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STULETNIA JUBILATKA

22 kwietnia 2014 roku w D³ugo³êce, gmina Strzelce, mia³a miejsce
mi³a uroczysto�æ zwi¹zana z jubileuszem 100 urodzin pani ANNY
OLECZEK. W mieszkaniu Jubilatki zebra³a siê ca³a Jej rodzina. Przy-
byli te¿ wójt gminy Strzelce Tadeusz Kaczmarek, przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stanis³aw Kruglak, kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego
w Strzelcach Maryla Wojtasiak, którzy z³o¿yli dostojnej Jubilatce
najlepsze ¿yczenia oraz przekazali wi¹zanki kwiatów i upominki.

(ciag dalszy - strona 4)

ŚWIĘTO „GRABSKIEGO”
Uroczyste zakoñczenie roku szkolnego, ju¿ po raz dziewi¹ty, po³¹czono
ze �wiêtem szko³y. W tym roku odbywa³o siê ono pod has³em �M³odo�æ,
ach to ty!�.

Zofia Falborska, dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 3 im. W. Grabskiego, wspo-
mina³a m.in.: �Dzi� towarzyszy nam refleksja nad m³odo�ci¹.To �wiêto
szko³y ma charakter szczególny, jednoczy ludzi nam bliskich, sobie
bliskich�. By³y podziêkowania dla osób wspieraj¹cych szko³ê, by³y
nagrody dla laureatów konkursów organizowanych w ramach �wiêta
szko³y.         (ci¹g dalszy - strona 3)

FESTIWAL BIESIADNEJ

Ju¿ po raz drugi odby³ siê on w Gminnym O�rodku Kultury w Bedlnie.
Honorowy patronat objêli: starosta kutnowski Miros³awa Gal-Grabowska
i wójt Gminy Bedlno Krzysztof Ko³ach, a medialny, m.in. �Powiatowe
¯ycie Kutna�. Festiwal jest jedn¹ z form kultywowania amatorskiej twór-
czo�ci artystycznej i integracji �rodowisk wiejskich. To tak¿e miejsce spotkañ
wykonawców z terenu ca³ego powiatu kutnowskiego. Zespo³y i soli�ci
wykonywa³y po dwie piosenki - jedn¹ dowoln¹, a drug¹ z listy organizatora.

(ci¹g dalszy - strona 15)

KUTNOWSKA MAJÓWKA

Trwa³a ona cztery dni i by³a bogata programowo. By³y nie tylko ciekawe
koncerty muzyczne, ale równie¿ lunapark. Ka¿dy znalaz³ co� dla siebie
niezale¿nie od wieku. Imprezy zlokalizowane by³y w ró¿nych czê�ciach
�ródmie�cia grodu nad Ochni¹. Po raz trzeci mo¿na by³o siê przenie�æ, za
spraw¹ �Majówki z Barej¹�, w czasy PRL. Rozpoczê³a siê ona od zawo-
dów s³u¿b mundurowych (na ulicy Narutowicza) o puchar Barei.

(ci¹g dalszy - strona 5)

XXV ŚWIĘTO „STASZICA”

Ono bawi, uczy, wychowuje i integruje �rodzinê Staszica�. Jego tra-
dycja wywodzi siê od roku szkolnego 1989/90, kiedy to patronem
szko³y zosta³ Stanis³aw Staszic. Oficjalna impreza odby³a siê na
dziedziñcu szko³y. Uroczystego otwarcia dokona³a Ma³gorzata
¯urada, po czym krótkie wyst¹pienie wyg³osi³ dyrektor szko³y
Janusz Pawlak. By³ polonez w wykonaniu uczniów klas matural-
nych pod kierunkiem pani Michalik i monta¿ poetycko muzyczny
�M³odo�ci! Ty nad poziomy wylatuj...� pod kierunkiem pani �nieg.
By³o uroczyste przekazanie sztandaru. Krótkie wyst¹pienia, z gra-
tulacjami dla pedagogów i m³odzie¿y, wyg³osili go�cie, w�ród których
byli miêdzy innymi: Artur Dunin, pose³ na Sejm RP, Wies³aw Garstka
i Ilona Rafalska, radni Sejmiku Województwa £ódzkiego, Zbigniew
Burzyñski, prezydent miasta Kutna, Grzegorz Chojnacki, przewod-
nicz¹cy Rady Miasta Kutna, Miros³aw Ruciñski, cz³onek Zarz¹du
Powiatu w Kutnie. Dyrektor Janusz Pawlak wrêczy³ srebrne medale
ZS Nr 1 im. Stanis³awa Staszica najbardziej zas³u¿onym dla szko³y.
Otrzymali je: Zbigniew Burzyñski, Rados³aw Pawlak, Krzysztof
Fa³owski oraz d³ugoletni nauczyciele �Staszica� - Krzysztof Kru-
piñski i Maciej Krauze.        (ci¹g dalszy - strona 9)
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POWIATOWA FOTOGRAFIA
Rozmowa z Konradem K³opotowskim, przewodnicz¹cym Zespo³u
d/s przygotowania i oceny materia³ów dotycz¹cych opracowania

Strategii Rozwoju Powiatu Kutnowskiego na lata 2014-2020
- Kto opracowa³ tê Strategiê?
- Opracowa³a j¹ firma Westmor
Colsulting z W³oc³awka, a g³ownie
jej analitycy: Agata Drzewiecka
i Barbara Molewska. Sk³ada siê ona
z dwóch czê�ci diagnozy i samej
strategii.
- Zajmijmy siê diagnoz¹, czyli de
facto fotografi¹ powiatu kutnow-
skiego. Jak mo¿na ogólnie i skró-
towo go scharakteryzowaæ?
- W sk³ad powiatu kutnowskiego
wchodzi 11 gmin: gmina miejska
- miasto Kutno; gminy miejsko-
wiejskie: Kro�niewice oraz
¯ychlin; gminy wiejskie: Kutno,
Bedlno, D¹browice, Krzy¿anów,

£aniêta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce. Zajmuj¹ one powierzchniê
886,29 km2, co stanowi 4,9% powierzchni województwa ³ódzkiego.
Dominuj¹c¹ form¹ gospodarki jest rolnictwo, u¿ytki rolne stanowi¹
oko³o 85% area³u. Sieæ drogow¹ na terenie powiatu tworz¹ drogi: krajowe
nr 91, nr 92 oraz nr 60 o ³¹cznej d³ugo�ci 81,768 km; wojewódzkie
nr 573, nr 581, nr 583, nr 702 o ³¹cznej d³ugo�ci 74,494 km; powiatowe,
których ³¹czna d³ugo�æ wynosi 495,155 km; gminne o ³¹cznej d³ugo�ci
829,030 km. Istniej¹c¹ sieæ dróg uzupe³nia autostrada A1. Przez ten teren
przebiega równie¿ miêdzynarodowa trasa kolejowa Berlin-Moskwa oraz
krajowe trasy kolejowe zapewniaj¹ce po³¹czenie z najwiêkszymi o�rod-
kami miejskimi w Polsce: Warszaw¹, Poznaniem, £odzi¹, P³ockiem, Gdañ-
skiem i Krakowem. Jego tereny s¹ po³o¿one na Równinie Kutnowskiej,
a jedynie gmina D¹browice jest na Wysoczy�nie K³odawskiej.
W roku 2013 na terenie powiatu kutnowskiego mieszka³o 100.021 osób.
Gêsto�æ zaludnienia na terenie powiatu wynosi³a 113 osób na 1 km2

i by³a ni¿sza ni¿ liczba osób przypadaj¹cych na 1 km2 w województwie
³ódzkim (139 os/km2) i w Polsce (123 os/km2). Najwiêksz¹ liczb¹ ludno�ci
w powiecie charakteryzuje siê miasto Kutno, tam mieszka oko³o 45,1%
liczby mieszkañców ca³ego powiatu. W gminach wiejskich w 2013 roku
zamieszkiwa³o 33,7% ludno�ci. Na przestrzeni lat 2008-2012 liczba miesz-
kañców powiatu kutnowskiego zmniejszy³a siê o 1,3%. Na terenie
powiatu ludno�æ w wieku produkcyjnym w 2012 roku stanowi³a 63,8%
ogólnej liczby ludno�ci, natomiast ludno�æ w wieku przedprodukcyjnym
� 16,3% a w wieku poprodukcyjnym � 19,9%. Prognozuje siê, ¿e do roku
2035 liczba ludno�ci powiatu kutnowskiego zmniejszy siê o 22.287 osób,
do 78% z roku 2012.

- Czym siê charakteryzuje gospodarczy potencja³ powiatu kutnowskiego?
- Dominuj¹c¹ form¹ gospodarki na terenie naszego powiatu jest rolnictwo
(zw³aszcza na terenie gmin wiejskich). W strukturze gruntów dominuj¹
u¿ytki rolne, które stanowi¹ 85,66% powierzchni powiatu. Nastêpnymi
w kolejno�ci s¹ pozosta³e grunty i nieu¿ytki - 9,36%, natomiast lasy
i grunty le�ne zajmuj¹ nieca³e 5% powierzchni. Zgodnie ze Spisem Rol-
nym przeprowadzony w 2010 roku, na terenie powiatu przewa¿aj¹
gospodarstwa rolne od 1 do 5 ha (stanowi³a 24,7% wszystkich gospo-
darstw rolnych), jednak¿e wystêpuj¹ równie¿ du¿e gospodarstwa rolne
o powierzchni powy¿ej 15 ha (18,7% gospodarstw rolnych). Najmniejszy
udzia³ stanowi¹ gospodarstwa o powierzchni od 10 do 15 ha (11,7%). Na
terenie powiatu kutnowskiego na koniec 2013 roku dzia³a³o 7.581 pod-
miotów gospodarczych, z czego 3,7% w sektorze publicznym, za� 96,3%
w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów gospodarczych w badanym
okresie zmniejszy³a siê o ok. 10%, z czego 14 podmiotów przyby³o
w sektorze publicznym, a 869 podmiotów zakoñczy³o swoj¹ dzia³alno�æ
w sektorze prywatnym. W przemys³owej dzielnicy Sklêczki utworzono
Kutnowski Park Agro-Przemys³owy. Zajmuje on obszar 370 ha i na jego
terenie b¹d�  bliskim s¹siedztwie funkcjonuje ponad 60firm z kapita³em
polskim i zagranicznym, które zatrudniaj¹ ponad 5 500 osób. Czê�æ terenu
KPAP (obecnie 111 ha objêta jest od 2001 r. statusem £ódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej (Podstrefa Kutno). £¹cznie wydano 21 zezwoleñ na
dzia³alno�æ w tym terenie, które sta³y siê udzia³em 18 firm. Zatrudnienie
w zak³adach dzia³aj¹cych na terenie kutnowskiej podstrefy wynosi oko³o
1.200 osób.
Na terenie powiatu kutnowskiego znajduj¹ siê 4 rezerwaty przyrody, które
zlokalizowane s¹ w Gminie Nowe Ostrowy: Rezerwat �D¹browa �wietli-
sta� o pow. 40,13 ha; �Ostrowy� o pow. 14,37 ha; �Ostrowy-Ba¿antarnia�
o pow. 28,58 ha; �Perna� o pow. 15,75 ha. Zarejestrowano równie¿
57 pomników przyrody. Gleby charakteryzuj¹ siê wysok¹ przydatno�ci¹
rolnicz¹ - ok. 80% gruntów ornych jest zakwalifikowanych do komplek-
sów pszennych, pszenno-¿ytnich i zbo¿owo-pastewnych, nadaj¹cych siê
pod uprawê ro�lin o wysokich wymaganiach glebowych.
- Czy s¹ u nas jakie� z³o¿a naturalne?
- Na terenie powiatu kutnowskiego udokumentowano z³o¿a kopalin, tj.:
kruszyw naturalnych (piaski i ¿wiry) np. w miejscowo�ci Grodno, Lesz-
czynek; mu³ków i gliny w miejscowo�ci Wieszczyce - Wola Raciborowska;
surowców ilastych ceramiki budowlanej w miejscowo�ci Kaszewy;
wapieni � z³o¿e Ktery. Udokumentowano równie¿ z³o¿e soli kamiennej
�£aniêta�. Wystêpuj¹ równie¿ z³o¿a torfu w pradolinie rzeki Bzury.
- Jak¹ ofertê inwestycyjn¹ posiada powiat kutnowski?
- Na terenie powiatu kutnowskiego cztery gminy posiadaj¹ profesjonaln¹
ofertê inwestycyjn¹ i wyznaczone tereny inwestycyjne. S¹ to: miasto Kutno,
gmina ¯ychlin, gmina Kro�niewice i gmina Nowe Ostrowy. Najbardziej
atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi dysponuje miasto Kutno oraz
gmina ¯ychlin, gdy¿ utworzone one zosta³y w ramach £ódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej-Podstrefa ¯ychlin i Podstrefa Kutno. Miasto Kutno
oferuje inwestorom ok. 50 ha wolnych terenów inwestycyjnych na terenie
Kutnowskiego Parku Agro-Przemys³owego. Po³owa tej powierzchni

(ok. 25 ha)objêta jest statusem £ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W ofercie Urzêdu Miasta znajduj¹ siê tak¿e tereny zabudowane (hale,
magazyny) oraz niezabudowane bêd¹ce w³asno�ci¹ osób prywatnych.
Miasto ¯ychlin oferuje inwestorom ³¹cznie ponad 14 hektarów terenów
inwestycyjnych objêtych  £ódzk¹ Specjaln¹ Stref¹ Ekonomiczn¹. Z kolei
gmina Kro�niewice dysponuje 89,1661 ha terenów przeznaczonych pod
inwestycje, a gmina Nowe Ostrowy 29,6133 ha terenów inwestycyjnych.
Uzupe³nieniem oferty inwestycyjnej Kutna jest intermodalny terminal
kontenerowy � obiekt unikalny w skali ca³ego kraju.
- Czy dysponujemy rezerw¹ osób bezrobotnych?
- Na terenie powiatu kutnowskiego liczba zarejestrowanych bezrobotnych
na koniec 2013 roku wynosi³a 7.472 osoby, z czego oko³o 54,6% stano-
wi³y kobiety. Niepokoj¹ce jest to, ¿e w porównaniu do roku 2008 liczba
osób bezrobotnych na terenie powiatu wzros³a w 2013 roku o 22,6%.
- Jak wygl¹da opieka zdrowotna?
- Podstawowe potrzeby wiêkszo�ci mieszkañców powiatu kutnowskiego
w zakresie opieki zdrowotnej zaspokaja 35 niepublicznych zak³adów opieki
zdrowotnej zlokalizowanych w poszczególnych miejscowo�ciach. Spo-
³eczno�æ lokalna posiada równie¿ dostêp do opieki szpitalnej, któr¹ spra-
wuje �Kutnowski Szpital Samorz¹dowy� Spó³ka z o.o. Na terenie szpitala
funkcjonuj¹: oddzia³y szpitalne (SOR z centraln¹ izb¹ przyjêæ i ambula-
torium, anestezjologii intensywnej terapii, chirurgiczny ogólny i chirurgii
onkologicznej, dermatologiczny, endokrynologiczny, ginekologiczno-
po³o¿niczy, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chorób wewnêtrznych, neo-
natologiczny, neurologiczny z pododdzia³em urazowym, pediatryczny,
rehabilitacyjny z pododdzia³em rehabilitacji neurologicznej oraz blok
operacyjny); poradnie specjalistyczne (kardiologiczna, chorób naczyñ,
nefrologiczna, dermatologiczna, onkologiczna, chemioterapii, ginekolo-
giczno-po³o¿nicza, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej,
zdrowia psychicznego oraz leczenia uzale¿nieñ); zak³ady specjalistyczne:
Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy, Blok Operacyjny, Zak³ad Patomorfologii,
Sterylizatornia, Pracownia Serologiczna z Bankiem Krwi, Zak³ad Dia-
gnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Endoskopii, Pracownia Histopatologii
oraz Pracownia Diagnostyczna. Na miejscu jest tak¿e mo¿liwo�æ skorzy-
stania z apteki oraz zajêæ szko³y rodzenia. Dodatkowo na terenie NZOZ
�KSS� Kutno dzia³a Centrum Kardiologii �Allenort�, w którym wykony-
wane s¹ zabiegi kardiologii interwencyjnej (leczenie ostrych zespo³ów
wieñcowych) oraz zabiegi planowane z hemodynamiki. Specjalistyczn¹
opiekê zdrowotn¹ na terenie Powiatu zapewnia równie¿ NZOZ �Specja-
lista� - prywatny szpital w ramach, którego funkcjonuj¹ oddzia³y urolo-
giczny i chirurgiczny oraz poradnie: urologiczna, urologii dzieciêcej, prok-
tologiczna, dermatologiczna i chirurgiczna. W Kutnie na u. S³owackiego
7 swoj¹ siedzibê ma równie¿ Pogotowie Medyczne Falck nale¿¹ce do
Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region
£ódzki. W ramach jednostki funkcjonuj¹: pomoc dora�na stacjonarna
nocna i �wi¹teczna w zakresie interny oraz zespo³y wyjazdowe: reanima-
cyjny i wypadkowy. NZOZ Falck dysponuje dwoma karetkami w Kutnie,
jedn¹ karetk¹ w ¯ychlinie i karetk¹ w Kro�niewicach. Ogó³em na terenie
powiatu funkcjonuje 45 gabinetów stomatologicznych, z czego 33 w Kutnie
oraz 41 aptek (w Kutnie 24, w tym ca³odobowa apteka �Medest� zlokali-
zowana przy ulicy Mickiewicza 5 w Kutnie).
- Jak przedstawia siê szkolnictwo powiatu kutnowskiego?
- Na terenie powiatu funkcjonuj¹ 33 przedszkola i oddzia³y przedszkolne,
33 szko³y podstawowe, 18 gimnazjów oraz 2 szko³y ponadgimnazjalne
bêd¹ce jednostkami organizacyjnymi samorz¹dów gminnych. Powiat kut-
nowski jest organem prowadz¹cym dla 11 szkó³ ponadgimnazjalnych
maj¹cych siedzibê na terenie powiatu. Funkcjonuje równie¿ 9 szkó³
ponadgimnazjalnych nie prowadzonych przez jednostki samorz¹du tery-
torialnego. Na terenie miasta Kutna wystêpuj¹ zamiejscowe o�rodki 2 szkó³
wy¿szych.
- W potocznej opinii powiat kutnowski posiada ma³o zabytkowych
obiektów...
- Wykaz wszystkich zabytków nieruchomych na terenie powiatu kutnow-
skiego zawiera a¿ 143 obiekty. Do najciekawszych obiektów zabytko-
wych nale¿¹: zamek Oporowskich w Oporowie (najlepiej zachowana pó�-
nogotycka rezydencja rycerska z po³owy XV w. i mie�ci siê tutaj Mu-
zeum Stylowych Wnêtrz); zabytkowy ko�ció³ i klasztor ojców Paulinów
w Oporowie (z I po³owy XV w., którego wnêtrza zosta³y przebudowane
na styl barokowy oko³o 1740 roku); klasycystyczny ratusz w Kutnie �
obecnie siedziba Muzeum Regionalnego w Kutnie; barokowo-klasycy-
styczny zespó³ pa³acowy Giera³ty w Kutnie (w którym go�cili miêdzy
innymi: Napoleon Bonaparte, Henryk Sienkiewicz i Charles de Gaulle).
W otaczaj¹cym pa³ac parku Wiosny Ludów mie�ci siê Muzeum Bitwy
nad Bzur¹ w dawnej kaplicy grobowej rodu Mniewskich z 1840 r.;
Ratusz Miejski w D¹browicach z I po³owy XIX w. D¹browice (w XIX w.
� D¹browice straci³y prawa miejskie i s¹ obecnie jedn¹ z nielicznych wsi
posiadaj¹cych miejski ratusz); najstarszy pomnik w Polsce po�wiêcony
ksiêciu Józefowi Poniatowskiemu z 1814 r. w Kro�niewicach.
- Jakie s¹ plusy kulturalne powiatu kutnowskiego?
- ¯ycie kulturalne powiatu zwi¹zane jest g³ównie z dzia³alno�ci¹ Kut-
nowskiego Domu Kultury, M³odzie¿owego Domu Kultury w Kutnie,
¯ychliñskiego Domu Kultury, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Kro�niewicach, Gminnych O�rodków Kultury w Strzelcach
i Bedlnie, Gminnego O�rodka Kultury i Sportu w Krzy¿anowie oraz O�rodka
Kultury Gminy Kutno w Leszczynku; Muzeum Zamek w Oporowie,
Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach, Muzeum
Regionalnego w Kutnie (siedzib¹ jest klasycystyczny ratusz miejski).
- Jakie s¹ inne zalety naszego powiatu?
- Na terenie ca³ego powiatu kutnowskiego na koniec 2012 roku by³o 432
ca³orocznych miejsc noclegowych dostêpnych w 17 obiektach. Najwiêksz¹
chlub¹ nie tylko Kutna, ale i ca³ego powiatu kutnowskiego, jest jednak
baseball. W Kutnie mie�ci siê Europejskie Centrum Szkolenia Ma³ej Ligi
Baseballowej skupiaj¹ce 55 krajów Europy, Azji i Afryki. To najwiêkszy
o�rodek do gry w baseball i softball w tym rejonie. Atrakcj¹ turystyczn¹
powiatu kutnowskiego jest z pewno�ci¹ �Aquapark Kutno�, który funk-
cjonuje od maja 2012 roku. Obiekt zlokalizowany jest bezpo�rednio przy
boisku do baseballu.

Dziêkujê za rozmowê � Andrzej Stelmaszewski
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SPACERKIEM PO KUTNIE
� 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.

(ciag dalszy ze strony 1)
Tradycj¹ sta³o siê tu wrêczanie �Grabek� - nagród przyznawanych nauczycielom
przez uczniów. W kategorii �Wiecznie m³ody gniewny� dla Katarzyny Grze�-
kowiak, w kategorii �M³odzieñczy styl� dla Agnieszki Sêdkowskiej, �Szkolnym
prokuratorem� zosta³ Piotr Bielicki, �Szyfro³amaczem� - Rafa³ Prêtkiewicz,
w kategorii �Emergency service� wyró¿niono Grzegorza Jasku³owskiego,
w kategorii �Cudotwórca� zwyciê¿y³a Anna Janiak, �Pogodynk¹ roku� uznano
Ewê Szymczak, w kategorii �Elektrogad¿et� wygra³ Dariusz Lewiñski, nato-
miast w kategorii �Wokalna finezja� zwyciê¿y³a dyrektor szko³y Zofia Falborska.
Równie¿ i w tym roku nauczyciele nominowali swoich faworytów. �Grabki�
jako super klasê otrzymali uczniowie klasy IIITOR, natomiast �Super absol-
wentk¹� zosta³a Kesja Koszewska, �Super absolwentem� Micha³ Durka. W tym
roku Medalem Pami¹tkowym Primus Inter Pares Stowarzyszenia Dyrektorów
i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkó³ Zawodowych w Bydgoszczy
wyró¿niono absolwentkê Martê Matusiak z klasy III LPs oraz Edytê Jêdrzejczak
z klasy IV TOT. Uczniowie zaprezentowali te¿ program artystyczny, tematycz-
nie nawi¹zuj¹cy do m³odo�ci. Najlepszym uczniom wrêczono �wiadectwa,
odby³o siê te¿ przekazanie sztandaru szko³y klasom m³odszym.            /A.B./

ŚWIĘTO „GRABSKIEGO”

Zaleg³o�ci
Warszawska firma L.S. Med. sp. z o.o.,
która od marca przejê³a ponad 60
pracowników Kutnowskiego Szpi-
tala Samorz¹dowego (sprz¹tanie),
zalega z wyp³at¹ pensji czê�ci pra-
cowników. Po rozmowach p³ace
maj¹ byæ wyp³acone do 10 maja.

Zwyciêski Hydrobud
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
Hydrobud Pawe³ z Leszczynka ,
gmina Kutno, wygra³ przetarg na

Strona internetowa Urzêdu Miasta Kutno w�ród 20 najlep-
szych serwisów samorz¹dowych w Polsce!
Ranking Administrada powsta³ przy wspó³pracy na najwiêkszym
wydawnictwem samorz¹dowym Pismo Samorz¹du Terytorialnego
�Wspólnota� oraz krakowskiego studia �Edisonda�. Do badania
zaproszonych zosta³o prawie 400 urzêdów z ca³ej Polski. W pierw-
szym etapie zaproszone gminy wype³nia³y ankietê, z³o¿on¹ z kil-
kunastu pytañ. W drugim etapie, do którego zakwalifikowano 140
gmin, oceniano strony internetowe pod katem u¿yteczno�ci.
W ten sposób wy³oniono 50 kolejnych serwisów,  które poddano
przej�ciu poznawczego � metodzie pozwalaj¹cej na bardziej szcze-
gó³ow¹ analizê ich u¿yteczno�ci. Ostatecznie wy³oniono 20 naj-
lepszych stron internetowych przyjaznych u¿ytkownikowi, w�ród
których znalaz³ siê równie¿ serwis Urzêdu Miasta Kutno.
Dodatkowo eksperci przyznali wyró¿nienia w czterech katego-
riach: u¿yteczno�æ, dostêpno�æ, estetyka i przejrzysto�æ jêzykowa.
W kategorii estetyka strona Urzêdu Miasta zajê³a drugie miejsce,
za serwisem Krakowa, a przed Jarocinem.
Pod wzglêdem estetyki strona internetowa kutnowskiego Urzêdu
Miasta zosta³a oceniona przez ekspertów jest za drug¹ najlepsz¹
w kraju, po krakowskiej.
Nagrodzona strona internetowa Urzêdu Miasta zosta³a oddana do
u¿ytku w marcu 2013 r. Jej szata graficzna zosta³a stworzona
w oparciu o przyjêt¹ w 2012 r. Strategiê Marki oraz System Iden-
tyfikacji Wizualnej i has³o - Kutno miasto ró¿.
Warto zaznaczyæ, ¿e badanie nie wi¹za³o siê z op³atami, a o czê�ci
czynno�ci sprawdzaj¹cych badani nie byli informowani.

UM Kutno

SUKCES

budowê drogi na ulicy Koniecpol-
skiego. Dziêki najni¿szej cenie -
520 tys. z³, pokona³ 6 innych konku-
rentów. Okres realizacji - 3 miesi¹ce

Nowy dyrektor
Do 30 maja jest czas na z³o¿enie
ofert, a do 23 czerwca Komisja
Konkursowa wybierze nowego
dyrektora Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej im Stefana
¯eromskiego. Obecnie obowi¹zki
te pe³ni Jolanta Stasinowska.
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¯YCIE REGIONALNE

W ramach poprawy konkurencyjno�ci szkolnictwa i jego jako�ci
w szko³ach ponadgimnazjalnych realizowano nastêpuj¹ce projekty.
W I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie
by³ to projekt �Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie
nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem
innowacyjnych metod i technologii � EDUSCIENCE�. Jest wspó³fi-
nansowany ze �rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Lider: Edukacja Pro Futuro Sp. z o.o.
w Warszawie. Partner Projektu: Powiat Kutnowski. Realizacja od
01.09.2012 r. � 30.11.2014 r.
W Zespole Szkó³ nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, Zespole Szkó³ Zawo-
dowych nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie, Zespole Szkó³ nr 3
im. W³. Grabskiego w Kutnie, Zespole Szkó³ nr 4 im. Zygmunta
Balickiego w Kutnie i Zespole Szkó³ w ¯ychlinie realizowano tema-
tykê �Nowoczesne kierunki kszta³cenia szans¹ na atrakcyjne zawody
dla uczniów szkó³ prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe w powiecie
kutnowskim�. Projekt wspó³finansowano ze �rodków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Lider: Euro-
pejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Toruniu. Partner:
Powiat Kutnowski (jako organ prowadz¹cy dla w/w szkó³ zawodo-
wych). Projekt obejmuje: poradnictwo edukacyjno-zawodowe, kurs
ECDL Start, zajêcia z Robotyki z elementami mechatroniki, przeszko-
lenie nauczycieli do prowadzenia zajêæ z robotyki z elementami
mechatroniki.
Zespó³ Szkó³ nr 1 im. St. Staszica w Kutnie realizowa³ projekt: �Od
ucznia do profesjonalisty � program rozwojowy Technikum nr 1
w Kutnie�. Projekt wspó³finansowany ze �rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Cel realizacji: Pod-
niesienie atrakcyjno�ci i jako�ci szkolnictwa zawodowego. Lider:
Centrum Rozwoju i Edukacji dr Beaty Owczarskiej w £ODZI. Part-
ner: Powiat Kutnowski. Realizacja od 01.09.2012 r. � 31.08.2014 r.
Projekt: �Pi¹ty bieg w drodze do kariery uczniów Zasadniczej Szko³y
Zawodowej nr 1 w Kutnie�.Projekt wspó³finansowany ze �rodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjno�ci i jako�ci szkolnictwa
zawodowego Lider: Centrum Rozwoju i Edukacji dr Beaty Owczar-
skiej w £ODZI. Partner: Powiat Kutnowski. Realizacja od 01.09.2012 r.
� 31.08.2014 r.
W Zespole Szkó³ Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie w ramach
konkursu o dotacje pn. �Moja wymarzona ekopracownia� Wojewódzki
Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w £odzi przy-
zna³ dotacjê na zadanie pn. �Zaplanowanie i utworzenie pracowni
przyrodniczej �EKO� przy Zespole Szkó³ Nr 4  w Kutnie � Azorach�
do wysoko�ci 27.820 z³.
W Zespole Szkó³ w ¯ychlinie realizowano miêdzynarodowy  projekt
partnerski szkó³ Comenius �Hands across the world, together for
a better world�. Partnerzy projektu: Turcja, S³owacja, Hiszpania,
Polska. Projekt propaguje ekologiê I ma na celu kszta³towanie szeregu
ekologicznych zachowañ oraz poszerzenie wiedzy na temat proble-
mów �rodowiska naturalnego. Projekt obejmuje szereg dzia³añ lokal-
nych oraz miêdzynarodowych zmierzaj¹cych do u�wiadomienia jak
wa¿na jest ochrona naszej planety i co ka¿dy z nas mo¿e zrobiæ, aby
poprawiæ stan �rodowiska naturalnego cz³owieka. Równie¿ miêdzy-
narodowy projekt �We write our future� Projekt dotycz¹cy demo-
kracji, realizowany wspólnie z Turcj¹, Hiszpani¹, Rumuni¹, Belgi¹,
Bu³gari¹, Grecj¹, Polsk¹. Uczniowie Zespo³u Szkó³ w ¯ychlinie
napisali manifest ekologiczny, który ma na celu sk³onienie mieszkañ-
ców ¯ychlina do zmiany negatywnych zachowañ.
Manifest wzywa lokaln¹ spo³eczno�æ do podjêcia realnych dzia³añ,
które poprawi¹ wizerunek naszego miasta jak np.: zaprzestanie spalania
materia³ów w piecach C.O., sprz¹tanie odchodów po swoich zwierz¹-
tach, oszczêdzanie energii. Manifest zosta³ wydrukowany, rozplaka-
towany w urzêdach, szko³ach, sklepach. Tak¿e miêdzynarodowy
projekt partnerski szkó³ Comenius �Sports ways to a healthiery, more
active European citizenship�. Partnerzy projektu: Turcja, Hiszpania,
Rumunia, Irlandia, Belgia, Polska. Projekt ma na celu zbadanie
i porównanie form aktywno�ci fizycznej w�ród m³odzie¿y z ró¿nych
pañstw europejskich oraz ich propagowanie. W ramach projektu
uczniowie prowadz¹ badania porównawcze  nad ilo�ci¹ czasu, który
uczniowie z ró¿nych szkó³ po�wiêcaj¹ na uprawianie sportu. Badaj¹
jak m³odzie¿ od¿ywia siê w poszczególnych krajach partnerskich.
Wspólnie analizuj¹ wyniki badañ i opracowuj¹ wnioski. Podczas
wizyt partnerskich uczestnicz¹ w zajêciach sportowych typowych dla
danego kraju. Rezultaty projektu s¹ propagowane w�ród spo³eczno�ci
lokalnej a wnioski s³u¿¹ poszczególnym placówkom do zaplanowania
przysz³ych dzia³añ maj¹cych na celu propagowanie sportu i zdrowego
stylu ¿ycia. Realizowany jest te¿ miêdzynarodowy projekt wymiany
m³odzie¿y �Mniej stresu wiêcej sportu i zdrowego jedzenia� Partnerem
projektu by³a S³owacja. Grupa ze S³owacji spêdzi³a w ¯ychlinie dwa
dni, nastêpnie wspólnie z grup¹ naszej m³odzie¿y wyjecha³a na sze�æ
dni do Gostyniñsko-W³oc³awskiego Parku Krajobrazowego. W pro-
jekcie uczestniczy³o ³¹cznie 55 osób. Celem projektu by³o: promowanie
aktywno�ci obywatelskiej, a w szczególno�ci obywatelstwa europej-
skiego, rozwijanie poczucia solidarno�ci i promowanie tolerancji w�ród
m³odzie¿y � w szczególno�ci w celu wzmo¿enia spójno�ci spo³ecznej
w Unii Europejskiej, promowanie zdrowego stylu ¿yciu oraz sport,
promowanie wspó³pracy europejskiej w zakresie problematyki
dzia³añ m³odzie¿owych.

PROJEKTY EDUKACYJNE

Na terenie gminy Kutno wystêpuj¹ obiekty zabytkowe o szczególnym
znaczeniu dla dziedzictwa narodowego. S¹ to:
Wie� Byszew: dwór (I po³. XIX w. Budynek murowany, dach o konstrukcji
drewnianej kryty eternitem); dawna �rz¹dcówka� (I po³. XIX w., budynek
murowany, dach o konstrukcja stropów i dachu drewniana, dach kryty
pap¹); park dworski (I po³. XIX w.)
Wie� G³ogowiec: ko�ció³ p.w. Narodzenia NMP - (I po³. XV w., budynek
murowany, sklepienie ceglane, dach o konstrukcji drewnianej kryty
blach¹ miedzian¹); dwór z parkiem (1881 r. - 1900 r.), budynek czê�ciowo
drewniany, czê�ciowo murowany, dach o konstrukcji drewnianej, kryty
pap¹).
Wie� Leszno: dwór z parkiem (XIX w./XX w. Budynek murowany, dach
o konstrukcji drewnianej, kryty pap¹).
Wi� Malina: pa³ac z parkiem (II po³. XIX w., budynek murowany, dach
o konstrukcji drewnianej, kryty blach¹ ocynkowan¹).
Wie� Strzegocin: ko�ció³ parafialny p.w. �w. Bart³omieja (1866-68 r.,
budynek murowany, dach o konstrukcji drewnianej, kryty blach¹ ocyn-
kowan¹); pa³ac i park - zespó³ (I po³. XIX, XX w., budynek murowany,
dach o konstrukcji drewnianej, kryty blach¹ ocynkowan¹, czê�ciowo pap¹).

(ciag dalszy ze strony 1)
List gratulacyjny z okazji setnych urodzin od Prezesa Rady Ministrów RP
wrêczy³y pani Annie: zastêpca dyrektora Wydzia³u Spraw Obywatelskich
£ódzkiego Urzêdu Wojewódzkiego Monika Skonieczna i starszy inspektor
wojewódzki Bo¿ena Fabiszewska. ̄ yczenia oraz okoliczno�ciowy dyplom
od prezesa KRUS Artura Brzóski przekaza³y: Zofia Dro¿yñska i Anna
Gerdzikowska z kutnowskiego oddzia³u KRUS. W czasie tej uroczysto�ci
Jubilatka nie kry³a wzruszenia i rado�ci z odwiedzin go�ci i cz³onków
rodziny oraz przekazywanych jej ¿yczeñ. Ta �okr¹g³a rocznica� urodzin
sta³a siê tak¿e okazj¹ do wspomnieñ co wa¿niejszych wydarzeñ w ¿yciu
pani Anny. Urodzi³a siê 18 kwietnia 1914 r. w D³ugo³êce. Wychowywa³a
siê w domu rodziców, a kiedy nadszed³ stosowny czas za³o¿y³a z mê¿em
rodzinê. Doskonale pamiêta czas wojny i trudne czasy powojenne, brak
pr¹du, który m.in. utrudnia³ jej czytanie ksi¹¿ek. Trzeba wiedzieæ, ¿e to
w³a�nie ich czytanie sta³o siê jej pasj¹. Przyznaje, ¿e wiele ksi¹¿ek czyta³a
po kilka razy. Jest osob¹ rozmown¹, cieszy siê bardzo dobr¹ pamiêci¹, co
widaæ w �piewanych przez ni¹ dawnych piosenkach. Anna Oleczek docho-
wa³a siê czwórki dzieci, 12 wnucz¹t, 19 prawnuków i jednego prapra-
wnuczka. Rodzina i przybyli go�cie  byli jednomy�lni �piewaj¹c Jubilatce
nie sto, ale �dwie�cie lat, dwie�cie lat, niech ¿yje, ¿yje nam�. Do takich
¿yczeñ przy³¹cza siê równie¿ nasza Redakcja.           /A.B./

STULETNIA JUBILATKA

A TO CIEKAWE...
To ju¿ 6163 absolwentów. Ostatnim jest Mateusz Znyk. Zosta³y wrêczone
�wiadectwa, nagrody ksi¹¿kowe. Najlepsi uczniowie wpisani zostali do
Z³otej Ksiêgi Szko³y. W tym roku byli to: Klementyna Kêpiñska, Mateusz
Bañcyr i Aleksandra Nowacka. By³y oczywi�cie gratulacje, ¿yczenia
i podziêkowania. Uczniowie klas trzecich przekazali m³odszym kole¿an-
kom i kolegom sztandar szko³y i ... szkolny dzwonek. Ca³o�æ uroczystego
spotkania prowadzili Kalina Ostrowicka i Marcel Chodorowski.      /A.B./

JUBILEUSZOWI ABSOLWENCI
Uczniowie klas trzecich II Liceum Ogólnopolskiego im. Jana Kasprowicza
w Kutnie, jako absolwenci, po¿egnali swoj¹ szkolê. Tym razem by³o 83
absolwentów. �Pamiêtaj, ¿e jeste� kim� wyj¹tkowym, pozwól zobaczyæ
innym, ¿e taki jeste�� - do tego zdania nawi¹zywa³a w swym wyst¹pieniu
Barbara Rostek-Nowacka, dyrektor liceum.

Najwiêksz¹ ilo�æ punktów, a tym samym mistrzostwo powiatu, zdoby³a
dru¿yna z Gimnazjum nr 3 w Kutnie w sk³adzie: Paulina Lewandowska,
Szymon Marciniak i Marta Znajewska, któr¹ do turnieju przygotowywa³
Pawe³ Potocki. Uczniowie Trójki bêd¹ reprezentowaæ powiat kutnowski
w eliminacjach wojewódzkich konkursu, które odbêd¹ siê 16 maja
w £odzi. Gratulujemy i ¿yczymy powodzenia!     Info Gm3

MISTRZOSTWO POWIATU
16 kwietnia w Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie odby³y
siê eliminacje powiatowe dla szkó³ gimnazjalnych XXXVII Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym. W rywalizacji
wziê³o udzia³ 11 dru¿yn reprezentuj¹cych gimnazja z terenu powiatu kut-
nowskiego. Zawodnicy zmagali siê w trzech konkurencjach  turniejowych:
rozwi¹zywaniu testu teoretycznego z zakresu bezpieczeñstwa w ruchu
drogowym, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszko-
dowanej oraz je�dzie rowerem po torze sprawno�ciowym.

Prezes Zarz¹du Oddzia³u
Miejsko-Gminnego Zwi¹zku

Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
RP w Kutnie Jerzy Bry³a

Komendant Oddzia³u Miejsko-
Gminnego ZOSP RK w Kutnie

Jan Broda

Wyrazy szczerego wspó³czucia
Rodzinie �.P.

TADEUSZA
JANOWSKIEGO

sk³adaj¹
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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

Najlepiej testy rozwi¹zali: Marta Micha³kiewicz (SP nr1), Dorota Ferensztajn
(SP nr 6), Piotr Matczak (SP nr 1), Jakub Smela (SP nr 6), Julia Pietrzak
i Jakub Ambroziak (oboje z SP nr 4). Otrzymali oni nagrody ksi¹¿kowe,
a pozostali uczestnicy konkursu okoliczno�ciowe dyplomy, które wrêcza³a
Magdalena Stêpka, wicedyrektor Szko³y Podstawowej nr 6.           /A.B./

O UNII EUROPEJSKIEJ
Taki w³a�nie konkurs, zwi¹zany tematycznie z 10 rocznic¹ wst¹pienia
Polski do Unii Europejskiej, zorganizowa³y: Halina B³aszczyk i Ma³gorzata
Tworek-Zwarycz, nauczycielki Szko³y Podstawowej nr 6 w Kutnie. Jego
uczestnikami byli uczniowie kutnowskich szkó³ podstawowych. Konkurs
mia³ charakter testu pisemnego. Zanim jednak przyst¹piono do rozwi¹zy-
wania 40 zagadnieñ, wszyscy wys³uchali hymnu o Unii �Oda do rado�ci�
w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem Piotra Pawlaka, nauczy-
ciela �piewu.

W niedzielê, 27 kwietnia, w Muzeum Regionalnym Kutnie odby³y siê
kolejne spotkania z cyklu �Rodzinna Niedziela w Muzeum�. Podczas zajêæ
zatytu³owanych �W starym kinie� uczestnicy dowiedzieli siê, min. czym
jest oraz jak zbudowaæ camera obscura. Nie zabrak³o tak¿e informacji
o naszym rodaku Kazimierzu Prószyñskim, który skonstruowa³ pierwsz¹
na �wiecie rêczn¹ filmow¹ kamerê zdjêciow¹. Rodziny, bior¹ce udzia³
w zajêciach, mia³y równie¿ niepowtarzaln¹ okazjê obejrzeæ z bliska
projektory z lat 50, 60 i 70 XX wieku, m.in.: 8 mm Ru� i Mir, 16 mm
Elew, czy projektor w³oskiej firmy Microtechnica z lat 50. Na zakoñczenie
zajêæ rodziny, z pomoc¹ pracowników Muzeum, nakrêci³y i zmontowa³y
�rodzinno-muzealne� klipy filmowe.

RODZINNA NIEDZIELA

W kutnowskiej Galerii w Dworku, w pi¹tek 25 kwietnia, zosta³a otwarta kolejna
bursztynowa wystawa. Na 24 planszach, opracowanych przez pracowników
Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przedstawiono historiê powstawania bursz-
tynu, miejsca jego wystêpowania, a nastêpnie sposoby wydobywania bursztynu
przez cz³owieka i metody jego obróbki oraz szlaki handlowe, którymi by³ trans-
portowany z miejsc wydobycia. Jantar by³ ceniony ju¿ przez ludzi z epoki
paleolitu, staro¿ytni Grecy przypisywali mu magiczne w³a�ciwo�ci, a Rzymianie
cenili za jego walory ozdobne. Od pierwszego wieku naszej ery kupcy rzymscy
regularnie wyprawiali siê nad brzegi Ba³tyku w celu zakupu tak po¿¹danego
�Z³ota Pó³nocy�. Katarzyna Kwiatkowska, kierownik Dzia³u Bursztynu
w Muzeum Ziemi, w bardzo ciekawy sposób oprowadzi³a go�ci po wystawie,
przekazuj¹c wiele ciekawostek, m.in. na temat inkluzji w bry³kach bursztynu.
Na wystawie mo¿na zobaczyæ, ¿e nie tylko owady i paj¹ki ulega³y zatopieniu
w ¿ywicy, z której powsta³ nastêpnie bursztyn, ale te¿ np. ma³e jaszczurki.
Dzi� mo¿emy ogl¹daæ te stworzenia,¿yj¹ce na ziemi przed 40 milionami lat,
�jak ¿ywe�. Niestety, go�æ z Warszawy rozwia³ nadzieje na odnalezienie s³ynnej
�Bursztynowej Komnaty�, udowadniaj¹c, ¿e sp³onê³a ona w Królewcu w 1945 r.

GALERIA “DWOREK”

�Historyjki Polskie� to spektakl, który mia³ premierê w Centrum
Teatru, Muzyki i Tañca. Oparty na opowiadaniach z tomu �Ma³e
prozy� S³awomira Mro¿ka. Sztukê wyre¿yserowa³ Krzysztof
Ryzlak (wraz z kostiumami i opracowaniem muzycznym) By³a to
równie¿ kolejna ods³ona Grupy Teatralnej �od jutra�. Wyst¹pili
w niej: Przemys³aw Fa³kowski - lis, Magdalena Komur - kura,
Wioleta Tuchorska - Polka, Alicja Komur - urzêdniczka, prostytutka,
dyrektorka, Kinga Wiêckowska - dyrygentka, z³odziejka, sprze-
dawczyni.

KUTNOWSKA MAJÓWKA
(ci¹g dalszy ze strony 1)
W kawiarni �Kutnowianka� wy�wietlano bajki z projektora, a na Rynku Zduñskim
odby³ siê �Festyn Rodzinny �A po pracy jest zabawa...� W Centrum Teatru,
Muzyki i Tañca by³y gry, konkursy, pokaz kronik filmowych i projekcja obrazu
�Poszukiwany, poszukiwana� (41 rocznica powstania filmu). Koncertowa³ ³ódzki
zespó³ �Golden Boat�. By³y wystawy: �Reklama PRL-u a realia�, �Wspó³czesne
Bareizmy� i �Pewex-owskie dobra�. Mo¿na by³o zje�æ smaczn¹ grochówkê
i napiæ siê wody z sokiem z historycznego saturatora. Je�dzi³ autobus z prze-
wodnikiem. Podziwiano zabytkowe samochody, a porz¹dku strzegli funkcjo-
nariusze Milicji Obywatelskiej. Na placu Wolno�ci by³y bloki koncertowe, gdzie
znakomicie prezentowa³y siê takie grupy jak: �Bayer Full - uprawiaj¹cy disco
polo, �Trio Mariachi� z muzyk¹ latynosk¹; rockowe �K.A.S.A.�, �£zy�, �Ania
Rusowicz�. Na placu Pi³sudskiego atrakcj¹ by³o weso³e miasteczko.

HISTORYJKI POLSKIE

WIEŚCI GMINNE
3+
Kutnowska Karta Du¿ej Rodziny
3+ ma upowa¿niaæ do zni¿ki z ko-
rzystania z Aquaparku, basenu,
wej�cia do KDK oraz CTMiT (50%),
a wej�cie do Muzeum Regionalnego
ma kosztowaæ 1 z³otych.

Wygrana
W Wojewódzkim S¹dzie Admini-
stracyjnym Zwi¹zek Gmin Regionu
Kutnowskiego wygra³ trwaj¹cy od
2011 roku spór z marsza³kiem

województwa, dotycz¹cy budowy
drogi w gminie Karsznice. Pozwo-
li³o to oszczêdziæ milion z³otych...

Zielona Wielkanoc
W Konkursie Gminnego O�rodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Kro-
�niewicach w�ród przedszkolaków
zwyciê¿y³ Jaromir Jêdrzejczak.
Natomiast w kategorii klas I-III
wygra³ Krzysztof Zielecki, a w�ród
uczniów klas IV-VI - Dawid Czar-
necki.

2 Maja, te¿ na placu Wolno�ci, by³ Dzieñ Flagi i �Bieg ku bia³o-czerwonej�.
Organizatorem artystycznej Majówki by³ Kutnowski Dom Kultury. Zapomnia³
on jednak na plakatach umie�ciæ w�ród patronów medialnych �Powiatowego
¯ycia Kutna�, które mimo wszystko prosperuje ju¿ 16 lat! Imprezy patriotyczno-
rocznicowe przebiega³y pod auspicjami Miejskiego Komitetu Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa w Kutnie. Generalnie by³o fajnie, a kilka tysiêcy osób
bêdzie mia³o co wspominaæ.             /J.P./

Oprócz programów typowo rozrywkowych Kutnowsk¹ Majówkê wzbogaci³y
uroczyste i patriotyczne obchody: �wiêta Pracy - 1 Maja, 223 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja (msza �wiêta w ko�ciele �w. Wawrzyñca, przemówienie
prezydenta m. Kutna, prezentacja poloneza i krakowiaka w wykonaniu przedszko-
laków, uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, pokaz musztry paradnej
w wykonaniu M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej z Wrze�ni).
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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

Masz babo placek! Szykuje siê nam kolejny szanta¿
ze strony Rosji, a tym razem dotyczyæ to mo¿e
np. jab³ek, których to do tego kraju dostarczyli�my -
w roku ubieg³ym - ponad milion (!) ton!!! Podobno
s³u¿by sanitarne tego kraju stwierdzi³y, ¿e polskie
owoce i warzywa zawieraj¹ zbyt du¿o pestycydów
i azotanów!? Masz babo placek! I na koniec niespo-
dzianka, a nawet prawie bomba !!? Otó¿ mam pytanie
do polskich polityków, bo jak¿e ich inaczej nazwaæ...
Dlaczego atakuj¹ za embargo na wwóz polskiego miêsa
do Rosji, tylko Rosjê!? Przecie¿ taki zakaz wprowa-
dzi³y m.in. Chiny, Japonia, a nawet nam �przyjazna�...
UKRAINA!? Masz babo placek! Aura w miarê spra-
wiedliwa, to w miarê równo dostarcza i s³oñca i deszczu.
Wyj¹tek od regu³y jakim jest najpiêkniejsza majowa
ro�linno�æ. W tym roku to wcze�niejsza kwietniowa
zieleñ (i nie tylko) b³yszczy najbardziej �wie¿o�ci¹.
Zakwit³y ¿ó³tawo rzepaki. Rozkwit³y kasztanowce.
Zabieli³y siê tarniny i g³ogi. W takim krajobrazie chce
siê ¿yæ, a nie umieraæ... Masz babo placek!
Informacja prasowa: Polska jest najwiêkszym �wiato-
wym producentem miodu pitnego. Chocia¿ pasieki to
raczej rzadko�æ na Ziemi Kutnowskiej. Trochê jednak
siê osta³o. Masz babo placek! �Polska ma najbardziej
restrykcyjne ustawodawstwo w obronie ¿ywno�ci na
ma³¹ skalê� - twierdzi  Cezary Ka�mierczak, prezes
Zwi¹zku Przedsiêbiorców i Pracodawców. To nie
wymys³ Brukseli, ale pomys³y polskiej biurokracji...
Gdy rolnik sprzedaje s³oik d¿emu albo bochen chleba
musi zarejestrowaæ pozarolnicz¹ dzia³alno�æ gospo-
darcz¹. Wiêc dlaczego niemal we wszystkich pañ-
stwach Unii Europejskiej rolnik mo¿e sprzedawaæ
mas³o, soki czy wina turystom, a w Polsce �Nie�! Do�æ
stwierdziæ, ¿e we W³oszech przepisy dotycz¹ce takiej
- ma³ej - skali produkcji brzmi¹ nastêpuj¹co: �¯yw-
no�æ na ma³¹ skalê nale¿y wytwarzaæ w czystym
pomieszczeniu�. Masz babo placek!

Ta istniej¹ca piêæ lat, i licz¹ca blisko 90 cz³onków, organizacja pozarz¹dowa
by³a organizatorem w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy Kutno interesuj¹cego
spotkania z wicewojewod¹ ³ódzkim i zarazem kandydatem do Europarlamentu
- Paw³em Bejd¹. Uczestniczy³ w nim aktyw �Pokoleñ� Ziemi Kutnowskiej.
Spotkanie prowadzi³ Zdzis³aw Sapiejka. Pawe³ Bejda stwierdzi³ na pocz¹tku
swojego wyst¹pienia, ¿e dobrze jest dzia³aæ na rynku samorz¹dowym. A je¿eli
s¹ w nim kobiety, to jest dobrze - bo one ³agodz¹ obyczaje. �Jestem jednym
z was, który nie z jednego �jad³ pieca�. Do wszystkiego dochodzi³em w³asn¹
prac¹. Jestem przyjacielem Ziemi Kutnowskiej. Urodzi³em siê w 1962 roku
w £owiczu, gdzie mieszkam�. Kandydat na europos³a opowiada³ dalej o swoim
¿yciu i karierze. Po akceptacji przez wicepremiera Waldemara Pawlaka (Pawe³
Bejda jest aktywnym cz³onkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego) i premiera
Donalda Tuska zosta³ wicewojewod¹ ³ódzkim. Odpowiada m.in. za Wydzia³
Infrastruktury i Wydzia³ d/s Cudzoziemców i Paszportów w Urzêdzie Wojewódzkim.

PAWEŁ BEJDA GOŚCIEM „POKOLEŃ”

Pawe³ Bejda twierdzi: �Z lud�mi zawsze siê mo¿na dogadaæ - tylko musi byæ
równo i sprawiedliwie. Nie unikam trudnych spotkañ. Lubiê byæ skuteczny.
Je¿eli siê w co� anga¿ujê, to do koñca. Takim chcê byæ! ¯eby nie wiem jakie
piêkne by³y billboardy, to i tak nic nie dadz¹, je¿eli nie ma bezpo�rednich kon-
taktów z lud�mi... D³ugi finansowe w kraju siê skoñcz¹, je¿eli do g³osu dojd¹
ludzie m¹drzy i zwyciê¿y zdrowy rozs¹dek. Musi byæ realna ekonomia i unijna
solidarno�æ. Trzeba uniezale¿niæ siê maksymalnie od innych. Siedzimy na polskim
z³ocie - gaz ³upkowy�. Pawe³ Bejda na liczne pytania zwi¹zane z ochron¹ �ro-
dowiska, przemys³em, energetyk¹, rolnictwem odpowiada³ rzeczowo i logicznie.
Mówi³ o plusach Unii Europejskiej. Bud¿et dla Polski na lata 2014-2020
wyniesie 110 miliardów euro (sk³adka 30 miliardów). Na czysto wiêc nasz kraj
ma 80 miliardów euro. Zdzis³aw Sapiejka o Pawle Bejdzie, kandydacie na
europos³a, powiedzia³: �Jest st¹d, jest osob¹ ze wszech miar kompetentn¹
i twórczo dzia³a na polu gospodarczym. Tacy ludzie powinni nas reprezentowaæ
w Brukseli, a nie jacy� spadochroniarze�. Podsumowuj¹c prawie dwugodzinne
spotkanie, które przebiega³o w sympatycznej i kole¿eñskiej atmosferze, wice-
wojewoda Pawe³ Bejda wyrazi³ zadowolenie z jego przebiegu. �Nawet je¿eli
przegram, to i tak bêdziemy razem i tyle. Pozwoli³em sobie na szczero�æ. Znam
doskonale ¿ycie, które mnie nigdy nie rozpieszcza³o�.             /J.P./

Ju¿ ca³a Polska wie, ¿e nad Ba³tyk jedziemy tylko w trzy godziny! I to
jad¹c zgodnie z przepisami. Tyle teraz trwa dojazd samochodem tras¹
A-1 z Kutna do Gdañska. D³ugo czekano na tê chwilê, a w³a�ciwie na
ostatni odcinek tej aktualnie trasy szybkiego ruchu Kowal-W³oc³awek,
o d³ugo�ci oko³o 19 kilometrów. Mia³a byæ gotowa na Mistrzostwa
Europy w pi³ce no¿nej, w czerwcu 2012. Pó�niej przesuniêto go na
wrzesieñ tego¿ roku. Budowê rozpoczê³y polskie firmy, ale zakoñ-
czy³y j¹ hucznie - upad³o�ci¹. Niemniej pechowi byli Irlandczycy,
z którymi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwa³a
umowê. Wreszcie - chcia³oby siê napisaæ - ostatni etap. Ale tak nie
jest. W³osko-polskiemu konsorcjum uda³o siê zapewniæ tzw. przejezd-
no�æ (ale trasa dalej jest bez miejsc obs³ugi podró¿nych i stacji benzy-
nowych). To dobrze dla naszej kieszeni, gdy¿ przejazd kosztuje 29,90 z³,
za jeden p³atny odcinek o d³ugo�ci 152 kilometrów. Tak w ogóle to
konsorcjum Salini Polska wykonywa³a dwa odcinki tej trasy. Z Czer-
niewic do Brzezia o d³ugo�ci 34,5 kilometra i Brzezie - Kowal - 29,5
kilometrów. Przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia 2012 otwarto 45-kilo-
metrowy jej fragment miêdzy wêz³ami Czerniewice i W³oc³awek
Zachód. No có¿! Przy budowie tej niby-autostrady pope³niono tyle
b³êdów, ¿e chocia¿ koniec wieñczy dzie³o, to w sumie pozostaje du¿a
doza goryczy. Po co tyle plajt firm budowlanych, na co te opó�nienia
itepe, itede. W my�l zasady, ¿e �Polak m¹dry przed szkod¹�. Kiedy
doczekamy siê wej�cia w ¿ycie i praktyce, ¿e i PO.

Andrzej Stelmaszewski

Miêdzynarodowe �wiêto Pracy,
w dniu 1 maja obchodzone,
teraz, w Polsce czci siê inaczej,
bo �wiêto jakby zawstydzone.

Niegdy� robotnicze �wiêto,
umajone czerwonymi sztandarami,
Dzi� w �wiêtowaniu robotników pominiêto,
ju¿ nie �wiêtuje siê pochodami.

A przecie¿ nie komuna to wymy�li³a,
czerwieñ sztandarów o krwi przypomina.
To robotnicza solidarno�æ Polskê zmieni³a.
Jak¿e ³atwo siê o tym zapomina.

Kazimierz Ci¹¿ela

W oparciu o dane nieoficjalne z rosyjskiej gazety
�Izwiestia� w 2013 r. Polska p³aci³a �Gazpromowi� 384
dolary za metr sze�cienny gazu ziemnego. Tymczasem
Finlandia mia³a tê stawkê ustawion¹ na poziomie 323
dolarów, Dania - 376, Holandia - 353, Niemcy - 319,
Czechy - 372, Austria - 354, S³owenia - 369, Francja
- 362, Wêgry - 383, a Wielka Brytania - 285 dolarów za
metr sze�cienny gazu. Wiêcej �Gazpromowi� p³aci³y
w Europie S³owacja - 395, Rumunia - 410 i Grecja
- 419. Dlaczego?    Jan Widz

1 maja 1886 roku mia³y miejsce tragiczne wydarzenia w Chicago, gdzie
robotnicy walcz¹cy o swoje prawa i 8 godzinny dzieñ pracy ponie�li naj-
wy¿sz¹ ofiarê. Od wielu lat ten dzieñ jest na wszystkich kontynentach
obchodzony jako �wiêto Ludzi Pracy. W Polsce 1 maja ma znaczenie szcze-
gólne. �wiêto Pracy ³¹czy siê z nasz¹ rocznic¹ wej�cia do Unii Europejskiej.
Niezale¿nie od panuj¹cych systemów praca ludzka jest najwy¿sz¹ warto-
�ci¹, ale niestety czêsto o tym zapominamy. Szczególnie krótk¹ pamiêæ
w tym wzglêdzie maj¹ niektórzy politycy. Dla wielu z nich cz³owiek jest
potrzebny dla �s³usznego� oddania g³osu w wyborach. Tych polityków
nie bardzo interesuj¹ problemy wynikaj¹ce z coraz wiêkszego spo³ecznego
rozwarstwienia i pog³êbiaj¹cych siê ró¿nic. Dzisiaj w Polsce o �wiêcie
Pracy pamiêtaj¹ przede wszystkim �rodowiska lewicowe, ale nie tylko.
W Warszawie wiele tysiêcy ludzi uczestniczy³o w pochodzie i wiecu. Wiece
i spotkania odby³y siê równie¿ w wielu  polskich miejscowo�ciach. Liderzy
partyjni i zwi¹zkowi w swoich wyst¹pieniach przypominali o du¿ym bez-
robociu, problemach p³acowych i  wielu innych istotnych problemach
spo³ecznych, które w Polsce nie doczeka³y siê w³a�ciwych rozwi¹zañ. Na
wiecu w Warszawie pad³ równie¿ g³os zapowiadaj¹cy swoist¹ uliczn¹
rewolucjê. Pad³o zdanie, ¿e Majdan mo¿e byæ równie¿ w naszej stolicy.
G³osz¹cy te s³owa dzia³acz, a w³a�ciwie trybun ludowy, zapomnia³, ¿e
Polska to nie Ukraina czy Wenezuela. Kryteria uliczne i placowe raczej
nie rozwi¹¿¹ naszych problemów. Jest to droga zgubna i wyniszczaj¹ca.
Demokracja wymy�li³a lepsze metody zmiany sytuacji. T¹ metod¹ s¹
demokratyczne, wolne wybory i bezwzglêdnie powinni�my korzystaæ z tego
prawa. W Kutnie cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia �Pokolenia�
uczcili �wiêto Pracy na spotkaniu przy Pomniku Poleg³ych Kutnowskich
Kolejarzy, gdzie zosta³a z³o¿ona okoliczno�ciowa wi¹zanka. Druga o wiele
m³odsza, bo raptem dziesiêcioletnia rocznica naszego wst¹pienia do Unii
Europejskiej by³a celebrowana przez w³adzê i opozycjê. W Polsce odby³y
siê pikniki europejskie. Przy okazji tej rocznicy przypomniano o wymier-
nych, wielomiliardowych inwestycjach z pieniêdzy europejskich, ale równie¿
przypominano trochê ciemniejsze strony wspó³pracy unijnej. Do nich
nale¿y miêdzy innymi brak spójnej i zgodnej polityki energetycznej, co
widaæ jak na d³oni w ostatnich miesi¹cach trwania ukraiñskiego kryzysu.
Nie zapominajmy, ¿e równie¿ miasta i gminy powiatu kutnowskiego oraz
Zwi¹zek Gmin Regionu Kutnowskiego uzyska³y wielomilionowe �rodki
unijne na realizowane projekty. Dzisiaj Kutno i powiat kutnowski mia³yby
bardziej siermiê¿ny i ubogi wygl¹d bez tych �rodków, a najwy¿sza w wo-
jewództwie ³ódzkim stopa bezrobocia wynosz¹ca 18,5% by³aby zapewne
jeszcze wy¿sza. Przed nami kolejne szanse do wykorzystania i to od nas
zale¿y jak w 2020 roku bêd¹ wygl¹da³y nasze miasta i nasz powiat.

Radny Krzysztof Wac³aw Dêbski

DWIE ROCZNICE

Święto pracy

DLACZEGO?
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¯YCIE WYBORCZE

W najbli¿szych wyborach do Parlamentu Europejskiego wybierz-
my pos³ów, którzy dobrze zadbaj¹ o polskie interesy narodowe i pañ-
stwowe. Wybierzmy naszych przedstawicieli, którym unijna flaga
nie przes³oni barw bia³o-czerwonych i którzy nie wypr¹ siê naszej
wiary, kultury i jêzyka.

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE proponuje kandydatów
troszcz¹cych siê o Polskê w duchu narodowej i spo³ecznej wra¿liwo�ci.
Tak by³o w historii i tak jest wspó³cze�nie. Stronnictwo skutecznie
walczy³o o polsk¹ ziemiê, jej ochronê i o lepsze ¿ycie rolników, którzy
w trudzie na niej pracowali. Czynili�my to z godno�ci¹ - nigdy na
kolanach i tak nadal chcemy postêpowaæ, zabiegaj¹c o polepszenie
warunków naszego cz³onkostwa w Unii Europejskiej.

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE to partia, której cz³onkowie
zabiegaj¹ o uczciwo�æ w ¿yciu publicznym, dlatego kandyduj¹ w swo-
ich rodzinnych stronach, gdzie s¹ znani i mog¹ byæ wiarygodnie
weryfikowani przez wyborców. Chc¹ byæ pos³ami, którzy ciesz¹ siê
zaufaniem i szacunkiem najbli¿szego otoczenia - tam, gdzie znani s¹
z konkretnej pracy i ¿yciowych dokonañ, gdzie maj¹ opiniê ludzi
rozs¹dnych i rozwa¿nych, dzia³aj¹cych w atmosferze prawdziwego
porozumienia, w my�l zasady, ¿e zgoda buduje, a niezgoda rujnuje.

Bêdê skuteczny w takim kszta³towaniu wizerunku
Polski, który przyczyni siê do uwra¿liwienia elit Unii
na nasze problemy, wp³ynie na lepszy dla Polski
podzia³ unijnego bud¿etu, w tym na dop³aty dla rol-
ników. Chcê promowaæ i propagowaæ nasz region,
aby przyci¹gaæ zachodnich inwestorów, dzia³aæ na
rzecz nawi¹zywania przez nasze firmy i instytucje
kontaktów i wspó³pracy z zagranicznymi partnerami,
a przede wszystkim drog¹ codziennej aktywno�ci,
determinacji i uporu bêdê zabiega³ o stworzenie
w Brukseli profesjonalnego systemu sta¿y i szkoleñ
w zakresie swobodnego funkcjonowania w europej-
skim biznesie i wykorzystywania �rodków UE dla
m³odych Polaków, aby u³atwiæ im odniesienie suk-
cesu i zdobycie dobrej pracy w naszej Ojczy�nie.

PAWE£ BEJDA - wicewojewoda ³ódzki, wielo-
letni dzia³acz samorz¹dowy. W latach 2002-2006
zastêpca burmistrza £owicza. W 2006 roku zosta³
wybrany do Rady Powiatu £owickiego. By³ m.in.
dyrektorem WORD w Skierniewicach. Absolwent
Wydzia³u Mechanicznego Akademii Rolniczo-
Technicznej w Olsztynie, Studiów Mened¿erskich
na Politechnice £ódzkiej oraz Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie. Jest ¿onaty, ma dwóch
doros³ych synów.

DRODZY RODACY, SZANOWNI PAŃSTWO!

Zaufajcie Państwo kandydatom Polskiego Stronnictwa Ludowego.
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP

XXV ŚWIĘTO „STASZICA”
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Dyrektor wrêczy³ nagrody zwyciêz-
com konkursów wewn¹trzszkolnych.
Podczas gali, przygotowanej przez
Samorz¹d Uczniowski pod kierun-
kiem Ewy Paw³owskiej, wrêczono
statuetki �Top Trendy Festiwal�, czyli
�Sta�ki i Stasieñki 2014�, a odebrali
je nauczyciele: najlepsza wokalistka
XXV-lecia - Agnieszka Sztarba³a;
najlepszy wokalista XXV-lecia
- S³awomir Podemski; najlepszy
wizerunek sceniczny - Anna Kozieñ;
autor tekstów - Ma³gorzata Rojewska;
najlepszy uk³ad choreograficzny pre-
zentowany na deskach szko³y - El¿-
bieta Wietrzyk; najlepszy dyrektor
muzyczny - Janusz Pawlak i Ma³go-

rzata ¯urada oraz Andrzej Pud³owski, a tak¿e uczniowie: najlepsza wokalistka szko³y - ¯aneta Ka�mierczak;
najlepszy wokalista szko³y - Marcin G¹tarek; tek�ciarz roku, czyli freestajlowiec z prawdziwego zdarzenia
- £ukasz Kasztelan; wizerunek sceniczny - Robert Kaniewski; król parkietu - Antoni £ykowski; najlepszy
zespó³ szko³y - Ie. Zaprezentowano tak¿e ��wi¹teczn¹ gazetê szkoln¹ �Chimera� (A. Sikorska, A. Urbañska).
Dyrektor wrêczy³ te¿ �wiadectwa z wyró¿nieniem i listy gratulacyjne oraz medale najlepszym uczniom i ich
rodzicom. Medale Br¹zowe ZS Nr 1 im. St. Staszica otrzymali: Karina Rejs III E - �rednia stopni 5,31, Marcin
Przepiórkowski IVe - 5,21, £ukasz Kasztelan IVe - 5,07, Konrad Kusiak IIID - 5,06, Jakub Kruszewski IIIe -
5,00, Natalia Majda IIIB - 5,00, Szymon Rosiak IIIA - 5,00, Olga Stanik IIIE - 5,00, Hubert Kalisiak IIIA - 4,94,
Agnieszka Dudkowska IIILPi - 4,91, Przemys³aw Kacprowicz IIIA - 4,81, Damian Komar IIIA - 4,81, Paulina
Kowalewska IIID - 4,81, Marcel Kulesza IIIE - 4,81, Marcin Stêpka IIIA - 4,81, Aleksandra Czaja III D - 4,80,
Marika Kowalska III D - 4,80, Oskar Tomaszewski IIIE - 4,80, Bart³omiej Nykiel IIIA - 4,25, Beata Paciorkowska
III Lpi - 4,18, Karolina Paciorkowska IIILPi - 4,18, Marcin Kacprzak IIIB - 4,06. �wiadectwa z wyró¿nieniem,
dyplomy i stypendia Stowarzyszenia Edukacyjno-Sportowego Staszic - Kutno wrêczono tak¿e: Wiktorowi Ka�-
mierczakowi III A - 4,75, Kamili Karpiak IVe - 4,75, Marlenie Komorowskiej IIIE - 4,75, Rafa³owi Osiewiczowi
IIIE - 4,75, Natalii  Sowiñskiej - 4,75 i Katarzynie Sztekiel IIIE - 4,75. Wyst¹pi³ szkolny zespó³ muzyczno-
wokalny. W sali gimnastycznej odby³o siê nastêpnie uroczyste wrêczenie �wiadectw ukoñczenia szko³y uczniom
klas maturalnych LO, LP, T.  /B.G./
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Droga do Niego...
16 pa�dziernika 1978 r. Po powrocie z pracy jak zwykle w³¹czam Radio
Wolna Europa (dalej: RWE). W�ród szumów i trzasków zag³uszeñ, s³yszê
pojedyncze s³owa: �...Habemus Papam (...) kardinalem (...) Wojtyla...�. Po
chwili rozumiem. - Polak zosta³ Papie¿em! - Szok. Niesamowita rado�æ.
Dziesi¹tki telefonów. Liczne rozmowy. Wyczuwam, ¿e sta³o siê co� wa¿nego
dla Polski.
Sylwester 1981 r. - Zak³ad Karny w Mielêcinie ko³o W³oc³awka. Piszê wiersz
- modlitwê: �Ojcze Nasz Internowanych� ku pokrzepieniu serc wspó³wiê�-
niów. Wiêzienn¹, tajn¹ poczt¹ ozdobny rêkopis obiega cele. Wraca do mnie
z podpisami kilkudziesiêciu kolegów. W Nowy Rok, w czasie spowiedzi
w sali gimnastycznej, pod nadzorem SB-ków, szepczê do m³odego ksiêdza
spowiednika - mam tekst do przekazania - wsuñ pod stu³ê, gdy bêdziesz j¹
ca³owa³ - szepcze ksi¹dz. Dwaj ES-becy, z lewa i prawa, obserwuj¹ nas.
Wsuwam zwitek papieru pod stu³ê. Przez biskupa i jad¹cego do Rzymu
Prymasa Glempa, mój list - modlitwa dociera do Ojca �wiêtego. Dnia
8 stycznia tekst modlitwy emituje Radio Watykan i inne zachodnie polsko-
jêzyczne rozg³o�nie. Pó�niej, Andrzej £apicki recytuje wiersz w czasie Mszy
�wiêtej za Ojczyznê odprawianej przez ksiêdza Jerzego Popie³uszkê, w ko-
�ciele p.w. �w. Stanis³awa Kostki w Warszawie. (...)
Czerwiec 1983 r. Przygotowania do drugiej pielgrzymki Ojca �wiêtego do
Polski. Organizujê grupê kilkudziesiêciu porz¹dkowych z kilku parafii.
Instrukcje, odprawy, szkolenia. Otrzymujemy fura¿erki i plakietki z papie-
skim herbem. W dniu 16 czerwca wyjazd do Warszawy. Obstawiamy odcinek
ulicy ¯wirki i Wigury. Samolot z Papie¿em l¹duje na Okêciu. Papamobile
z Ojcem �wiêtym przeje¿d¿a obok nas ulic¹ us³an¹ kwiatami. Papie¿
pozdrawia t³umy ludzi, b³ogos³awi wszystkim i jakby ka¿demu z osobna.
Biegniemy ulicami Warszawy na Mszê �wiêt¹ pielgrzymkow¹.
Pocz¹tek stycznia 1986 r. Po powrocie z Warszawy, ksi¹dz Jan informuje
mnie, ¿e Kuria Metropolitarna organizuje pod patronatem Ksiêdza Prymasa,
pielgrzymkê do Rzymu dla osób �wieckich, zas³u¿onych dla Ko�cio³a. Oczy-
wi�cie, zg³osi³em pana - informuje. Moj¹ rado�æ studz¹ obawy czy dostanê
paszport? Bezpieka usilnie namawia mnie, abym wyemigrowa³ z kraju. Obie-
cuje ten wyjazd u³atwiæ. - Nawet butów pan sobie nie ubrudzi. Prosimy
tylko wybraæ kraj. Odmawiam. Paszport otrzymujê. Przygotowania do
wyjazdu polegaj¹ g³ównie na rêcznym przepisywaniu wielu wierszy patrio-
tyczno-religijnych ró¿nych autorów, tak¿e w³asnych, w tym o �mierci ksiêdza
J. Popie³uszki, �Bracie Jerzy przebacz nam� i wspomnianego �Ojcze Nasz
Internowanych�. Wierszom nadajê tytu³y: �Modlitwa o...�, w miejsce praw-
dziwych. Zdajê sobie sprawê z naiwno�ci takiego kamufla¿u, gdy z plikiem
kartek i karteluszek w podrêcznym baga¿u, przechodzê odprawê paszportowe -
celn¹ na warszawskim lotnisku. Nasza grupa pielgrzymów kontrolowana
jest wyj¹tkowo ulgowo. Szczê�liwi wsiadamy do samolotu. Po latach, w�ród
sterty nagromadzonych pami¹tek, odnajdujê gruby plik niewielkich kartek
zapisanych o³ówkiem, d³ugopisem, zszytych drutem. To zapis najwa¿niej-
szych wydarzeñ w moim ¿yciu. Ze wzruszeniem przegl¹dam notatki poczy-
nione w tym �dzienniku�. Ich tre�æ (nieraz trudne do odczytania s³owa)
pobudza wyobra�niê. O¿ywaj¹ wspomnienia. Odtwarzam zdarzenia dzieñ
po dniu, godzina po godzinie. Przywo³ujê obrazy, o¿ywiam odczucia z przed
dwudziestu lat. Jestem znowu na pielgrzymce do Rzymu, do Ojca �wiêtego.
24 stycznia r. Po przylocie do Rzymu, zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma
Polskiego w pobli¿u Watykanu. Od godz. 14.30 zwiedzamy Bazylikê
�w. Piotra. Bazylika zachwyca wielko�ci¹, piêknem architektury i wystrojem.
Wczytujê siê w 16 stron notatek o Bazylice. Przed oczyma przesuwaj¹ siê
wspania³e obrazy, wydaje mi siê, ¿e s³yszê g³os przewodnika.
25 stycznia r. W klasztorze OO Bernardynów na Monte Cassino, uczestni-
czymy we mszy �wiêtej za poleg³ych polskich ¿o³nierzy. Na cmentarzu woj-
skowym sk³adam przywiezione z Polski kwiaty. Modlê siê i rozmy�lam nad
grobami: gen. Andersa, biskupa Gawliny, potem przy rzêdach bia³ych krzy¿y.
Skupiam siê przy grobach: strz. Kamiñskiego Ryszarda, kpr. pchr. Szudrow-
skiego Tytusa, kpr. Jarskiego Adama, por. Moszyñskiego Emanuela, strz.
Wyszyñskiego Antoniego, sapera Chmieleckiego Czes³awa, st. u³ana Sp³aw-
skiego Wojciecha, czterech ¿o³nierzy nieznanych... Ch³opcy kochani! Tak
bardzo chcieli�cie wróciæ do Polski, do rodzin... W drodze powrotnej zwie-
dzamy rzymskie katakumby i Circus Romanus. Wieczorem, indywidualny
spacer po Rzymie. Po powrocie, o godz. 21.45, ojciec dyrektor Konrad
Hejmo komunikuje nam niespodziewan¹, radosn¹ wiadomo�æ. Nasz Rodak
Papie¿ Jan Pawe³ II zgodzi³ siê przyj¹æ jutro uczestników naszej pielgrzymki
na audiencji osobistej. Emocjom i rado�ci nie ma koñca. Ojciec Konrad
opowiada nam w skrócie historiê papiestwa: W dawnych wiekach o audiencjê
u Papie¿a starali siê królowie i najznakomitsi ludzie �wiata. Sk³adali cenne

dary. Osobistej audiencji Papie¿e udzielali najwy¿ej kilku ludziom �wiec-
kim w roku. Audiencja byta wielkim wydarzeniem. Papie¿ siedzia³ na tronie
w uroczystym stroju, w otoczeniu �wity. Wybrany szczê�liwiec, wpuszczony
do sali tronowej, czo³ga£ siê na kolanach do papieskiego tronu i ca³owa³
papieski but. Nie podnosz¹c siê z kolan móg³ zamieniæ z Papie¿em najwy¿ej
kilka zdañ. - Ojciec Konrad poucza nas, ¿e ka¿dy wierny powinien przygo-
towaæ siê duchowo na spotkanie z Ojcem �wiêtym i znajdowaæ w stanie
³aski u�wiêcaj¹cej. Przed za�niêciem d³ugo rozmy�lam. Przywo³ujê obrazy
bitwy pod Monte Cassino, ruin klasztoru, polskiego cmentarza. Emocje przed
spotkaniem z Ojcem �wiêtym nie pozwalaj¹ mi usn¹æ.

Spotkania z Nim...
26 stycznia. Po porannej mszy �wiêtej i komunii o godz. 8.30, udajemy siê
do Muzeum Watykañskiego. Jest niedziela. Wstêp do muzeum bezp³atny.
Ogl¹danie wspania³o�ci watykañskiego muzeum rozprasza podniecenie
i my�l, ¿e oto za parê godzin spotkam siê z najwiêkszym autorytetem �wiata
- papie¿em Janem Paw³em II. Zwiedzanie koñczymy o godz. 11.35. Udajemy
siê na Plac �wiêtego Piotra. Godz. 12.00 Papie¿ pojawia siê w oknie swojego
mieszkania i rozpoczyna modlitwê na Anio³ Pañski. Jest piêkna, s³oneczna
pogoda. Jan Pawe³ II pozdrawia w ró¿nych jêzykach zgromadzonych wier-
nych, tak¿e po polsku, pielgrzymów z Ojczyzny. Informuje o maj¹cej nast¹-
piæ, niebawem, pielgrzymce do Indii: �Przybywam do Indii jako pielgrzym
pokoju, aby umacniaæ w wierze braci. (...) Podró¿ chcia³bym odbywaæ pod
opiek¹ Matki Boskiej (...) Dzisiaj jest dzieñ pomocy dla trêdowatych. Chcê
pomóc tym ludziom i stowarzyszeniom nios¹cym im pomoc (...)�.
Godzina 12.15. Udajemy siê pod Spi¿ow¹ Bramê. Do³¹cza grupa z Krakowa.
Wchodzimy do pomieszczeñ na parterze Pa³acu Apostolskiego. Otrzymujemy
przepustki. Kontrolowani wykrywaczem metali, przechodzimy przez stra¿e.
Podchodz¹ barwnie umundurowani ¿o³nierze Gwardii Szwajcarskiej. D³u-
gimi, szerokimi schodami, powoli, prowadz¹ nas w górê do komnat papie-
skiego pa³acu. W g³owie k³êbi¹ siê my�li: - Kim¿e ja jestem? Zwyk³ego
cz³owieka, halabardnicy ustrojem w szaty zaprojektowane przez Micha³a
Anio³a, prowadz¹ do apartamentów Papie¿a na prywatn¹ audiencjê. Z tru-
dem panujê nad rosn¹cym wzruszeniem. Zostawiamy wierzchnie okrycia
i podrêczne torby. Wchodzimy do piêknej Sali Klementyñskiej Pa³acu
Apostolskiego. Stajemy wzd³u¿ �cian. Ksiê¿a ustawiaj¹ nas co oko³o dwa
metry. Czekamy na przyj�cie Ojca �wiêtego. Moje rozterki: Czy mam
prawo zabieraæ czas Papie¿owi? Poruszenie przy bocznym wej�ciu do sali.
Wchodzi ksi¹dz i informuje - �Ojciec �wiêty nadchodzi! Prosi Was aby przed
nim nie klêkaæ. Ja natomiast proszê, aby wasze rozmowy z Ojcem �wiêtym
by³y jak najkrótsze i aby�cie nie wci¹gali Go w d³ugie dyskusje�. - Wchodzi
u�miechniêty Jan Pawe³ II w otoczeniu kilku ksiê¿y. Wyg³asza krótkie prze-
mówienie: �Pozdrawiam Was wszystkich i sk³adam noworoczne ¿yczenia,
aby w Polsce dobrze siê dzia³o (...) Staram siê byæ, przez modlitwê, z wami
(...) Niech was b³ogos³awi Bóg Ojciec, Syn Bo¿y i Duch �wiêty (...) Pole-
cam siê waszej modlitwie na wizytacjê do Indii (...)�. Papie¿ ma za plecami,
na �cianie, scenê mêczeñstwa �w. Klemensa. Delegacja z Warszawy wrêcza
Ojcu �wiêtemu kwiaty i list od parafii p.w. �w. Stanis³awa Kostki gdzie,
przed mêczeñsk¹ �mierci¹, rezydentem by³ ksi¹dz J. Popie³uszko - kapelan
podziemnej �Solidarno�ci�. Ojciec �wiêty podchodzi kolejno do ka¿dego
pielgrzyma. Krótka wymiana zdañ i ka¿dy otrzymuje papieski ró¿aniec
i ksi¹¿kê p.t.: �Nie lêkajcie siê�. B³yskaj¹ flesze Arturo Marii - osobistego
fotografa Papie¿a. Papie¿ podchodzi do mnie. Podaje d³oñ. Ca³ujê papieski
pier�cieñ i proszê: �Ojcze �wiêty pob³ogos³aw budowê ko�cio³a w Kutnie,
któr¹ kierujê�. Pochylam g³owê... Widzê ruch ³okcia Ojca �wiêtego. Papie¿
wrêcza mi ró¿aniec i ksi¹¿kê. B³yski flesza i spotkanie zostaje uwiecznione.
Godzina 13.02. - Audiencja zakoñczona. Papie¿ odchodzi. My�lê, ¿e wzru-
szeniem: To nie ja wrêczy³em Papie¿owi dary - jak bywa³o dawniej. To
Papie¿ mnie zaszczyci³ i obdarowa³. Czujê ogromne wzruszenie, rado�æ
i wdziêczno�æ dla Naszego Ojca �wiêtego. (...)
29 stycznia. O godzina 9.30 idziemy na audiencjê generaln¹ do Sali Paw³a VI.
Zgromadzili siê tam pielgrzymi wielu narodowo�ci, tak¿e arabowie, murzyni,
hindusi... Ró¿ne stroje ludowe. S³uchamy s³ów Jana Paw³a II w ró¿nych
jêzykach. Pó�niej zbiorowe �piewy. Polacy �piewaj¹ kolêdê �Bóg siê
rodzi�. Okrzyki, entuzjazm. Po audiencji Ojciec �wiêty podchodzi do pary
nowo¿eñców czekaj¹cej przy barierce w rogu sali. Wcze�niej stan¹³em przy
orszaku weselnym. Papie¿ wita siê ze wszystkimi. Mnie tak¿e podaje rêkê -
ju¿ drugi raz w dniu dzisiejszym. Rado�æ! Fotografujê z bliska. Zza pleców
Papie¿a fotografuje nas Arturo Marii. (...)
14 czerwca 1999. £owicz. Z dalekiego sektora patrzê wraz z ¿on¹ na Ojca
�wiêtego. Modlimy siê razem z Nim i rzesz¹ pielgrzymów. (...)
Spotkania z Ojcem �wiêtym odmieni³y na lepsze moje ¿ycie, odmieni³y
i wzbogaci³y mój �wiat.

Zbigniew Wirski �Moje spotkania z Papie¿em (Dziennik)
[w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom X, TPZK, Kutno 2006

(...) W przygotowanie Jubileuszowej Jednodniówki �Razem M³odzi Przy-
jaciele� istotny wk³ad mieli J. Jó�wiak, J. Kwiatkowski, M. Witkowski.
Decyduj¹cy wp³yw na uroczysto�ci zwi¹zane z XV-leciem Liceum wywarli
cz³onkowie Komitetu Organizacyjnego I Redakcyjnego z ramienia Rady
Pedagogicznej: dyrektor - J. Mierzwinski, prof.: Z. Marcinkiewicz,
S. Szymañski, J. Tru�cinski, C. Widelski.
I Zjazd rozpoczêto o godzinie 9.00. By³o oczywi�cie przemówienie
powitalne i referat o dziejach szko³y. Dekoracja zas³u¿onych nauczycieli
i wspomnienia absolwentów. Wspólny obiad. Zwiedzanie szkolnej
wystawy jubileuszowej. Wzruszaj¹ce spotkania w grupach kole¿eñskich
z by³ymi wychowawcami. A wieczorem oczywi�cie bal. W najlepszej
i wówczas �wietnie prosperuj¹cej w Kutnie restauracji �Magnolia�. Gra³y,
bo jak¿e mog³o byæ inaczej, najlepsze �Synkopy� pod kierownictwem
absolwenta Leszka Stelmaszewskiego. £za siê w oku krêci... Wspomnienia
wzruszaj¹... Wracam do nich, ilekroæ spogl¹dam na stoj¹cy przed Liceum
g³az z tablic¹, z piêkn¹ strof¹ naszego patrona:

�Podpor¹ ci bêdzie i brzaskiem,
Ta ziemia tak bujna, tak ¿yzna,
Ni¹ ci ja jestem na zawsze,
Twa ukochana Ojczyzna�.

To w³a�nie pami¹tka po I Zje�dzie Absolwentów Liceum im. J. Kaspro-
wicza. Jeden z efektów dzia³alno�ci Ko³a Absolwentów i wdziêczno�ci
by³ych uczniów dla �ukochanej BUDY�. (...)     Miros³aw Karolak

(...) Dzia³aj¹ce przy LO im. J. Kasprowicza Ko³o Absolwentów postanowi³o taki
Zjazd zorganizowaæ. By³ to II Zjazd, który odby³ siê w szkole. 7 i 8 czerwca 1985
roku spotkali siê absolwenci, którzy mury szko³y opuszczali od 1958 roku. W ciep³y,
s³oneczny dzieñ czerwca t³umnie zjawili siê w szkole dawni uczniowie. Ka¿demu
z nich wrêczono materia³y zwi¹zane ze Zjazdem oraz przypiêto plakietkê �identyfi-
kacyjn¹� z imieniem i nazwiskiem (panie z nazwiskami) - niestety pamiêæ nie zawsze
dopisuje, a czas i nas te¿ niestety nie oszczêdza. Najliczniej dopisali absolwenci
najstarszych roczników. Przemo¿na chêæ spotkania siê po wielu latach by³a niejed-
nokrotnie silniejsza od wa¿nych ¿yciowych spraw osobistych. Zewsz¹d s³ychaæ by³o
serdeczne powitania, okrzyki rado�cii zdumienia - �to naprawdê ty...?�! Na dwa dni
w³adzê w szkole przekazano Absolwentom. Uroczysto�ciom towarzyszy³ poczet
sztandarowy, którego cz³onkami byli równie¿ Absolwenci. Uroczysto�ci rozpoczê³y
siê przemówieniami powitalnymi. Burza oklasków powita³a za³o¿yciela i wieloletniego
dyrektora Liceum - prof. J. Mierzwiñskiego. £zy wzruszenia nie pozwala³y p³yn¹æ
s³owom. Po powitaniach wys³uchano referatu okoliczno�ciowego o dziejach szko³y.
Odby³o siê równie¿ ods³oniêcie w ballu tablicy pami¹tkowej po�wiêconej patronowi
szko³y - Janowi Kasprowiczowi, a nastêpnie go�cie udali siê na zwiedzanie szko³y
i wystawy okoliczno�ciowej. Nie zapomniano równie¿ o Tych, którym los nie po-
zwoli³ uczestniczyæ w Zje�dzie. Delegacje Absolwentów z³o¿y³y kwiaty na grobach
nie¿yj¹cych nauczycieli. Jednak najserdeczniej wygl¹da³y spotkania w grupkach
kole¿eñskich tych, którzy przez cztery lata spotykali siê codziennie, siedzieli w tej
samej szkolnej ³awce i teraz ponownie mogli usi¹�æ razem w klasopracowniach,
które tak dobrze znali. Wychowawców i nauczycieli obdarowywano kwiatami,
a wspomnienia minionych lat p³ynê³y w szczerej atmosferze przyja�ni i rado�ci.
Autokary sprzed gmachu szko³y zawioz³y uczestników Zjazdu na wspólny obiad,
któremu towarzyszy³y kole¿eñskie rozmowy i dzielenie siê informacjami o dniu
dzisiejszym ka¿dego z uczestników. Obiadowanie przeci¹gnê³o siê do pó�nych godzin
popo³udniowych. Wszyscy wiedzieli, ¿e wieczorem czeka jeszcze jedna atrakcja -
ca³onocny bal z atrakcjami. (...)             Iwona Czerniec Stefañska

MOJE SPOTKANIA Z PAPIEŻEM

KOŁO ABSOLWENTÓW WSPOMNIENIA Z II ZJAZDU

(...) Do dzisiaj w Kutnie jest jeszcze kilku z tamtych czasów, mo¿na ich zapytaæ
jak by³o? S¹ ¿ywym �wiadectwem. W Trêbkach, w powiecie gostyniñskim, tu¿
za Kutnowskiem, urodzi³ siê ojciec Andrzeja Ma³kowskiego, za³o¿yciel skau-
tingu. Jest tam jego pomnik. W latach dwudziestych XX wieku harcerstwo to
by³a nieodzowna czê�æ m³odo�ci, okresu dojrzewania, a jednocze�nie wiê�
i przynale¿no�æ do narodu, do Polski i s³u¿ba ojczy�nie. By³y marsze orienta-
cyjne w terenie, co by³o te¿ przygotowaniem do �wojaczki�. Pod zaborami nie
by³o nazwy - harcerstwo, u¿ywano nazwy dru¿yny dêbowego li�cia lub innej,
aby nie budziæ podejrzeñ okupantów - zaborców, lecz cel by³ oczywisty: Walka
o Woln¹ Polskê! W okresie miêdzywojennym ruch harcerski by³ bardzo rozwi-
niêty i traktowany z wielk¹ powag¹, tak przez m³odych jak i doros³ych, a ju¿
starsi odnosili siê do mundurków, lilijek, czapek (rogatywek harcerskich), ze
czci¹. Bo ta �m³oda Polska� by³a dla nich �wiêto�ci¹. Harcerz by³ uosobieniem
najwspanialszych cech i nadziei. Wzajemna pomoc w nauce, w dru¿ynach
z tamtego okresu zwracano baczn¹ uwagê na wyniki w nauce i wspomaganie
siê miêdzy m³odzie¿¹ w nauce i pracy by³o g³ównym mottem dzia³añ, co pó�niej
w ¿yciu doros³ym dawa³o bardzo pozytywne wyniki. W okresie II Rzeczpo-
spolitej rola pañstwa dziedzinie rozwoju i opieki nad �wie¿o rozwijaj¹cym siê
ruchem harcerskim by³a wiod¹ca. Obozy w Spale, zjazdy, to by³y epokowe
zdarzenia, które to ju¿ pó�niej starzy harcerze wspominali do koñca ¿ycia.
Epizod ochotniczego zaci¹gu do wojska i wyjazd z Kutna na front wojny bolsze-
wickiej w 1920 r., kiedy to wyjechali jeszcze harcerze, a wrócili jako ¿o³nierze
- no nie wszyscy wrócili, wielu by³o inwalidami do koñca ¿ycia. Ale triumfalne
powitanie w Kutnie by³o wspominane i na sta³e pozosta³o w jego historii.
S³ynnym kapelanem - opiekunem kutnowskich harcerzy by³, dzisiaj znany jako
b³ogos³awiony mêczennik, ksi¹dz Micha³ Oziêb³owski. Postaæ ma³o, ¿e ju¿ za
¿ycia okre�lana jako - �wiêty, to nawet na�ladowanie go nie by³o mo¿liwe.
Jego oddanie dla wiary, dla m³odzie¿y, kiedy to chodzi³ do biednych rodzin,
aby pomagaæ gdy¿ wiedzia³, ¿e dzieci choruj¹, kiedy przynosi³ lekarstwa, ¿yw-
no�æ, odzie¿ i buty - bo wielu zim¹ butów nie mia³o. Pamiêtam opowiadanie
Janiny Sobczakowej, która uczestniczy³a w mszach majowych, odprawianych
w kaplicy, w Szpitalu Dzieciêcym, przy ulicy Toruñskiej, dzisiaj 29 listopada.
Okna by³y otwarte, ludzie tak wielk¹ gromad¹ przybywali z dzieæmi na te msze,
odprawiane z tak¹ podnios³o�ci¹ i ¿arliwo�ci¹, ¿e na koniec d³ugo jeszcze stali
i �piewali pie�ni ko�cielne i patriotyczne. By³o to misterium takiej wagi, ¿e
budzi³o nawet zazdro�æ, ¿e w ko�ciele �wiêtego Wawrzyñca parafialnym o takie
t³umy by³o trudno. S¹ relacje naocznych uczestników i nikt jak dot¹d nie kwe-
stionowa³ tych wydarzeñ. Np. Stanis³aw Stolarski (?), legionista, wielki patriota
i mi³o�nik pie�ni ¿o³nierskich opowiada³, jak sam chodzi³ na te msze �dziecinne�,
jak mówi³ po to, aby �piewaæ z wszystkimi i nawet przypomina³ wiele mniej
znanych pie�ni patriotycznych. Jak po latach opowiada³, �takiej rado�ci w sercu
nie da siê zapomnieæ do koñca ¿ycia�. Starsi harcerze, a w³a�ciwie doro�li ju¿
wtedy druhowie tacy jak Karol Dobiñski, Alojzy Oliñski (nie myliæ z juniorem
- to samo imiê i nazwisko). A tak¿e druhny, wtedy m³ode dziewczyny: Pelagia
£adykowska-Zys, Anna Wolin-Szumañska i Natalia K³eczkówna, Zofia Palczewska
i wiele innych by³y przyk³adem postaw, które ówcze�ni m³odzi ludzie chcieli
na�ladowaæ. A czasy by³y trudne, wielokrotnie mundurki trzeba by³o szyæ
samemu, bo brakowa³o pieniêdzy na krawcow¹, mia³o to te¿ dobr¹ stronê bo
pomagano sobie nawzajem, a umiejêtno�æ szycia bardzo siê w ¿yciu doros³ym
przydawa³a. Wszelkie rocznice, �wiêta pañstwowe, szkolne obchody nie mog³y
siê obyæ bez udzia³u dru¿yn harcerskich, magia harcerskiego mundurka i po-
stawa oraz zachowanie braci harcerskiej budzi³o podziw, respekt, a tak¿e
zobowi¹zywa³o do odpowiednich zachowañ. Wrzesieñ 1939 r. odcisn¹³ na
zawsze swoje piêtno na braci �Szarych Szeregów�. Ci m³odzi wychowani
w patriotyzmie ludzie rwali siê do walki w obronie ojczyzny. Jest taki przekaz
uczestnika tamtych wydarzeñ, ¿yj¹cego do dzi� doktora Marka Tomaszewskiego,
wtedy harcerza pe³nego zapa³u jak w tamtych dniach wrze�niowych na has³o
�wszyscy maszeruj¹ na obronê Warszawy�. Ko³o koszar 37 PP zebrali siê har-
cerze na zbiórce do wymarszu w kierunku Warszawy. W tym miejscu dzisiaj
stoi pomnik i mo¿na przeczytaæ nazwiska, a w�ród nich Tadeusza Sochaczyñ-
skiego, syna ówczesnego naczelnika Urzêdu Skarbowego w Kutnie, nota bene
drugiej osoby po burmistrzu w mie�cie. Ten jedynak z trudem i p³aczem uprosi³
matkê o pozwolenie, aby móg³ z kolegami harcerzami i�æ na Warszawê. Rodzice
¿egnali ich t³umnie. Ubrali w najlepsze buty na drogê, skarpety na zmianê, co
niektórzy mieli z sob¹ rowery jako wyposa¿enie dla sprawnego powrotu po
zwyciêstwie. Tadeusz Sochaczyñski zagin¹³ miêdzy Sochaczewem a Warszaw¹.
Podobno zosta³ skrytobójczo zamordowany, bo p³aci³ z³otymi rublówkami za
�niadanie, w jakiej� wiejskiej cha³upie (z³ote monety da³a mu mama na drogê).
Blask z³ota obudzi³ chciwo�æ, a ³atwo�æ ³upu by³a oczywista, nie wróci³ ze
swojej wojny, nie dotar³ nawet do Warszawy. Jego mama pani Gabriela Socha-
czyñska, wiele lat poszukiwa³a go z nadziej¹, ¿e wróci, ale wszelki �lad po nim
zagin¹³, a i nadzieja, z któr¹ ¿y³a a¿ do �mierci, wraz z ni¹ posz³a do grobu.
Dzisiaj jest tylko nazwisko na tablicy pami¹tkowej. (...) Ciekawy jest epizod
harcerek, które potajemnie ucieka³y z domu i za swoimi kolegami do³¹cza³y do
pochodu na Warszawê, pozabiera³y swoje torby z baga¿ami i opatrunkami, bo
oczywi�cie chcia³y byæ sanitariuszkami, a i wiele z nich by³o. Ci m³odzi ludzie
nie znali wojny, a szczególnie takiej jak¹ by³a II wojna �wiatowa. Pamiêtali
jednak opowiadania starszych, te legendy i osobiste wra¿enia. Có¿ - wspo-
mnienia nie maj¹ wad - jak brzmi maksyma. Po 1945 r., w nowej rzeczywisto�ci
naiwnie my�lano, i¿ wszystko bêdzie tak jak dawniej, ale realia nowego systemu
by³y ca³kiem inne. A dzisiaj, w nowej rzeczywisto�ci, czy obserwujemy odro-
dzenie i wielki trend do tych jak¿e pañstwowotwórczych warto�ci? Oj, raczej
miernie, widaæ sporadycznie harcerskie mundurki na uroczysto�ciach i s¹ to
ma³e grupki. Mo¿e internet i siedzenie przed komputerem jest bardziej atrak-
cyjne ni¿ biwakowanie w terenie, czy spanie w namiotach, a i stroje innego

WIOSNA I HARCERSTWO

Ostatnie zdjêcie dh. za³o¿ycielki
Pelagii £adykowskiej-Zys.

rodzaju bardziej przyci¹gaj¹ m³ode
pokolenie. Ale ja wierzê w genetykê,
musi siê pojawiæ pokolenie Polaków,
które zmieni oblicze tej ziemi - jak
powiedzia³ ju¿ teraz �wiêty Polski
Papie¿, a mo¿e i b³ogos³awiony ksi¹dz
Micha³ Oziêb³owski z Kutna doczeka
siê wyniesienia na o³tarze. By³by to
pierwszy w historii �wiêty harcerz
z tej Ziemi Kutnowskiej. Nazwanie
placu im. dh. Pelagii £adykowskiej-
Zys to ju¿ dobry krok we w³a�ciwym
kierunku.

Zdzis³aw Wojciech Krakowiak
P.S. Dziêkujê po stokroæ tym, którzy
obdarzaj¹c mnie zaufaniem powie-
rzyli mi swoje tajemnice oraz wspo-
mnienia i pozwolili na ich publikacjê.
Za ikonografiê te¿ dziêkujê.
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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�nia-
czej, dzia³ka 360 m2, wszystkie
media, centrum Kutna. Tel. 509-
302-316
Sprzedam dom 153 m2 przebu-
dowany, rozk³adowy, wszystkie
media, dzia³ka 1840 m2, Wo�nia-
ków. Tel. 605-557-827
Sprzedam 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,
przedpokój) 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 m2do
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
handlowy 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 centrum Kutna. Tel. 500-
034-650
Wynajmê lokal handlowy pod
dzia³alno�æ 25 m2, �cis³e cen-
trum Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul.
Królewskiej. Tel. 519-762-235
Wynajmê domek 60 m2 dla
przedstawiciela firmy (wszyst-
kie media). Tel. 609-534-752
Posiadam do wynajêcia lokale
o pow. 2 x 90 m2 na ka¿d¹
dzia³alno�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

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

Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biu-
ro rachunkowe, gabinet kosme-
tyczny, fryzjer, masa¿) przy ul.
£êczyckiej (Hotel Awis), nieza-
le¿ne wej�cie. Tel. 509-302-316
Posiadam do wynajêcia lub
sprzedam 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 Scalamo-
bil S20, urz¹dzenie do transpor-
towania 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, certy-
fikaty energetyczne tel. 507-
072-007
Sprzedam tanio kamieñ - pia-
skowiec na elewacjê budynków.
Tel. 519-762-235
Sprzedam 2 dzia³ki rekreacyjne
w Gorzewie, Jez. Sumino
(ogrodzone, uzbrojone, z dom-
kiem holenderskim o pow. 40 m2

ka¿dy) wraz z P.T. zabudowy.
Istnieje mo¿liwo�æ wykupu
komercyjnego doj�cia do jezio-
ra. Pe³ny las, do jeziora 150 m.
Pow. dzia³ki 540 m2. Tel. 509-
302-316
Sprzedam dzia³kê w Skrzyn-
kach. 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

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

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

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

Z³ota dru¿yna z �Jedynki� wyst¹pi³a w sk³adzie: Grzegorz Jaworski,
Hubert Bobrzak, Kamil Bielecki, Sylwester Gajek, Damian �wier-
czyñski, Julian Kozanecki, Igor Sobczyk, Artur Lewandowski,
Gracjan Witczak, Hubert Kopañski, Micha³ Olejnik, Mi³osz Tom-
czak; trener Aleksander Grabowski, kierownik Andrzej Pietrzak.
Najlepszym zawodnikiem mistrzostw województwa ³ódzkiego
zosta³ wybrany Micha³ Olejnik!
Ch³opcy zagrali bardzo dobre dwa mecze. W obu pokazali ³adn¹,
zespo³ow¹ i dojrza³¹ ju¿ koszykówkê.
�Jeste�my bardzo szczê�liwi i niesamowicie zadowoleni z postawy
naszych zawodników� - powiedzieli wespó³ nauczyciele: Alek-
sander Grabowski i Andrzej Pietrzak.
Ch³opcy z �Jedynki� w dniach 5-8.06.2014 r. wezm¹ udzia³
w mistrzostwach Polski, które zostan¹ rozegrane w Gdañsku!
Gratulujemy!

W dniu 24 kwietnia 2014 r. w Uje�dzie odby³ siê fina³ wojewódzki
w mini pi³ce koszykowej ch³opców. Ch³opcy z �Jedynki� w finale
pokonali kolejno: dru¿ynê ze Z³oczewa 53:19 i dru¿ynê z Toma-
szowa Mazowieckiego 68:11 zdobywaj¹c tym samym I miejsce
i tytu³ mistrzowski!
Kolejno�æ koñcowa mistrzostw:
1. Szko³a Podstawowa nr 1 w Kutnie,
2. Szko³a Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim,
3. Szko³a Podstawowa w Aleksandrowie £ódzkim,
4. Szko³a Podstawowa w Z³oczewie.

Ukraiñska sprawa
W poniedzia³ek, 21 kwietnia 2014
roku. o godzinie 10.00, oficer
dy¿urny kutnowskiej komendy
otrzyma³ zg³oszenie telefoniczne
o próbie kradzie¿y z terenu prywat-
nej posesji znajduj¹cej siê w miej-
scowo�ci Nowa Wie� w gminie
Kutno. W³a�ciciel domu, gdy wróci³
do mieszkania us³ysza³, ¿e kto� jest
w �rodku. Zacz¹³ krzyczeæ. Z domu
wybieg³ nieznany mu mê¿czyzna,
który zabra³ ze sob¹ skradzion¹
kurtkê. Zg³aszaj¹cy pobieg³ za z³o-
dziejem. Po chwili ten odwróci³ siê
i wymachuj¹c no¿ami zagrozi³ po-
zbawieniem ¿ycia. Poszkodowany
zaprzesta³ po�cigu, a sprawca
oddali³ siê w stronê Kutna. Po kilku
minutach na miejsce zdarzenia
dojechali policjanci Ogniwa Patro-
lowo-Interwencyjnego, którzy
jeszcze w tej samej miejscowo�ci
zatrzymali podejrzewanego. Sprawc¹

okaza³ siê 41-letni obywatel Ukrainy.
Mê¿czyzna od roku czasowo prze-
bywa³ w Polsce. Pracowa³ w jednej
z firm dzia³aj¹cej na terenie Kutna.
22 kwietnia zatrzymany us³ysza³
zarzuty usi³owania kradzie¿y i wy-
muszenia rozbójniczego. Grozi mu
do 10 lat pozbawienia wolno�ci.

Bia³oruska samopomoc
W Sk³ótach, z niezabezpieczonego
zbiornika paliwa w samochodzie
ciê¿arowym Volvo, skradziono 300
litrów oleju napêdowego na szkodê
obywatela Bia³orusi.

Nieproszone wizyty
W Zosinowie, z niezabezpieczonego
gara¿u, skradziono elekronarzêdzia:
spawarkê, kompresor, szlifierkê
k¹tow¹, pi³ê do drzewa, pistolet do
sprê¿arki, rêczn¹ pi³ê do drewna.
Straty oko³o 1500 z³otych.
W ̄ ychlinie, przy ulicy 1-go Maja,
z terenu prywatnej posesji skradziono

si³ownik hydrauliczny do koparki.
Straty 1100 z³otych.

Nowy szejk
W Strzegocinie, z niezabezpieczonych
zbiorników maszyn rolniczych,
�zginê³o� oko³o 300 litrów oleju
napêdowego. Straty w wysoko�ci
1500 z³otych.

Betonowy wandal
W Kutnie, przy ulicy Narutowicza,
uszkodzono betonowy p³ot ogro-
dzeniowy. Rozbito 43 elementy
ogrodzeniowe targowiska. Straty
oko³o 2 tysiêcy z³otych.

Samochodowa corrida
W Kutnie, przy ulicy Tarnowskiego,
policjanci Ogniwa Patrolowo-Inter-
wencyjnego zatrzymali 23-letniego
mieszkañca Kutna, który uszkodzi³
pow³okê lakiernicz¹ pojazdu Ford
Escort powoduj¹c straty na kwotê
550 z³otych. Zatrzymanemu grozi
do 5 lat pozbawienia wolno�ci.

Zakupy bez zap³aty
W �leszynie, po uprzednim wy³a-
maniu rolet i drzwi wej�ciowych do
sklepu spo¿ywczo-przemys³owego,
skradziono papierosy ró¿nych marek,
karty do³adowuj¹ce telefon oraz
pieni¹dze w kwocie 50 z³otych.
£¹czne straty oszacowano na oko³o
900 z³otych.

Z³odziejski cyklosport
W Kutnie, przy ulicy £êczyckiej,
z³odziej ukrad³ pozostawiony przed
sklepem rower typu damka, powo-
duj¹c straty w wysoko�ci oko³o
tysi¹ca z³otych na szkodê miesz-
kanki powiatu kutnowskiego.

Skutek nieuwagi
W Kutnie, przy ulicy Narutowicza,
z wewnêtrznej kieszeni kurtki
pokrzywdzonego z³odziej skrad³
portfel z zawarto�ci¹ dokumentów,
kart bankomatowych oraz pieniêdzy
w kwocie 100 z³otych.

Podopieczni trenera Aleksandra Grabowskiego i kierownika Andrzeja
Pietrzaka odnosz¹ sukcesy, bo maj¹ doskona³e warunki treningu.

Sprzedam tanio mieszkanie
w centrum Kutna, 32 m2,
parter-�rodkowe. Tel. 605-181-
246 po 16.00
Sprzedam nowy dom w Wierz-
biu lub zamieniê na bloki
z dop³at¹ do 40 m2. Tel. 601-
390-784
Do wynajêcia pomieszczenie
biurowe, I piêtro, w centrum
Kutna, ul. Królewska 15 - wej-
�cie od ulicy Pereca. Tel. 501-
601-336
Sprzedam tanio biurko, aparat
do masa¿u, ró¿ne filmy na DVD
(w tym erotyczne). Tel. 504-
254-132
Sprzedam tanio nowy pistolet
(wiatrówkê) ze �rutem oraz
pistolet hukowy z nabojami.
Tel. 504-254-132
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

KoszykówkaPi³ka no¿na

O MISTRZOWSKIE PUNKTY
III liga
Przed meczem X kolejki rundy wiosennej III ligi ³ódzko-mazowieckiej
fani zespo³u kutnowskiego liczyli na srogi rewan¿ kutnian za pora¿kê
jesieni¹ w Wieluniu 1:4. Pocz¹tek tego spotkania tak wskazywa³. Podopieczni
trenera Andrzeja Grzegorka i kierownika Andrzeja Królaka rozpoczêli
od szybkiej, skoordynowanej miêdzy formacjami, gry. Niez³a gra - optyczna
dla widzów w �rodku boiska i brak strza³ów na bramkê przeciwnika. Wie-
lunianie - to dobry zespó³, który odpowiednio kontrolowa³ mecz i gdy
tylko kutnianie pope³niali b³¹d (a by³o to zbyt czêsto) rusza³ do kontrataku.
W drugiej ods³onie �Miejscy� zagrali odwa¿niej, czego efektem by³ ³adny
gol Micha³a ¯ó³towskiego w 66 minucie. Rzut wolny z 28 metrów wyko-
nywa³ Rafa³ Kubiak, a Micha³ by³ na swoim miejscu i dope³ni³  formalno�ci.
W 82 minucie do pustej bramki strzela³ Dawid Przezak, ale �wietnie
interweniowa³ Piotr Gawlik. Wyrównanie pad³o w 85 minucie po b³êdzie
defensywy MKS-u. Dobrze spisuj¹cy siê w bramce �Kutna� Micha³
Soko³owicz musia³ skapitulowaæ po ostrym strzale Przezaka, który móg³
zdobyæ te¿ gola w 90 minucie, ale Soko³owicz broni³ skutecznie. Remis
sprawiedliwy, ale... pozosta³ niedosyt.

MKS Kutno - WKS Wieluñ 1:1 (0:0)
MKS: Micha³ Soko³owicz, Piotr Gawlik, Rafa³ Kubiak, Mariusz Jaku-
bowski, (46 Dariusz Gorczyczewski), Micha³ ¯ó³towski, Sylwester
P³acheta, Daniel Mitura, Jaros³aw Szyc (62 Piotr Michalski), Grzegorz
Wawrzyñski, Pawe³ Bojaruniec, £ukasz Znyk (78 Krystian Pomorski).

Legia Warszawa - MKS Kutno 1:1 (0:0)
Przed meczem kutnianie remis z liderem tabeli, i to na wyje�dzie, braliby
�w ciemno�, ale pozosta³ po nim pewien niedosyt! �Miejscy� zagrali dobre
spotkanie i mogli je nawet wygraæ, bowiem w 85 minucie Dariusz Gor-
czyczewski nie wykorzysta³ rzutu karnego po faulu na nim, drugiego bram-
karza lidera ekstraklasy, Wojciecha Skaby. Idealn¹ te¿ sytuacjê na gola
mia³ Piotr Michalski, który strzeli³ g³ow¹ do pustej bramki. W ostatniej
jednak chwili pojawi³ siê Skaba i... obroni³. Bramki: 0:1 - Micha³ ¯ó³-
towski (63), 1:1 - Bart³omiej Kalinkowski (70). Mecz rozegrano w pod-
warszawskim Sulejówku i podczas ulewnego deszczu.

MKS Kutno - Mechanik Radomsko 3:2 (1:1)
Cenna wygrana po serii remisów. Bramki: Micha³ ¯ó³towski na 1:0 (3 -
karny), na 2:2 Sylwester P³acheta (78) i na 3:2 Krystian Pomorski (90).

Wojewódzka liga �Deyna�
MKS �Mavex� Kutno - Widzew £ód� 0:1 (0:1)

Trenerem zespo³u MKS-u jest Tomasz Kaba, a kierownikiem dru¿yny
Eligiusz Nadolski.

Sokó³ Aleksandrów - MKS Mavex Kutno 10:1 (4:1)
Honorow¹ bramkê dla zespo³u Tomasza Kaby zdoby³ Dominik Dêbowski.

£ódzka klasa �Micha³owicz�
Expom �Kro�niewianka� Kro�niewice - MKS AMZ Kutno 1:11 (0:4)
MKS: Micha³ G³odek 3, Mateusz Sobczyk 2, Norbert Zagajewski 2, Wiktor
Kopczyñski 2, Jakub Gajewicz, Jan Nadolski; trener S³awomir Ryszkiewicz,
kierownik Rados³aw Stoliñski.

MKS AMZ Kutno - KKS Koluszki 6:1 (2:1)
MKS: Micha³ G³odek 3, Mateusz Sobczyk, Piotr Stoliñski, Adam Jaszczak.
Oprócz tych zawodników w zespole trenera S³awomira Ryszkiewicza
i kierownika Rados³awa Stoliñskiego graj¹ jeszcze: Filip Szymczak, Daniel
Koralewski, Jakub Gajewicz, Wiktor Kopczyñski, £ukasz Wi�niewski,
Maciej Fa³dziñski, Norbert Zagajewski, Maciej Józefowicz, Jan Tomczak,
Jan Nadolski, Bartosz Górecki, Szymon Brewiñski, Mateusz Borys.

£ódzka klasa �Górski� gr. B
MKS Kutno - CHKS II £ód� 5:0 (2:0)

Bramki: Oskar Okrasiñski 6, Jakub Markiewicz, Hubert Stolarczyk; tre-
ner Jacek Czekalski.

£ódzka klasa �Górski� gr. E
MKS Kutno - Andrespolia Wi�niowa Góra 2:10 (1:4)

MKS: Mi³osz Radecki, Jakub Koper; Trener Robert Marzec, kierownik
Rafa³ Kowalski.

Elta £ód� - MKS Kutno 2:2 (1:1)
MKS: Mi³osz Radecki, Jakub Koper; trener Robert Marzec, kierownik
zespo³u Rafa³ Kowalski.

£ódzka liga juniorów
Termy Uniejów - MKS Kutno 0:4 (0:1)

MKS: Piotr Kierus, Micha³ Wietrzyk, Karol Czekalski, Bartosz Kapruziak;
trener Robert Marzec.

Siatkówka

Dru¿yna Szko³y Podstawowej nr 2 w ¯ychlinie graj¹ca w sk³adzie: Mateusz
Da³ek, Filip Kubiak, Adam Berliñski, Szymon Wypych, Bart³omiej
Andrzejewski, Mateusz Chojnacki, Pawe³ Stasiak, Adrian Obrêbski,
Andrzej Graska i Damian Krygier - zajê³a drugie miejsce w pó³finale
mistrzostw województwa ³ódzkiego szkó³ podstawowych. Trenerem zespo³u
z ¯ychlina jest Jacek Filiñski. W hali O�rodka Sportu i Rekreacji �Tatar�
w Rawie Mazowieckiej rywalizowa³y z sob¹ najlepsze ekipy, wy³onione
na szczeblach szkolnych i powiatowych, z rejonów - ³owickiego, kutnow-
skiego, skierniewickiego i rawskiego. ¯ychlinianie w eliminacjach poko-
nali: SP Bednary (³owickie) 2:0, SP Bia³ynin (rawskie) 2:0, a w walce
o pierwsze miejsce, po zwyciêskiej walce, ulegli SP nr 1 w Rawie Mazo-
wieckiej 1:2.

SP 2 ŻYCHLIN W CZOŁÓWCE

Du¿y sukces odnios³a dru¿yna Ludowego Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego z tej podkutnowskiej miejscowo�ci (gmina Kutno - wójt Jerzy Bry³a).
Podopieczne trenera Wies³awa Filipowskiego dotar³y a¿ do fina³u, w którym
reprezentowa³y powiat kutnowski (przewodnicz¹cy Powiatowego Zrze-
szenia LZS - W³adys³aw Sokó³) w mistrzostwach województwa ³ódzkiego
LZS kobiet. W Dzia³oszynie, obok zespo³u LUKS Go³êbiewek, bra³y udzia³
ekipy: ULKS Dzia³oszyn (powiat pajêczañski), GLKS Miazga Brójce (pow.
³ódzki wsch.), UKS Mroczków (powiat opoczyñski), LZS Bobrowniki
(powiat pajêczañski), UKS Fuks Sulejów (powiat piotrkowski), LZS Kobiele
Wielkie (pow. radomszczañski). Go³êbiewianki wygra³y swoj¹ grupê
eliminacyjn¹ pokonuj¹c: Brójce 2:0, Kobiele Wielkie 2:0, Bobrowniki
2:0 i w walce o tytu³ najlepszej dru¿yny regionu przegra³y po zaciêtym
boju z Fuksem Sulejów 1:2 (25:19, 14:25, 7:15). Zespó³ wicemistrzyñ
regionu ³ódzkiego gra³ w sk³adzie: Agnieszka Chodorowska, Katarzyna
¯ukowska, Kasandra Chodorowska, Katarzyna Wentor, Iga Chodorowska,
Magdalena Tyrañska, Joanna Lach, Magda Józwiak. Gratulujemy! Dodaæ
nale¿y, ¿e podró¿ sympatycznych siatkarek z Kutnowskiego sfinansowa³
Urz¹d Gminy w Kutnie. Na�ladownictwo wskazane!

GOŁĘBIEWEK MISTRZEM REGIONU!

O sile ulubieñców grodu nad Ochni¹ decyduj¹ nie tylko zawodnicy i sztab
szkoleniowy, ale tak¿e przygotowuj¹cy mecze u siebie i na wyjazdach
oraz wszelkie obozy szkoleniowe i treningi Zarz¹d Koszykarskiego Klubu
Sportowego �Pro-Basket� Kutno. Cenny wk³ad w ¿ycie zespo³u tak¿e
wnosi kierownik biura.

ORGANIZACYJNY „POLFARMEX”

Paulina Krauze - kierownik biura

S³awomir Erwiñski - prezes Mariusz Pi¹tek - cz³onek

Waldemar P³ocha - cz³onek Marek Koralewski - cz³onek

Rados³aw Borowski - cz³onek

Baseball

W Kutnie, na obiektach Europejskiego Centrum Ma³ej Ligi, otworzono
sezon 2014 r. w ekstraklasie seniorów i Polskiej Lidze Softballu Kobiet.
Dru¿yny reprezentuj¹ce Miejski Klub Sportowy �Stal� Baseball i Softball
Kutno wygra³y swoje mecze. Panowie pokonali 7:4 i 8:0 Dêby Osielsko,
a panie - zespó³ KS Hrabiny Wroc³aw 6:0 i 21:10.

INAUGURACJA SEZONU

W dwumeczu w podkarpackiej piêknej miejscowo�ci jak¹ jest Krosno,
kutnianie najpierw przegrali, a pó�niej wygrali z zawsze gro�nym zespo³em
Du�ana Radovièa w pó³finale (do 3 wygranych) mistrzostw.

MOSiR Krosno - Polfarmex Kutno 79:65
(w kwartach: 21:20, 23:16, 18:10, 17:19)
MOSiR Krosno - Polfarmex Kutno 65:77
(w kwartach: 19:25, 15:15, 14:15, 17:22)

Polfarmex: Krzysztof Jakóbczyk 40, Hubert Mazur 27, Szymon Rduch 16,
Mateusz Bartosz 14, Dawid Brêk 13, Norbert Kulon 13, Jakub D³uski 10,
Jakub Garbacz 3, S³awomir Sikora 2, Mateusz Szwed 2, Hubert Pabian 2,
Wojciech Glabas 0.

„POLFARMEX” NA REMIS

Prezes - Piotr Bajda, wiceprezes d/s pi³ki no¿nej Marian Czerwiñski,
wiceprezes d/s koszykówki Adam Paw³owski; cz³onkowie Zarz¹du - Wie-
s³aw Wasilewski, Piotr Bugaj. Komisja Rewizyjna: przewodnicz¹cy
Krzysztof Motylewski, sekretarz Krzysztof Rogala, cz³onek Mariusz
£ubiñski. Powodzenia!!!

WŁADZE MKS−u KUTNO

O AWANS DO FINAŁU
Nadkomplet widzów, fantastycznie dopinguj¹cych nasz zespó³, z wice-
wojewod¹ ³ódzkim i kandydatem do Europarlamentu Paw³em Bejd¹, ogl¹-
da³ dwa rewan¿owe mecze podopiecznych trenera Jaros³awa Krysiewicza
z siln¹ dru¿yn¹ Krosna. ¯eby awansowaæ do fina³u mistrzostw I ligi trzeba
by³o je wygraæ! A jak by³o:

Polfarmex Kutno - MOSiR Krosno 73:57
(w kwartach: 22:16, 18:18, 17:13, 16:10)

Kutno: Jakóbczyk 16, Garbacz 2, Szwed 0, D³uski 2, Bartosz 13 i 11 zbiórek
(klasyczny double-double), Mazur 20 (4x3), Brêk 2, Kulon 2, Glabas 5,
Rduch 3, Pabian 8. Kutnianie dominowali w meczu, prowadzili przez 36,25
minut, go�cie tylko przez 2,46. Siedem razy zmienia³o sie prowadzenie,
a dwukrotnie by³ remis. Mecz pe³en dynamizmu.

Polfarmex Kutno - MOSiR Krosno 77:72
(w kwartach: 21:15, 15:13, 21:16, 11:24, 9:4)

�Kutno�: Jakóbczyk 19 (3x4), Sikora 0, D³uski 15, Bartosz 22 (3x3), Mazur 6,
Kulon 8, Glabas 1, Rduch 4, Pabian 2. Nic nie zapowiada³o dramatycznej
koñcówki tego meczu. Na pocz¹tku czwartej ods³ony kutnianie prowa-
dzili ró¿nic¹ 16 punktów (63:47), ale z ka¿d¹ akcj¹ tracili je i o koñcowym
rezultacie zadecydowa³a 5 minutowa dogrywka, w której nasi byli lepsi.
Zreszt¹, zwyciêstwo nale¿a³o im siê, gdy¿ prowadzili przez 35.30 minut.
Nie gra³ Dawid Brêk (znów gro�na kontuzja). �Polfarmex� osi¹gn¹³ ju¿
wielki, historyczny dla Kutna, sukces. Awansowa³ do fina³u, w którym
zmierz¹ siê dwa najlepsze zespo³y I ligi. 10 i 11 maja (godz. 17.30) pierwsze
dwa mecze w Kutnie ze Startem Lublin lub WKK Wroc³aw. Dru¿yny graj¹
do trzech zwyciêstw. Trzymajmy kciuki za �Kutno�!
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 381

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-F4  I6-D12-B11-L7-D9-C5-G5
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. Imiê Cha³ubiñskiego A-7. Wyspy na Morzu Ara-
fura B-9. U³atwia nalanie p³ynu do butelki C-1. Ko�ci goleniowe
D-9. Rejestr E-1. Ojczyzna Mandeli E-5. Chorwackie wino G-1.
Ozdoba jak li�æ palmy I-1. Miêdzynarodowe, gimnastyczne igrzyska
w staro¿ytnej Grecji I-6. �Szczypie� zim¹ w uszy J-9. Stary, pry-
mitywny, ludowy instrument s³owiañski K-1. Kobieta siej¹ca
pop³och L-9. Na �rubie M-1. Suchy w porcie M-5. Drzewo z rodziny
ró¿owatych.

Pionowo: 1-A. Du¿y ssak z tr¹b¹ (d¿ungla Ameryki) 1-I. Wê-
gierski Piast 2-E. Rumowisko u stóp zboczy górskich z³o¿one
z od³amków skalnych 3-A. Zaj¹c morski 3-I. Szczyt nad Dolin¹
Ko�cielisk¹ 4-F. Z³y znak 5-A. Kurort blisko Ja³ty 5-J. Kastrowa-
ny baran 6-E. Polskie miasto zdobyte przez Krzy¿aków w 1236 r.
7-A. Alarm w ZHP 7-I. Ptak u¿ywany niegdy� w sokolnictwie
9-A. Wielki deszcz 9-I. �Ogieñ� w prze³yku 11-A. Grecki bohater
spod Troi 11-I. Narzêdzie do zdejmowania kory 13-A. Bywa krwo-
toczna i szczawianowa 13-I. Ryba z rodziny karpiowatych.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

- Przypomnij naszym czytelnikom swoj¹ osobê.
- Piotr Bajda; lat 59, ¿ona Jolanta - dwoje dzieci: Magdalena i Patryk; wnuk
Marcel. Kutnianin - ukoñczone wy¿sze studia: WSP Olsztyn, studia podyplo-
mowe oligofrenopedagogika, manager o�wiaty, AWF Warszawa i AWF P³ock.
Nauczyciel wychowania fizycznego w SP 1 Kutno (1982-1998) i SOSW nr 1
w Kutnie, w latach 1996-2002 dyrektor SOSW nr 1 w Kutnie. Srebrna i Z³ota
Odznaka Dzia³acza Kultury Fizycznej nadawana przez MSiT, nagrody Kuratora
O�wiaty, dyrektora szko³y oraz za ca³okszta³t pracy przyznan¹ przez prezydenta
RP B. Komorowskiego.
- Twoj¹ pasj¹ jest sport, przede wszystkim zwi¹zany z niepe³nosprawnymi.
- Moj¹ pasj¹ jest sport. W latach szkolnych koszykarz LO Kasprowicz i Czarnych
Kutno. Wychowanek �P Jerzego Dercza oraz �P Jerzego Tru�ciñskiego - na-
uczycieli, którzy zaszczepili mi bakcyla sportowego, pokazali czym jest sport
dla ówczesnego m³odego cz³owieka, jak mo¿e kszta³towaæ charakter, pokony-
waæ trudno�ci, walkê �fair play�, a tak¿e wspó³pracy w zespole, nawi¹zywania
kole¿eñstwa i przyja�ni, które trwaj¹ do dnia dzisiejszego. W 1991 r. zacz¹³em
pracowaæ w SOSW dla dzieci z niepe³nosprawno�ci¹ umys³ow¹, a rok pó�niej
by³em jednym z twórców Oddzia³u Regionalnego �Olimpiady Specjalne� Polska
� P³ockie, w której pe³ni³em funkcjê prezesa oddzia³u, pó�niej wiele funkcji
w Stowarzyszeniu jako przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej w Warszawie,
a obecnie jestem dyrektorem Oddzia³u £ódzkiego Olimpiady Specjalne - Polska.
- Niedawno zosta³e� wybranym przez Walne Zebranie Cz³onków MKS-u jego
prezesem. Jak d³ugo zastanawia³e� siê nad kandydatur¹ na to wa¿ne dla miasta
sportowe stanowisko, dodajmy spo³eczne?
- 15 Kwietnia na Walnym Zebraniu Cz³onków MKS zosta³em wybrany na pre-
zesa, za co serdecznie dziêkujê i zdajê sobie sprawê, ¿e jest to bardzo odpowie-
dzialna funkcja i wiem, ¿e nikt nie bêdzie mnie rozlicza³ za piêkne s³owa, tylko
za wyniki i decyzje, które czasami mog¹ byæ ma³o  popularne, ale musz¹ byæ
skuteczne. Kiedy dowiedzia³em siê, ¿e prezes MKS Z. Bartol nie bêdzie kan-
dydowa³ ponownie na to stanowisko, zacz¹³em powa¿nie zastanawiaæ siê nad
swoj¹ kandydatur¹, poniewa¿ zawsze pasjonowa³y mnie nowe wyzwania, nowe
obowi¹zki i zarz¹dzanie klubem sportowym.
- Jakie bêd¹ Twoje i Zarz¹du najbli¿sze zamierzenia i dyrektywy?
- W pierwszej kolejno�ci chcia³bym przyjrzeæ siê pracy biura klubu, ukonsty-
tuowanie nowo wybranego Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej, kondycji finansowej
klubu, analiza wystêpów dru¿yny III ligi pi³ki no¿nej, podjêcie rozmów z biz-
nesmenami naszego miasta celem zyskania �rodków finansowych na dzia³al-
no�æ sportow¹ MKS Kutno, rozwijanie i doskonalenie koszykówki dziewcz¹t
oraz m³odzie¿owej pi³ki no¿nej tak, aby zachowaæ ci¹g³o�æ pracy w poszcze-
gólnych rocznikach, nie gubi¹c po drodze utalentowanej m³odzie¿y.
- Na pewno doskonale zdajesz sobie sprawê, ¿e Twoja funkcja jest bardzo
odpowiedzialna i jest �oczkiem w g³owach� nie tylko mi³o�ników pi³ki no¿nej
i koszykówki dziewczêcej.
- Funkcj¹, któr¹ obj¹³em jest nie tylko zarz¹dzaniem klubem sportowym, ale
ogromna odpowiedzialno�æ. Zawsze by³em cz³owiekiem, który jak co� rozpo-
czyna to doprowadza do koñca, liczê na Zarz¹d klubu, a tak¿e na osoby, które
potrafi¹ doradzaæ, pokazywaæ b³êdy, z których bêdziemy wyci¹gaæ wnioski.
- MKS Kutno to sportowa wizytówka naszego miasta i Ziemi Kutnowskiej. Co
bêdziecie robiæ, aby ten wizerunek stowarzyszenia co najmniej utrzymaæ?
- Zdajê sobie sprawê, ¿e MKS jest wizytówk¹ naszego miasta - pi³ki no¿nej
i koszykówki ¿eñskiej, dlatego potrzebujemy dobrych dzia³aczy, wybitnych
trenerów z nowoczesnymi metodami pracy, którzy bêd¹ aktywizowaæ spor-
towców do wiêkszego wysi³ku, a wyniki przyjd¹ same. Chcemy uczestniczyæ
w ¿yciu publicznym miasta Kutna i w najwa¿niejszych uroczysto�ciach.
- Z kim pan prezes bêdzie wspó³pracowa³? Jakie bêd¹ kierunki dalszego dzia³ania?
- Prezes bêdzie wspó³pracowa³ przede wszystkim z lud�mi, którym sport kut-
nowski jest bardzo bliski, a tak¿e z UM Kutno, MOSiR, zak³adami pracy, szko-
³ami, firmami, biznesmenami oraz rodzicami grup m³odzie¿owych. Kierunki
dzia³ania to: poprawa organizacji pracy klubu, zwiêkszenie informacji o dzia-
³alno�ci klubu na stronach internetowych, pozyskanie sponsora strategicznego,
analiza pracy trenerów, rozmowy na temat rozszerzenia klas sportowych w szko³ach
- Czego wiêc nale¿a³oby ¿yczyæ kierownictwu klubu i Jego Prezesowi?
- Spokoju, trafnych decyzji, zdrowia oraz... szczê�cia.

Rozmawia³ Jerzy Papiewski

Piotr Bajda specjalnie dla �P¯K�

NAUCZYCIEL, DZIAŁACZ I PREZES PERUWIAŃSKA ESKAPADA
CUSCO po raz trzeci
Je�li na tym polega s³ynna �maniana�, to koniecznie trzeba j¹ sprowadziæ
do Polski. Pomy�lmy, czy która� z wymienionych rzeczy, postaw, zachowañ
przyda³aby siê w Polsce? Je�li tak... to do dzie³a! Hasta maniana w Polsce!
Mo¿e ju¿ na tê chwilê wystarczy? Skoñczy³em kawê i spacerowa³em dalej.
Dok¹d? Sam nie wiem...
Po spacerze wróci³em do hotelu, zabra³em baga¿e i pojecha³em na �ter-
minal de buses�. Kierunek: Nazca z jego liniami. Przeczyta³em o nich
pierwszy raz oko³o trzydziestu lat temu i nadszed³ czas ¿eby je zobaczyæ.
Jecha³em, bagatela, czterna�cie (14) godzin autobusem. Na pocieszenie -
noc¹! Ale swoje trzeba by³o odsiedzieæ. Na dworcu kupi³em znaczek op³aty
skarbowej (co� jak nasze myto kiedy�) i po sprawdzeniu dowodu zakupu
zosta³em wpuszczony na perony. Tutaj odprawa ju¿ by³a w toku. Tak.
Odprawa prawie jak na lotnisku: bilet, paszport, bilet baga¿u, kontrola
baga¿u podrêcznego, otwórz, zamknij - a co to jest? Sprawdzenie wykry-
waczem metali wchodz¹cych. Profesjonalizm. Siedzenia rozk³ada³y siê
praktycznie do wielko�ci w¹skiego ³ó¿ka. U la, la! I w programie posi³ek.
Niestety, czê�ci rozrywkowej nie zaplanowano. Po rozpoczêciu podró¿y
obowi¹zkowa dawka informacji na temat przewo�nika �Oltursa� i mo¿na
by³o rozpocz¹æ: a) podziwianie widoków za oknem; b) ogl¹danie filmu
- ka¿dy dosta³ indywidualne s³uchawki, we wnêtrzu panuje cisza; c) w³asne
cokolwiek - np. surfowanie po necie. By³o Wi-Fi! Kiedy w naszych auto-
busach? Je¿eli dodam, ¿e stewardesa okaza³a siê piêkn¹ kobiet¹, to Panowie
sami rozumiecie, ¿e podró¿ minê³a bardzo szybko! W jej trakcie mia³em
mo¿liwo�æ zaobserwowania prze³êczy pokrytych warstw¹ 20-centyme-
trowego �niegu i zdrapywania lodu z szyby autobusu, którym jecha³em.
Przecie¿ podró¿owa³em po zimowym Peru! Czemu tu siê dziwiæ?

NAZCA
Sobota to bardzo dobry dzieñ na zaczynanie zadañ lub ich realizacjê.
Wychodz¹c z tego punktu widzenia pozytywnie zareagowa³em na propo-
zycjê odbycia lotu w tym w³a�nie dniu. M³ody cz³owiek �przej¹³� mnie
na dworcu autobusowym i zaprowadzi³ 100 metrów dalej do biura �Aero-
Paracas�, które okaza³o siê byæ tym szczê�liwcem, który poka¿e mi geo-
glify z powietrza. Oczekiwanie na transport zajê³o oko³o kwadransa i by³em
w drodze do portu lotniczego im. Marie Reiche. Ma³a dygresja - Marie
Reiche po�wiêci³a swoje ¿ycie badaniu linii z Nazca. W tym mie�cie Jej
imienia znale�æ mo¿na: g³ówn¹ ulicê, plac miasta, lotnisko, hotel, muzeum
i wiele �drobniejszych�, np. graffittii na jej cze�æ! Bior¹c pod uwagê jej
dorobek naukowy oraz niew¹tpliwy wk³ad w rozpropagowanie na �wiecie
badañ i wiedzy na temat zagadkowych linii, co prze³o¿y³o siê w bezpo-
�redni sposób na kontekst funkcjonowania miasta i jego mieszkañców,
tylko g³upiec lub zawistnik odda³by jej szacunek i cze�æ w mniejszym
stopniu. Marie Reiche zmar³a w 1998 roku, jednak dziêki wy¿ej wymie-
nionym Jej obecno�æ mo¿na odczuæ na ka¿dym kroku.

Dojecha³em do �portu lotniczego� Nazca. Dlaczego zastosowa³em
cudzys³ów? Budynek w postaci bungalowu, pas startowy i do l¹dowañ
ten sam, ma³e hangary i bardzo ma³e samoloty. Rzadko takimi latam, ale
lubiê je. Odprawa jak na prawdziwym lotnisku. Kontrola bezpieczeñstwa,
a jak! Oczekiwanie na boarding, wa¿enie... Wreszcie jest. W locie towa-
rzyszyli mi: Brazylijka, argentyñska para (mix) oraz Hiszpan z Sewilli.
W sumie piêcioro �mia³ków. Ka¿dy za³o¿y³ s³uchawki, ¿eby s³yszeæ dru-
giego pilota i zapi¹³ pasy bezpieczeñstwa o trzech punktach mocowania,
co jednoznacznie wskazywa³o, ¿e podczas lotu bêd¹ w grê wchodzi³y fi-
gury niespotykane u uznanych przewo�ników. Jednak te linie... Polecieli-
�my. Aparat w gotowo�ci. To by³y sekundy! Lecieli�my jakie� 300-400
metrów nad Pustyni¹ Nazca. Minê³a chwila i� ju¿! Najpierw wieloryb.
Pó�niej trójk¹ty, czyli wskazówki podchodzenia do l¹dowania dla kosmi-
tów, wed³ug teorii Ericha von Daenikena.

Kolejny pojawi³ siê �kosmonauta� - prymitywny rysunek przedstawiaj¹cy
bez w¹tpienia cz³owieka w skafandrze. Dalej najs³ynniejszy z geoglifów
- ma³pa z dziewiêcioma palcami u r¹k. Tutaj by³a i jest  uznawana za
istotê bosk¹. Kolejny - pies. Bez w¹tpienia. Ju¿ widaæ kolibra o wymiarach
96 x 66 metrów! (c.d.n.)            Artur Gierula
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¯YCIE DIECEZJALNE

Uczniowie w Szkole Podstawowej w Pleckiej D¹browie uczestnicz¹
w br. szkolnym w realizacji 2 programów edukacyjnych �Trzymaj formê�
oraz �Nie pal przy mnie proszê� koordynowanych przez Powiatow¹ Stacjê
Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Kutnie. By³y: pogadanki, rozwi¹zywanie
krzy¿ówek, wykonywanie prac plastycznych, w tym kolorowanek, wystawy,
wycieczki, gry zabawy ruchowe, æwiczenia oddechowe i relaksacyjne.
Koordynatorem programów w szkole jest Monika Maliszewska.

TRZYMAJ FORMĘ

Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 w Kutnie realizuje w br. szkolnym
w grupie 5-latków profilaktyczny program edukacji antytytoniowej �Czyste
powietrze wokó³ nas�. W ramach zajêæ dzieci wykonywa³y prace plastyczne
i znaczki ZAKAZ PALENIA, uczy³y siê piosenki o DINKU, uczestniczy³y
w zajêciach ruchowych, æwiczeniach relaksacyjnych. Wykonuj¹c zdrowe
sa³atki owocowo-warzywne zdobywa³y wiedzê o wp³ywie od¿ywiania na
zdrowie cz³owieka. Koordynatorem programu jest Iwona Gmerek.

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

W hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 6 w Kutnie uczniowie tej pla-
cówki zorganizowali apel pod has³em ��wiat wo³a o pomoc�. Ciekawy
program s³owno-muzyczny przygotowali uczniowie z klas IIa, IIb oraz
IVb pod kierunkiem swych wychowawczyñ. Poprzebierani za zwierzêta,
¿yj¹ce na ³¹kach i w lasach, starali siê przekonaæ swoje kole¿anki i kolegów
jak wiele rado�ci daje spacer czy wycieczka do zadbanego lasu czy parku,
ile s³ów zachwytu mo¿na wypowiadaæ spotykaj¹c siê z piêknem przyrody.
Fina³ przedstawienia wskazywa³ na to, i¿ cz³owiek XXI wieku winien
byæ �wiadom swego postêpowania w zgodzie z ekologi¹.           /A.B./

EKOLOGICZNY APEL

Tysi¹ce naszych rodaków ogl¹da³o w Rzymie historyczne wydarzenie
jakim by³o uczynienie Wielkiego Polaka, B³ogos³awionego Jana Paw³a II,
�wiêtym. W wiecznym mie�cie, na ka¿dym kroku, widaæ by³o Polaków
i czuæ mocno ich rado�æ. Byli wszêdzie: i na Piazza Navona, i na Placu
�w. Piotra, i na Schodach Hiszpañskich. W�ród nich Anna Mendela z kut-
nowskiego Trans-Michor.            /j.p./

KANONIZACJA JANA PAWŁA II FESTIWAL BIESIADNEJ

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W tej piêknej zabawie udzia³ wziê³o 14 kapel i 7  solistów z terenu Ziemi
Kutnowskiej. Ka¿dy z uczestnicz¹cych otrzyma³ dyplom i pami¹tkow¹
statuetkê ufundowan¹ przez wójta Krzysztofa Ko³acha. W festiwalu udzia³
wziê³y: zespó³ �piewaczy �¯eroniczanki�, Mieczys³aw Cichocki, zespó³
wokalny �Melodia�, zespó³ �Oktawa�, Miros³aw Komorowski, zespó³
wokalny UTW w ¯ychlinie, zespó³ �piewaczy �Klonowianki, zespó³ �pie-
waczy �Strzelce, zespó³ �Weso³e Pleckowianki�, Anna Lebioda, zespó³
wokalno-instrumentalny �Finezja�, kapela �Kro�niewiacy�, zespó³ �Opo-
rowskie Nutki�, Helena Stêpniak, zespó³ �piewaczy �Szewcowianki�,
Krystyna Kowalska, zespó³ �£aniêckie S³owiki�, Irena Szymañska, Ludowy
Zespó³ �Leszczynianki�, Bogus³awa Stêpniak, zespó³ �piewaczy �Wojszy-
canki�. Zabawa by³a naprawdê przednia. �Biesiadê� otworzyli: wójt gminy
Bedlno i Jolanta Rosó³, dyrektor Gminnego O�rodka Kultury w Bedlnie.
Oni te¿ z udzia³em go�ci: wicewojewody ³ódzkiego Paw³a Bejdy i radnego
Rady Powiatu Kutnowskiego Marka Jankowskiego, wrêczyli nagrody wszystkim
uczestnikom. Wystêpy, nagradzane hucznymi brawami, trwa³y oko³o czterech
godzin, a potem by³a ludowa zabawa!           /B.G./

Wed³ug oficjalnych statystyk w powiecie kutnowskim w roku szkolnym
2013/2014, najwiêkszym �dostarczycielem� koñcz¹cych szko³y �rednie
uczniów s¹ kutnowskie �uczelnie�. Zespó³ Szkó³ nr 1 im. Stanis³awa Sta-
szica w Kutnie 208 (w liceum ogólnokszta³c¹cym 128, profilowanym - 29
i technikum - 51). Zespó³ Szkó³ nr 3 im W. Grabskiego w Kutnie - 140
(w liceum profilowanym 26 i technikum 114) i I LO im. J.H. D¹brow-
skiego - 121. Dalej Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 2 - 89 maturzystów
z technikum i II LO im. Jana Kasprowicza - 82. Zbli¿on¹ liczbê maturzy-
stów ma Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Kutnie, bo 78 (62 w liceum
i 16 w technikum). Zespó³ Szkó³ w ¯ychlinie z 58 osobami i Zespó³ Szkó³
nr 4 im. Z. Barlickiego z 32 koñcz¹ tê statystykê szkó³ ponadpodstawowych
prowadzonych przez Powiat Kutnowski (inaczej Starostwo Powiatowe).
Poza tym s¹ szko³y dotowane przez ten samorz¹d, a do nich nale¿¹ I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce PUL im. 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty - 23 uczniów
�najwy¿szej� klasy, Katolickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce SPSK im. �wiê-
tego Stanis³awa Kostki - 16 oraz Liceum Profilowane ZDZ w Warszawie
CK w Kutnie - 9. Gdy dodamy do tego dwa samorz¹dowe licea w ̄ ychlinie
oraz Kro�niewicach otrzymujemy liczbê zbli¿on¹ do 900 maturzystów
w szko³ach powiatu kutnowskiego.

MATURZYŚCI

TRZYMAMY ZA WAS KCIUKI!




