierzemy
1 dzieñ urlopu i lenimy siê 4 dni.

Radny Krzysztof Wac³aw Dêbski

UWAGA NADCHODZI

Masz babo placek! �Wsi spokojna, wsi weso³a� - chcia³oby siê okre�liæ
trochê senny i jednorodny obraz ¿ycia na kutnowskiej wsi. Ale fak-
tycznie jest trochê inaczej. Przyk³adowo, na ulicy Wspólnej w Kutnie,
gdzie w latach siedemdziesi¹tych by³a autentyczna, podkutnowska
wie�, spali³a siê du¿a ferma drobiu. Szczê�cie, ¿e kurnik by³ bez drobiu.
Nieszczê�cie, ¿e podejrzewa siê kogo� (?!) o podpalenie. Czy¿by by³
to symbol upadaj¹cej op³acalno�ci hodowli drobiu...!? Masz babo placek!
W £êkach Ko�cielnych spalono ca³kowicie drewniany most. Szczê�cie,
¿e by³a to k³adka prowadz¹ca na ³¹ki. Ale i tak bêdzie to uci¹¿liwe,
chocia¿by przy wypasie byd³a... Masz babo placek!
W Klonowcu Starym zatrzymano 53-letniego motorowerzystê, który
tak niefortunnie omija³ ci¹gnik, ¿e trafi³ w... niego! Okaza³o siê, ¿e
kierowca mopedu by³ �na dwóch gazach� (a¿ 2 promile). Ale s³ono za
to zap³aci³, bo w wypadku straci³ ma³¿owinê uszn¹. Masz babo placek!
Jeszcze wiêcej alkoholu w wydychanym powietrzu, bo a¿ 2,6 promila
mia³ 62-letni kierowca, który w Zgórzu, zjecha³ na lew¹ stronê jezdni
i uderzy³ w nasyp ziemny. Dozna³ wielonarz¹dowych obra¿eñ cia³a.
Ma³o osób zdaje sobie sprawê jak wiele - i z ró¿nych �róde³ - p³ynie
alkoholu na kutnowskiej wsi... Wystarczy wypiæ nie tylko wódki, ale
równie¿ paru �jaboli�, czy kilku - kilkanastu piw, by efekt by³ pioru-
nuj¹cy. Masz babo placek!
Sensacyjna wiadomo�æ ze �wiata. Niemal 1,21 miliona ton jab³ek
z polskich sadów trafi³o na zagraniczne rynki. Wyprzedzili�my Chiny
i jeste�my najwiêkszym eksporterem tych owoców na �wiecie. Masz
babo placek!

O godzinie 6.40, na ulicy Wyszyñskiego
w Kutnie zatrzymano busa. Oficjalnie,
zgodnie z rejestracj¹, mog³y nim jechaæ
trzy osoby. By³o... szesna�cie!!! Trzyna-
�cie osób ponad normê. Jechali - do pracy!
Ju¿ bez kozery podajemy, ¿e pojazd nie
mia³ wa¿nego przegl¹du. To szczyt...

16 OSÓB!

Ten mo¿e nie wiedzieæ, ¿e tutaj ukazuje siê gazeta-dwutygodnik
�Powiatowe ̄ ycie Kutna� Niedawno, jako redakcja otrzymali�my tytu³
(dotychczas przypisany instytucjom kulturalnym) Amicus. Przyzna³o
go nam Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej. Teraz - jako
redaktora naczelnego - Starostwo Powiatowe w Kutnie obdarzy³o mnie
nagrod¹ dla dzia³aczy kultury. Z jednej strony - zaszczyt, z drugiej jak
to w Polsce czêsto bywa - pole do z³o�liwo�ci, a w skrajnej sytuacji
- nienawi�ci. Poczu³em siê, jak dwadzie�cia piêæ lat temu, gdy otrzy-
mywa³em Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (zreszt¹ wcze-
�niej uhonorowano mnie odznak¹ Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury). Ale
to siê ju¿ nie liczy... Jestem ekonomist¹, ale moje zainteresowania s¹
ró¿norodne. Nagrodê Starosty Kutnowskiego otrzyma³em za cykl ksi¹-
¿ek �Ocaliæ od zapomnienia�. Po raz pierwszy ujawniam, ¿e autorzy
siedmiu z nich nie mog¹ zaprzeczyæ, i¿ moja rola przy powstawaniu
tych publikacji przekracza³a funkcjê redaktora opracowañ jak¹ for-
malnie przy nich  pe³ni³em. Ale przecie¿ oni najlepiej wiedz¹, ¿e wów-
czas nie wyrazi³em zgody na wspó³autorstwo!? Cykl ten ca³y czas
prowadzê, lecz w ograniczonym zakresie na ³amach �P¯K�. Naprawdê
Nagrodê Starosty traktujê jako wyraz szacunku dla ca³ej redakcji
�P¯K� w integracji �rodowiska i ci¹g³o�ci pokoleñ. Temu s³u¿y³y m.in.
od dwudziestu lat prowadzony konkurs �Kutnowskie Hity�, a tak¿e
�Na Najlepszego Sportowca, Trenera i Dru¿ynê� powiatu kutnow-
skiego. Imprezy integracyjne, w tym Gala, które odbywali�my w wielu
lokalach, ale g³ównie w �Fabimasie�. Kogó¿ tam nie by³o!? Do dzi-
siaj w lokalu redakcji wisi zegar ze skóry ufundowany przez premiera
- wicepremiera RP Waldemara Pawlaka. Potê¿ne imprezy z dziesiê-
ciotysiêczn¹ publiczno�ci¹ na stadionie MKS (czy w Parku Trugutta).
Ale w sumie najbardziej jeste�my zadowoleni z wieloletniego powo-
dzenia gazety i wiernych czytelników. Po raz pierwszy ujawniamy, ¿e
to unikat w skali Polski. Ci¹gle do ich r¹k dostarczamy potê¿ny, jak
na prasê regionaln¹, ponad dziesiêciotysiêczny nak³ad przez oko³o
200 punktów hurtowej dostawy. Z tym nak³adem, hm, hm, dominujemy
oczywi�cie w Kutnie, gdzie inne gazety co najmniej wydawane s¹
w nak³adach minimalnych. Co wiêcej, to z tym nak³adem, plasujemy
siê w pierwszej dwudziestce polskich (niestety g³ównie polskojêzycz-
nych) gazet. Co ciekawe, z tego co wiemy, nasza gazeta jest najstarszym
bezp³atnym pismem w kraju. Mija ju¿ szesna�cie lat jak wydajemy
�P¯K� ku uciesze Czytelników. Tak, tak... To gazeta informacyjno-
promocyjna dla wszystkich, nawet wrogów �P¯K�. TO JEST TO!

Andrzej Stelmaszewski
P.S. Wszystkim, którzy przyczynili siê do przyznania Nagrody
Starosty Kutnowskiego - ZA ODWAGÊ I ROZS¥DEK - SER-
DECZNIE DZIÊKUJÊ. Równie¿ serdeczne podziêkowanie kierujê
do tych, którzy - tak licznie - z³o¿yli mi gratulacje z tej okazji.

Z wyrazami szacunku - Andrzej Stelmaszewski

WIEŚCI GMINNE
Do Europarlamentu
Z Kutna s¹ to: Tadeusz Wo�niak,
aktualnie pose³ RP, historyk, kan-
dyduje do Europarlamentu i to
z pozycji nr 1; natomiast z szóstego
miejsca na li�cie SLD startuje do
europejskiego parlamentu dr Dorota
Wojtczak.

Konkurs Wielkanocny
Konkurs Wielkanocny, zorganizo-
wany przez radnego Rady Miejskiej
w Kro�niewicach Tomasza Wal-
czewskiego, dobieg³ koñca. Przed-
szkolaki wykonywa³y prace o tema-
tyce zwi¹zanej z Wielkanoc¹.
W konkursie bra³o udzia³ dziewiêæ
prac, ka¿dy uczestnik otrzyma³
dyplom, s³odko�ci. Oprócz tego
wszyscy uczestnicy zostali nagro-
dzeni 2 biletami: do Aquaparku
i do Fikolandu.

Trzej genera³owie
W Kro�niewicach odby³o siê spo-
tkanie zorganizowane przez Zwi¹zek
Harcerstwa Rzeczpospolitej pod
patronatem m.in. Instytutu Pamiêci
Narodowej, Ministerstwa Obrony
Narodowej oraz Zwi¹zku Komba-
tantów i Osób Represjonowanych
po�wiêcone �Trzem Genera³om�:
W³adys³awowi Andersowi, Stani-
s³awowi Maczkowi i Stanis³awowi
Sosabowskiemu. Projekt ma na

celu upowszechnienie wiedzy
o dokonaniach polskich genera³ów
i ich ¿o³nierzy, którzy daleko od oj-
czystego kraju przelewali krew,
po�wiêcali w³asne ¿ycie dla wolnej,
niepodleg³ej Ojczyzny.

Stra¿acka klasa
W Zespole Szkó³ w ¯ychlinie ma
powstaæ pierwsza klasa Liceum
o profilu Po¿arniczo-Medycznym.
Patronuje tej inicjatywie Szko³a
G³ówna S³u¿by Po¿arniczej i Zarz¹d
G³ówny OSP RP.

Szczê�cie
W trakcie �hitowego� spotkania
w Muzeum im. Jerzego Dunin-
Borkowskiego w Kro�niewicach
nieoczekiwanie zadzia³a³y antypo-
¿arowe czujniki. Szybko nadjecha³a
stra¿. Sprawdzono �Co i jak?�.
Okaza³o siê (na szczê�cie), ¿e by³a
to wina zapalenia... piêciokilogra-
mowego tortu. Chocia¿ kro�niewi-
czanie, ci co to �najlepiej wiedz¹�
wszem i wobec twierdz¹, ¿e to
organizatorzy wymy�lili tak sensa-
cyjny reklamowy gag.

Or³y ujawnione
Dzi� ujawniamy, ¿e s³awna orla
rodzina, któr¹ zareklamowano
przez Internet �na ca³¹ Polskê�
pomieszkiwa³a w lasku w gminie...
Krzy¿anów.

SPACERKIEM PO KUTNIE
48 Sesja Rady Miasta
Mia³a ona charakter nadzwyczajnej.
Kutnowscy rajcowie podjêli cztery
uchwa³y. Dokonano zmian w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014-2021 w zwi¹zku
z otrzymanym dofinansowaniem na
projekt pod nazw¹ �Kutno - miasto
ró¿�. Projekt bêdzie realizowany
w latach 2014-2015. Planowany
koszt zadania to kwota 4.205.700 z³,
a planowane dofinansowanie
3.440.970 z³.
Udzielono te¿ odpowiedzi na
zawiadomienie Prokuratora Rejo-
nowego w Kutnie z zaleceniem
umocnienia ze strony prezydenta m.
Kutna nadzoru nad dzia³alno�ci¹
Zarz¹du Nieruchomo�ci Miejskich
w Kutnie w zakresie przestrzegania
procedur wynikaj¹cych z przepisów
prawa.
Poza tym radni uznali skargê przed-
stawicieli Wspólnoty Mieszkanio-
wej Bohaterów Walk nad Bzur¹ na
bezczynno�æ prezydenta m. Kutna
za bezzasadn¹.
Zaakceptowany równie¿ zosta³
wniosek Stowarzyszenia Kutno
Plus o publikacjê protokó³ów ob-
rad Rady Miasta Kutna na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej
Urzêdu Miasta Kutna.      /J.P./

Uwaga kutnowianie
Istnieje mo¿liwo�æ otrzymania finan-
sowego wsparcia (nawet do 50%,
nie wiêcej ni¿ 3000 z³ na jedno
gospodarstwo) na pod³¹czenie

w Kutnie budynków do kanalizacji
sanitarnej. Wnioski nale¿y sk³adaæ
do 30 maja, a szczegó³owe infor-
macje uzyskacie w UM w Kutnie.

Rodzinna niedziela
W Muzeum Regionalnym w Kut-
nie w ramach cyklu �Rodzinna Nie-
dziela� 27 kwietnia odbêd¹ siê za-
jêcia �W starym kinie�. Zajêcia s¹
bezp³atne, a odbywaæ siê bêd¹ w
dwóch turach 11-12.30 i 13-14.30.

Dwa �z³ota� kutnian
W hali Rudzkiego Klubu Sporto-
wego w £odzi rozegrane zosta³y
Mistrzostwa Okrêgu ³ódzkiego
2014. Znakomicie wypadli w nich
podopieczni niestrudzonego i spo-
³ecznie pracuj¹cego trenera Jerzego
Karolewskiego. Zawodnicy BKS
Stal Kutno doszli do fina³ów
w swoich kategoriach wagowych
i zdobyli dwa z³ote i jeden srebrny
medal. Patryk Nowak w kategorii
do 40 kg pokona³ jednog³o�nie na
punkty o rok starszego Patryka
Lubarskiego z Widzewa £ód�,
a Jakub Wielgus w wadze do 75 kg,
te¿ jednog³o�nie, zwyciê¿y³ Mi³osza
Jakcikowskiego z Nokautu Radom-
sko. Patryk Ma³achowski nie mia³
rywala w swojej kategorii do 64 kg.
Walczy³ z przeciwnikiem, Sebastia-
nem Tomem z Gwardii z Gwardii
£ód�, o piêæ kilogramów ciê¿szym.
Minimalnie przegra³ na punkty, ale
pozostawi³ po sobie dobre wra¿enie.
Brawa od �P¯K� dla zawodników
�Kutna� i ich trenera! /J.P./

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Podstaw¹ rekrutacji by³o przygotowanie i przeprowadzenie debaty - temat
Klaudii i Pauliny to wykorzystanie i perspektywy absorpcji �rodków unij-
nych w naszym regionie, a Olgi i Czarka � aktywno�æ m³odych ludzi
w demokracji. Obydwa nasze zespo³y swój sukces zawdziêczaj¹ w³asnemu
zaanga¿owaniu i ciekawym pomys³om oraz wszystkim, którzy zechcieli
pozytywnie odpowiedzieæ na zaproszenie i podzieliæ siê swoj¹ fachow¹
wiedz¹ z uczestnikami debat, a byli to: Jacek Boczkaja - wiceprezydent
miasta Kutna, Miros³aw Ruciñski - cz³onek Zarz¹du Powiatu Kutnow-
skiego, Anna Chmielecka - Starostwo Powiatowe w Kutnie, Jaros³aw
Kotliñski - Urz¹d Miasta Kutno, dr Joanna �migielska Uniwersytet War-
szawski oraz dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej szko³y. Opiekunami
zespo³ów by³y: Renata Saramonowicz i Dorota Dobiecka-Stañska oraz
Artur Ciurlej. Realizacja projektu to przede wszystkim praktyczna nauka
zasad demokracji, aktywno�ci i wykorzystywania szansy jak¹ daje wszystkich
nasze Liceum. M³odym parlamentarzystom gratulujemy sukcesu i ¿yczymy
powodzenia podczas prac parlamentarnych i czerwcowych obrad.

tekst i foto: II LO

PARLAMENTARZYŚCI Z KASPROWICZA

Strachy na Lachy

Zarz¹d Powiatowy Stowarzyszenia �Pokolenia� serdecznie
zaprasza mieszkañców Kutna na uroczysto�æ z³o¿enia
kwiatów Pod �Pomnikiem Poleg³ych Kolejarzy�

1 maja br. (czwartek)
godzina 10.00

Zarz¹d Stowarzyszenia - �Pokolenia�

Z okazji
Międzynarodowego Święta Pracy

1 Maja
Zarząd Powiatowy Stowarzyszenia „Pokolenia”

składa Mieszkańcom Powiatu Kutnowskiego
serdeczne życzenia i pozdrowienia.

Z wyrazami szczerego szacunku

Wiesław Garstka
Zastępca przewodniczącego

Zdzisław Sapiejka
Przewodniczący

ZAPROSZENIE
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W grudniu 2013 roku po raz pierwszy pluszaki czeka³y na przechodniów
na przystankach, ulicach, parkach w Warszawie, Zielonej Górze, Szczecinie,
Gorzowie Wielkopolskim, Wroc³awiu, Krakowie, Gdañsku, Rzeszowie,
Poznaniu i Zduñskiej Woli. Nie by³y to jednak zwyk³e misie - ka¿dy
z nich ma swoj¹ historiê. Czêsto trudn¹ i pe³n¹ niemi³ych wspomnieñ.

II ogólnopolska edycja Historii Misia
Malowanie misia na �cianie budynku, zajêcia na temat przemocy w szko³ach
czy marsz milczenia. Akcja Historia Misia � �Nie bij mnie, kochaj mnie�
organizowana przez Fundacjê WO�P objê³a ju¿ blisko160 miast. Ca³a
Polska ju¿ jutro wyjdzie z pluszowymi maskotkami na ulicê, wszystko po
to, by sprzeciwiæ siê wobec przemocy w stosunku do dzieci.
Chcemy ponownie zwróciæ uwagê narodu na temat przemocy w rodzinie.
Na szczê�cie w ostatnim czasie, przynajmniej medialnie, nie jeste�my
informowani o tragediach w zwi¹zku z agresj¹ skierowan¹ do dzieci. Nie
oznacza to jednak, ¿e problem nagle przesta³ istnieæ. Je¿eli co� w tej sprawie
siê poprawi³o, to chcemy nasz¹ akcj¹, Histori¹ Misia, przypomnieæ
ludziom o tych najprostszych zasadach wspó³istnienia - mówi Jerzy
Owsiak, Prezes Fundacji WO�P (tekst strona http://www.wosp.org.pl/).
W Kutnie zainteresowa³am Akcj¹ Historia Misia uczniów Szko³y Podsta-
wowej nr 4 im. M. Kopernika. Dzieci chêtnie dzieli³y siê swoimi plusza-
kami w celu wsparcia ca³ej Akcji. Pluszaki trafi³y do wolontariusza
Pokojowego Patrolu, gdzie zosta³y odpowiednio przygotowane do tak wa¿-
nego zadania jakie jest przed nimi. Wolontariusz pozostawia pluszaki tak
by rano ju¿ zainteresowaæ mieszkañców Kutna swoj¹ obecno�ci¹ i swoj¹
histori¹. W organizacji Akcji wolontariusz spotka³ siê z ¿yczliwo�ci¹
innych osób, które mia³y swój wk³ad w ca³a Akcjê.

Poznaj historiê misia...

NIE BIJ MNIE − KOCHAJ MNIE!
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(...) Z chwil¹ powstania Liceum, tj. 01.09.1954 r. Szko³a posiada³a
bardzo mierne warunki do uprawiania wychowania fizycznego
i sportu. Brak sali gimnastycznej oraz wymiarowych boisk hamowa³
rozwój wszelkich dyscyplin sportowych. Jedyny plac, nadaj¹cy siê
do prowadzenia zajêæ sportowych mia³ znaczny spadek terenu.
W okresie letnim czê�æ zajêæ prowadzona by³a w pobliskim parku
im. R. Traugutta, a w zimie na prywatnym stawie przy ul. Zdrojo-
wej. Z inicjatywy dyrektora Liceum mgr Józefa Mierzwiñskiego
wybudowano wiatach 1962-64 zastêpcz¹ salê gimnastyczn¹. Poprawê
stanu bazy materia³owej odczu³a szko³a w 1964 r. po wprowadzeniu
siê do nowego budynku przy ul. Okrzei la. Szko³a posiada³a salê
gimnastyczn¹ o wymiarach 9x18 oraz odpowiednie tereny pod
budowê boisk przyszkolnych. Kompleks boisk do pi³ki rêcznej,
koszykówki i siatkówki oasfaltowej nawierzchni oddano do u¿ytku
w 1967 r. W roku szkolnym 1984-85 z inicjatywy dyrektora Liceum
mgr Józefa Stankiewicza przeprowadzono remont sali gimnastycznej,
a w roku 1992-1993 dyrektorzy mgr Karol Kremser i mgr Krystyna
Wojtacka przeprowadzili generaln¹ jej renowacjê. W latach 1970-
1985 korzystali�my w godzinach wieczornych z sali gimnastycznej
Technikum Mechanicznego przy ul. Oporowskiej oraz sali MKKS
Czarni przy ul. 3 Maja. W ostatnich latach specjalistyczne zajêcia
sportowe prowadzone by³y w nowo wybudowanej, pe³nowymiarowej
sali szko³y nr 9 przy ul. Jagie³³y.
Du¿y wp³yw na rozwój wychowania fizycznego i sportu w naszej
szkole odegra³a kadra nauczycielska. Z chwil¹ powstania liceum
lekcje wychowania fizycznego tak z dziewczêtami jak i ch³opcami
prowadzi³a prof. Katarzyna Ga³¹zka. Pracowa³a w naszym liceum
do 1962 r. W 1956 r. przyst¹pi³ do pracy prof. Jerzy Tru�ciñski,
który prowadzi³ zajêcia z ch³opcami do 1992 r. Od 1964 r. zajêcia
wychowania fizycznego z dziewczêtami prowadzi prof. Krystyna
Wojtacka, a od 01.09.1983 r. prof. Urszula Stêpniak. W 1991-1992
pracowa³ z ch³opcami mgr Micha³ �witalski, a od 1993 r. zajêcia
wychowania fizycznego prowadzi mgr Grzegorz Stoliñski. Ponadto
bardzo du¿y wk³ad pracy w rozwój sportu liceum wnie�li absol-
wenci - mgr Adam Paw³owski, mgr Piotr Tru�cinski, mgr Wies³aw
Stelmaszewski, Marek Witkowski oraz trener lekkiej atletyki Kazi-
mierz Janiak, prowadz¹c zajêcia pozalekcyjne z m³odzie¿¹.
Rozwija³y siê w szkole ró¿ne dyscypliny sportowe. W pierwszym
okresie priorytet wiod³y: lekkoatletyka, pi³ka no¿na i pi³ka rêczna.
Zawodnicy nasi zaczêli odgrywaæ w tych dyscyplinach pierwszo-
planow¹ rolê w�ród szkó³ �rednich powiatu kutnowskiego. Na terenie
szko³y organizowano coroczne miêdzyklasowe mistrzostwa szko³y
w pi³ce rêcznej i pi³ce no¿nej. Czo³ówkê pi³karzy rêcznych wów-
czas reprezentowali: K. KÊPSKI, A. W. STELMASZEWSCY,
J. WO�NIAK, J. PAWLAK, W. GARSTKA, M. KOPCZYÑSKI,
L. STELMASZEWSKI, J. WO�NIAK, J. KO£ODZIEJ, M. WIT-
KOWSKI, D. KO£ODZIEJ, W. GUZOWSKI, P. MICHALSKI,
K. PI£AT, K. WITKOWSKI, P. CHOROBA, W³. STELMASZEWSKI,
A. PAW£OWSKI, Z. BURZYÑSKI, M. PARASZKIEWICZ,
K. KULIGA, M. STEFAÑSKI.
W 1961 r. wiod¹c¹ sekcj¹ sta³a siê lekkoatletyka. Pojawi³o siê wielu
zdolnych i utalentowanych zawodników. W pó�niejszym okresie
lekkoatletyka ust¹pi³a pierwszeñstwa innym sportom. Najwybitniej-
szym przedstawicielem �królowej sportu� by³ Ryszard OLIÑSKI.
Jego wyniki z lat 1960-1965 s¹ do dnia dzisiejszego rekordami szko³y
i Kutna (100 m - 10,9 s., w dal - 7,20 m). Ponadto OLIÑSKI repre-
zentowa³ kilkakrotnie barwy naszego kraju w spotkaniach miêdzy-
narodowych. Drug¹ wybijaj¹c¹ siê jednostk¹ w lekkiej atletyce by³a
Bogumi³a HARABINOWSKA, najlepsza sprinterka województwa
³ódzkiego wiatach 1967-1969. Nie sposób wymieniæ wszystkich
czo³owych lekkoatletów. Trzeba jednak wspomnieæ takie nazwiska
jak: J. KASPAREK, T. WASIÑSKA, T. SIKORA, T. FALBORSKI,
L. STELMASZEWSKI, R. DÊBICKI, W. GARSTKA, R. GRA-
CZYK, J. KO£ODZIEJ, A. KROKOWSKA, M. WITKOWSKI,
P. PAJMEL, B. BEDNAREK, St. ZAWADZKI, A. PODRA¯KO,
H. KOPAÑSKA, K. DRO¯D¯YK, K. PROTEKTA, K. KOWAL-
CZYK, K. JAB£OÑSKI, K. LEITGEBER.
W dniu 21 listopada 1961 r. rozegrali�my pierwszy mecz koszy-
kówki, wygrywaj¹c z Technikum Ekonomicznym z Kutna 33:19.
Od tego momentu nast¹pi³ ¿ywio³owy rozwój tej dyscypliny, która
to sta³a siê sportem wiod¹cym w naszej szkole. W tym historycznym
spotkaniu barw szko³y bronili: K. KÊPSKI, B. MACIEJEWSKI,
W. STELMASZEWSKI, M. WALICHNOWSKI, J. PAWLAK,
W. JÊDRZEJCZAK, A. STELMASZEWSKI i Z. PARASZKIEWICZ.
Od 1961 r. nasze zespo³y koszykówki dziewcz¹t i ch³opców osi¹-
gnê³y wiele znacz¹cych sukcesów. Nie sposób wymieniæ wszystkich,
którzy przyczynili siê do tych osi¹gniêæ. Nale¿y jednak przypomnieæ
tych, którzy najbardziej przyczynili siê do zdobywania wysokich
lokat w rozgrywkach powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich
czy miêdzynarodowych. Byli to: K. KÊPSKI, B. MACIEJEWSKI,
J. PAWLAK, W. STELMASZEWSKI, A. STELMASZEWSKI,
J. FROM J. KO£ODZIEJ, A. KALKSTEIN, W. WODZYÑSKI,
L. CZAJKOWSKI, W. GUZOWSKI, A. SUCZYÑSKI, A. KORA-
LEWSKI, R. ORLIÑSKI, M. WITKOWSKI, Z. KA�MIERCZAK,
K. WITKOWSKI, P. CHOROBA, K. PI£AT, D. KO£ODZIEJ,
A. STAWOWSKI, M. LEPALCZYK, A. PAW£OWSKL G. P£O-
CHARSKI, J. KOWACZYK, J. SZABLEWSKI, L. ¯YLAK,
A. PODRA¯KO, E. FLADZIÑSKA, J. MICHALSKA, K. STA-
WOWSKA, J. £YSIAK, K. SIUDA, K. KULIGA, W. STEFAÑSKI,
J. SODULSKL K. LEWANDOWSKI, S³. KRYSIAK, Z. BURZYÑ-

SKI, G. MAZUREK, M. PARASZKIEWICZ, A. KOWALCZYK,
W. WILKANOWICZ, Z. SUFLETA, A. DAJW£OWSKI, M. GNAT,
J. MARCINIAK, W. STAWOWSKI, M. PLACKOWSKA, J. MA-
TUSIAK, M. WOJTAS, A. SZAMAÑSKA, G. BRZOZOWSKA,
E. SZADKOWSKA, D. ̄ URAWIK, J. POKORSKA, M. STEFAÑSKI,
L. WAWRZYNIAK, D. TOMASZEWSKI, Z. BAJDA, M. JANECKI,
Z. SOBCZYK, P. TRU�CIÑSKI, P. BAJDA, W. PI£AT, M. STA-
WOWSKI, K. LEITBERGER, W. P£OCHA, P. MIKO£AJCZYK,
M. BIA£OSKÓRSKI, B. SIERANT, J. MIKO£AJCZYK, J. KIÑSKA,
M. MICHALSKA, A. TOMCZYK, L. KRAJEWSKA, E. PANKIE-
WICZ, K. KOWALSKA, A. KANIEPIEÑ, B. SZLAGOWSKA,
M. PI¥TEK, E. W£ODARCZYK, E. KONIECZKO, M. KONIECZ-
KO, C. LEWANDOWSKI, B. WLAZIÑSKI, W. SOBCZAK,
D. MALEC, J. TADEJ, P. KRENKE, St. CZAJKOWSKI, M. BA-
RANOWSKI, G. STOLIÑSKI, M. STÊPNIAK, P. �MIA£EK,
M. �WITALSKI, J. ̄ AK, M. LACH, J. KUJAWA, E. LONKOWIC,
K. LEWANDOWSKA, G. TOMASZEWSKA, E. WOJTACKA,
E. JÊDRZEJCZAK, A. WOJTCZAK, A. GRZELAK, A. SAPIEJKA,
M. STANIS£AWSKA, D. TARCZYÑSKA, E. �NIEÆ, B. WOJCIE-
CHOWSKA, M. KIERZKOWSKI, Z. FURMAÑSKA, R. TYRAÑSKI,
K. MICHALSKI, P. KRENKE, P. KANIEWSKI, D. MAS£OWSKI,
P. KIERSZKA, A. NITECKI, A. WRÓBEL, J. DOMAÑSKA,
A. TEC£AW, J. ZIELIÑSKA, J. MY�LIWIEC, J, GRADECKA,
¯. KURANTKIEWICZ, J. CZERWIÑSKA, D. KRÓLIKOWSKI,
M. NIEDZIELAK, E. PRZYBYSZEWSKA, K. PUK, A. WOJTCZAK,
M. KATARZYÑSKA, J. KUBIAK, D. ANDZIAK, M. SASKA,
T. SKOWRON, K. KAPUSTA, St. STOLIÑSKI, M. KIÑSKI,
D. MIESZKOWSKI, J. MICHALAK, T. RADZIMIERSKI.
Dru¿yny koszykówki dziewcz¹t zdobywa³y coroczenie czo³owe
lokaty w mistrzostwach województwa ³ódzkiego, a po reorganizacji
administracyjnej pierwsze miejsce w mistrzostwach województwa
p³ockiego. Najwiêkszym sukcesem by³o zdobycie II miejsca w Mi-
strzostwach Polski Szkolnego Zwi¹zku Sportowego w 1982 r. oraz
br¹zowego medalu w Ogólnopolskiej Spartakiadzie M³odzie¿y
w 1982 r. Oto wykaz dziewcz¹t, które zdoby³y br¹zowy medal i
zajê³y III miejsce w Polsce: M. STANIS£AWSKA, B. WOJCIE-
CHOWSKA, E. WOJTACKA, E. JÊDRZEJCZAK, A. WOJTCZAK,
A. GRZELAK, D. TARCZYÑSKA, M. TOMASZEWSKA, A. SA-
PIEJKA, M. S1UDA, B. GRACZYK. W 1988 r. zespó³ koszykówki
dziewcz¹t zaj¹³ IV miejsce w finale Mistrzostw Polski Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego.
Dru¿yny mêskie tak¿e zdobywa³y laury na arenie ogólnopolskiej.
W 1976 r. zespó³ juniorów m³odych zaj¹³ IV miejsce w Finale
Mistrzostw Polski. IV miejsce zdobyli juniorzy w Finale Mistrzostw
Polski w roku 1978. Koszykarze SKS �Kasprowicz� wywalczyli
srebrne medale w Mistrzostwach Polski Szkolnego Zwi¹zku Spor-
towego w 1978 r. i 1981 r. W 1979 r. zdobyli z³oty medal i Mistrzostwo
Polski. Z³oty medal wywalczyli: W. SOBCZYK, G. STOLIÑSKI,
D. MALEC, M. BARANOWSKI, J. TADEJ, M. WSTÊPNIAK,
W WALICKI, R. KRENKE, S³. CZAJKOWSKI, J. MORAWSKI,
A. �MIA£EK, P. �MIA£EK. Nasi zawodnicy wielokrotnie startowali
za granic¹ reprezentuj¹c barwy szko³y, miasta, województwa i Polski.
W�ród tych znajdowali siê: R. DÊBICKI, R. OLIÑSKI, M. BIA£O-
SKÓRSKI, C. LEWANDOWSKI, E. WOJTACKA, A. WOJTCZAK,
W. SOBCZAK, D. MALEC, A. RZE�NICKI, B. WLAZIÑSKI,
P. MIKO£AJCZYK, J. MIKO£AJCZYK, W. P£OCHA, S³. CZAJ-
KOWSKI, P. TRU�CIÑSKI, W. JAKUBOWSKI, A. CIERPIKOW-
SKI, G. STOLIÑSKI, J. TADEJ, A. �MIA£EK, R. KRENKE,
M. STÊPNIAK, P. �MIA£EK, J. MURAWSKI.
Na przestzreni 40-lecia szko³y o�miu uczniów reprezentowa³o Polskê
w zawodach miêdzynarodowych. A oto oni: R. DÊBICKI, R. OLIÑ-
SKI, M. WITKOWSKI, C. LEWANDOWSKI, M. BIA£OSKÓRKI,
G. STOLIÑSKI, E. WOJTACKA i A. WOJTCZAK.
Sportowcy z Liceum J. Kasprowicza startowali m.in. w Rumunii,
Bu³garii, Holandii, RFN, Estonii i na Wêgrzech. Nasi uczniowie po
ukoñczeniu szko³y reprezentowali barwy wielu czo³owych klubów
polskich: Ryszard OLIÑSKI (SPO£EM £ód�), Marzena LACH
(AZS Warszawa), Gra¿yna TOMASZEWSKA (WIDZEW £ód�),
Ewa JÊDRZEJCZAK (WIDZEW £ód�), Ewa WÓJTACKA
(WIDZEW £ód�, £KS £ód�), Anita WOJTCZAK (£KS £ód�, SPÓJ-
NIA Gdañsk, WARTA Gdynia), Alina GRZELAK (WIDZEW £ód�),
Dorota TARCZYÑSKA (AZS Szczecin), Marek WITKOWSKI
(AZS Warszawa, AZS Poznañ, START £ód�), Maciej PARASZKIE-
WICZ (PIOTRCIYIA Piotrków Tryb.), Maciej STEFAÑSKI (AZS
Olsztyn), Piotr TRU�CIÑSKI (AZS Warszawa), Waldemar P£OCHA
(AZS Toruñ), Marek BIA£OSKÓRSKI (£KS £ód�, STAL Ostrów
Wikp.), Cezary LEWANDOWSKI (ZAG£ÊBIE Sosnowiec, START
£ód�), Bogdan WLAZIÑSKI (ZAG£ÊBIE Sosnowiec, GWARDIA
Szczytno, GRYF S³upsk), Wojciech SOBCZAK (START £ód�),
Grzegorz STOLIÑSKI (£KS £ód�, SPO£EM £ód�), Pawe³ �MIA-
£EK (AZS Olsztyn), Ewa PRZYBYSZEWSKA (AZS Toruñ),
Joanna ZIELIÑSKA (W£ÓKNIARZ Pabianice), Maciej KIERZ-
KOWSKI (AZS Poznañ), Zbigniew FURMAÑSKI (SPO£EM £ód�).
Aby osi¹gn¹æ powy¿sze rezultaty nauczyciele i wychowawcy zor-
ganizowali 73 obozy szkoleniowo-sportowe, na których trenowa³o
2.140 uczniów szko³y. Za ca³okszta³t osi¹gniêæ sportowych Liceum
otrzyma³o w 1984 r. odznakê �Za zas³ugi dla Sportu Szkolnego�.
W dniu 03.12.1988 r. na IX Zje�dzie Szkolnego Zwi¹zku Sporto-
wego w Warszawie Szko³a otrzyma³a Proporzec �Nauka, Sport
Ojczy�nie�. (...)     Jerzy Tru�ciñski

ROZWÓJ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W 40−LECIU SZKOŁY PERUWIAŃSKA ESKAPADA
TITICACA
Tak jak dla nas symbolem zwi¹zku ma³¿eñskiego jest obr¹czka, tak na
Taquile jest pas. I ju¿! Sk³ada siê on z dwóch czê�ci: pierwsza jest dwu-
kolorowa - zwykle bia³a i czarnej - czê�æ ta jest wyplatana. No w³a�nie,
z czego? Lam tutaj nie ma, wiêc? Otó¿... z w³osów ¿ony! Wstêpuj¹c
w zwi¹zek ma³¿eñski kobieta �cina swoje przez d³ugie lata hodowane
w³osy i ofiarowuje je mê¿owi. Z nich plecie nastêpnie wspomniany pas.
Romantyczne. Druga czê�æ pasa jest ju¿ tradycyjnym wyrobem rzemie�l-
niczym wyspiarzy. Niezwykle kolorowym: w lamy, pumy lub wê¿e. Oczy-
wi�cie z odpowiednimi napisami. A dlaczego pas pe³ni rolê obr¹czki?
Poniewa¿ ¿onaty mê¿czyzna musi go zawsze nosiæ! Je�li �przypadkiem�
go zapomni, po powrocie do domu bêdzie musia³ odpowiadaæ na niewy-
godne pytania. Ró¿nice, ró¿nicami ale podobieñstwo uderzaj¹ce. W zwi¹zku
z tym, ¿e wyspa cierpi na chroniczny brak w³asnych zasobów wszystko
jest dowo¿one wodami jeziora. St¹d znaczenie utylitarne pasów. Bardzo
dobrze dzia³aj¹ na stabilizacjê krêgos³upa w trakcie wnoszenia towarów
z portu na górê. Byæ mo¿e równie¿ z tego powodu taki nacisk na jego
noszenie.
Wreszcie doszli�my. Restauracyjka malutka, stó³ na dworze, pod balda-
chimem, ale jaki widok. W tej sytuacji niewa¿ne co zostanie podane. I tak
zostanie zjedzone. Zamówi³em �Traucha� - rybê z Jeziora Titicaca. Wiem,
¿e jest pyszna oraz to, ¿e d³ugo nie bêdzie okazji do jej spróbowania. Po
obiedzie Hugo da³ sygna³ schodzenia do przystani. Na has³o: �vamos�
automatycznie ruszyli�my w stronê morza. Czas po¿egnaæ Isla Taquile.
Zaokrêtowanie przebieg³o sprawnie. Jezioro znowu by³o w stanie, który
znamy z poprzedniego dnia, wiêc z przyjemno�ci¹ odbyli�my trzygodzinn¹
podró¿ powrotn¹ do Puno. W porcie po¿egnali�my siê z Hugo. Dobrze
wywi¹za³ siê z roli przewodnika, wiêc: �Gracias Senior! Adios!� i... poje-
cha³em do hotelu odebraæ baga¿. Podkre�lê jeszcze raz: przechowanie
baga¿u jest tutaj bezp³atne! My�lê, ¿e powinni�my przenie�æ ten zwyczaj
do Polski. Kto podró¿uje po naszym piêknym kraju wie dlaczego. W recepcji
hotelu us³ysza³em jêzyk rosyjski. W ten sposób pozna³em Romana i Alinê
z... Sankt Petersburga. Przekazali mi wie�ci, ¿e na drodze do Arequipy
spad³o ponad 10 cm �niegu! Teraz to ju¿ nie mia³em w¹tpliwo�ci - tutaj
rzeczywi�cie mam do czynienia z zim¹! O 21.00 odebra³ mnie senior
Salvador i zawióz³ na �terminal de buses� w Puno. Nadszed³ czas na
kolejny etap wyprawy. Noc spêdzi³em w autobusie do Cusco. Wolê noc.

CUSCO po raz trzeci
Dwie godziny szuka³em hotelu. Okaza³o siê, ¿e w Cusco ka¿da dzielnica
mo¿e mieæ tak¹ sam¹ ulicê! Taksówkarze g³upieli. O sobie nie wspomnê.
Dopiero korzystaj¹c z uprzejmo�ci portiera hotelu po³o¿onego zaraz przy
Plaza de Armas zajrza³em do internetu i sprawdzi³em gdzie znajdê mój
hotel. Bêd¹c ju¿ na miejscu okaza³o siê, ¿e wygra³a �ma?ana� i... mia³em
do�æ! Pojecha³em do �Killa House�, gdzie ogarn¹³em siê na resztê dnia,
zostawi³em plecak i poszed³em pospacerowaæ uliczkami tajemniczego
Cusco. Przecie¿ nie bêdê rozpacza³. Zawsze w podró¿y musi wydarzyæ
siê co� niespodziewanego. Lepiej ¿e tu i teraz! Wczoraj po spotkaniu
z Rosjanami w hotelu obawia³em siê, ¿e drogi bêd¹ za�nie¿one i nieprze-
jezdne. Przecie¿ to ponad 3.800 metrów nad poziomem morza. Okaza³o
siê jednak, ¿e przybyli�my chwilê przed rozk³adowym czasem do Cusco.
A przebiegniêcie siê z baga¿ami po mie�cie (niezwyk³ej urody w nocnej
szacie) wysz³o mi tylko na zdrowie. Równym krokiem poszed³em przed
siebie - to jedyny kierunek na ten dzieñ. Nawet mapy nie wyci¹ga³em.
Obserwowa³em ludzi. Do tr¹bi¹cych taksówek przywyk³em i nie zwraca³em
na nie uwagi. Na handlarzy na placach reagowa³em u�miechem i grzecz-
nym: �Gracias senior� albo niezwykle uprzejmym: �Muchos gracias
senior�. ¯ycie toczy siê tutaj swoim rytmem. Czê�æ lokali funkcjonuje do
bia³ego rana, inne przeciwnie otwierane s¹ bardzo wcze�nie i zamykane
o zmierzchu. Podobnie wygl¹da sytuacja ze sklepami. Indianki sprzedaj¹
rêkodzie³o, ale ja zatrzymujê siê u tych, które maj¹ pakiety zapiekanych
ziemniaków (co� jak chipsy) oraz orzeszki ziemne z rodzynkami (bardzo
pomocne w d³ugiej podró¿y). Do Nazca jazda trwa³a oko³o 14 godzin,
wiêc lepiej zadbaæ o siebie.

W wielu przypadkach mo¿na samego siebie zaskoczyæ. Wchodz¹c do
obskurnej bramy tu¿ za ni¹ mo¿na znale�æ tani¹, piêknie urz¹dzon¹
kawiarenkê, z osza³amiaj¹cym wyborem herbat i kaw. Wiêc warto zagl¹daæ
w ka¿dy zak¹tek i szukaæ niespodzianek. W ten sposób mo¿na poczuæ
klimat miasta i atmosferê funkcjonowania jego mieszkañców. Wiêc to
robi³em. Podoba mi siê taki sposób zwiedzania i lubiê go. Ma³e podsu-
mowanie: czu³em siê zmêczony. Intensywno�æ zwiedzania i poznawania
Peru i jego zabytków okaza³a du¿a, ale sam j¹ sobie narzuci³em. Z tego
powodu cieszê siê, ¿e biuro podró¿y uk³adaj¹c mój plan przejazdów wziê³o
pod uwagê konieczno�æ pozostawienia dla mnie wolnych dni pomiêdzy
atrakcjami. Najbardziej intryguj¹ mnie ludzie, jak wszêdzie zreszt¹. Tutaj
i wszêdzie indziej oczywi�cie w pozytywnym kontek�cie. Zauwa¿y³em,
¿e bez wzglêdu na okoliczno�ci s¹ pogodni, mili, pomocni i interesuj¹ siê
losem przechodnia. Nawet w �rodku nocy bez obaw zadaj¹ pytanie: Czy
czego� Pan potrzebuje? Czego Pan szuka? Dzwoni¹ z w³asnych telefo-
nów, aby co� sprawdziæ i... odprowadzaj¹, dla pewno�ci, pod wskazany
adres. Ca³kowicie bezinteresownie! (c.d.n.)            Artur Gierula
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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

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

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

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-
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
Sprzedam nowy dom w Wierz-
biu lub zamieniê na bloki z do-
p³at¹ do 40 m2. Tel. 601-390-784
Sprzedam kanapê naro¿n¹
(k. wanilia), 230x160 cm (po
roz³.). Du¿y pojemnik na po�ciel.
Tel. 607-190-927

SPORT SZKOLNY

SP „JEDYNKA”

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

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

Wynajmê halê magazynow¹
przy ul. Pó³nocnej. Tel. 512-
335-561
Zatrudniê brukarza z do�wiad-
czeniem. Bez na³ogów. Tel. 508-
722-413

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów iz w naszym

NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego

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

dolnych, USG Doppler
têtnic szyjnych.

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

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

Kilka miesiêcy temu na ³amach �Powiatowego ¯ycia Kutna�
pisali�my o dokonaniach m³odych adeptów baseballu ze Szko³y
Podstawowej nr 1 w Kutnie, którzy rozpoczêli przygodê z tym
sportem w ramach  programu �Graj w baseball�. Projekt prezy-
denta miasta Kutno Zbigniewa Burzyñskiego zaadresowany do
uczniów klas IV-VI szkó³ podstawowych spotka³ siê z bardzo
du¿ym zainteresowaniem w�ród uczniów �jedynki�. Przy dobrej
woli i przychylno�ci Pana dyrektora Jaros³awa Koszañskiego oraz
w³adz miasta Kutno od wrze�nia 2013 roku w Szkole Podstawowej
nr 1 w Kutnie funkcjonuje klasa IV B z rozszerzonym programem
wychowania fizycznego o profilu baseball i softball.
W ci¹gu o�miu miesiêcy wytê¿onej pracy zrobiono ju¿ bardzo
wiele. Przy zaanga¿owaniu Pana dyrektora, trenerów i rodziców
oraz wspó³pracy z MKS Stal BiS Kutno dzieci mog³y uczestni-
czyæ w rozgrywkach sportowych, imprezach integracyjnych oraz
wyjazdach do rówie�ników z innych miast, którzy równie¿ upra-
wiaj¹ baseball.
W okresie zimowym swoje umiejêtno�ci doskonalili pod okiem
nauczyciela wychowania fizycznego i trenera baseballu Andrzeja
Pietrzaka, którego wspiera³ trener z MKS Stal BiS Kutno S³awomir
Kryska. Zajêcia odbywa³y siê trzy razy w tygodniu w wymiarze
dwóch godzin. Realizowane by³y w ramach zajêæ dodatkowych
SKS oraz treningów klubowych. £¹cznie w dwóch grupach
treningowych uczestniczy³o w szkoleniu 40 m³odych baseballi-
stów.
Od 1 kwietnia 2004 r. zajêcia przeniesiono z hali sportowej SP 1
w Kutnie na obiekty Europejskiego Centrum Szkolenia Ma³ej Ligi.
Ch³opcy trenuj¹ w dwóch grupach wiekowych: rocznik 2002
(wtorek 17.30 � 19.00 i czwartek 16.30 � 18.00), rocznik 2003
(poniedzia³ek 18.00 � 19.30 i �roda 18.00 � 19.30). Wszystkich
chêtnych, którzy chc¹ poznaæ tajemnice baseballu, zapraszamy
w w/w podanych terminach na centrum baseballu.
Przygotowania do sezonu nabieraj¹ tempa gdy¿ zbli¿a siê on wiel-
kimi krokami. Otwarcie nast¹pi podczas corocznego turnieju
organizowanego przez MKS Stal BiS Kutno podczas majówki,
a mianowicie Memoriale Edwarda Piszka. Zakoñczenie nast¹pi
tradycyjnie podczas Miêdzywojewódzkich Mistrzostw M³odzików,
które w tym roku odbêd¹ siê w Kutnie pod koniec wrze�nia.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ w tym sezonie bêdzie udzia³ naszych
dzieciaków w:

30 M³odzie¿owym Miêdzynarodowym
Turnieju baseballu i softballu

�ERMES FONTANA TROPHY�
w Sala Baganza ko³o Parmy we W³oszech,
który odbêdzie siê 6 � 10  sierpnia 2014.

Dziêki inicjatywie i zaradno�ci rodziców, a w szczególno�ci
Andrzeja Cichowskiego nasi kadeci U-15 oraz dru¿yna m³odzi-
ków U-12 reprezentowaæ bêd¹ nasze miasto, klub oraz szko³ê na
arenie miêdzynarodowej. Ogó³em na turniej wyjedzie 28 osobowa
grupa zawodników i 4 trenerów.
Wiêcej informacji na temat wyjazdu oraz osób dziêki którym
mog³o doj�æ do tak wspania³ej inicjatywy i jej realizacji bêdziemy
pisaæ na ³amach naszej gazety.

Jak co roku tak i w tym sezonie grupa oko³o 30 zawodników
w kategorii m³odzik we�mie udzia³ w obozie sportowym organi-
zowanym w okresie wakacyjnym, tj. 16-26.08.2014 w Mielnie nad
Polskim morzem. Dziêki wsparciu finansowym jakie organizatorzy
otrzymuj¹ z ró¿nych �róde³ cena bêdzie atrakcyjna i da mo¿li-
wo�æ wypoczynku dzieciom z mniej zamo¿nych rodzin.
Jak widaæ dzieci i m³odzie¿ uprawiaj¹ca baseball nie bêdzie siê
nudziæ w tym roku, atrakcji mnóstwo, a nie o wszystkim jeszcze
napisali�my. Zapraszamy wszystkich na boiska baseballowe do
kibicowania naszym sportowcom oraz do czynnego uczestnictwa
w treningach i innych inicjatywach sportowo-rekreacyjnych.

Andrzej Pietrzak

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

Denat
W Kutnie, przy ulicy Podrzecz-
nej, podczas prac rozbiórkowych,
znaleziono pod stert¹ �mieci
cia³o mê¿czyzny. Prawdopo-
dobnie w momencie rozpoczêcia
prac jeszcze ¿y³ - wykaza³a
sekcja zw³ok. Denatem okaza³
siê 65-letni mê¿czyzna bez sta-
³ego miejsca zameldowania.
Wiosenne przesadzanie
W Muchnicach, po zerwaniu
k³ódek na drzwiach do pomiesz-
czenia gospodarczego, skra-
dziono pi³ê spalinow¹ i nó¿ do
ciêcia drutu. Warto�æ strat 2100
z³otych.
Mieæ z³om
W ¯ychlinie, przy ulicy 1-go
Maja, z prywatnej posesji skra-
dziono metalowe  elementy do
maszyn rolniczych. Straty wy-
nios³y oko³o 1000 z³otych.

Bez �wiate³
W Kutnie, przy ulicy Holender-
skiej, na parkingu niestrze¿onym
skradziono dwie lampy przed-
nie od ci¹gnika siod³owego
Volvo. Straty  2000  z³otych.
Bez gazu
W podkutnowskim Grabkowie,
po odciêciu k³ódki zabezpiecza-
j¹cej stojak, skradziono cztery
butle warto�ci oko³o 600 z³otych.
Skutek nieuwagi
W Kutnie, przy ul. Ko�ciuszki,
z³odziej wykorzystuj¹c chwilo-
w¹ nieuwagê mieszkañca po-
wiatu garwoliñskiego, skrad³
portfel z zawarto�ci¹ prawa jaz-
dy i pieniêdzy w kwocie ponad
700 z³otych.
W Kutnie, przy ulicy Spokojnej,
z³odziej wykorzystuj¹c nie-
obecno�æ pokrzywdzonej
w pokoju, z torebki zabra³ port-

fel z zawarto�ci¹ dowodu
osobistego karty bankomato-
wej, legitymacji s³u¿bowej oraz
pieniêdzy... 20 z³otych!
Komputerowy przekrêt
W Kutnie, przy ulicy Oporow-
skiej, kutnianin za po�rednic-
twem portalu internetowego
zakupi³ buty sportowe za 220
z³otych. Mino wp³aty pieniêdzy
towaru nie otrzyma³.
Ze stacji paliw
W Pniewie, z terenu stacji
paliw, skradziono 50 sztuk kostki
brukowej i lampê elektryczn¹.
Straty w³a�ciciel oszacowa³ na
kwotê 1500 z³otych.
Samochodowa corrida
W Kutnie, na skrzy¿owaniu ulic
Chodkiewicza i Lelewela, do-
sz³o do gro�nie wygl¹daj¹cej
kolizji dwóch samochodów
osobowych. Kieruj¹cy samo-

chodem Renault Clio 62-letni
mieszkaniec powiatu kutnow-
skiego, nie ust¹pi³ pierwszeñ-
stwa przejazdu 30-letniemu
mieszkañcowi Kutna jad¹cemu
Volkswagenem Golfem. Nie-
gro�nych obra¿eñ dozna³a
pasa¿erka Renaulta. Kierowcy
byli trze�wi.
Z³odziejski cyklosport
W Kro�niewicach, przy ulicy
Polnej, z niezabezpieczonej
altany, skradziono rower górski
warto�ci oko³o 800 z³otych.
Kutnowscy policjanci zatrzy-
mali 31-letniego mieszkañca
powiatu kutnowskiego, który
wykorzystuj¹c nieobecno�æ
w³a�ciciela z terenu posesji
skrad³ rower warto�ci oko³o
800 z³otych. Co wiêcej kiero-
wa³ nim... maj¹c 2,5 promila
alkoholu w organizmie!

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

Tel. 609-107-203

Sprzedam tanio ³ó¿ko z mate-
racem szer. 160 cm, plus dwie
szafki nocne. Tel. 604-093-882
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Ciê¿aryKoszykówka

Ju¿ trzeci sezon kutnianie graj¹ w I lidze, najwy¿szej klasie rozgrywko-
wej Polskiego Zwi¹zku Koszykówki. W pierwszym sezonie Nasi zajêli w
mistrzostwach I ligi czwarte miejsce, w drugim - trzecie, a w obecnym...
Trwaj¹ play-offy. W dwóch rundach zasadniczych sezonu 2013/2014 dru-
¿yna Polfarmexu osi¹gnê³a rezultaty: Ze Startem Lublin 75:68, 56:79; z
PC Siden Toruñ 58:64, 59:70; ze Spójni¹ Stargard Szczeciñski 78:57,
90:60; z KK King Wilki Morskie Szczecin 90:60, 95:93; z MCKiS Termo
Jaworzno 70:65, 113:79; z WKK Wroc³aw 75:61, 86:71; z MKS D¹bro-
wa Górnicza 83:90, 84:74; ze Stal¹ Ostrów Wielkopolski 69:42, 79:86; z
MKS Znicz Basket Pruszków 80:88, 76:70; z AZS Politechnika Poznañ
86:56, 90:67; z Soko³em £añcut 77:73, 78:50; z MOSiR Krosno 75:66,
60:74; z Astori¹ Bydgoszcz 93:63, 76:62. W 26 meczach �Polfarmex�
uzyska³ 45 punktów (19 wygranych, 17 pora¿ek). U siebie 12:1 (!), na
wyjazdach 7:6. Ma³e punkty +263 (2051:1788). Zespó³ szkoli trener Ja-
ros³aw Krysiewicz, Jego asystentem jest Wojciech Walich, kierownikiem
Tomasz Olszewski, a fizjoterapeut¹ Paulina Gawron. Dru¿ynê organiza-
cyjnie prowadzi Zarz¹d KKS �Pro-Basket� Kutno, któremu prezesuje S³a-
womir Erwiñski. W sk³ad Zarz¹du ponadto wchodz¹: Waldemar P³ocha,
Mariusz Pi¹tek, Rados³aw Borowski, Marek Koralewski. W sk³ad zespo-
³u �Polfarmexu� Kutno, który w rundzie zasadniczej zaj¹³ trzecie miejsce
za Toruniem i Krosnem wchodz¹ zawodnicy (obok zdobyte punkty):
Krzysztof Jakóbczyk 377, Mateusz Bartosz 278, Hubert Mazur 266, Nor-
bert Kulon 216, Jakub D³uski 192, Hubert Pabian 191, Wojciech Glabas
170, Szymon Rduch 151, Jakub Garbacz 71, Dawid Brêk 54, S³awomir
Sikora 60, Mateusz Szwed 4. Teraz trzymajmy kciuki za mecze Naszych
z Krosnem!

KUTNOWSKI „POLFARMEX” SUKCESY KUTNIAN

Mia³o ono charakter zwyczajnego i sprawozdawczo-wyborczego. Wziê³o
w nim udzia³ 98 cz³onków Miejskiego Klubu Sportowego �Kutno� na
106 uprawnionych do g³osowania, co stanowi³o bardzo dobr¹ frekwencjê
- 92%. Zebranie prowadzi³ Grzegorz Chojnacki. Na jego pocz¹tku prezy-
dent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski wrêczy³ ustêpuj¹cemu prezesowi
MKS-u Zdzis³awowi Bartolowi pami¹tkow¹ statuetkê z podziêkowaniem
za Jego XX-letni¹ pracê w tym najwiêkszym kutnowskim stowarzyszeniu
sportowym. W sprawozdaniu poruszono dzia³alno�æ Zarz¹du Klubu za
2013 rok oraz sportowe dokonania dru¿yn koszykówki i pi³ki no¿nej oraz
z³o¿ono informacjê o finansach. Podjêto uchwa³ê w sprawie absoluto-
rium dla ustêpuj¹cego Zarz¹du. Nowym prezesem MKS-u zosta³ znany
i ceniony dzia³acz sportowy, nauczyciel wych. fiz. i spo³ecznik w pracy
z niepe³nosprawnymi Piotr Bajda. Uzyska³ on 59 g³osów. Jego kontrkan-
dydat Dominik Tomczak, student i trener pi³ki no¿nej w Warszawie, mia³
37 g³osów. Cz³onkami Zarz¹du zostali: Marian Czerwiñski -58 g³osów,
Adam Paw³owski -55, Wies³aw Wasilewski -55, Piotr Bugaj -51. Nato-
miast w sk³ad Komisji Rewizyjnej weszli: Krzysztof Rogala -38, Krzysztof
Motylewski - 36 oraz Marian £ubiñski -37. Wszystkim ¿yczymy pomy�l-
no�ci i sukcesów w spo³ecznej pracy na rzecz Miejskiego Klubu Sporto-
wego �Kutno� na czteroletni¹ kadencjê.

WALNE ZEBRANIE

Pi³ka no¿na

III liga
Broni¹cy siê przed spadkiem z III ligi ³ódzko-mazowieckiej Zawisza okaza³
siê gro�nym przeciwnikiem i w drugiej po³owie meczu 28 kolejki
mistrzowskiej nawet przewa¿a³ . Pierwsza ods³ona spotkania dla Miej-
skich, dla których dogodne sytuacje na gole mieli: Sylwester P³acheta,
Dariusz Gorczyczewski, Krzysztof Garczewski, Jaros³aw Szyc.

Zawisza Rzgów - MKS Kutno 0:0
23.04. o godz. 17.00 MKS podejmowaæ bêdzie w Kutnie WKS Wieluñ.

£ódzka liga juniorów gr. II
LKS Rosanów-MKS Kutno 0:6 (0:4)

Gole: Szymon Górkiewicz 2, Piotr Kierus, Bartosz Kapruziak, Piotr Mucha,
Piotr Sobczak; trener Robert Marzec.

Wojewódzka liga �Deyna�
GKS Be³chatów-MKS Mavex Kutno 5:1 (3:0)

Bramkê dla MKS-u zdoby³ Sebastian W³odarski, kierownik dru¿yny
Eligiusz Nadolski.

£ódzka klasa �Micha³owicz�
MKS AMZ Kutno-£odzianka £ód� 2:2 (1:1)

MKS: Jakub Gajewicz, Mateusz Sobczyk; trener S³awomir Ryszkiewicz,
kierownik zespo³u Rados³aw Stoliñski.

£ódzka klasa �Górski� gr. B
Polonia Andrzejów - MKS Kutno 0:7 (0:4)

Bramki dla MKS: Oskar Okrasiñski 4, Igor Sobczak, Hubert Stolarczyk,
Jakub Markiewicz, trener Jacek Czekalski

O MISTRZOWSKIE PUNKTY

GRAJĄ DZIEWCZĘTA MKS−u
W Strykowie rozegrano czwarty turniej w ramach wojewódzkiej ligi skrzatek
U-11. Uzyskano wyniki: MKS Kutno - TK Alles G³owno 27:41 (w kwartach:
0:8, 6:8, 11:12, 10:13) oraz TK Basket I Stryków - MKS Kutno 10:46
(w kwartach: 4:6, 0:11, 4:12, 2:17). MKS Kutno: Alicja Stelmasiak 20,
Julia Pi³acik 16, Kinga Stasinowska 10, Zuzanna Jarosiñska 10, Wiktoria
Kacperska 8, Ma³gorzata Jab³oñska 7, Nikola Tomasik 6, Gabriela
Nadolska 4, Weronika Galant 2 oraz Aleksandra Filipczak, Paulina Kraw-
czyk, Paulina Poniszewska, Wiktoria Wojtczak, Marta Drabik; trener
Karolina Kociurska-Tomczak. Po IV turniejach kutnianki zajmuj¹ czwarte
miejsce w tabeli (na 13 dru¿yn) maj¹c 5 zwyciêstw, 3 porazki i ma³e punkty
397:150. Prowadz¹ zespo³y: TK Alles G³owno, MKS Ósemka Skiernie-
wice i Dekorex I Pabianice.

Tenis sto³owy

Po trzech rundach, w poszczególnych kategoriach wiekowych prowadz¹:
w�ród szkó³ podstawowych: Maria Domaniewska, Wiktoria Zawadzka
i Aleksandra Szymañska oraz Mateusz Baranowski, Maciej Pluta, Mi³osz
Galant. W�ród gimnazjalistów: Edyta Przybysz, Patrycja Maciejczyk,
Weronika Kaczmarek oraz Jakub Kotliñski, £ukasz Poniszewski, Micha³
Kêpiñski. W�ród szkó³ �rednich: Aleksandra Rosiñska, Julia Matusiak
oraz Krzysztof £uczak, Patryk Stanis³awski, Krystian Cichy. W kategorii
doro�li: Joanna Pomorska, Renata Kruczak, Julia Szczepankiewicz oraz
Micha³ £ucki, Adam Ja¿dzewski, Pawe³ W³odarczyk i Andrzej Popielarczyk,
Przemys³aw D¹browski, Jacek W³odarczyk (mê¿czy�ni powy¿ej 35 lat).
Nastêpny turniej IX Grand Prix Kutna 20.09. br. o godz. 1100 w hali SO nr 6.

Taki tytu³ ma turniej, organizowany ju¿ po raz trzeci przez Kutnowski
Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji (koordynator Marek Witkowski).
W meczach eliminacyjnych: Zryw Kutno-Agropol Kutno 2:0 (21:15,
21:13), Stra¿ Kutno-Witonia 1:2 (25:23, 21:25, 16:18), Zryw Kutno-Rol-
puch Kutno 2:0 (21:13, 21:15), Agropol Kutno-Rolpuch Kutno 0:2 (20:22,
22:24). W meczu o trzecie Stra¿ Kutno-Rolpuch Kutno 2:0 (21:16, 23:21).
Turniej, �wietnie prowadzony w sposób pe³nej integracji, wygra³a dru¿yna
z Witoni pokonuj¹c 2:1 zespól Zrywu Kutno (17:21, 21:12, 15:7).

„CHŁOPCY PO TRZYDZIESTCE”
Siatkówka

IX GRAND PRIX KUTNA

Mateusz Gajewicz startowa³ w grupie wiekowej junior (20-23 lat) i kate-
gorii wagowej do 82,5 kg. Zdoby³ tytu³ Mistrza Polski z wynikiem 205,0 kg,
a w kwalifikacji Open Junior (do 23 lat) zaj¹³ pierwsze miejsce. Mateusz
Czarnecki w grupie wiekowej Junior (16-17 lat) i kat. wagowej do 75,0 kg
z wynikiem 125,0 kg wywalczy³ tytu³ Mistrza Polskii klasyfikacji open
(16-17) lat stan¹³ na najwy¿szym stopniu podium. Antoni Kaliñski star-
tuj¹cy w grupie weteranów (60-64 lat) w kategorii wagowej do 67,5 kg
zdoby³ tytu³ Mistrza Polski z wynikiem 102,5 kg a w Open Weteran (60-70
lat) sklasyfikowany zosta³ na trzecim miejscu. Wyniki uzyskane przez
M. Gajewicza i M Czarneckiego s¹ nowymi rekordami Polski, a A. Kaliñ-
skiego rekordami �wiata.

Koszykówka

Hubert Mazur Dawid Brêk

Norbert Kulon Wojciech Glabas

Szymon Rduch Hubert Pabian

Paulina Gawron - fizjoterapeuta Tomasz Olszewski - kierownik

Jakub D³uski Mateusz Bartosz

S³awomir Sikora Mateusz Szwed

Krzysztof Jakóbczyk Jakub Garbacz

Jaros³aw Krysiewicz - trener Wojciech Walich - asystent
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 380

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: I1-C2-G1-Ó-M8-G7-D7
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. Hotel dla zmotoryzowanych turystów A-7. �wiatowa
Organizacja Handlu pisana oszczêdnie B-9. �... i czaple� (bajka Kra-
sickiego) C-1. Poprzedzaj¹ �lub D-9. Szlam po powodzi E-1. Choroba
jak skorupiak E-5. Pochodne amoniaku G-1. Nie ma rodzeñstwa I-1.
Prezenter telewizyjnej �Dwójki� (Wojciech) I-6. Potentat na rynku
mebli J-9. Szkodliwy to nawyk K-1. Lataj¹ w wielkich stadach nisz-
cz¹c zieleñ (Afryka) L-9. Góralskie ognisko M-1. Uchodzi do Wis³y
a powstaje ko³o Ko�cierzyny M-5. �... Warszawska 1920 (w re¿yserii
Jerzego Hoffmana).

Pionowo: 1-A, Dawny ¿o³nierz lekkiej jazdy (Wêgry) 1-I. Góro-
twór ze ska³ krystalicznych 2-E. Stra¿ przyboczna w staro¿ytnym
wojsku greckim 3-A. Dawna gra w karty 3-I. Gatunek antylopy afry-
kañskiej 4-F. Pie�ñ narodowa, patriotyczna 5-A. Dzia³ wiedzy ¿eglar-
skiej 5-J. Wypuk³o�æ wykrzywionej ko�ci pacierzowej 6-E. Miasto na
Florydzie (nad Oceanem Atlantyckim) 7-A. Sid³a na zwierzynê 7-I.
Hitlerowski obóz koncentracyjny (pot.) 9-A. Krzewy malin z kolcami
9-I. Zespó³ muzyczny M. Grechuty 11-A. Gatunek twardego sera 11-I.
Kategoria medalu jaki zdoby³a w Helsinkach (lipiec 2012) Anita W³o-
darczyk w konkurencji rzut m³otem (74,29 m) 13-A. Gatunek sardyny
13-I. Pochrzyn.            oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Joanna Kurowska (ur. 25 listopada
1964 w Gdyni) - aktorka. Od uro-
dzenia mieszka³a w Rumi. Absol-
wentka Szko³y Podstawowej nr 1,
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Wejherowie, Wydzia³u Aktorskie-
go Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
im. Leona Schillera w £odzi (1988).
Aktorka Teatru Nowego w Warszawie
(1988�1994), sukcesy odnosi³a na
scenach m.in. teatrów Ateneum, Na
Woli, Rampa, Studio. Znana z roli
Jagody w serialu telewizyjnym
Czterdziestolatek 20 lat pó�niej
(1993) i Jadzi Graczyk z serialu Gra-
czykowie. W roku 2000 bra³a udzia³

w Zje�dzie Kaszubów w Helu, reprezentuj¹c Rumiê. Czêsto wystêpuje
te¿ jako wokalistka. W 1987 roku wygra³a Przegl¹d Piosenki Aktorskiej.
Ma na swoim koncie duety miêdzy innymi z Wojciechem Mannem,
Monik¹ Gruszczyñsk¹, Maciejem Miecznikowskim i Micha³em Koter-
skim. By³a lektorem w programie Fat Killers. Zabójcy t³uszczu emito-
wanym od 7 wrze�nia 2013 r. do 9 listopada 2013 r. na antenie Telewizji
Polsat. By³ to program maj¹cy tylko jedn¹ edycjê. Bra³a udzia³ w zna-
nych programach rozrywkowych: Rozmowy w toku � aktorka bierze
regularny udzia³ w programie, goszcz¹c w odcinkach z tzw. serii Babi-
niec, w których z Beat¹ Tyszkiewicz, Joann¹ Bartel i Mart¹ Mandaryn¹
Wi�niewsk¹ doradzaj¹ kobietom w sprawach damsko-mêskich. Jak oni
�piewaj¹ � w marcu 2008 roku aktorka bra³a udzia³ w trzeciej edycji
programu, z którego odpad³a w drugim odcinku, zajmuj¹c ostatnie,
13 miejsce.
Bogata jest jej filmografia, m.in. 2013: Klan, jako fryzjerka (pani
Lutka), 2013: Antyterapia, jako Lonia, 2012: Prawo Agaty, jako Ewa
Bartosik (odc. 9), 2012: Pi¹ty stadion, jako znajoma pana z amnezj¹
(odc.13), 2010: �niadanie do ³ó¿ka, jako kierowniczka restauracji, 2010:
Milion dolarów, jako kierowniczka oddzia³u banku, 2007-2013: �wiat
wed³ug Kiepskich, jako Gra¿ynka, 2008-2009: Rodzina zastêpcza plus,
jako Krystyna Kercz, te�ciowa Elizy, 2008: Agentki, jako klientka,
wystêp go�cinny, 2008: Tamagotchi, 2008: 39 i pó³, wystêp go�cinny
jako Bacha, 2008: Teraz albo nigdy!, wystêp go�cinny, 2008: Magda
M., jako Dagmara Zalewska, wystêp go�cinny, 2007: I kto tu rz¹dzi?,
wystêp go�cinny, 2007: Biuro kryminalne, jako Dagmara, wystêp
go�cinny, 2005: Przybyli u³ani..., jako Irena, pielêgniarka, 2005: Niania,
jako Paula, wystêp go�cinny, 2004: Dziki, jako Renata, ¿ona �Ptasiora�,
2004-2006: Bulionerzy, jako prezes Helena Adamska.

Ewa Kasprzyk (ur. 1 stycznia 1957
roku w Stargardzie Szczeciñskim)
� aktorka teatralna, telewizyjna
i filmowa. W 1983 roku ukoñczy³a
PWST w Krakowie. Przez wiele lat
wystêpowa³a w gdañskim Teatrze
Wybrze¿e. Od 2000 r. jest aktork¹
warszawskiego Teatru Kwadrat.
W filmie pocz¹tkowo grywa³a
g³ównie w komediach. Z czasem
stworzy³a swoje aktorskie emploi
(bohaterek zdecydowanych, silnych
i niezale¿nych), wielokrotnie wyko-
rzystywane najczê�ciej w popular-
nych serialach telewizyjnych. Dobre

recenzje krytyki zebra³a za inny typ postaci - afektowanych, przejaskra-
wionych, niespe³nionych kobiet po przej�ciach, które zaprezentowa³a
w monodramie teatralnym Patty Diphusa wed³ug opowiadania Pedro
Almodóvara oraz w filmie Bellissima. Za tê drug¹ rolê otrzyma³a
w 2001 roku nagrodê za pierwszoplanow¹ rolê ¿eñsk¹ na Festiwalu Pol-
skich Filmów Fabularnych. Ma córkê Ma³gorzatê, która w 2011 razem
ze swoim zespo³em MashMish wziê³a udzia³ w drugiej edycji programu
Must Be the Music. Tylko muzyka. Nied³ugo po ukoñczeniu szko³y
aktorskiej do³¹czy³a do zespo³u gdañskiego Teatru Wybrze¿e, w którym
wystêpowa³a od 1983 przez kolejnych szesna�cie lat, do 2000 roku.
W tym czasie zagra³a w przedstawieniach m.in. Kazimierza Kutza
(Bata³ajkin i spó³ka), Stanis³awa Ró¿ewicza (Sztukmistrz z Lublina
wed³ug Singera) i Miko³aja Grabowskiego (St¹d do Ameryki), a tak¿e
Krzysztofa Babickiego i Barbary Sass. Do najwiêkszych osi¹gniêæ
aktorki z tego okresu zalicza siê g³ówne role w Antoniuszu i Kleopatrze
Szekspira (Kleopatra), Tutam Shaeffera (Ona), Trzech siostrach
Czechowa (Olga) i Dwojgu na hu�tawce Gibsona (Ona). W 2000 roku
przenios³a siê do warszawskiego Teatru Kwadrat, s³yn¹cego z repertu-
aru komediowego i farsowego. Równocze�nie wystêpuje w odwa¿nych
monodramach. Krytyka wysoko oceni³a jej tytu³ow¹ rolê w Patty
Diphusa, teatralnej adaptacji jednego z opowiadañ Pedro Almodóvara.
W przedstawieniu, prezentowanym m.in. na scenie Teatru Polonia
i w warszawskim klubie Le Madame, wcieli³a siê w postaæ �wiatowej
gwiazdy porno. W 2006 roku zagra³a Marilyn Monroe w Marilyn
i papie¿. Listy miêdzy piek³em a niebem. W 1985 roku, w wieku dwu-
dziestu o�miu lat, rol¹ zaradnej Kwiryny w Dziewczêtach z Nowolipek
Barbary Sass, zadebiutowa³a w filmie. Nied³ugo potem mo¿liwo�ci
aktorki na ró¿ne sposoby wykorzysta³ Roman Za³uski. W dramacie G³ód
serca (1986) Kasprzyk wcieli³a siê w postaæ nieufnej matki, samotnie
wychowuj¹cej syna. Jeszcze inaczej zaprezentowa³a siê w jego kome-
diach - w Koglu-moglu (1988) by³a histeryczn¹ Wolañsk¹, a w Komedii
ma³¿eñskiej (1993) Mari¹, kur¹ domow¹, która decyduje siê na porzu-
cenie rodziny i rozpoczêcie samodzielnej kariery w Warszawie. W latach
90 ograniczy³a wystêpy w filmie, skupiaj¹c siê na pracy teatralnej.

Joanna Kurowska i Ewa Kasprzyk w Kutnie

ŚWIETNE ARTYSTKI
W tym czasie zagra³a jedynie kilka drugoplanowych ról, m.in. w serialu
Radio Romans. W 1998 roku znalaz³a siê w obsadzie telenoweli Z³oto-
polscy, która wkrótce zyska³a olbrzymi¹ popularno�æ w�ród masowej
widowni. Jej Ilona Clark-Kowalska - zdecydowana, silna, pewna siebie,
nowoczesna, dojrza³a kobieta � by³a zapowiedzi¹ nowego typu postaci,
które nastêpnie powtórzy³a w Karierze Nikosia Dyzmy (2002) i War-
szawie (2003) oraz produkcjach telewizyjnych: Magdzie M. i Codziennej
2 m. 3. Na nieco innym biegunie znajduj¹ siê jej role w skromnych,
ambitnych filmach, najczê�ciej u m³odych debiutantów. W komedii
lirycznej Cudownie ocalony (2004) z du¿¹ doz¹ autoironii zagra³a star¹
prostytutkê-oszustkê Lolê Katafalk, pojawi³a siê równie¿ u Marcina
Wrony w Cz³owieku magnesie (2001). Do najwa¿niejszych aktorskich
dokonañ Kasprzyk nale¿y rola niezrównowa¿onej, egzaltowanej, roz-
czarowanej gwiazdy, zafascynowanej Violett¹ Villas, która swoje
niespe³nione ambicje artystyczne próbuje zrekompensowaæ posy³aj¹c
córkê na konkursy i przes³uchania, w Bellissimie (2000) Artura Urbañ-
skiego. Kreacja spotka³a siê z dobrymi recenzjami krytyków oraz uzna-
niem jurorów 26. FPFF w Gdyni, którzy przyznali jej nagrodê dla
najlepszej aktorki (ex-aequo z King¹ Preis). Gra³a w blisko 60 filmach
i serialach. Otrzyma³a m.in. nagrodê aktorsk¹ na Miêdzynarodowym
Festiwalu Telewizyjnym w Wenecji za rolê w Bellisimie. Na scenie
Kutnowskiego Domu Kultury obie znakomite aktorki podziwiali�my
w fascynuj¹cym spektaklu, gdzie Joanna Kurowska gra³a Kalinê Jêdrusik,
a Ewa Kasprzyk Violettê Villas.        Jerzy Papiewski
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¯YCIE DIECEZJALNE

Uczniowie klas I-III w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyñskiego
w Strzegocinie w br szkolnym 2013/2014 uczestnicz¹ w realizacji pro-
gramu edukacyjnego �Nie pal przy mnie  proszê!� koordynowanego  przez
Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Kutnie. W ramach
5 zajêæ warsztatowych i zgodnie z zakresem tematycznym programu dzieci
poszerzy³y swoje wiadomo�ci nt. zdrowia, od czego zale¿y zdrowie, co
i dlaczego szkodzi zdrowiu, co robiæ, gdy zdrowie jest zagro¿one oraz jak
szkodliwy jest wp³yw biernego palenia na organizm cz³owieka. Wycho-
wawcy klas I-III prowadzili warsztaty i zajêcia praktyczne nt. zdrowego
od¿ywiania, w ramach których dzieci piek³y chleb, robi³y sok warzywno-
owocowy i jogurt. Zorganizowano konkurs miêdzyklasowy na �Warzywne
stworki�, którego celem by³o zachêcenie dzieci do spo¿ywania owoców
i warzyw. Koordynatorem programu w szkole jest Beata Jurkowska-Przybysz.

NIE PAL
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