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� 60 lat dzia³alno�ci
� 56 roczników absolwentów
� 6162 absolwentów (do 2014 r.)
� 30 �olimpijczyków� szczebla centralnego
� 266 nauczycieli
� piêciu dyrektorów:

- Józef Mierzwiñski (1954-1976,
- Józef Stankiewicz (1976-1985),
- Stanis³aw Pro�niewski (1985-1986),
- Karol Kremser (1986-2003),
- Barbara Rostek-Nowacka (od 2003)

II Liceum Ogólnokszta³c¹ce
imienia Jana Kasprowicza w Kutnie

W „PIGUŁCE”

Z „KASPROWICZEM” − 60 LAT

Fotoreporta¿ z obchodów 60-lecia zamieszczamy na stronie 2, za� kalen-
darium z lat 1985-2014 na stronie 11.

Do sprzedaży nowy bardzo funkcjonalny parterowy dom
o pow. użytkowej 98 m2, działka o pow. 922 m2 z gara−
żem wolnostojącym. Cena okazjonalnie niska. Spokojna
i bezpieczna okolica zapewnia pełen komfortu wypo−
czynek.
S−ka z o.o. posiada do sprzedaży dwie uzbrojone działki
budowlane po 1020 m2.

www.dom−nowy.pl   Tel: 660−612−803

Oliwia Jancerowicz, uczennica klasy
Ia Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sien-
kiewicza w Kutnie, otrzyma³a tytu³
laureata za zajêcie 3 miejsca w Ogól-
nopolskim Konkursie Jêzyka Angiel-
skiego ALBUS 2014.
Konkurs w formie testu wielokrotnego
wyboru organizowany by³ przez Cen-
trum Edukacji Szkolnej w Warszawie.
Wiedza potrzebna do poprawnego
rowi¹zania testu znacznie wykracza³a
poza materia³ omawiany w gimna-
zjum. Wyró¿nienia w tym konkursie
otrzyma³o równie¿ dwóch uczniów
Trójki � Micha³ Janakowski i Filip
Og³oszka z klasy IIId. Opiekunem
�jêzykowych talentów� jest Izabela
Robakowska, nauczyciel jêzyka angiel-
skiego w Gimnazjum nr 3 w Kutnie.

Info Gm3

PRYMUSI!
Na g³ównej stronie Uniwersytetu Jagielloñskiego ukaza³o siê nastêpuj¹ce
og³oszenie:

Sukces studentów prawa
w Konkursie Postępowania Karnego
W rozgrywanym w Bia³ymstoku II Ogólnopolskim Konkursie Postêpowania
Karnego dru¿yna reprezentantów Uniwersytetu Jagielloñskiego we wspa-
nia³ym stylu odnios³a sukces w rywalizacji ze studentami z 11 Wydzia³ów

Prawa w Polsce. W tym niezwykle
presti¿owym konkursie Agnieszka
Podemska zdoby³a I miejsce, natomiast
Jan Kurlit wywalczy³ III miejsce. Kon-
kurs ten stanowi kolejny dowód na
to, ¿e poziom nauczania na Uniwer-
sytecie Jagielloñskim jest niezwykle
wysoki. Nasi laureaci otrzymali na-
grody pieniê¿ne, ksi¹¿ki prawnicze
oraz pami¹tkowe dyplomy - a tak¿e
ocenê bardzo dobr¹ z egzaminu z
przedmiotu �Proces karny�. Osob¹
odpowiedzialn¹ za przygotowanie
dru¿yny z naszego Uniwersytetu by³
pracownik Katedry Postêpowania
Karnego - dr Pawe³ Czarnecki.

Có¿ dodaæ, có¿ uj¹æ? Ano to, ¿e Agnieszka Podemska, córka Joanny
i S³awomira Podemskich z ... naszego Kutna.

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

15 lipca 2014 r.

Uczeñ klasy VIa Szko³y Podstawo-
wej nr 1 im.T. Ko�ciuszki w Kutnie
Piotr Matczak zosta³ trzykrotnym
laureatem ogólnopolskich konkur-
sów jêzykowych.
Zdoby³: III miejsce w Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Przedmiotowej
z Jêzyka Angielskiego zorganizowa-
nej przez Ogólnopolskie Centrum
Edukacji w Warszawie, VII miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Albus
2014 zorganizowanym przez Centrum
Edukacji Szkolnej w Warszawie. Jest
te¿ laureatem II stopnia Olimpiady
Wiedzy Archimedes Plus zorganizo-
wanej przez wydawnictwo Amercom
S.A. w Poznaniu. Uczeñ rozwija³
swoje umiejêtno�ci pod kierunkiem
Agnieszki Zagórowskiej - nauczy-
cielki jêzyka angielskiego.

W Centrum Teatru, Muzyki i Tañca w Kutnie uroczy�cie podsumowano
wyniki nauczania roku szkolnego 2013/2014 szkó³ i przedszkoli, których
organem prowadz¹cym jest miasto Kutno. Przybyli na nie, oprócz wyró¿-
nionych uczniów, nauczyciele, dyrektorzy szkó³, rodzice, radni miasta.

Spotkanie rozpocz¹³ wystêp dzieci z Przedszkola Miejskiego �Calineczka�
z programem �Okularnik�, które wraz zespo³em Fair Play Studio oraz
m³odzie¿¹ ze Studia Tañca Alibi zapewni³y czê�æ artystyczn¹. Prezydenci
miasta - Zbigniew Burzyñski i Zbigniew Wdowiak oraz przewodnicz¹cy
Rady Miasta Grzegorz Chojnacki, wrêczyli okoliczno�ciowy grawerton
i wi¹zankê kwiatów Emilii Malanowskiej, dyrektorowi Szko³y Podsta-
wowej nr 6, odchodz¹cej na zas³u¿on¹ emeryturê.

(ci¹g dalszy - strona 3)

NAJLEPSI

Nie czêsto zdarza siê, aby zamiast tradycyjnych stu lat, �piewaæ: �dwie�cie
lat, dwie�cie lat, niech ¿yje, ¿yje nam�. Tak w³a�nie by³o 12 czerwca 2014
roku. w czasie obchodów Jubileuszu 100-lecia Janiny Rybickiej. Jubilatka
mieszka w Kro�niewicach od urodzenia. Tutaj siê wychowa³a i za³o¿y³a
rodzinê. Wraz z mê¿em W³adys³awem zajmowa³a siê ogrodnictwem,
z którego siê utrzymywa³a. Wychowa³a dwie córki, z których jedna
w 2005 r. zmar³a. Pani Janina dochowa³a siê dwoje wnucz¹t i jednej pra-
wnuczki. Od 1993 r. jest wdow¹. Z uroczystymi ¿yczeniami odwiedzi³a
Jubilatkê Julianna Barbara Herman, burmistrz Kro�niewic i Henryk Ociepa,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Kro�niewicach. By³y te¿ panie
z Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Przedstawicielki £ódzkiego Urzêdu
Wojewódzkiego wrêczy³y Jubilatce list gratulacyjny od premiera RP
Donalda Tuska. Zapytana o receptê na d³ugowieczno�æ pani Janina odpo-
wiedzia³a, ¿e to praca i du¿o ruchu. Obecnie codziennie czyta gazetê
z wiadomo�ciami oraz szyde³kuje. Pomaga te¿ w sortowaniu truskawek.
Do³¹czaj¹c do gratulacji ¿yczymy du¿o zdrowia i pogody ducha na
kolejne lata.

100−LECIE
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¯YCIE KOLOROWE

Z „KASPROWICZEM” − 60 LAT

W pi¹tek, 20 czerwca 2014 roku, II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana
Kasprowicza w Kutnie �wiêtowa³o 60-lecie po³¹czone z V Zjazdem
Absolwentów. Rozpoczê³y siê one uczestnictwem absolwentów i zapro-
szonych go�ci we mszy �wiêtej, odprawionej w ich intencji i kadry
nauczycielskiej, w ko�ciele pod wezwaniem �wiêtego Wawrzyñca. Wziê³y
w niej udzia³ równie¿ liczne poczty sztandarowe kutnowskich szkó³.

Po jej zakoñczeniu ulicami miasta przemaszerowali oni przed budynek
Gimnazjum nr 2, gdzie mie�ci³a siê pierwsza siedziba liceum (lata 1954-
1964). Podczas krótkiej uroczysto�ci, któr¹ poprowadzi³ Zbigniew
Leitgeber, prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjació³ II LO im.
Jana Kasprowicza w Kutnie, ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹.

Dokona³a tego grupa absolwentów sprzed 50 lat. W ich imieniu zabra³
g³os Wies³aw Garstka (matura 1964 r.) mówi¹c m.in.: �To miejsce ma dla
nas, absolwentów sprzed 50 lat, szczególne znaczenie. Z tym budynkiem
wi¹¿¹ siê nasze m³odzieñcze wspomnienia. Dziêkujemy za ten pomys³,
za ten gest i cieszymy siê z tego faktu razem z kole¿ankami i kolegami�.
W 1958 roku II LO nadano imiê Jana Kasprowicza, ufundowano sztandar,
a w 1964 roku rozpoczê³o ono dzia³alno�æ w nowym budynku przy ulicy
Okrzei 1a. Dalsza czê�æ obchodów 60-lecia szko³y, Gala Jubileuszowa,
odby³a siê w Kutnowskim Domu Kultury.

Szczere s³owa uznania pod adresem ca³ej kadry pedagogicznej i pracow-
ników szko³y przekaza³ m.in. Jerzy Bry³a � wójt gminy Kutno (i by³y
przewodnicz¹cy Rady Rodziców), który stwierdzi³:: �Mam nadziejê, ¿e
trud dyrekcji i grona pedagogicznego wspierany przez rodziców i lokalne
samorz¹dy pozwoli dalej budowaæ chlubn¹ historiê szko³y, osi¹gaæ suk-
cesy na arenie ogólnopolskiej, a tak¿e kszta³ciæ pokolenia �wiadomych
i odpowiedzialnych obywateli, którzy bêd¹ siê szczyciæ przynale¿no�ci¹
do Kasprowiczowskiej Wspólnoty�. Natomiast prezydent miasta Kutna,
Zbigniew Burzyñski (absolwent z roku 1971), powiedzia³: �Obchodz¹c
dzisiaj 60-lecie istnienia szko³y u�wiadamiamy sobie, szczególnie my
absolwenci, jak wa¿n¹ rolê odegra³y w naszym ¿yciu szkolne lata. Ja rów-
nie¿ wiele zawdziêczam swoim pedagogom. ¯yciowy posag, który
wynios³em z �Kasprowicza� owocuje dzi� w postaci spo³ecznego zaufania,
jakim obdarzyli mnie wspó³mieszkañcy i dziêki któremu mogê s³u¿yæ
i mojej szkole, i mojemu miastu pe³ni¹c odpowiedzialn¹ funkcjê. Dzi�
czujê siê odpowiedzialny za losy spo³eczno�ci lokalnej, tak jak kiedy�
czu³em siê odpowiedzialny za losy dru¿yny koszykówki SKS, w której
gra³em bêd¹c uczniem Liceum�.

Wys³uchano hymnu szko³y, wprowadzono poczty sztandarowe, a wszystkich
zebranych powita³a Barbara Rostek-Nowacka, dyrektor liceum. W swym
wyst¹pieniu przypomnia³a wa¿niejsze wydarzenia szko³y, wspomnia³a
o nie¿yj¹cych ju¿ dyrektorach: Józefie Mierzwiñskim, Józefie Stankiewiczu,
Stanis³awie Pro�niewskim, serdecznie powita³a swego poprzednika,
dyrektora Karola Kremsera, wielu zaproszonych go�ci oraz prawie czte-
rystuosobow¹ grupê absolwentów. �Pamiêtamy o nauczycielach �Kaspro-
wicza�, którzy budowali jego renomê i byli twórcami jego sukcesów
i osi¹gniêæ. W szkole zawsze wiele siê dzia³o w dziedzinie nauki, kultury
i sportu. Nauczyciele Liceum nie uczyli tylko tego co w podrêczniku, ale
byli ciep³ymi, mi³ymi i ciekawymi lud�mi, o których w�ród starszych
absolwentów do dzi� kr¹¿¹ anegdoty�- mówi³a dyrektor Rostek-Nowacka.

O dokonaniach Liceum wspomnia³a tak¿e w swym wyst¹pieniu Miros³awa
Gal-Grabowska, starosta kutnowski, która w towarzystwie Rafa³a Jó�wiaka,
przewodnicz¹cego Rady Powiatu (i absolwenta Liceum), z³o¿y³a gratulacje
na rêce pani dyrektor i wrêczy³a jej Nagrodê Starosty Kutnowskiego za
wyró¿niaj¹ce osi¹gniêcia w zakresie zarz¹dzania i organizowania pracy
placówki oraz pracê dydaktyczno-wychowawcz¹.

Z programem wokalno-muzycznym wyst¹pili absolwenci Liceum, ucz¹cy
siê dawniej równie¿ w Szkole Muzycznej. W�ród nich by³a Agnieszka
Miko³ajczyk ( matura 1998 r.) �piewaj¹ca sopranem koloraturowym, dzi�
artystka scen operowych Europy i �wiata. Dope³nieniem Gali Jubileuszo-
wej by³ ogromny tort, który podzieli³a siê dyrektor Barbara Rostek-
Nowacka. Wieczorem za�... �balowano� w sali bankietowej lokalu
�Westa�.           /A.B./

Na 60−lecie Kasprowicza
Minê³y znów kolejne lata,
Znacz¹c minionych czas datami.
Powtórnie wita was Kasprowicz
I pyta: czy to Wy - kochani.

Czy przybyli�cie w moje progi,
By znów wspomnienia swe od�wie¿yæ?
Czy wci¹¿ mnie jeszcze pamiêtacie,
Powiedzcie - co dzi� chcecie prze¿yæ?

Czy spogl¹daj¹c wstecz, za siebie,
M³odo�ci swej nie ¿a³ujecie,
Bo wyfruwaj¹c z Kasprowicza
Rozlecieli�cie siê po �wiecie.

By plany realizowaæ
By wychowywaæ wnuki, dzieci,
Jednak jeste�cie tutaj dzisiaj,
Mimo ¿e czas tak szybko leci.

Zostan¹ zawsze nasze �lady,
Nie ma nas wszystkich, wielka szkoda,
¯e nie spotkamy siê w komplecie,
Trwa jednak dalej ta przygoda,

Któr¹ mo¿emy nazwaæ ¿yciem,
I któr¹ w ca³ej rozci¹g³o�ci,
Tak prze¿ywamy, aby zawsze,
Powracaæ do lat swej m³odo�ci.

Sze�ædziesi¹t lat to bardzo wiele,
By podsumowaæ przesz³e lata,
Dlatego nisko schylmy g³owy,
Na cze�æ zacnego jubilata.

Wiele wysi³ku, trudu, pracy,
Po�wiêcili�my wspólnie, razem.
Aby dzi� z dum¹ móc �wiêtowaæ,
Kasprowiczowskie �wiêto marzeñ.

Dzisiaj tak licznie zgromadzeni,
Gdy wspominamy dawne dzieje,
Znowu jeste�my odm³odzeni,
O lat czterdzie�ci - mam nadziejê.

Znów zasiadamy obok siebie,
I zape³niamy dawne klasy,
I wspominamy ze wzruszeniem,
Dawne, beztroskie, piêkne czasy.

Przypominamy swe sukcesy,
Co imiê szko³y rozs³awia³y,
Jeste�my dumni z tych osi¹gniêæ,
Wk³ad w ich zdobycie nie by³ ma³y.

Gdy rozejrzymy siê doko³a,
Widzimy braci swoich wszêdzie,
Co siê wywodz¹ z Kasprowicza,
Tak by³o i tak zawsze bêdzie.

Podajmy sobie wszyscy rêce,
By wiêzy nasze by³y trwalsze,
I pamiêtajmy o swej szkole,
Kasprowicz czeka na Was zawsze.

Stanis³awa Bawej



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 13/385 • 3 LIPCA 2014 R.

¯YCIE REGIONALNE

3

Szkolna gazetka �Carpe Diem� z Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego w Kutnie, redagowana przez uczniów: redaktor naczelna
Karolina Galus, redaktor naczelna Julia Kowalska oraz redaktorzy Julia
Korowajska, Marcin Adamek, Iga Marczyñska, Paulina Jakubowska, Olga
Papliñska, Marta Linkiewicz, Marta Pawlak, Ania Ka�mierczak, Kacper
Sto�, Maciej Grzebielucha, Alicja Strupagiel, Angelika Miko³ajewska,
Weronika Bogdañska, Karolina Kotliñska, Zuzanna Nowak, Marta Pawlak,
Kinga Maryniak, Aleksandra Bartnicka oraz Kamil Lemañski, nagrodzono
trzecim miejscem w kategorii gazetki szkolne.

W GRONIE NAJLEPSZYCH
Rozstrzygniêto Ogólnopolski Konkurs �Potêga Prasy�, organizowanego
przez Tygodnik �Angorka�.

G³ównym punktem by³o absolutorium dla Prezydenta Miasta Kutna za
2013 rok. Po pozytywnym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Kutna Regionalna Izba Obrachunkowa przedstawi³a równie¿ dodatni¹
ocenê. 17 radnych by³o za akceptacj¹ dzia³alno�ci Prezydenta Zbigniewa
Burzyñskiego, dwoje przeciw (Maria Aulich i Bartosz Serenda). Za abso-
lutorium by³o Porozumienie dla Kutna, Platforma Obywatelska i PiS, który
jednak podkre�li³ warunkowo�æ pozytywnego g³osowania (nale¿y zwiêkszyæ
kontrolê przydzia³u mieszkañ komunalnych). Podobne g³osowanie (wynik)
radnych by³o w ocenie sprawozdania finansowego z wykonania bud¿etu
za 2013 rok. Ponadto na jubileuszowym, twórczym spotkaniu radnych
grodu nad Ochni¹, które trwa³o ponad 7,5 godzin, przyjêto informacje na
tematy: realizacji �Programu wspó³pracy m. Kutna z organizacjami poza-
rz¹dowymi za 2013 r.�, zadañ pomocy spo³ecznej, wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta, prowadzenia dzia³al-
no�ci kulturalnej oraz �Strategii Rozwoju Miasta Kutna na lata 2006-
2013�. By³a te¿ pozytywna informacja o stanie przygotowañ do realizacji
zadañ inwestycyjnych w 2014 r. i zamierzeniach w zakresie wypoczynku
letniego. Radni zapoznali siê równie¿ z protestem 32 mieszkañców ulic -
29 Listopada i Narutowicza - w sprawie wykupu mieszkañ komunalnych
i odrzucili wniosek Stowarzyszenia Kutno Plus, który sugerowa³ wykup
przez miasto Kutno czê�ci udzia³ów w Kutnowskim Szpitalu Samorz¹do-
wym (miasto w ostatnich latach przeznaczy³o na Szpital blisko 2,5 mln z³).
Podczas 50 Sesji Rady Miasta podjêto 21 uchwa³ w sprawach zwi¹za-
nych z prawid³owym funkcjonowaniem miasta Kutna.            /J.P./

50 SESJA

Podczas Sesji Rady Miasta Kutna zosta³y wrêczono nagrody przyznane
przez prezydenta miasta w konkursie pn. �Konkurs na najlepsz¹ pracê
dyplomow¹ na temat Kutna�: Kindze Czechowskiej - w kategorii prac li-
cencjackich za pracê �Spo³eczno�æ ¿ydowska Kutna i jej losy w okresie II
wojny �wiatowej�, w wysoko�ci 1.000 z³; Ewie Kacprzyk � w kategorii
prac magisterskich za pracê �Samorz¹d Kutnowski w latach 1990-1994.
Kampania, wybory i dzia³alno�æ Rady Miejskiej I kadencji�, w wysoko�ci
2.500 z³; Marcinowi Matusiakowi - w kategorii prac magisterskich za pra-
cê �Fundusze unijne jako czynnik rozwoju rolnictwa w powiecie kutnow-
skim w latach 2002-2010�, w kwocie 2.000 z³.

NAJLEPSZE PRACE

To ju¿ minê³y 54 lata... od czasu, gdy uczniowie �Kasprowicza� swoim
¿ywym, wrêcz ¿ywio³owym wykonaniem tañca �ko³omyjki� zdobywali
laury najlepszego w województwie zespo³u pie�ni i tañca. Wystêp trwa³
zaledwie dziesiêæ-dwana�cie minut, ale pozosta³ w pamiêci. Du¿e tempo,
wiruj¹ce pary, znakomita kapela i przy�piewki... Nietypowe, bo wykonane
tylko przez czê�æ zespo³u. Nawet niektórzy tancerze do dzisiaj nie wie-
dzieli co �piewano (!?). W istocie by³ to czterowiersz:

�Ja Kozaka nie lubi³a, Kozak mi siê dosta³.
Ja Kozaka pod pierzynê, a on mi siê ...�

Autorstwo tego tekstu pozosta³o anonimowe. Chocia¿ przypisywano je
trójce (?) �kasprowiczowskich� autorów: Bogusiowi Popowowi, Mirkowi
Karolakowi i... kapelmistrzowi-akordeoni�cie Leszkowi Stelmaszewskiemu.
Za� zdjêcia prezentowali�my dziêki uprzejmo�ci �Kasprowiczowskiemu�
ma³¿eñstwu - Eli Krajniak-Wojtalik i Maækowi Wojtalikowi            /a.s./

NA DIAMENTOWĄ NUTĘ...

PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziêkowania dla dr Ma³gorzaty �nieæ, dr Jerzego
Subczyñskiego i dr Marioli Justyñskiej oraz Hospicjum Kut-
nowskiego za pomoc i opiekê w ostatnich chwilach ¿ycia
�P. El¿biety Wyrzykowskiej sk³ada Wdziêczna Rodzina

NAJLEPSI

II nagrod¹ prezydenta miasta Kutna uhonorowano projekt edukacyjny, przygo-
towany pod kierunkiem Iwony Pietrzak pn. �Powiedz mi��, zrealizowany przez
4-osobowy zespó³ uczniowski w sk³adzie: Marcin Gajewski, Kamil Lemañski,
Maciej Wi�niewski i Dominik Szczesiak - Gimnazjum nr 2 w Kutnie. Natomiast
wyró¿nienie przyznano projektowi edukacyjnemu pn. �Co pokaza³aby� swojemu
przyjacielowi w mie�cie Kutno?�, opracowanemu pod kierunkiem Roberta
Ma³achowskiego, a zrealizowanego w formie filmu przez Kacpra Sto�, Macieja
Grzebieluchê i Karola Ostrowskiego z Gimnazjum nr 2 w Kutnie.          /A.B./

Lista nagrodzonych na sprawdzianie zewnêtrznym: Joanna Monika Najbar -
39 pkt., ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Kutnie, Aleksandra Wybrañska - 39 pkt.,
ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Kutnie, Wojciech Kazimierz Chojnacki - 39 pkt.,
ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Kutnie, Laura Aneta Nowogórska - 38 pkt., ze
Szko³y Podstawowej nr 1 w Kutnie, Maja Podziewska - 38 pkt., ze Szko³y
Podstawowej nr 1 w Kutnie, Anna ¯eberkiewicz - 38 pkt., ze Szko³y Podsta-
wowej nr 1 w Kutnie, Piotr Matczak - 38 pkt., ze Szko³y Podstawowej nr 1
w Kutnie, Zuzanna Szubert - 39 pkt., ze Szko³y Podstawowej nr 6 w Kutnie,
Kacper Adam Stêpieñ - 39 pkt., ze Szko³y Podstawowej nr 6 w Kutnie, Mag-
dalena Dêbska - 38 pkt., ze Szko³y Podstawowej nr 9 w Kutnie, Jakub
Piotrowski - 38 pkt., ze Szko³y Podstawowej nr 9 w Kutnie, Jan Jakub
�lusarski - 38 pkt., ze Szko³y Podstawowej nr 9 w Kutnie.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Prezydent Burzyñski wspomnia³, i¿ koñcz¹cy siê rok szkolny mo¿na uznaæ za
dobry dla kutnowskiej o�wiaty. �wiadcz¹ o tym uzyskane wyniki egzaminów
na zakoñczenie szko³y podstawowej i gimnazjum. Za takie osi¹gniêcia miasto
otrzyma³o tytu³ �Samorz¹dowego Lidera Edukacji�. Poczyniono wiele inwe-
stycji w szko³ach, czego przyk³adem jest oddanie boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej nr 4, czy wykonanie termomodernizacji wielu budynków
szkolnych. Wyró¿niono uczniów, którzy osi¹gnêli wysokie wyniki, laureatów
konkursów, a tak¿e za �Osobowo�ci roku szkolnego 2013/2014�.

Nagrodzeni uczniowie na egzaminie gimnazjalnym: Maria Kalbarczyk - 96,6%
na egzaminie gimnazjalnym, z Gimnazjum nr 1 w Kutnie; Micha³ W³odarczyk
- 92,00% na egzaminie gimnazjalnym, z Gimnazjum nr 1 w Kutnie; Aleksandra
Pawlak - 90,8% na egzaminie gimnazjalnym, z Gimnazjum nr 1 w Kutnie;
Krzysztof Jaworski - 90,2% na egzaminie gimnazjalnym, z Gimnazjum nr 1
w Kutnie; Gabriela Czajkowska - 90% na egzaminie gimnazjalnym, z Gim-
nazjum nr 1 w Kutnie; Przemys³aw Ry³ - 95% na egzaminie gimnazjalnym,
z Gimnazjum nr 2 w Kutnie; Dominik Szczesiak - 94% na egzaminie gimna-
zjalnym, z Gimnazjum nr 2 w Kutnie; Wiktoria Kostyniak - 93% na egzaminie
gimnazjalnym, z Gimnazjum nr 2 w Kutnie; Wiktoria D¹browska - 90% na
egzaminie gimnazjalnym, z Gimnazjum nr 2 w Kutnie.
Nagrodzeni w konkursach: Maja Tomczak - laureatka Wojewódzkiego Kon-
kursu Przedmiotowego z Wiedzy o Sztuce � sekcja plastyki, z Gimnazjum nr 1
w Kutnie; Anita Marciniak - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmio-
towego z Wiedzy o Sztuce - sekcja plastyki, z Gimnazjum nr 1 w Kutnie;
Maria Kalbarczyk - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Jêzyka Polskiego, z Gimnazjum nr 1 w Kutnie; Micha³ Pi¹tek - finalista
etapu Wojewódzkiego XIX edycji Konkursu Historycznego �Losy ¿o³nierza
i dzieje orê¿a polskiego w latach 1939-1945. Polski czyn zbrojny w okresie II
wojny �wiatowej�, z Gimnazjum nr 1 w Kutnie.
Nagrodzeni uczniowie w kategorii �Osobowo�æ Roku Szkolnego 2013/14�:
Julia Czekalska - Szko³a Podstawowa nr 9 w Kutnie, Maria Nodzak - Szko³a
Podstawowa nr 9 w Kutnie, Maja Tomczak - Gimnazjum nr 1 w Kutnie, Sylwia
Raciborska - w kategorii talent sportowy, Gimnazjum nr 1 w Kutnie, Kata-
rzyna Mujta - Gimnazjum nr 2 w Kutnie, Julia Kowalska - Gimnazjum nr 2
w Kutnie, Micha³ Janakowski - Gimnazjum nr 3 w Kutnie, Mateusz Czar-
necki - w kategorii talent sportowy, Gimnazjum nr 3 w Kutnie.

SPACERKIEM PO KUTNIE
Street Art.
Grafficiarze odwiedzili Kutno
w ramach ogólnopolskiego programu
�Street Art. -  Sztuka Miasta� - edycja
miêdzypokoleniowa.

Wiêkszy ZOL
W Kutnowskim Szpitalu Samorz¹-
dowym przeniesiono oddzia³ ZOL.
Posiada on 49 ³ó¿ek, a spó³ka
stara siê dodatkowo o 40 ³ó¿ek.

A to ciekawe...
Kutnowscy policjanci w ci¹gu mie-
si¹ca 17 interweniowali przy usuwa-
niu gniazd os, pszczó³ i szerszeni.

Personalia
Prezydent Zbigniew Burzyñski
zaakceptowa³ przed³o¿on¹ przez
Komisjê Konkursow¹ kandydaturê
Anity Lemañskiej na stanowisko
dyrektora SP nr 6 im. Marii Sk³o-
dowskiej-Curie w Kutnie.

Reprezentacja modelarzy kutnowskich ze SP nr 9, w Ogólnopolskich Mistrzo-
stwach LOK w Pobiedniku Wielkim pod Krakowem, zdoby³a nastêpuj¹ce miejsca
w konkurencjach: S6A m³odzicy - Cezary Staszewski (I miejsce) oraz Franciszek
Mazur (II miejsce); S3 junior - Franciszek Mazur (I miejsce) i Cezary Staszewski
(II miejsce); S3A seniorzy - Jakub Szel¹g (I miejsce) i Henryk Szel¹g (II miej-
sce); S4A seniorzy - Henryk Szel¹g (I miejsce) i i Jakub Szel¹g (II miejsce).

SUKCESY
MODELARZY

SUKCESY
MODELARZY
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¯YCIE REGIONALNE

WIEŚCI GMINNE

� Oferujemy Pañstwu wykonawstwo robót remon-
towo-budowlanych.
� Specjalizujemy siê w budowach domów jedno
i wielorodzinnych oraz obiektów us³ugowo-han-
dlowych.
� 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 dwudzie-
stoletnie do�wiadczenie budowlane mo¿e byæ dla
Pañstwa dodatkow¹ gwarancj¹ wysokiej jako�ci
naszych us³ug.

nie dysponuj¹c wypracowanymi wzorcami nadzoru w³a�cicielskiego, nie
maj¹c wyszkolonej kadry do realizacji tego nadzoru a ponadto nie maj¹c
¿adnej wiedzy o zasadach funkcjonowania tych podmiotów. W wielu samo-
rz¹dach ten problem nie doczeka³ siê rozwi¹zania do dnia dzisiejszego.
Z drugiej strony wdro¿enie systemu powszechnego ubezpieczenia zdro-
wotnego równie¿ z dniem 1 stycznia 1999 roku postawi³o przed dyrekto-
rami szpitali i przychodni dylemat jakie produkty (w rozumieniu �wiadczeñ
zdrowotnych) i za jakie stawki sprzedaæ p³atnikowi, czyli ówczesnym
regionalnym kasom chorych. Dla równowagi przedstawiciele kas chorych
równie¿ nie wiedzieli co i za jakie stawki powinni kupowaæ, poniewa¿
nikt wcze�niej nie pomy�la³ o konieczno�ci rozpoczêcia liczenia i taryfi-
kacji kosztów wytworzenia �wiadczeñ.
Dodatkowo dla zachowania spokoju publicznego okre�lono globaln¹
warto�æ kontraktów na poziomie dotychczasowych bud¿etów rocznych
poszczególnych jednostek a system ten utrwali³ siê i z powodzeniem trwa
do dzi� dnia. Dzi� w �zabetonowanym� podziale �rodków pomiêdzy
podmioty lecznicze trudno o zmiany. Ka¿dy podmiot, ka¿dy samorz¹d
broni swojego kontraktu, nawet gdy ten jest najbardziej nieracjonalny.
Znane s¹ mi przypadki utrzymywania ca³odobowo dy¿uruj¹cych
oddzia³ów po³o¿niczych dla kilkudziesiêciu porodów rocznie i podobnie
efektywnie wykorzystywanych oddzia³ów chirurgicznych. Dochodzi
do tego jeszcze element rosn¹cych kosztów zatrudnienia kadry lekar-
skiej i w ogóle znalezienia lekarzy do obsady oddzia³ów.
Trudno te¿ o porozumienie pomiêdzy samorz¹dami i dyrektorami pod-
miotów leczniczych w zakresie sensownego i racjonalnego podzia³u rynku
�wiadczeñ. Trudno o to równie¿ w ramach jednego samorz¹du w zakresie
³¹czenia podmiotów realizuj¹cych ten sam zakres �wiadczeñ. Nie mo¿na
siê temu dziwiæ, takie ³¹czenia i dzielenia siê rynkiem zwykle nios¹ za
sob¹ redukcjê zatrudnienia a jest to decyzja ryzykowna dla ka¿dego
samorz¹du.
Jedyne zmiany jakie zasz³y, ze szkod¹ i strat¹ dla publicznych zak³a-
dów, to kontraktowanie przez Kasy Chorych a pó�niej oddzia³y NFZ
wyodrêbnionych rodzajów �wiadczeñ wysokospecjalistycznych, których
wycena przeprowadzona przez NFZ sprawia³a, ¿e stawa³y siê atrakcyjne
dla inwestorów prywatnych. �wiadczenia te, podnosz¹ce rentowno�æ
ca³o�ci szpitala czy przychodni, bo op³acalne, zniknê³y w du¿ej czê�ci
z ofert podmiotów publicznych. Prawd¹ jest te¿, ¿e �wiadczenia te nie
rozwinê³yby siê a¿ tak mocno bez inwestorów zainteresowanych dzia³al-
no�ci¹, a w podmiotach publicznych o �rodki na inwestycje nigdy nie
by³o ³atwo.
Takie ukszta³towanie rynku nie jest sytuacj¹ komfortow¹ dla Kut-
nowskiego Szpitala Samorz¹dowego. Z racji swojego po³o¿enia, mo¿-
liwo�ci obecnych i planowanych, wielko�ci i zasobów kadrowych
powinien staæ siê centrum medycznym dla okolicznych powiatów, bez
barier podzia³ów wojewódzkich. Marzenia o rozwoju nale¿y zderzyæ
z mo¿liwo�ciami inwestycyjnymi a te bez inwestorów prywatnych s¹
trudne do zrealizowania. Nie mo¿e to oczywi�cie oznaczaæ, ¿e szpital
bêdzie pozbywa³ siê elementów swej dzia³alno�ci i dopuszcza³ do ogra-
niczenia wysoko�ci kontraktu przez NFZ. Wspó³praca z podmiotami
trzecimi jest mo¿liwa tylko na obopólnie korzystnych zasadach.

Biel w czerni

SZPITALNE DYLEMATY
Andrzej Musia³owicz - prezes Kutnowskiego Szpitala
Samorz¹dowego Sp. z o.o. NZOZ �Kutnowski Szpital

Samorz¹dowy im. dr. Antoniego Troczewskiego�

W Bratoszewicach
Na Targach w Bratoszewicach,
w konkursie mleczarskim, w kate-
gorii �Zimne mleko� zwyciê¿y³a
�Proszkownia Mleka w Kro�niewi-
cach. W�ród laureatów konkursu
wêdliniarskiego, w kategorii
wêdzonki parzone, wygra³ ZPM
�Koniarek� za szynkê z chaty
górskiej. Championat wystawy
otrzyma³ za ja³ówkê (III grupy)
Boles³aw Pasiñski z Go³êbiewka
Nowego

Laur dla Polsadu
Na Targach Rolniczo-Ogrodni-
czych w Ko�cierzynie (sieradzkie)
Puchar Marsza³ka Województwa
£ódzkiego otrzyma³a za ci¹gnik
Kubota N1 6060 firma Jacka
Korczaka z Kutna.

Chiñski szlak
Na terenie terminalu firmy OCC
Kutno, w ramach �Nowego Jedwab-
nego Szlaku�, uruchomiono po³¹-

czenie towarowe chiñskiej prowincji
Chongqing z Duisburgiem. Trasa
liczy ponad 11 tysiêcy kilometrów.

Sprawdzian
sze�cioklasistów
W�ród pierwszych 30 szkó³ podsta-
wowych w województwie ³ódzkim
zabra³o takiej placówki z powiatu
kutnowskiego. W naszym regionie
druga by³a Sp nr 5 (74,7 punktów),
a zdawa³o tutaj 9 uczniów. Dobrze
wypad³a te¿ SP nr 6 (71,6 punków),
SP we Wroczynach gmina Kutno
(70,3 punkty - dziewiêciu uczniów).

P³atna autostrada
Od 1 wrze�nia na trasie A1 od wêz³a
Czerniewice do wêz³a W³oc³awek
Zachód bêdzie p³atny odcinek dla
pojazdów ciê¿kich. Natomiast od
1 pa�dziernika takie same op³aty
obowi¹zywaæ bêd¹ (równie¿ dla
pojazdów ciê¿kich) na trasie A1
wêze³ W³oc³awek Zachód - wêze³
Kowal.

Pod tablic¹ pami¹tkow¹ po�wiêcon¹ ofiarom Procesu Szesnastu, znaj-
duj¹c¹ siê przy ko�ciele pod wezwaniem �w. Stanis³awa, Biskupa
i Mêczennika w £¹koszynie, z³o¿ono wi¹zanki kwiatów. W imieniu
w³adz powiatowych kwiaty z³o¿y³ Konrad K³opotowski, wicestarosta
kutnowski. Z histori¹ Procesu Szesnastu zwi¹zani s¹ dwaj mieszkañcy
Ziemi Kutnowskiej: Franciszek Urbañski � cz³onek Rady Jedno�ci
Narodowej oraz Stanis³aw Jasiukowicz � zastêpca Delegata Rz¹du
RP na Kraj, minister. W tym pokazowym  procesie politycznym przy-
wódców pañstwa podziemnego okresu odbywania kary wiêzienia
5 lat nie prze¿yli: Leopold Okulicki, Stanis³aw Jankowski i kutnianin
Stanis³aw Jasiukowicz. Proces Szesnastu rozpocz¹³ siê 18 czerwca 1945
roku, zakoñczy³ siê 21 czerwca 1945 roku. Odbywa³ siê on w Mo-
skwie przed s¹dem sowieckim na polecenie J. Stalina, który wyszed³
z za³o¿enia, ¿e intensywne przes³uchania wp³yn¹ na przyznanie siê
aresztowanych do zarzucanych, preparowanych sztucznie przewinieñ,
a przywódcy pañstw zachodnich nie bêd¹ dochodzili prawdy. Proces
odbywa³ siê wed³ug zasad sowieckich, bez zachowania jakichkolwiek
zasad etycznych i demokratycznych. By³ jawnym pogwa³ceniem umów
miêdzynarodowych, które nie uznaj¹ s¹dzenia w³adz pañstwowych
jednego pañstwa przez organa s¹dowe drugiego pañstwa.

69 ROCZNICA
„PROCESU SZESNASTU”

Jednym z elementów  zadanie publicznego zleconego przez Minister-
stwo  Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich zatytu³owanego  �Kutno miasto ró¿ � chcê tu byæ!�
jest  konkurs na najpiêkniej kwitn¹ce ró¿e  pt. �Moje ró¿e dla Kutna�.
Zapraszamy wszystkich mieszkañców Kutna, którzy sadzili ró¿e
w przestrzeni miasta w ramach akcji spo³ecznej z 2013 roku pn. �I Ty
posad� ró¿ê� do wziêcia udzia³u w konkursie.
Prosimy o przes³anie w terminie do 18 lipca 2014 roku fotografii
cyfrowych posadzonych przez siebie ró¿ na nasz adres mailowy:
poczta@tpzk.eu  lub poinformowanie nas o braku mo¿liwo�ci wyko-
nania fotografii � podejdziemy i sami wykonamy zdjêcie. Czekamy
na Pañstwa w Dworku Modrzewiowym we wtorki 16.00-19.00, pi¹tki
8.00-11.00. Prosimy tak¿e o za³¹czenie informacji, gdzie zosta³y
posadzone ró¿e, swojego imienia i nazwiska oraz kontaktu do siebie.
Nagrod¹ w  konkursie �Moje ró¿e dla Kutna� bêdzie  zorganizowane
przez TPZK zwiedzanie ogrodu ró¿anego w Forst w dniu 30 sierpnia
2014 roku przez 10 osób wy³onionych przez komisjê konkursow¹
(wspólny wyjazd z m³odzie¿¹, która bra³a udzia³ w Grze Miejskiej).
Bilety do ogrodu ró¿anego ufundowa³ prezydent miasta Kutna.
W sk³ad komisji konkursowej wchodz¹: Andrzej Latos i  Marianna
Ciêgowska z TPZK, Krzysztof Byczkowski � hodowca ró¿, Weronika
Lenarczyk z Kutnowskiego Domu Kultury  i  Dorota Bieñ z Urzêdu
Miasta w Kutnie.
Zwieñczeniem konkursu bêdzie  wystawa fotograficzna zatytu³owana
�Moje ró¿e dla Kutna� usytuowana na placu Pi³sudskiego w Kutnie
podczas ��wiêta Ró¿y� we wrze�niu 2014 roku.
Zadanie jest wspó³finansowane ze �rodków Ministerstwa Pracy
i Polityki Spo³ecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich.

KUTNO – MIASTO RÓŻ

By³a ona nadzwyczajna i zwo³ana na wniosek prezydenta miasta Kutna.
Mia³a tylko jeden punkt. Radni jednomy�lnie podjêli uchwa³ê o przeka-
zaniu skargi na dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 w³a�ciwemu orga-
nowi - kuratorowi o�wiaty w £odzi. Skarga dotyczy zakresu dzia³añ
wychowawczych i opiekuñczych, które to podlegaj¹ nadzorowi pedago-
gicznemu sprawowanemu przez kuratora o�wiaty wykonuj¹cemu zadania
i kompetencje w zakresie o�wiaty - w imieniu wojewody. A konkretnie...
syn jednego z rodziców jest, jego zdaniem, prze�ladowany i bity przez
agresywnego kolegê, który terroryzuje wszystkich. Zdaniem rodzica, sk³a-
daj¹cego skargê do Prezydenta, z³amany zosta³ statut przedszkola, a próby
rozmów z ch³opcem jego matk¹ i dyrekcj¹ nie da³y absolutnie rezultatu.

/J.P./

51 SESJA RM KUTNA

Problemy z jakimi boryka siê Kut-
nowski Szpital Samorz¹dowy sp. z o.o.
nie wynikaj¹ wy³¹cznie z b³êdów
pope³nianych przez zarz¹dzaj¹cych
i w³a�ciciela. Nie oznacza to oczy-
wi�cie, ¿e po tej stronie nie mia³y
miejsca z³e decyzje lub czê�ciej
zaniechania, lecz warto spojrzeæ na
szerszy kontekst zagadnienia.
Reforma administracyjna z 1 stycznia
1999 roku spowodowa³a, ¿e nowo
powsta³e jednostki samorz¹du teryto-
rialnego sta³y siê w³a�cicielami pod-
miotów zdrowotnych (wówczas
nazywanych samodzielnymi publicz-
nymi zak³adami opieki zdrowotnej)
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

5 lipca 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

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA

Tylko do 31 lipca 2014 r. w salach kro�niewickiego Muzeum im. Jerzego
Dunin-Borkowskiego prezentowana bêdzie wystawa p.t.: �100-lecie
Legionów Polskich 1914-2014. Historia karty pocztowej z kolekcji Adama
Lubomira Wo�niaka z £odzi�. Zgromadzono na niej liczne listy, pocz-
tówki, odkrytki, postkarty, stemple i pieczêcie poczty polowej z ró¿nych
frontów wielkiej wojny, pieczêcie lakowe, ozdobne zalepki na koperty,
karty okoliczno�ciowe oraz karty z rysunkami wykonanymi przez ¿o³nierzy
oraz oficerów. S¹ równie¿ dokumenty legionistów i ich dowódców ze
zbiorów Muzeum takich jak pu³kownik W³adys³aw Sikorski (pó�niej
genera³), zdjêcia i informacje o generale Mieczys³awie Rysiu Trojanowskim,
który (urodzi³ siê w Kro�niewicach) by³ w Sztabie Generalnym Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego). Kolekcjê uzupe³niaj¹ prywatne zdjêcia ¿o³nierzy,
t³oki pieczêtne , broszury, ulotki czy woreczek z ziemi¹ z pola bitwy pod
Rafaj³ow¹. Na uwagê zas³uguje staranne i pieczo³owite odtworzenie stempli
i pieczêci, którymi opatrzona by³a korespondencja wojenna. Cennym
dodatkiem s¹ równie¿ mapki i szkice ukazuj¹ce linie frontów, dyslokacje
wojsk, schematy przedstawiaj¹ce sk³ad oddzia³ów wojskowych, biogramy
wa¿niejszych dowódców oraz schematy przep³ywu korespondencji nada-
wanej poczt¹ polow¹. Uzupe³nieniem do tej wspania³ej kolekcji s¹ zbiory
Jerzego Dunin-Borkowskiego. Po�ród prezentowanej na wystawie kore-
spondencji znajdziemy kilka kart zaadresowanych do Kro�niewic. Za spraw¹
³ódzkiego kolekcjonera, po latach znów trafi³y do miasta.

�ród³o: http//www.trybunalscy.pl/node/3279

LEGIONY POLSKIE

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

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

Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej 18 czerwca 2014 r. rozpoczê³o
realizacjê  zadania publicznego zleconego przez Ministerstwo  Pracy i Polityki
Spo³ecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest
realizowany przez nas od czerwca do listopada 2014 roku. Naszymi partnerami
w projekcie s¹: miasto Kutno i Kutnowski Dom Kultury.
Naszym pierwszym dzia³aniem jest Gra Miejska �ladami tradycji ró¿anej w Kutnie,
która rozpoczê³a siê 18 czerwca o godz. 11.00. Do Gry (a tak¿e do ca³ego pro-
jektu) zaprosili�my kutnowskie szko³y gimnazjalne i ponad gimnazjalne.
Z rado�ci¹ stwierdzamy, ¿e zarówno dyrektorzy, jak i kadra nauczycielska zde-
cydowali siê zaanga¿owaæ w nasz projekt. Nie zdradzamy jeszcze tytu³u projektu,
bo stanowi on g³ówne has³o  do odgadniêcia w Grze. Miejsce, w którym zakoñczy
siê Gra, tak¿e nie jest znane uczestnikom Gry, dowiedz¹ siê o nim w trakcie
Gry... Znane jest miejsce rozpoczêcia Gry -  plac Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego,
z którego zespo³y wyrusz¹ wype³niaæ zadania, jakie otrzymaj¹ do wykonania
podczas Gry. Nagrod¹ w Grze s¹  talony  na sadzonki krzewów ró¿, które zwy-
ciêskie zespo³y dostan¹ bezp³atnie do posadzenia na terenie swojej szko³y od
TPZK w pa�dzierniku 2014 roku (miejsce pierwsze - 100 szt. krzewów ró¿,
drugie - 70 szt. krzewów ró¿  i trzecie - 50 szt. krzewów ró¿).  Na uczestników
czekaj¹ tak¿e dodatkowe nagrody - bezp³atny wyjazd do ogrodu ró¿anego w Forst
(Niemcy) organizowanego przez TPZK, który nast¹pi w dniu 30.08.2014 r.
Bilety do ogrodu ró¿anego ufundowa³ prezydent miasta Kutno. W ramach zadania
odbêdzie siê konkurs na najpiêkniej kwitn¹ce ró¿e pt. �Moje ró¿e dla Kutna�
(ró¿e by³y w³asnorêcznie posadzone przez mieszkañców i grupy inicjatywne
w przestrzeni miasta w ramach akcji spo³ecznej z 2013 roku pn. �I Ty posad�
ró¿ê�). Zwieñczeniem konkursu bêdzie wystawa fotograficzna zatytu³owana
�Moje ró¿e dla Kutna� usytuowana na placu Pi³sudskiego w Kutnie podczas
��wiêta Ró¿y� we wrze�niu 2014 r.. Nagrod¹ w konkursie �Moje ró¿e dla Kutna�
bêdzie tak¿e zwiedzanie ogrodu ró¿anego w Forst (wspólny wyjazd z m³odzie¿¹,
która bra³a udzia³ w Grze Miejskiej). W pa�dzierniku znów bêdziemy nama-
wiaæ mieszkañców, tym razem tak¿e m³odych  do sadzenia ró¿ � rozdamy trzy
tysi¹ce sadzonek krzewów ró¿. G³ównym celem realizowanego przez nas
zadania jest wzrost liczby mieszañców Kutna i regionu kutnowskiego w ró¿nym
przedziale wiekowym anga¿uj¹cych siê w dzia³ania organizacji pozarz¹dowych
i inicjatywy i w lokalne. Wszystkie dzia³ania w projekcie po³¹czy motyw ró¿y.
Poprzez ten projekt chcemy dotrzeæ do mieszkañców, w³¹czyæ ich i zaanga¿owaæ
w pielêgnowanie tradycji, w dba³o�æ o swoj¹ �ma³¹ ojczyznê� i rozwój w³asnego
miasta, regionu. W realizacjê projektu w³¹czamy równie¿ instytucje i placówki
o�wiatowe dzia³aj¹ce w Kutnie (szko³y wszystkich poziomów, Uniwersytet
Trzeciego Wieku). W dzia³aniach wspieraæ nas bêdzie Kutnowski Dom Kultury
i Miasto Kutno jako nasi Partnerzy oraz Muzeum Regionalne w Kutnie.
Misj¹ Kutna jest stwarzanie warunków do trwa³ego wszechstronnego rozwoju
w poszanowaniu tradycji, przy wykorzystaniu centralnego po³o¿enia miasta.
Miasto Kutno pragnie wykorzystaæ swój historyczny �kapita³ ró¿y� po to, aby
tworzyæ warunki sprzyjaj¹ce dodatnim, trwa³ym i istotnym zmianom w ¿yciu
mieszkañców oraz budowaæ markê miasta, która potrafi przyci¹gaæ, rozwijaæ,
stymulowaæ i zatrzymywaæ ludzi aktywnie wspó³tworz¹cych miasto. W zwi¹zku
z wprowadzaniem w ¿ycie Strategii Marki Miasta Kutno, TPZK anga¿uje swoich
cz³onków, sympatyków i mieszkañców (zarówno starszych, jak i m³odszych)
w budowanie marki. Nasze dzia³ania w projekcie s¹ silnie ukierunkowane na
w³¹czanie mieszkañców w  realizowanie Strategii Marki Miasta Kutna. S¹dzimy,
¿e jedynie zaanga¿owanie mieszkañców w takie dzia³ania przyniesie efekt
w postaci zmiany postaw z obojêtnych (wskazywanych w analizie SWOT) na
pielêgnuj¹ce tradycje i historiê naszego miasta. Cztery g³ówne dzia³ania (Gra
Miejska, zwiedzanie ogrodu ró¿anego w Forst, wystawa pn. �Moje ró¿e dla
Kutna� i sadzenie ró¿) wykorzystuj¹ element w³¹czania i anga¿owania miesz-
kañców zarówno m³odych jak i doros³ych. Tematem przewodnim wszystkich
dzia³añ s¹ ró¿e, motyw marki miasta Kutna. Zadanie jest wspó³finansowane ze
�rodków  Ministerstwa  Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach  Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

MIEJSKA GRA

W ubieg³ym roku, dziêki plenerowi artystycznemu organizowanemu przez
operatywne kutnowskie Muzeum Regionalne (dyr Grzegorz Skrzynecki)
i Urz¹d Gminy w Pi¹tku, powsta³a wspania³a rze�biarska kapela ludowa
w strojach Ziemi £êczyckiej. Niedawno zakoñczy³ siê plener, którego
wy³¹cznym pomys³odawc¹ by³a kutnowska placówka muzealna. Rze�-
biarze z naszego miasta: Zbigniew Szczepañski, Jan Szymañski, Antoni
Kamiñski, Romuald Olesiñski, S³awomir Suchodolski, Jaros³aw Gorzelak
- na dziedziñcu Muzeum Regionalnego grodu nad Ochni¹, wykonali ¿eñski
zespó³ �piewaczy, który ubrany jest w stylizowany ubiór Ziemi Kutnow-
skiej (w takich strojach tañcz¹ panie w renomowanym Zespole Pie�ni
i Tañca Ziemi Kutnowskiej). Plenerowe �owoce� rze�biarzy, zarówno
kapela jak i zespó³ �piewaczy, s¹ usytuowane przed g³ównym wej�ciem
do kutnowskiego Muzeum Regionalnego (dawny Ratusz Miejski z I po³owy
XIX w.) i swoim artyzmem przyci¹gaj¹ licznych mieszkañców Kutna
i turystów - co z dum¹ podkre�la Sylwia Kacalak z kutnowskiego Muzeum,
któremu gratulujemy �wietnego pomys³u - nie tylko wystawienniczego,
ale i promocyjnego.            /J.P./

FOLKLOR PRZED RATUSZEM

Stowarzyszenia i organizacje zaprezentowa³y swoj¹ dzia³alno�æ miesz-
kañcom Kutna. Odby³y siê wystêpy artystyczne dzieci i m³odzie¿y z kut-
nowskiej Szko³y Podstawowej nr 9, Szko³y Tañca �Street Dance Studio�,
zespo³u �Finezja�, Szko³y Tañca �Alibi�, cz³onków Stowarzyszenia
�Przystañ�, Grupy Teatralnej �od jutra�, Stowarzyszenia �Jeste�my dla
Was�, Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej, zespo³u muzycznego
�Dox�. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê pokazy: Tai-Chi i udzielania
pierwszej pomocy w wykonaniu OSP �D¹browszczak�, Policji i Stra¿y
Po¿arnej. Ciekawy by³ konkurs prowadzony przez aktywn¹ pracownicê
kutnowskiego MOPS-u Joannê Ga³ê - twórczyniê ogólnopolskiego �Fire
Proof�. Dopisa³a aura i publiczno�æ, a dla dzieci by³a strefa dmuchanych
zabawek.            /J.P./

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Ju¿ po raz X odbywa³ siê w naszym mie�cie ogólnopolski festiwal po�wiêcony
dobrej poezji. Jego twórc¹ i g³ównym re¿yserem by³ nie¿yj¹cy ju¿ niestety Artur
Fryz. Jubileuszowa, dwudniowa impreza mia³a Miejsce w Centrum Teatru,
Muzyki i Tañca oraz w Kutnowskim Domu Kultury. By³a Biesiada Poetycka
z udzia³em Macieja Bieszczada, Przemys³awa Dakowicza, Piotra Grobiñskiego,
Jaros³awa Jakubowskiego Wojciecha Kassa, Wojciecha Kudyby i Artura Nowa-
czewskiego. Ciekawie debatowano o przysz³o�ci Festiwalu. Byli redaktorzy
dwumiesiêcznika literackiego �Topes�. W kategorii najlepszy debiut poetycki
zaprezentowa³a siê Martyna Buli¿añska, laureatka �Nagrody Silesiusa 2014�.
�Z³otemu �rodkowi Poezji� towarzyszy³y koncerty: Renaty Przemyk i Daniela
Ga³¹zki oraz wystawa prac plastycznych Andrzeja Mariana Bartczaka.      /J.P./

ZŁOTY ŚRODEK POEZJI

To has³o Kutnowskiego Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych, które organi-
zowane by³o w parku im. Traugutta przez Urz¹d Miasta Kutna, Centrum
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Spo³ecznych �OPUS� i organizacje poza-
rz¹dowe. Impreza by³a realizowana w ramach projektu �Modelowe Kutno�.
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Kutnowskie obserwacje

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Na portalu KCI, pod tytułem „Życie MKS−u
przedłużone. Decyzje zapadną za dwa
tygodnie”, autor: ksz (2014−06−18) pisze:
�Cz³onkowie MKS-u Kutno zadecydowali dzi� na nadzwyczajnym
walnym spotkaniu o tym, by nie likwidowaæ klubu - przynajmniej
na razie. Po przedstawieniu przez prezesa Piotra Bajdê wyników
audytu w dwa tygodnie ma zostaæ przygotowany program naprawczy.
Wtedy ma doj�æ do kolejnego spotkania, na którym zapa�æ maj¹
wi¹¿¹ce decyzje. Spotkanie rozpoczê³o siê burzliwie, ju¿ od pierw-
szych minut pad³y trudne pytania. - Co je�li nie dojdzie do roz-
wi¹zania klubu? Czy jak bêdzie bezkrólewie, to poda siê pan do
dymisji? - pyta³ Dominik Tomczak, który by³ kontrkandydatem
Piotra Bajdy w wyborach na fotel prezesa.�
Cytujemy dalej: Piotr Bajda odczyta³ 14-stronnicowe wyniki
audytu w MKS-ie. Wnioski s¹ pora¿aj¹ce; m. in. brano po¿yczki
nie zastanawiaj¹c siê, jak pó�niej je sp³aciæ, w sprawie dowo¿enia
zawodników dzia³ano wbrew prawu o zamówieniach publicznych,
brak jest tak¿e dokumentacji dotycz¹cych operacji typu pos³ugi-
wanie siê kart¹ p³atnicz¹ stowarzyszenia. Dokonywano równie¿
wp³at gotówkowych - nawet powy¿ej 100 tys. (!) z³otych w gotówce
do kasy klubu powoduj¹c sytuacjê, ¿e w kasetce znajdowa³o siê
nawet 150 tys. z³otych bez odpowiednich zabezpieczeñ. Dodatkowo,
mimo rosn¹cego zad³u¿enia przyznawano premie trenerom,
zawodnikom i administracji. Natomiast dotacje z bud¿etu miasta
przeznaczano nie na dzia³alno�æ klubu, tylko na sp³atê d³ugów, co
jest niezgodne z prawem i pieni¹dze - w kwocie ponad 334 tys.
z³otych nale¿y teraz miastu zwróciæ. Jeden z pracowników stwier-
dzi³ tak¿e, ¿e widniej¹cy pod jednym z dokumentów podpis nie
zosta³ nakre�lony przez niego.
Z bogatego zbioru �wymys³ów� internautów i dyskutantów
zebrania przedstawicieli wybrali�my naszym zdaniem najcie-
kawsze sformu³owania:
- (...) Dlaczego miasto, czyli podatnicy maj¹ odpowiadaæ za
nieodpowiedzialne decyzje? Mo¿e wreszcie by tak zajê³a siê tym
prokuratura ³odzka, bo Kutno ma zbyt du¿e powi¹zanie. Czy
zostanie to zamiecione pod dywan?
I POWIEDZ¥ NAM NIC SIÊ NIE STA£O POLACY? (...)
- Dlaczego kto�, kto zad³u¿y³ tak klub nie jest poci¹gniêty do
odpowiedzialno�ci??? (...)
- Ka¿dy z cz³onków g³osuj¹cych �za� wp³aci po 10.000 z³otych
i po k³opocie, skoro to taki ma³y problem. Cz³onkowie klubu
nawet nie wiedz¹ w co siê pakuj¹. (...)
- Ca³y zarz¹d powinien odpowiadaæ za t¹ sytuacjê, bo kto jak nie
oni, o wszystkim wiedzieli, tylko w�ród znajomych: to r¹czka r¹czkê
myje i kaska, i premie s¹. (...)
- Rozumiem, ¿e jutro pan Jaros³aw Kotliñski jako urzêdnik nadzo-
ruj¹cy ten dzia³, z³o¿y doniesienie do prokuratury w sprawie
z³amania ustawy o finansach publicznych i zamówieniach publicz-
nych. Powinien równie¿ poinformawæ kiedy klub odda pieni¹dze
do bud¿etu miasta i jak to jest mo¿liwe, ¿e klub sp³aca³ publiczn¹
dotacj¹ prywatne d³ugi. Wiedzê ju¿ powzi¹³. (...)
- Tomczak Dominik: Pragnê tylko dodaæ, gdy¿ nikt tego tutaj nie
poruszy³. Faktyczny d³ug klubu wynosi a¿ 925.000. Sk³adaj¹ siê
na tê kwotê: 415.000 z³ po¿yczone od prywatnych osób + 170.000 z³
obecne wydatki za maj i czerwiec + zwrot dotacji do miasta to
kolejne 340.000 z³. Je¿eli zostanie og³oszona upad³o�æ klubu, nikt
nie otrzyma nawet z³otówki.
- (...)Ludzie odpowiedzialni za ten stan s¹ na sali, ba nawet udzie-
laj¹ rad. To tylko w Polsce, gdzie indziej byliby oni za kratami. (...)
- Bardziej ni¿ wysoko�æ zad³u¿enia interesuje mnie, gdzie podzia³a
siê ta kaska i lista tych co po¿yczyli te pieni¹dze klubowi. (...)
Chyba, ¿e prezydenci bardziej siê boj¹ tego cz³owieka ni¿ prze-
granych wyborów w 2014 roku. Oj, co� czujê, ¿e bêdzie siê dzia³o,
a TVN i POLSAT nie bêd¹ wyje¿d¿aæ z miasta Ró¿. (...)
- Tak naprawdê g..no wiecie drodzy wszechwiedz¹cy. (...)

Jan Widz

Czytelniczy Hyde Park

Jak ¿yj¹ kutnowiacy? Ró¿nie, jak zmienne s¹ blaski codziennego s³oñca.
Co najmniej 21 (dwudziestu jeden) zgromadzi³o �rodki na co najmniej
7-10 pokoleñ... Je�li wierzyæ szwajcarskiemu bankowi, który przecie¿ prze-
trzymuje ich �rodki na swoich kontach - ICH - pieni¹dze, mo¿e byæ ich
najmniej trzykrotnie wiêcej!? Ale niech tam! Piêædziesiêciu, czyli jeden
na tysi¹c, ma siê BARDZO DOBRZE. Druga grupa relatywnie dobrze
prosperuj¹cych osób to kutnowscy biznesmeni, którzy lepiej (gorzej) pro-
wadz¹ swoje small (big) interesy. Trzeci¹ grupê zamo¿niejszych stanowi¹
fachowcy zatrudnieni w zachodnich (ale kutnowskich) spó³kach. Ich pobory
dochodz¹ do 8-10 tysiêcy z³otych, oczywi�cie miesiêcznie. Powa¿n¹
liczebnie, a i nie�le sytuowan¹ czê�æ kutnowskiego mieszczañstwa, sta-
nowi¹... emeryci. Chocia¿by dlatego, ¿e maj¹ sta³y dochód, który uszczu-
plaj¹ zakupem leków i wspieraniem dzieci czy wnucz¹t. Wreszcie - grup¹
dopiero pi¹t¹ - s¹ pozostali zatrudnieni, op³acani zarówno pensjami jak
i coraz czê�ciej ��mieciowo�... Wreszcie ostatni - wcale niema³y - odsetek
to ludzie, o których mo¿na powiedzieæ: �Z czego oni ¿yj¹?� Bez formal-
nych dochodów, bez etatów, bez ��mieciówek�, a s¹ i czêsto ich poziom
¿ycia siêga... milionerów. Zatem wiemy jakie mamy grupy dochodowe,
przyjrzyjmy siê zatem jak ¿yje MIASTO? Raczej �rednio... I to przy ponad
60 milionów z³otych �rodków z Unii!? Dobrze to ¿yj¹ np. mieszkañcy
Kleszczowa, te¿ w województwie ³ódzkim. Dziêki kopalni i elektrowni
�Be³chatów� dochód na jednego mieszkañca przekracza 3,3 tysi¹ce z³otych
(w Warszawie - 2,7 tysi¹ca, a w £odzi pó³tora). Zacytujmy dalej �Wyborcz¹�
z 17 czerwca: �Matka kleszczowianka p³aci 150 z³otych za wys³anie dziecka
nad polskie morze i 250 z³otych nad Morze �ródziemne. W szko³ach obiady
s¹ za darmo. Tak jak szczepionki i aquapark, i centrum sportów z krêgielni¹.
S¹ ju¿ w Polsce miasteczka, w których nie u�wiadczysz brudnej kamienicy,
�miecia na chodniku, dziury w drodze. �cie¿ki rowerowe, boiska, l¹dowiska
i darmowe baseny s¹ standardem, a bezrobocie oscyluje wokó³ piecu pro-
cent. Nie ma kolejek w przychodniach, miejsca w przedszkolach czekaj¹,
przestêpczo�æ jest �ladowa, a okolica bajkowa�. Ubod³o! To dobrze: to
znaczy, ¿e ¿yjemy.            Andrzej Stelmaszewski

Masz babo placek! I Platforma i pose³ Wo�niak podpadli mocnym poten-
tatom  w Polsce, czyli tak¿e �Pini Polonia� i �Exdrobowi�. Zreszt¹ wspó³-
rz¹dz¹cemu PSL-owi te¿. Teraz sprawa zgody na tzw. ubój naturalny wróci³a
do Sejmu. Przed rokiem pos³owie zakazali takiego u�miercania zwierz¹t,
które wed³ug zasad judaizmu i islamu polega na dokonywaniu go jednym
ciêciem w okolicach prze³yku. Chocia¿ zdania s¹ podzielone, to wed³ug
Krajowej Rady Izb Rolniczych import wo³owiny i drobiu do krajów arab-
skich oraz Turcji spad³ o dwa miliardy euro. Chocia¿ g³osowanie nad
zmienion¹ uchwa³¹ zosta³o przesuniête z uwagi na aferê pods³uchow¹...
Masz babo placek! Wreszcie! Wstyd przyznaæ, ale to chyba w³a�nie pierwsza,
w³a�nie Ukraina (³adnie nam podziêkowali, nie ma co!) wprowadzi³a
zakaz wwozu wieprzowiny z terytorium Polski. A podobnego zakazu nie
podjê³a w handlu z Rosj¹ i Bia³orusi¹, gdzie choroba ASF wystêpuje
w du¿o wiêkszej skali. Wed³ug naszego PSL-owskiego ministra w 2013 r.
za eksport wieprzowiny Ukraiñcy zap³acili nam 80 milionów euro (o 8%
mniej ni¿ rok wcze�niej). Od �rody Ukraina cofnê³a ten zakaz. Masz babo
placek! Bratoszewice to ma³a miejscowo�æ miêdzy G³ownem a Strykowem
czyli tu¿ za rogatkami powiatu kutnowskiego. Mie�ci siê tutaj £ódzki
O�rodek Doradztwa Rolniczego, który m.in. organizuje w kwietniu Targi
Rolne �Agrotechnika�, a w czerwcu �W Sercu Polski� wraz z Wojewódzk¹
Wystaw¹ Zwierz¹t Hodowlanych. W tym roku promowa³o siê oko³o 150
firm, a towarzyszy³y im konkursy wyrobów wêdliniarskich, piekarniczych
i mleczarskich. W drugim dniu zorganizowanej ju¿ po szesnasty imprezie
zaprezentowano spektakl, gdzie w roli g³ównej wyst¹pi³y rolnicze...
maszyny. By³y to: ci¹gniki John Deere (o mocy 140 i 115 KM), czteroski-
bowy p³ug obrotowy Kvemeland i agregat uprawowo- siewny. Masz babo
placek! Trochê dziegciu polityki! W�ród tych co uratowali w Sejmie
b. szefa CBA Mariusza Kamiñskiego byli równie¿ pos³owie PSL. Na 32
- 5 by³o przeciw, 18 - wstrzyma³o siê, a siedmiu nie g³osowa³o (w tym
i prezes PSL Janusz Piechociñski. Nic wiêc dziwnego, ¿e s¹ podejrzewani
o przysz³y maria¿ z... PiS. PSL okaza³o siê kolejny raz - parti¹ �obrotow¹�
wobec starañ jej cz³onków - pos³ów w przysz³ych wyborach z list PiS-u
i w trosce o przysz³e wybory samorz¹dowe (chc¹ mieæ za sob¹ swoich
proboszczów) Przypomnijmy, ¿e w samorz¹dach mieli a¿ 16 procentowy
udzia³... Masz babo placek!

W dniach 19.06-23.06.2014 r. w powiecie kutnowskim przebywa³a trzy-
osobowa delegacja z rejonu lipskiego w Niemczech. Delegacja zagraniczna
w sk³adzie: dr Gerhrd Gey - starosta lipski, Wolfgang Klinger - wicestarosta
lipski, Gesine Sommer - naczelnik wydzia³u. W ramach wizyty kulturalno-
gospodarczej zwiedza³a powiat kutnowski, m.in.: P.P.H.U.  AGRO-TECH-
NIKA� z Leszczynka, gminê Kutno, I LO im. gen. J.H. D¹browskiego,
Muzeum Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach oraz siedzibê
Starostwa Powiatowego w Kutnie. Delegacji towarzyszy³ Konrad K³opo-
towski wicestarosta kutnowski oraz Rafa³ Jó�wiak - przewodnicz¹cy Rady
Powiatu w Kutnie i Zdzis³aw Sapiejka - wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu
w Kutnie. Spotkali siê z nimi tak¿e: Miros³aw Ruciñski, Sylwester Reterski,
Artur Gierula - cz³onkowie Zarz¹du Powiatu, Wojciech Banasiak - dyrektor
Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie.

WIZYTA Z LIPSKA

Niedawno, 4 czerwca, obchodzili�my 25 rocznicê wolno�ci. Jedn¹ z istot-
nych zdobyczy odradzaj¹cej siê demokracji by³a wolno�æ s³owa. W czasach
realnego socjalizmu panowa³a wszechobecna cenzura. Naród co innego
mówi³ i co innego my�la³. Z trudem do opinii publicznej przedostawa³ siê
coraz mocniejszy g³os opozycji. A¿ po czerwcu 1989 roku najpierw
nie�mia³o, a pó¿niej gwa³townie i szybko buchnê³a wolno�æ, i za g³oszenie
swoich pogl¹dów i my�li, nikt nie szed³ do wiêzienia. Up³ywa³y lata wol-
no�ci i polska demokracja zamiast stawaæ siê dojrza³a, powróci³a do wieku
niemowlêcego. Totalnie podzielona polska klasa polityczna nie potrafi ze
sob¹ rozmawiaæ i trwa na swoich pozycjach, okopana niczym wrogie
armie pod Verdun w 1916 roku prowadz¹ce wyniszczaj¹c¹ wojnê pozy-
cyjn¹. Czêsto zapominamy jak wygl¹da dyskusja, w której padaj¹ rzeczowe
argumenty.
Kilkana�cie dni temu dowiedzieli�my siê, ¿e niektórzy wp³ywowi politycy
dali siê nagraæ w knajpach podczas konsumpcji za publiczne pieni¹dze,
prowadz¹c rozmowy nie o �d... Maryni�. Rozmowy, z du¿¹ ilo�ci¹
nieparlamentarnych przerywników, dotyczy³y wa¿nych kwestii politycznych,
gospodarczych i czasami drobnych interesików osobistych. Podobno
nagrañ dokonywa³a grupa ca³kiem rozgarniêtych kelnerów dzia³aj¹cych
na zlecenie niezidentyfikowanego jeszcze o�rodka. Kelnerzy wyprowadzili
w pole nasze s³u¿by specjalne, które nie potrafi³y ochroniæ gadatliwych
i nadpobudliwych polityków. Ludzka g³upota nie zna granic, ale je¿eli
dotyka ona polityków i powa¿ne instytucje, to sprawa przestaje byæ �mieszna.
Afera pods³uchowa nie jest wyj¹tkiem, który pokazuje jak opacznie mo¿e
byæ rozumiana wolno�æ s³owa i jak nieskuteczne mo¿e byæ egzekwowanie
obowi¹zuj¹cego prawa i procedur. Klasa polityczna i inne instytucje, ³¹cznie
z mediami, maj¹ wyra¿ny problem z okre�leniem co, gdzie i kiedy wolno
mówiæ, i jaka jest odpowiedzialno�æ za g³oszone s³owo.
Jak wygl¹da zdziczenie i wysokie stê¿enie nienawi�ci w g³oszonym s³owie
wystarczy przekonaæ siê czytaj¹c niektóre posty ,równie¿  na kutnowskich
portalach internetowych. To tam anonimowi frustraci wypisuj¹ bzdety
czêsto okraszane przymiotnikami z rynsztoka. Czasami trafiaj¹ siê równie¿
tak zwane listy otwarte osób, które zapewne s¹ w depresji czy te¿ maj¹
jakie� inne problemy ¿yciowe. Ich umys³ jest zaprogramowany na walenie
na o�lep w innych, którzy nie pasuj¹ do chorej koncepcji funkcjonowania
kosmosu wyznawanej przez autorów.
Dzisiaj, po ostatnich do�wiadczeniach, mo¿na pokusiæ siê o tezê, ¿e
nieszczê�ciem polskiej demokracji s¹ niesprawne instytucje, niektórzy
przedstawiciele klasy politycznej oraz wieczni malkontenci i mali ludzie,
którzy zawsze s¹ w stanie z ig³y zrobiæ wid³y, a na bia³e powiedzieæ czarne.
To towarzystwo jest w stanie zamieniæ has³o �nie ma wolno�ci bez soli-
darno�ci� w has³o �nie ma wolno�ci bez prawa do g³upoty, dziko�ci serca
i pods³uchów�. Okazuje siê, ¿e dla niektórych korzystanie z wolno�ci jest
wyj¹tkowo trudne i niestety nie wszyscy umiej¹ z tej wolno�ci korzystaæ.

Radny Krzysztof Wac³aw Dêbski

WOLNOŚĆ SŁOWA

W poniedzia³ek, 23 czerwca 2014 r., uczeñ SP nr 1 w Kutnie Micha³
Olesiñski z klasy Va, jako laureat konkursu �2014! M³odzi dla Wolno�ci�,
wzi¹³ udzia³ w uroczystej gali z udzia³em prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej Bronis³awa Komorowskiego. Do zmagañ konkursowych przy-
gotowa³ ucznia nauczyciel historii Wies³aw Le�niewski. W spotkaniu
wziêli udzia³ przedstawiciele ponad 60 placówek o�wiatowych z ca³ej
Polski, od szkó³ podstawowych do �rednich. Podczas uroczysto�ci w Pa³acu
Prezydenckim uczeñ mia³ mo¿liwo�æ: osobistego spotkania z prezydentem
RP Bronis³awem Komorowskim i Jego ma³¿onk¹, zwiedzenia Pa³acu
Prezydenckiego, wys³uchania recitalu Kamila Bednarka oraz spo¿ycia
obiadu wspólnie z innymi zaproszonymi go�æmi.

Z innych szpalt...
- Ponad 4 tys. (!) stulatków ¿yje aktualnie w Polsce. Od 2000 r. �rednia
¿ycia wzros³a o trzy lata. Przeciêtny Polak do¿ywa dzi� 73 lat, a Polka - 81.
- 142 mln z³ wyda³ rz¹d w tej kadencji na promocjê w³asnej dzia³alno�ci.
Rozpiêto�æ miêdzy wydatkami ministerstw jest ogromna, bo od 160 tys. z³
do 42 mln z³.        Przegl¹d nr 26 (756) z 23-29.06.2014 s. 7

Bywa, ¿e bieda cz³owieka przygniecie,
przykre zdarzenie albo choroba.
Nie wianki wtedy ¿ycie plecie
i czê�ciej ni¿ zwykle boli g³owa.

Wtedy dobrze jest mieæ przyjaciela,
któremu po prostu mo¿na wierzyæ.
Je�li nie pomo¿e, to choæ troski podzieli.
£atwiej jest wtedy siê z nimi zmierzyæ.

Podzielony smutek jest po³ow¹ smutku,
tak przynajmniej mówi przys³owie stare.
Na pewno do�wiadczy podzia³u skutków,
kto temu przys³owiu da wiarê.

Dobrze, gdy przyjaciel jest cz³ekiem szczê�liwym,
jeszcze lepiej, gdy szczê�cie jest zas³u¿one.
Podzieli siê nim, je�li cz³owiek to spolegliwy,
a szczê�cie jest podwójne, gdy podzielone.

Kazimierz Ci¹¿ela

KUTNIANIN WŚRÓD NAJLEPSZYCH

Dobrze mieć przyjaciela

Ostatnie dni czerwca w naszym mie�cie obfitowa³y w ró¿norod-
no�æ imprez. Na placu Pi³sudskiego odbywa³ siê ju¿ po raz szósty
Festiwal folklorystyczny �Na ró¿owo w mie�cie ró¿�. W roli g³ównej
wyst¹pi³ Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej. Kutnowski
Dom Kultury i Muzeum Regionalne zorganizowa³y interesuj¹c¹
ekspozycjê prac profesora z ³ódzkiej ASP Andrzeja Mariana
Bartczaka (rodem z Kutna) zatytu³owan¹ �Manuskrypt. Poetom
kutnowskim, wszystkim którzy kiedykolwiek byli,  którzy s¹
i kiedykolwiek bêd¹�. Wystawa (czynna do 31 lipca) po�wiêcona
jest twórczo�ci poetyckiej Miry Michalskiej, Celiny Dangel-
Fija³kowskiej, Gra¿yny Baranowskiej, Czes³awy Politañskiej
i Artura Fryza. Grupa �Green Snakes� by³a g³ównym organizato-
rem imprezy �Moto party in rose city�. Koncertowa³y zespo³y
heavy metalowe i hard-rockowe: �The Hooh�, �Ghetto�, �Quatro�,
(dance party), �Paranoya�, �Highway riders�, �Frog and dog�,
�Wolf and the motherfuckers�. G³ówn¹ atrakcj¹ by³a parada
blisko 100 motocykli z ró¿nych regionów kraju.          /J.P./

UDANY WEEKEND
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1985 - W Mennicy Pañstwowej w Warszawie wybity zosta³ medal pami¹t-
kowy z okazji Jubileuszu XXX-lecia w wersji posrebrzanej i patynowanej
wed³ug koncepcji Czes³awa Widelskiego i projektu artysty plastyka
Jerzego Jarnuszkiewicza; ukaza³ siê informator II Zjazdu Absolwentów
II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie 1954-1984 opracowany przez
Czes³awa Widelskiego; podczas uroczysto�ci jubileuszowych 6 i 7 czerwca
odby³o siê prawykonanie hymnu szkolnego wed³ug melodii skompono-
wanej przez ucznia Jaros³awa Domaga³ê do s³ów Czes³awy Politañskiej-
Szulc; w dniach 7-8 czerwca odby³ siê II Zjazd Absolwentów Liceum
z lat 1954-1985 z okazji XXX-lecia szko³y; podczas uroczysto�ci jubile-
uszowych XXX-lecia liceum uhonorowano medalami XL-lecia PRL
nauczycieli: J. Tru�ciñskiego, S. Bawejow¹, S. Korowajsk¹, J. Stankie-
wicza, J. Mierzwiñskiego, Z. Marcinkiewicz, K. Kremsera, Cz. Politañsk¹,
Z. Korowajskiego. Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali:
J. Stankiewicz, Z. D¹browska, Cz. Widelski. Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej wrêczono Z. Marcinkiewicz, a Z³oty  Krzy¿ Zas³ugi K. Wojtackiej
i J. Czajce; nast¹pi³a zmiana na stanowisku dyrektora liceum. Miejsce
dyrektora Józefa Stankiewicza zaj¹³ Stanis³aw Pro�niewski.
1986 - Nast¹pi³a zmiana na stanowisku dyrektora liceum. Miejsce dyrektora
Stanis³awa Pro�niewskiego zaj¹³ Karol Kremser; odby³a siê uroczysto�æ
refundacji nowego sztandaru szkolnego w obecno�ci przedstawicieli
w³adz, spo³eczeñstwa, rodziców i delegacji zaprzyja�nionych ze szko³¹
zak³adów, instytucji i szkó³.
1987 - Komitet G³ówny Olimpiady Biologicznej w uznaniu wieloletnich
osi¹gniêæ odznaczy³ II LO im. Jana Kasprowicza i mgr Stanis³awê Bawej
Z³otym Medalem Olimpiady Biologicznej; zorganizowano pierwszy obóz
OHP w PlantiCo Zielonki k/Warszawy (dziesi¹ty od 1983 roku).
1988 - W dniach 28-31 lipca na Ogólnopolskim Konkursie Poezji �piewanej
w Olsztynie zespó³ uczniowski w sk³adzie: J. Domaga³a, A. Miko³ajczyk,
I. Pañta, P. Radoszewski i A. Kowalczyk wyst¹pili z programem do którego
muzykê skomponowa³ J. Domaga³a. Wykorzystano wiersze J. Kasprowicza
- �Rozmi³owa³a siê ma dusza...� i J. Tuwima - �Muza... czyli s³ów kilka
zaledwie...� . Zespó³ otrzyma³ nagrodê specjaln¹ przyznan¹ po raz pierwszy
w dziejach konkursu; konkurs na ogólnopolsk¹ zbiórkê surowców wtórnych
przyniós³ szkole pierwsze miejsce w woj. p³ockim i III miejsce w kraju.
W nagrodê szko³a otrzyma³a kompletne wyposa¿enie sali komputerowej
sk³adaj¹ce siê z 10 komputerów ELWRO - 800 JUNIOR wraz z trzema
stacjami dysków; na Jesiennych Spotkaniach Teatralnych wyst¹pi³ w KDK
w dniu 28.IX szkolny zespó³ wokalno-muzyczny z koncertem poezji �pie-
wanej pt. ��piewam, bo muszê...�; z okazji obchodów 70-lecia odzyskania
Niepodleg³o�ci w KDK w dniu 11 listopada wyst¹pi³ szkolny zespó³
recytatorski i wokalne-instrumentalny z programem �Polakiem byæ...�
w opracowaniu A. Nachy³y, G. Paw³owskiej i Cz. Politañskiej-Szulc;
18 grudnia na I Wojewódzkim Przegl¹dzie Sceny Szkolnej w P³ocku
zespó³ recytatorsko-muzyczny liceum prowadzony przez G. Paw³owsk¹
i Cz. Politañsk¹-Szulc zaj¹³ pierwsze miejsce.
1990 - Odby³ siê pierwszy, zorganizowany przez Dorotê Dobieck¹-Stañsk¹,
rajd górski w Kotlinê K³odzk¹.
1991 - 29 listopada uczennica Ma³gorzata Klat uczestnicz¹c w XV Ogólno-
polskiej Wystawie Twórczo�ci Plastycznej Dzieci i M³odzie¿y w Jeleniej
Górze uzyska³a wyró¿nienie za pracê pt. �Nasza rzeczywisto�æ� (technika
kombinowana na p³ótnie); 30 grudnia w gmachu szko³y mia³ miejsce po¿ar,
który strawi³ kancelariê, gabinet dyrektora, hol. Straty oszacowano na kwotê
380 mln z³; wydane zosta³o 3.000 �wiadectwo dojrza³o�ci.
1994 - Na Fundusz Pomocy Dzieciom z wadami serca w ramach Wielkiej
Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy uczniowie zebrali kwotê 3.376.100 z³;
uroczysto�ci Jubileuszu XL-lecia szko³y; 3-4 czerwiec - III Zjazd Absol-
wentów z lat 1958-1994; wmurowano tablicê pami¹tkow¹ po�wiêcon¹
pamiêci zmar³ego za³o¿yciela szko³y i pierwszego dyrektora Józefa Mierz-
wiñskiego; wydano biuletyn III Zjazdu Absolwentów; dokonano otwarcia
muzeum szkolnego.
1997 - Beata Pokorska zdoby³a I nagrodê w Ogólnopolskim Konkursie
Recytatorskim Poezji K.K. Baczyñskiego; Piotr Czerkawski zosta³ finalist¹
Ogólnopolskiego Konkursu o Parlamentaryzmie.
1998 - Hol szko³y zyska³ nowy wystrój. Ksi¹dz biskup Józef Zawitkowski
dokona³ ods³oniêcia pomnika Jana Kasprowicza (odlew z br¹zu) wed³ug
projektu Leonarda Klose; wydane zosta³o �wiadectwo dojrza³o�ci nr 4.000;
odby³ siê ostatni, 25 obóz OHP w PlantiCo Zielonki.
1999 - Zajêli�my IV miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu �To
lubiê� organizowanego w ramach obchodów 200-rocznicy urodzin Adama
Mickiewicza. Opiekê merytoryczn¹ sprawowa³y G. Paw³owska i A. Nachyla,
a w sk³ad grupy wchodzili: Ewelina Nowicka, Dorota Skarbecka, Katarzyna
£uczak, Jolanta Sobczyñska, £ukasz Gajewski.
2000 - Edyta Berliñska laureatk¹ Europejskiego Konkursu Jêzyka Fran-
cuskiego, nagrod¹ by³a wycieczka do Francji; Edyta Berliñska finalistk¹
XXIII Olimpiady Jêzyka Francuskiego; ukaza³ siê pierwszy numer gazetki
szkolnej Casper; �Kasprowicz� zaistnia³ w Internecie - powsta³a oficjalna
strona szko³y: www.kasprowicz.edu.pl.
2001 - Powsta³a nowoczesna pracownia komputerowa w sali 41.
2002 - Anna Fabianowska laureatk¹ Ogólnopolskiego Konkursu Chemicz-
nego im. Ignacego £ukasiewicza.
2003 - Nast¹pi³a zmiana na stanowisku dyrektora liceum. Miejsce dyrektora
Karola Kremsera zajê³a Barbara Rostek-Nowacka; Ma³gorzata Olejniczak
laureatk¹ Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Ignacego £uka-
siewicza i Konkursu Chemicznego im. Antoniego Swinarskiego; przez
ca³y rok trwa³a wielka akcja charytatywna na rzecz ucznia naszej szko³y
Marcina Chrzanowskiego.
2004 - Agnieszka Go³¹b uzyska³a tytu³ finalistki XXVII Olimpiady Jêzyka
Francuskiego; Paulina Pó³torak finalistk¹ Olimpiady Tematycznej �Losy
ludno�ci polskiej na Wschodzie po 17 wrze�nia 1939 roku�; Mateusz Psurski
i Artur Czarnecki laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego
im. Ignacego £ukasiewicza; Martyna Le�niewska zdoby³a 10 miejsce
w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego �Znaszli
ten kraj�; Katarzyna Wo�niak laureatk¹ konkursu �Najlepszy Maturzysta
Kutno 2004� organizowanego przez Klub Biznesmenów i Menad¿erów
w Kutnie; Pawe³ Jêdrzejczak, Agnieszka Go³¹b, Joanna Jêdrzejczak zaj-

muj¹ trzy pierwsze miejsca w III edycji Konkursu �Mistrz Ortografii
Powiatu Kutnowskiego�; mia³ miejsce po¿ar, który spowodowa³ znisz-
czenie sekretariatu szko³y i gabinetu dyrektora, straty oszacowano na ok.
40 tysiêcy z³otych; wydano biuletyn IV Zjazdu Absolwentów; powsta³a
gablota mieszcz¹ca puchary sportowe szko³y - dar absolwentów z okazji
50-lecia szko³y; w dniach 24-26 wrze�nia odby³ siê IV Zjazd Absolwentów
i uroczysto�ci jubileuszu 50-lecia szko³y.
2005 - Agnieszka Go³¹b uzyska³a tytu³ finalistki XXVIII Olimpiady
Jêzyka Francuskiego; Piotr Pietraszewski zaj¹³ drugie miejsce (w dru¿ynie
województwa ³ódzkiego) w X Mistrzostwach Polski M³odzie¿y Szkolnej
w Informatyce; pojawi³ siê piêciotysiêczny absolwent Liceum.
2006 - Berenika Bartnik zdobyta tytu³ laureatki fina³u centralnego Ogólno-
polskiego Konkursu �Skandynawia - daleka czy bliska�; Piotr Pietraszewski
zdoby³ tytu³ Mistrza Informatyki Województwa £ódzkiego, a w zawo-
dach ogólnopolskich zaj¹³ 5 miejsce; dru¿yna w sk³adzie: Hubert Jatczak,
Grzegorz Pawlak i Piotr Pietraszewski zajê³a II miejsce w Polsce w ogól-
nopolskim projekcie �Pieni¹dze le¿¹ na ulicy� w kategorii �Prezentacja
multimedialna�, nagrodê odebrali z r¹k Prezesa NBP Leszka Balcerowicza;
Katarzyna Konczarek zajê³a pierwsze miejsce w I Ogólnopolskim Kon-
kursie Recytatorskim Wierszy Patriotycznych i Poezji �piewanej w Po-
znaniu; Bartosz Za³uga zakwalifikowa³ siê do reprezentacji województwa
³ódzkiego w Ogólnopolskim Finale Konkursu �Polska le¿y nad Ba³ty-
kiem�; absolwent z roku 1959 prof. Marian Wilk otrzyma³ zaszczytny
tytu³ �Europejczyka Roku�; szko³a otrzyma³a z funduszy unijnych now¹
pracowniê komputerow¹; ruszy³o Szkolne Centrum Multimedialne; szko³a
przesz³a ca³kowit¹ termomodernizacjê, wymienione zosta³y wszystkie
okna, nast¹pi³a zmiana systemu grzewczego i ocieplono budynek.
2007 - Ma³gorzata Walerczak otrzyma³a tytu³ najlepszego nauczyciela
przedsiêbiorczo�ci w województwie ³ódzkim w kategorii �Szko³a ponad-
gimnazjalna�. Nagroda wrêczona zosta³a podczas Gali IMPULS 2007
organizowanej z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Fundacji M³o-
dzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci oraz Polskiego Radia SA w Warszawie;
Marta Klosse zajê³a pierwsze miejsce, a Berenika Bartnik drugie w VI
Konkursie �Mistrz Ortografii Powiatu Kutnowskiego�; gruntowny remont
sali gimnastycznej.
2008 - Ma³gorzata Walerczak (ponownie) i Katarzyna Kargier otrzyma³y
tytu³ najlepszego nauczyciela przedsiêbiorczo�ci w województwie ³ódz-
kim w kategorii �Szko³a ponadgimnazjalna�. Nagroda wrêczona zosta³a
podczas Gali IMPULS 2008 organizowanej z inicjatywy Narodowego
Banku Polskiego, Fundacji M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci oraz Pol-
skiego Radia SA w Warszawie; Liceum otrzyma³o certyfikat jako�ci �Szko³a
Przedsiêbiorczo�ci�; Hubert Jatczak zdoby³ 11 miejsce w etapie central-
nym Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego �Znaszli ten kraj�;
Martyna Matusiak zosta³a laureatk¹ I stopnia Miêdzynarodowego Kon-
kursu Matematycznego �Kangur� z maksymaln¹ liczb¹ punktów i wygra³a
tygodniowy pobyt w Pary¿u; Justyna Ka³amajska zdoby³a I nagrodê
w Ogólnopolskim Konkursie na Pracê z Literatury organizowanym przez
Pa³ac M³odzie¿y w Katowicach; Pawe³ Augustynowicz zaj¹³ siódme miej-
sce w �cis³ym finale VI edycji konkursu organizowanego przez Stowa-
rzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi £ódzkiej �Fascynuj¹ca fizyka�; Edyta
Bañcyr otrzyma³a Ekoindeks Politechniki £ódzkiej podczas Seminarium
Studenckiego organizowanego przez Wydzia³ In¿ynierii Procesowej
i Ochrony �rodowiska Politechniki £ódzkiej pod nazwa: �Problemy ochrony
�rodowiska�; Marta Klosse zajê³a pierwsze miejsce w VII edycji Konkursu
�Mistrz Ortografii Powiatu Kutnowskiego�; Micha³ Olewnik - trzecie
miejsce w Zawodach Pucharu �wiata w kategorii modele lataj¹ce F1H
Senior; II miejsce dziewcz¹t w I Powiatowym Turnieju Siatkówki o puchar
Starosty z okazji Narodowego �wiêta Niepodleg³o�ci.
2009 - Magdalena Florczak i Anna Tadeusiak (�piew) i Krzysztof B�dziel
(akompaniament) zajêli pierwsze miejsce na IV Ogólnopolskim Konkursie
Recytatorskim Wierszy Patriotycznych i Poezji �piewanej w Poznaniu;
Bartosz Pietrzak otrzyma³ wyró¿nienie w XIX Ogólnopolskim Przegl¹-
dzie Twórczo�ci Literackiej Dzieci i M³odzie¿y �Kacze Pióro� za zestaw
wierszy (wiersze zosta³y opublikowane w zbiorze opatrzonym numerem
ISBN); Marta Klosse zajê³a pi¹te miejsce w �cis³ym finale VI edycji kon-
kursu organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi
£ódzkiej �Fascynuj¹ca fizyka�; Krystian Jaroszewski finalist¹ Olimpiady
Mediewistycznej; Anna Nowacka otrzyma³a Ekoindeks Politechniki £ódz-
kiej podczas Seminarium Studenckiego organizowanego przez Wydzia³
In¿ynierii Procesowej i Ochrony �rodowiska Politechniki £ódzkiej pod
nazw¹: �Problemy ochrony �rodowiska� za prezentacjê i referat �You can
change - po prostu Ochnia�; Marta Klosse by³a pierwsza, a Aleksandra
Niewiadomska trzecia w VIII edycji Konkursu �Mistrz Ortografii Powiatu
Kutnowskiego�; Jubileusz 55-lecia Liceum - koncert �Zawsze ten sam
Kasprowicz� z udzia³em uczniów i absolwentów Liceum; szko³a wygra³a
w akcji Kutnowskiego Domu Kultury �Poetycka Kostka Wolnego Wyboru�
i otrzymali�my tytu³ �Poetyckiej Szko³y�; Patrycja Stêpiñska, Pawe³ Olej-
niczak, Tomasz Ko³udzki zajêli trzy pierwsze miejsca w Konkursie �90 lat
Województwa ³ódzkiego� organizowanym przez £ódzkiego Kuratora
O�wiaty i Marsza³ka Województwa £ódzkiego; pierwsza edycja HARENDY,
czyli Przegl¹du Dzia³añ Twórczych; wyszed³ pierwszy numer odrodzonej
gazety szkolnej �C@asper�; I miejsce dziewcz¹t w II Powiatowym
Turnieju Siatkówki o puchar Starosty z okazji Narodowego �wiêta
Niepodleg³o�ci.
2010 - Ewaluacja zewnêtrzna przeprowadzona przez Kuratorium O�wiaty
w £odzi w obszarze: Kszta³tuje siê postawy uczniów. Wymagania spe³-
nione na najwy¿szym poziomie A; Bartosz Pietrzak laureatem XXII Olim-
piady Filozoficznej; Tomasz Borkowski zaj¹³ drugie miejsce w finale
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej; Maciej Klarzak finalist¹
Konkursu �Wypromuj swoj¹ Ma³¹ Ojczyznê�; Micha³ Pluta otrzyma³
wyró¿nienie w kategorii Student Miêdzynarodowego Konkursu Matema-
tycznego �Kangur�; Damian Kucharski finalist¹ Olimpiady Mediewistycznej;
Aleksandra Sulkowska i Milena Kusiak wyró¿nione podczas IX Poznañ-
skich Spotkañ Targowych �Ksi¹¿ka dla Dzieci i M³odzie¿y� w ogólno-
polskim konkursie na pracê literack¹ �Lubiê czytaæ�; Aleksandra
Niewiadomska pierwsza w IX edycji Konkursu �Mistrz Ortografii

Powiatu Kutnowskiego�; Krzysztof Dom¿a³, Dawid Fr¹tczak, Miko³aj
Wieczorek finalistami VII edycji konkursu organizowanego przez Sto-
warzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi £ódzkiej �Fascynuj¹ca fizyka�;
I miejsce dziewcz¹t w III Powiatowym Turnieju Siatkówki o puchar
Starosty z okazji Narodowego �wiêta Niepodleg³o�ci.
2011 - Micha³ Pluta, Mateusz Cierpikowski, Jeremiasz Markiewicz w finale
VIII edycji konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli
Fizyki Ziemi £ódzkiej �Fascynuj¹ca fizyka�, ostatecznie Mateusz zaj¹³
pi¹te, a Micha³ dziewi¹te miejsce; szko³a wygra³a w akcji Kutnowskiego
Domu Kultury �Poetycka Kostka Wolnego Wyboru� i otrzymali�my tytu³
�Poetyckiej Szko³y�; I miejsce dziewcz¹t w IV Powiatowym Turnieju
Siatkówki o puchar Starosty z okazji Narodowego �wiêta Niepodleg³o�ci;
szko³a sta³a siê wspó³organizatorem Olimpiady Mediewistycznej;
Akademia Ciekawej Chemii - pocz¹tek wspó³pracy szko³y z Wydzia³em
Chemii Uniwersytetu £ódzkiego.
2012 - Liceum otrzyma³o tytu³ Szko³y Dialogu (udzia³ w projekcie w 2011
roku) przyznawany przez organizacjê pozarz¹dow¹ Forum Dialogu miêdzy
Narodami; Mateusz Cierpikowski finalist¹ Powszechnego Internetowego
Konkursu Matematycznego; spektakl �Moralno�æ wed³ug Dulskiej� na
podstawie dramatu Gabrieli Zapolskiej przygotowany przez m³odzie¿
naszego Liceum pod kierunkiem dyrektor Barbary Rostek-Nowackiej
(drugie przedstawienie po³¹czone ze zbieraniem funduszy na rzecz Kut-
nowskiego Hospicjum); £ukasz Walichnowski i Adrianna Kobus w finale
ogólnopolskim M³odzie¿owego Konkursu Wiedzy Morskiej pod nazw¹
�Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrze¿a Polskiego�; I miejsce
dziewcz¹t w V Powiatowym Turnieju Siatkówki o puchar Starosty z okazji
Narodowego �wiêta Niepodleg³o�ci; odby³ siê koncert na rzecz pomocy
Krzysztofowi Michalskiemu, absolwentowi naszego Liceum i dziennika-
rzowi Radia £ód�.
2013 - �Co jest grane? Czechów w trzech ods³onach. Nied�wied�, O�wiad-
czyny i Jubileusz� - spektakl przygotowany przez m³odzie¿ naszego Liceum
pod kierownictwem dyrektor Barbary Rostek-Nowackiej (drugie przed-
stawienie po³¹czone ze zbieraniem funduszy na rzecz Kutnowskiego
Hospicjum); powstaje Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjació³ II Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kasprowicza w Kutnie; inauguracja roku
jubileuszowego podczas Dnia Patrona; Mateusz Bañcyr - finalist¹ Olim-
piady Mediewistycznej; Justyna Pawlak zwyciê¿y³a w Konkursie �Wiedzy
o Powstaniu Styczniowym 1863-1864�, zorganizowanym w zwi¹zku
z uchwa³¹ podjêt¹ przez Senat RP ustanawiaj¹ rok 2013 Rokiem Powstania
Styczniowego. Nagrod¹ by³ piêciodniowy wyjazd do Brukseli; Maciek
Jagie³³o zdoby³ srebrny medal, a £ukasz Walichnowski br¹zowy w Mi-
strzostwach Polski Juniorów w kick-boxingu w odmianie Pointfighting.
W Pucharze Polski by³o odwrotnie: w kategorii Light Contact Junior drugie
miejsce zaj¹³ £ukasz, a trzecie Maciek; 60 rajd górski; nowa pracownia
komputerowa; pojawi³ siê sze�ciotysiêczny absolwent.
2014 - Mateusz Bañcyr i Jakub Jasiaczek finalistami Olimpiady Medie-
wistycznej; Dawid Stanowski uzyska³ indeks Wydzia³u Nauk Geograficz-
nych Uniwersytetu £ódzkiego zajmuj¹c drugie miejsce w XV edycji
konkursu Wiedzy Geograficzno-Turystycznej o Regionie £ódzkim
�Województwo w sercu Polski�; Klaudia Mucha, Paulina Wo�niak, Olga
Jó�wiak i Czarek Grzyb uzyskali mandaty parlamentarne XX Sesji Sejmu
Dzieci i M³odzie¿y realizuj¹c projekt debaty europejskiej Centrum
Edukacji Obywatelskiej; Rafa³ Banasiak - ósme miejsce w finale ogólno-
polskim XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej organi-
zowanego pod has³em �M³odzie¿ zapobiega po¿arom�.
(Kalendarium XXX-lecia zamie�cili�my w numerze 4/376 z 27 lutego 2014 r.)

II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie

WAŻNIEJSZE WYDARZENIE Z ŻYCIA SZKOŁY 1985−2014

W niedzielne popo³udnie Dru¿yny OSP z terenu gminy Kutno, spotka³y
siê na gminnych zawodach sportowo-po¿arniczych w Piwkach. Wziê³o
w nich siedem stra¿ackich dru¿yn: OSP Wroczyny, OSP Strzegocin II
(seniorzy powy¿ej 55 lat), OSP Wysoka Wielka, OSP Strzegocin I, OSP
Leszczynek OSP Komadzyn i OSP Wierzbie. Ka¿da z dru¿yn uczestni-
czy³a w stra¿ackiej sztafecie i æwiczeniach bojowych. Zwyciê¿y³a - OSP
Wroczyny. II miejsce zajê³a OSP Wysoka Wielka, III OSP Strzegocin I,
IV - OSP Komadzyn, V - OSP Leszczynek, VI - OSP Wierzbie, a VII
Strzegocin (seniorzy). By³o du¿o zabawy, a w zawodach uczestniczy³y
ca³e rodziny druhów. By³ te¿ wójt Gminy Kutno Jerzy Bry³a, który wrêczy³
dyplomy i nagrody. Zawody zakoñczy³ smaczny poczêstunek.        /B.G./

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

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biu-
ro rachunkowe, gabinet kosme-
tyczny, fryzjer, masa¿) przy ul.
£êczyckiej (Hotel Awis), nieza-
le¿ne wej�cie. Tel. 509-302-316
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.

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

Istnieje mo¿liwo�æ wykupu
komercyjnego doj�cia do jeziora.
Pe³ny las, do jeziora 150 m. Pow.
dzia³ki 540 m2. Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê w 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
Sprzedam tanio pianino. Tel.
607-768-848
Sprzedam mieszkanie 62,5 m2

w centru Kutna. Nadaje siê na
gabinet. Osobne wej�cie. Tel.
604-574-471 (po 18.00)
Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 39,2 m2 na I piêtrze. Tel.
600-742-602
Posiadam do wynajêcia 2 pokoje
+ kuchnia w domku jednoro-
dzinnym. Tel. 785-519-405
Sprzedam nowy dom w Wierzbiu
lub zamieniê na bloki, do 40 m2

z dop³at¹. Tel. 601-390-784
Sprzedam dom w D¹browicach.
Cena do negocjacji. Tel. 503-
354-058
Sprzedam lub zamieniê na bloki
dom jednorodzinny (os. Dy-
bów), 160 m2, dzia³ka 565 m2.
Tel. 531-901-111
Sprzedam dzia³ki budowlane
w Kutnie. Tel. 603-277-155
Sprzedam dzia³ki budowlane
do 2100 m2 w Go³êbiewie Nowym.
Tel. 604-125-461
Sprzedam gara¿ murowany na
samochód osobowy. W Kutnie
w rejonie Placu Pi³sudskiego.
Tel. 604-574-471 (po 18.00)

SPORT SZKOLNY

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

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

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

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów, i¿ w naszym

NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego

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

dolnych, USG Doppler
têtnic szyjnych.

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

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

WYNAJMÊ
halê magazynow¹ przy ul.
Pó³nocnej. Tel. 512-335-561

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

Tel. 609-107-203

SP JEDYNKA

Dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie: CICHOWSKI KACPER, FALCZEWSKI
JAKUB, GAJEWICZ KACPER, GAJEWSKI DANIEL, JURKOWSKI GRA-
CJAN, JÓ�WIAK RADOS£AW, KOPCZYÑSKI BARTOSZ, KOPEÆ JAKUB,
KRAWCZYK ADRIAN, MACIEJEWSKI BARTOSZ, SIEJKA £UKASZ,
STASIAK MARCIN. Trener: ANDRZEJ PIETRZAK, asystent S£AWOMIR
KRYSKA, kierownik ANDRZEJ CICHOWSKI.

Pó³fina³ Juniora m³odszego U-15 Grupa Pó³nocna w Miejskiej Górce
Baseballowa dru¿yna kadetów Miejskiego Klubu Sportowego Stal BiS Kutno
w dniach 20-21.06.2014 wystartowa³a w turnieju pó³fina³owym, eliminacja do
Mistrzostw Polski Kadetów, który odby³ siê w Miejskie Górce a organizatorem
z ramienia PZBall by³o Towarzystwo Sympatyków Baseballu �Demony�. Roz-
grywki przeprowadzono na kompleksie boisk baseballowych o sympatycznej
brzmi¹cej nazwie �Demonowe Pola �. Uczestnicy turnieju: MKS Stal BiS Kutno,
UKS Comets Mazowsze, TSB Demony Miejska Górka, WUKB Centaury War-
szawa. Mecze rozgrywane by³y system  �ka¿dy z ka¿dym�, numery startowe
zespo³ów ustalono na podstawie listy alfabetycznej u³o¿onej wg nazw miast.
Nasza dru¿yna w trzech meczach odnios³a komplet zwyciêstw i zajê³a pierwsze
miejsce w turnieju. Wyniki jakie uzyskali: MKS Stal BiS Kutno - WUKB Cen-
taury Warszawa 34:2; MKS Stal BiS Kutno - UKS Comets Mazowsze 38:0;
MKS Stal BiS Kutno - TSB Demony Miejska Górka 19:3. Dziêki zajêciu pierw-
szego miejsca nasza dru¿yna awansowa³a do turnieju fina³owego, który odbêdzie
siê w Skarbimierzu w dniach 11-13. 07.2014 rok. Poza awansem uzyskali rów-
nie¿ prawo rozstawienia z wy¿szej pozycji startowej do turnieju i zagraj¹
z drug¹ i trzeci¹ dru¿yn¹ eliminacji po³udniowych.

W miesi¹cach maj i czerwiec zawodnicy trenowali na obiektach Europejskiego
Centrum Ma³ej ligi pod bacznym okiem instruktorów Andrzeja Pietrzaka i S³a-
womira Kryski przy wsparciu rodziców. Rozegrali w tym okresie kilka meczy
sparingowych miêdzy sob¹ oraz z rówie�nikami z Warszawy.
Wakacje rozpoczête, ale nasi m³odzi adepci baseballu nie spuszczaj¹ z tonu.
W miesi¹cu lipcu na Ma³ej Lidze jak co roku organizowane s¹ Mistrzostwa
Regionu Europejskiego w kategorii litte league (11-12 lat) oraz junior league
(13-14 lat). Choæ nasi zawodnicy nie startuj¹ w g³ównym turnieju planujemy,
aby w tym okresie czynnie uczestniczyli w treningach oraz obserwacjach meczy
swoich rówie�ników z europy. Mamy nadziejê, ¿e je�li tylko bêdzie ku temu
okazja rozegramy kilka towarzyskich spotkañ z dru¿ynami, które bêd¹ sukce-
sywnie odpadaæ na ró¿nych etapach z turnieju. Bêdzie to doskona³ym przygo-
towaniem do g³ównej atrakcji w tym sezonie, czyli udzia³u naszych dzieciaków
w turnieju we W³oszech.
W dniach 4-11 sierpnia 2014 nasi kadeci U-15 oraz dru¿yna m³odzików U-12
reprezentowaæ bêd¹ nasze miasto, klub oraz szko³ê na arenie miêdzynarodowej.
Ogó³em na 30 M³odzie¿owy Miêdzynarodowy Turniej Baseballu i Softballu
�ERMES FONTANA TROPHY� w Sala Baganza ko³o Parmy we W³oszech
wyjedzie 28 osobowa grupa zawodników i 4 trenerów. Podczas zmagañ spor-
towych nasi zawodnicy zmierz¹ siê z baseballistami z W³och, Stanów Zjedno-
czonych, Czech, Holandii, Belgii oraz Niemiec. Mamy nadziejê, i¿ znajdziemy
równie¿ czas na zwiedzanie tego piêknego kraju, poznanie jego kultury, historii
oraz obyczajów mieszkañców. Planujemy jednodniow¹ wycieczkê do przepiêknej
Wenecji, aby pokazaæ dzieciom uroki tego miasta.Dziêki inicjatywie i zaradno�ci
rodziców, a w szczególno�ci Rafa³a Gajdziñskiego i Andrzeja Cichowskiego,
wyjazd wspar³a du¿a grupa sponsorów, co pozwoli³o obni¿yæ koszty uczest-
nictwa dla rodziców do 400 z³. Obszerna relacja z pobytu w s³onecznej Italii
uka¿ê siê na ³amach naszej gazety - P¯K.
Na tym nie koniec atrakcji wakacyjnych. Jak co roku tak i w tym sezonie grupa
oko³o 30 zawodników w kategorii m³odzik U-12 we�mie udzia³ w obozie spor-
towym organizowanym w okresie 16-25.08.2014 w Mielnie nad Polskim
morzem. Dzieciaki bêd¹ trenowaæ na obiektach Miejskiego O�rodka Sportu
i Rekreacji i wypoczywaæ w Centralnym O�rodku Szkolenia LZS w Mielnie.
Dziêki wsparciu finansowym jakie organizatorzy otrzymuj¹ z ró¿nych �róde³
cena 10 dniowego wyjazdu jest atrakcyjna i wynosi 700 z³. Oferta nasza daje
mo¿liwo�æ wypoczynku nad morzem dzieciom z mniej zamo¿nych rodzin.
Jak widaæ dzieci i m³odzie¿ uprawiaj¹ca baseball nie bêdzie siê nudziæ w te
wakacje, atrakcji mnóstwo, a nie o wszystkim jeszcze napisali�my. Zapraszamy
wszystkich na boiska baseballowe do kibicowania naszym sportowcom oraz
do czynnego uczestnictwa w treningach i innych inicjatywach sportowo-rekre-
acyjnych.          Andrzej Pietrzak

Uczniowie kutnowskiej Jedynki trenuj¹cy baseball maj¹ ju¿ za sob¹ otwarcie
sezonu, czyli udzia³ w corocznym turnieju organizowanym przez MKS Stal
BiS Kutno podczas majówki, a mianowicie Memoriale Edwarda Piszka. Ch³opcy
z rocznika 2002 zajêli drugie miejsce tu¿ za dru¿yn¹ ze Stanów Zjednoczonych
natomiast ich m³odsi koledzy z klas czwartych pi¹te miejsce przegrywaj¹c
nieznacznie podium ró¿nic¹ ma³ych punktów.

Szaleniec
Osiemnastolatek, w ucieczce przed
policjantami, �rozwin¹³� na motorze
prêdko�æ prawie 200 km/ godzinê.
Gna³ �na z³amanie karku� 18
czerwca, przed godzin¹ 11.00, od
ulicy Podrzecznej a¿ do trasy A-1,
gdzie skoñczy³a siê droga. �Jamah¹�
zarobi³ a¿ 90 punktów!

Drogowe szaleñstwa
W Krzy¿anówku, gmina Krzy¿a-
nów, na autostradzie A1 kierowca
Peugeota 306 nie dostosowa³ prêd-
ko�ci do warunków panuj¹cych na
drodze i wbi³ siê w ty³ ciê¿arówki.
Odniós³ obra¿enia i trafi³ do szpitala.
W Pleckiej D¹browie, gmina Bedlno,
zderzy³y siê dwa samochody oso-
bowe - Opel Corsa i Toyota Avensis,
która wyl¹dowa³a w rowie. W wy-
niku wypadku dwie osoby trafi³y do
szpitala.

W okolicach miejscowo�ci Szubina
i Nowe Kutnowskie do rowu wpad³
samochód dostawczy, który uleg³
ogromnym zniszczeniom. Prawdo-
podobnie kierowca nie dostosowa³
prêdko�ci do panuj¹cych na drodze
warunków. W wypadku nikt nie
ucierpia³. Auto wyci¹gano rowu za
pomoc¹ lawety.

Och³odzenie
W Kaszewach Dwornych z³odziej
- po wybiciu szyby od gara¿u,
skrad³ agregat i kolektor ch³odni-
czy z t³umikiem. Straty - 1300 z³.

Koneserzy
W Kutnie, przy ulicy Grunwaldz-
kiej, ze sklepu Biedronka z³odzieje
skradli 8 butelek Whisky Joeley
Bean o pojemno�ci 07 l. Straty
wynios³y 450 z³otych.

Parkingowe kradzie¿e
W Kutnie, przy ulicy Batorego,

z osiedlowego parkingu skradziono
samochód BMW 520. Straty 50000
z³otych poniós³ mieszkaniec Kutna.
W Kutnie, przy ulicy Mi³ej, z nie-
strze¿onego parkingu, po pokonaniu
zabezpieczeñ, z³odzieje skradli
samochód marki Ford S-Max.
Straty mieszkañca Kutna wynios³y
29.400 z³otych.

Wandale?!
W Kutnie, przy ulicy Zamoyskiego,
18-latek uszkodzi³ samochód Audi
A-4; wybita zosta³a szyba i wgnie-
ciony b³otnik. Straty oszacowano
na 3000 z³otych.
Na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie,
przy ulicy Cmentarnej, wandale
uszkodzili grobowiec oblewaj¹c
tablice nagrobne nieznan¹ sub-
stancj¹.

Skutki nieuwagi
W Kutnie, przy ulicy £¹koszyñ-

skiej, z³odziej wykorzystuj¹c
nieuwagê pokrzywdzonej skrad³
portfel z zawarto�ci¹ legitymacji
ZUS i Dowodu Osobistego.
W Kutnie, przy ulicy Batorego,
w sklepie Twój Market z³odziej
skrad³ z szafki ubraniowej sklepu
rzeczy na kwotê 800 z³otych.

Zakupy bez zap³aty
W £aniêtach z³odzieje, po odgiê-
ciu blaszanej �ciany, dostali siê do
sklepu spo¿ywczego, sk¹d skradli
artyku³y spo¿ywcze za 1860 z³o-
tych oraz 360 z³otych gotówki.
W Kutnie, przy ulicy Pereca, z³o-
dzieje dostali siê do sklepu. Wyrz¹-
dzone straty wynios³y 1000 z³otych.

Mieæ z³om
W Lesznie gmina Kutno, z nieza-
bezpieczonej kot³owni z³odziej
skrad³ pompê wodn¹ od pieca CO.
Straty - 600 z³otych.

Na obiektach baseballowych w Kutnie 29 czerwca rozpoczê³y siê
mistrzostwa Regionu Europy i Afryki. Bêd¹ trzy miêdzynaro-
dowe turnieje. Do 6 lipca bêd¹ graæ dru¿yny kategorii 12-14 lat.
Od 14-21 lipca zespo³y 11-12 lat, a od 24-28 lipca rozgrywane
bêd¹ zawody softballu (11-12 lat). 14 lipca (g. 17.00) na placu
Pi³sudskiego odbêdzie siê Parada Ma³ej Ligi. Turnieje odbywaæ
siê bêd¹ na Stadionie im. Stana Musia³a i Stadionie im. Edwarda
Piszka.          /J.P./

MAŁA LIGA ZAPRASZA
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Pi³ka no¿na

O MISTRZOWSKIE PUNKTY

Karate

Przed zakoñczeniem roku szkolnego przeprowadzono zawody strzeleckie
Miêdzyszkolnej Ligi Strzeleckiej �O Puchar Przewodnicz¹cego Rady
Miasta Kutna�. Uczestnicy zawodów strzelali tylko z broni pneumatycznej
w pozycji stoj¹cej i klêcz¹cej. W grupie szkó³ podstawowych wygra³a
dru¿yna SP nr 6 przed SP nr 1. Indywidualnie: Filip Znajewski przed
B³a¿ejem Ejzakiem i Ew¹ Wiertiochin.  W grupie gimnazjów zwyciê¿y³a
dru¿yna Gimnazjum nr 3 przed Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 1. Indywi-
dualnie: Adrian Paszczyñski przed Mateuszem Wierzykowskim i Mi³o-
szem Sobczakiem. W�ród uczniów szkó³ �rednich pierwsze miejsce zajê³a
dru¿yna Zespo³u Szkó³ w ¯ychlinie, na drugim by³ ZSZ nr 2 Kutno, na
trzecim ZSCKR w Mieczys³awowie. Indywidualnie trzy kolejne miejsca
zajê³y: Sylwia Kuciapska, Aleksandra Dom¿a³ i Paulina Kostun, wszystkie
z ¯ychlina. Puchary i nagrody rzeczowe, w imieniu przewodnicz¹cego
Rady Miasta Kutna, wrêcza³ Wies³aw Antoniak.           /A.B./

STRZELNICZE EMOCJE

£ódzka liga juniorów
LKS �winice Warckie - MKS Kutno 1:6 (0:3)

MKS: Piotr Kierus 2, Bartosz Wiliñski 2, Bartosz Kapruziak, Micha³
Wietrzyk; trener Robert Marzec, kierownik zespo³u Andrzej B³êcki.

MKS Kutno - Bzura M³ogoszyn 4:2 (1:0)
MKS: Jakub Szczêsny, Emil Seklecki, Kamil B³êcki, Micha³ Ratajczyk

Wojewódzka liga �Deyna�
Warta Sieradz - MKS Mavex Kutno 5:2 (1:2)

MKS: Adrian Rosik, Sebastian W³odarski; trener Tomasz Kaba, kierownik
dru¿yny Eligiusz Nadolski.

£ódzka liga �Górski gr. E
GKS Ksawerów - MKS Kutno 2:1 (1:1)

MKS: Mi³osz Krygiel; trener Robert Marzec, kierownik zespo³u Rafa³
Kowalski.

£ódzka liga �Górski� gr. B
Stal G³owno - MKS Kutno 5:1 (3:0)

MKS: Hubert Stolarczyk; trener Jacek Czekalski, kierownik dru¿yny
Mariusz Guzek.

W Bytomiu/Sucha Góra odby³y siê X Mistrzostwa �l¹ska Dzieci i M³o-
dzie¿y. Otwarcia ich dokona³ prezes �l¹skiego Centrum Karate Tsunami
shihan Andrzej Kaczmar 7 dan. Sêdzi¹ g³ównym by³ prezes Kutnowskiego
Klubu Karate Tsunami Tadeusz Ryniec 8 dan. Kierownikiem kutnowskiej
dru¿yny by³ sensei Tomasz Fajkowski 1 dan. Nasi zawodnicy wywalczyli
medale w konkurencjach: kategoria juniorzy: Zuzanna Pszenna - z³oty
medal w makiwara-kumite, z³oty medal w semi kontakt, z³oty medal
w tameshi-wari; kategoria juniorzy m³odsi: Micha³ Nowicki - br¹zowy
medal w makiwara-kumite, czwarte miejsce w semi kontakt, szóste miej-
sce w sumo-grapling; kategoria kadeci: Konrad Pasikowski - z³oty medal
w makiwara-kumite, srebrny medal w semi kontakt, Julia Sokólska - z³oty
medal w sumograpling,  medal w semi kontakt. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ nasi
zawodnicy zdobyli medale w konkurencjach nie wystêpuj¹cych na mistrzo-
stwach Polski. By³y to: Tameshi-wari - �test rozbijania� w japoñskich
(i nie tylko) sztukach walki (zw³aszcza w karate), pokaz mo¿liwo�ci tech-
nicznych zawodnika, polegaj¹cy na ³amaniu i rozbijaniu ró¿nymi czê-
�ciami cia³a (kantem d³oni, piê�ci¹) twardych przedmiotów � dachówek.
Semi contat - wykorzystuje szybko�æ, zwinno�æ, technikê i przede wszystkim
wymusza samokontrolê. Semi contat jest dla ludzi w ka¿dym wieku, bo
jest bezpieczne a co za tym idzie ma³o kontuzyjne. W formule  Semi con-
tact karate tsunami techniki s¹  wykonywane z minimalna si³¹ ale z wielk¹
precyzj¹ techniczn¹. Na mistrzostwach oprócz du¿ej liczby zawodników
ze �l¹ska, wyst¹pili równie¿ zawodnicy z Kutna, Staro�rebów i Konina.
W mistrzostwach wziê³o udzia³ 65 zawodników w 115 startach.

KUTNIANIE NA MISTRZOSTWACH ŚLĄSKA
W Kutnowskim Domu Kultury odby³o siê Nadzwyczajne Walne Zebranie
Cz³onków Klubu. Jego g³ównym punktem by³ wniosek o likwidacjê tego
Stowarzyszenia. Wprowadzeniem do bardzo emocjonuj¹cej dyskusji by³o
wyst¹pienie dwumiesiêcznego (po wyborach) prezesa Klubu Piotra Bajdy
w sprawie finansów. Audyt wykaza³ - zad³u¿enie ponad 800 tysiêcy z³o-
tych i brak �rodków na koncie oraz brak z tego wzglêdu perspektyw. St¹d
wniosek o likwidacjê Klubu. Zaistnia³a jednak szansa, dziêki operatywnej
grupie sympatyków MKS-u, ratowania Klubu przed upadkiem. Ma powstaæ
program naprawczy. Wierzymy, ¿e siê On uda i bêdziemy mogli pasjonowaæ
siê rozgrywkami pi³karzy w trzeciej, zreformowanej lidze. W zebraniu
uczestniczy³o 88 osób (na 108), w�ród nich prezydent Zbigniew Burzyñski,
wiceprezydent Zbigniew Wdowiak i przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna
Grzegorz Chojnacki.
P.S. Wniosek o likwidacjê Klubu zosta³ odrzucony przez 73 Jego cz³onków!

MKS NA CENZUROWANYM
Sezon 2013/2014 by³ udany dla podopiecznych trenerów: Paw³a �lêzaka
(jesieñ) i Andrzeja Grzegorka (wiosna). Dru¿yna MKS �Kutno�, w 38
meczach II ligi ³ódzko-mazowieckiej, odnios³a 18 zwyciêstw, 10 razy zre-
misowa³a i tyle te¿ spotkañ przegra³a. Warto odnotowaæ fakt 11 meczy
wygranych u siebie. W barwach �Kutna� gra³o 28 zawodników: bramkarze
- Micha³ Soko³owicz, Tomasz Wróblewski; obroñcy - Pawe³ Bojaruniec,
Piotr Gawlik, Adam Grzybowski, Bartosz Kaczor, Maciej Kowalczyk,
Przemys³aw Michalski, Piotr Mucha, Maciej Rogala, Grzegorz Wawrzyñski,
£ukasz Znyk, Micha³ ¯ó³towski; pomocnicy - Arkadiusz B³aszczyk,
Andrzej Grzegorek, Mariusz Jakubowski, Bartosz Kapruziak, Dawid Klep-
czyñski, Rafa³ Kubiak, Daniel Mitura, £ukasz Pa³czyñski, Krystian
Pomorski, Jaros³aw Szyc; napastnicy - Dariusz Gorczyczewski, Piotr
Michalski, Sylwester P³acheta, Krzysztof Garczewski. Najwiêcej spotkañ
mistrzowskich mieli: Soko³owicz (37-3300 minut) i Gorczyczewski (37-
2867 minut). Najwiêcej bramek dla ¿ó³to-niebieskich zdobyli: P³acheta
(11), ¯ó³towski (9), Mitura (8), Gorczyczewski (7), Jakubowski (5).
Koñcowa tabela III ligi ³ódzko-mazowieckiej:
1. Ursus Warszawa 38 75 60:28
2. Broñ Radom 38 73 68:42
3. Legia II Warszawa 38 71 72:37
4. Warta Sieradz 38 66 57:46
5. MKS Kutno 38 64 56:41
6. Omega Kleszczów 38 61 59:45
7. Pilica Bia³obrzegi 38 57 57:46
8. Lechia Tomaszów Maz. 38 57 48:47
9. Start Otwock 38 56 53:43
10. WKS Wieluñ 38 55 52:45
11. Targówek Warszawa 38 53 46:53
12. Pogoñ Grodzisk Maz. 38 53 43:45
13. Sokó³ Aleksandrów £. 38 51 32:39
14. Widzew II £ód� 38 51 66:65
15. ¯yrardowianka 38 42 41:64
16. Zawisza Rzgów 38 41 36:51
17. GKS Be³chatów 38 37 53:74
18. Huragan Wo³omin 38 35 40:58
19. Mechanik Radomsko 38 32 29:58
20. Mazur Karczew 38 18 22:78
Kierownikiem zespo³u by³ Andrzej Królak, a masa¿yst¹ Edward Ksi¹¿ek.

V LOKATA MKS

136 zawodników, w tym 51 dziewcz¹t, bra³o udzia³ w indywidualnych
powiatowych mistrzostwach Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe (prze-
wodnicz¹cy RP LZS w Kutnie W³adys³aw Sokó³) w lekkiej atletyce w
kategorii junior. Zawody zosta³y przeprowadzone na stadionie w £aniêtach.
Zwyciêzcy: 100 m: - 1. Angelika Paw³owska - Bedlno, 2. Natalia Dom¿a³
- Bedlno, 3. Maciej G³adysiak - Bedlno. 400 m - 1. Maja Kaczmarek -
Ostrowy, 2. Katarzyna Miko³ajczyk - Strzelce, 3. Kinga Gierowska - Krzy-
¿anów; 1. Adrian Wojtalik - £aniêta, 2. Mateusz Maryniak - Krzy¿anów,
3. Filip Kruszyna - Bedlno. Skok w dal - 1. Natalia Dom¿a³ - Bedlno,
2. Katarzyna Miko³ajczyk - Strzelce, 3. Michalina Iwiñska - £aniêta;
1. Filip Kruszyna - Bedlno, 2. Mateusz Maryniak - Krzy¿anów, 3. Szymon
Lubasiñski - Ostrowy. Pchniêcie kul¹ - 1. Dominika Janecka - Ostrowy,
2. Natalia Gierczak - Krzy¿anów, 3. Angelika Michalak - Strzelce;
1. Mateusz Lewandowski - Bedlno, 2. Maciej G³adysiak - Bedlno, 3. Filip
Kruszyna - Bedlno. 800 m - 1. Justyna Matusiak - Ostrowy, Martyna
Lewandowska - £aniêta, 3. Angelina Michalak - Strzelce. 1000 m - 1. Bar-
t³omiej Wichliñski - Strzelce, 2. Damian Wronkowski - Strzelce, 3. Dawid
Lewicki - £aniêta.
21 reprezentacji z ró¿nych rejonów naszego regionu startowa³o w Letnich
Igrzyskach LZS Województwa £ódzkiego. �wietnie spisa³a siê dru¿yna
Ziemi Kutnowskiej, która w punktacji generalnej zajê³a drugie miejsce
za Gmin¹ Rozprza. W turnieju pi³ki no¿nej zespó³ GKS Bedlno (Konrad
Wróblewski, Kamil Ga³¹zka, Bart³omiej Lewañczyk, Mateusz Sawicki,
Damian Okupski, Marcin Go³êbiowski) w meczu fina³owym uleg³ po rzu-
tach karnych 3:4 gospodarzom imprezy z Rêczna. W regulaminowym
czasie by³o 0:0. W pó³finale GKS Bedlno pokona³ 1:0 LKS Mierzyn (IV
liga!). Warto te¿ zaznaczyæ, ¿e pi³karze z Bedlna godnie reprezentowali
powiat kutnowski w konkurencjach lekkoatletycznych. Marcin G³ogowski
zaj¹³ drugie miejsce w biegu na 2000 m, a Kamil Ga³¹zka by³ trzeci na
3000 m. Tu¿ za podium uplasowa³ siê junior z GKS-u Karol Mochnicki
(IV miejsce w skoku w dal). Drugie lokaty zdoby³y: Martyna Goniarska
w skoku w dal i Karolina Jankowska w biegu na 800, a czwarte: Marta
Lewandowska w pchniêciu kul¹, Aleksandra Chodorowska na 2000 m,
Martyna Goniarska na 800 m i Karolina Janowska w skoku w dal.
W koszykówce kobiet Anna Kozio³, Natalia Przytulska i Klaudia Stoliñska
by³y drugie, a w baskecie mêskim Emil Janczura, £ukasz Janczura i Jakub
Czykowski te¿ wywalczyli tytu³ wicemistrzowski. Zespó³ pi³ki no¿nej
kobiet, gdzie prym wiod³a Katarzyna ¯ukowska (nagroda indywidualna),
zaj¹³ pi¹te miejsce. Szkoleniowcami LZS-u na Ziemi Kutnowskiej s¹:
w Bedlnie Kamil Ga³¹zka, w Go³êbiewku Wies³awa Sulkowska, w Krzy-
¿anowie Anna Tec³aw i Wies³aw Filipkowski oraz w Strzelcach Pawe³
Kacprzak. Kierownikiem ekipy kutnowskiego LZS-u by³ W³adys³aw
Sokó³. Gratulujemy drugiego miejsca (na 21 zespo³ów).
Blisko 360 zawodniczek i zawodników bra³o udzia³ na kutnowskim
Stadionie Miejskim w VI Mistrzostwach Zrzeszenia LZS Województwa
£ódzkiego Szkó³ Podstawowych i Gimnazjalnych w lekkiej atletyce.
Rozegrano 12 konkurencji. Najlepiej z reprezentantów Ziemi Kutnow-
skiej wypadli: Rafa³ B¹kowski (Krzy¿anów) - zwyciêzca w skoku w dal
i trzeci w tej konkurencji Dawid Galant (Krzy¿anów). Na 100 m Filip
Kruszyna (Bedlno) by³ trzeci. Pchniêcie kul¹ wygra³ Kamil Lewandowski
(Bedlno), a Maciej G³adysiak (Bedlno) by³ trzeci. Sztafeta mêska 4x100 m
ze Strzelec by³a trzecia. Zawody �Ludowców� by³y �wietnie zorganizowane.
Nagrody  (medale i dyplomy) wrêczali: Marek Ci¹pa³a - cz³onek Woje-
wódzkiej Komisji Rewizyjnej LZS w £odzi, Andrzej Okupski - pe³ni¹cy
tak¹ sam¹ funkcjê i W³adys³aw Sokó³ - cz³onek Prezydium RW LZS w £odzi.

AKTYWNY LZS

pi³ki no¿nej, kolekcjonuje pami¹tki pi³karskie. Ksi¹¿ka �Legia Warszawa
w europejskich pucharach�, autorstwa Kamila Wójkowskiego, pisana by³a
przez cztery miesi¹ce i ukaza³a siê w nak³adzie 5 tysiêcy egzemplarzy. Jej
wydawc¹ jest sendsport.pl ksiêgarnia kibica. Ma 400 stron. To pierwsza
w Polsce tego rodzaju publikacja, która przedstawia nie tylko ca³y dotych-
czasowy europejski dorobek warszawskiego klubu, jego pi³karzy i trene-
rów, ale równie¿ kibiców, bo ciekawych historii na trybunach tam, gdzie
gra³a Legia, nie brakowa³o. 60 miejsce na li�cie ponad 1000 sklasyfiko-
wanych zespo³ów w rankingu wszech czasów europejskich pucharów,
pó³fina³ Pucharu Mistrzów (1970 r.) i Pucharu Zdobywców Pucharów
(1991 r.), udzia³ w czterech pó³fina³ach i trzykrotny start w fazach grupo-
wych pucharów, 167 meczów i prawie 250 strzelonych bramek. ¯aden
inny polski klub nie ma takich dokonañ w miêdzynarodowej rywalizacji.
Mniej meczów od Legii w europejskich rozgrywkach maj¹ takie uznane
firmy jak: Leeds United Borussia Moenchengladbach, AC Fiorentina, FC
Parma, Lazio Rzym, FC Sevilla. To Legioni�ci ustanowili polski rekord
wygranej gromi¹c w 1972 r. islandzki Reykjavik 9:0. Tylko oni potrafili
w 35 minut strzeliæ 8 goli mistrzom Rumunii (UT Arad) i rozgromiæ 6:0
Klub z Bundesligi (TSV 1860 Monachium). Mówi Kamil Wójkowski:

SPORTOWY LITERAT
Kamil Wójkowski - rodem z Kutna

Kamil Wójkowski (ur. 1980 r.)
- dziennikarz, fotograf, absolwent
Wydzia³u Historyczno-Pedagogicz-
nego (Politologia) Uniwersytetu
Opolskiego. W latach 2002-2003 by³
sekretarzem redakcji w �Tygodniku
Kibica�, a nastêpnie do 2013 roku
sekretarzem redakcji i zastêpc¹ redak-
tora naczelnego tygodnika �Tylko
Pi³ka�. Dzi� pracuje w portalu tylko-
pilka.pl i Telewizji Wroc³aw. Autor
ksi¹¿ki �Mistrzostwa Europy 2012 -
Kronika�, o której pisali�my w po-
przednim numerze �P¯K�. Specjali-
zuje siê w historii polskiej i �wiatowej

�Dziêki dobrej postawie klubu w pu-
charach �na £azienkowskiej� go�ci³y
niemal wszystkie najs³ynniejsze
europejskie zespo³y pi³karskie... kibice
Legii prze¿yli niesamowite i niezapo-
mniane emocje zwi¹¿ane chocia¿by
z meczami: z AS Saint-Etienne,
Atletico Madryt, AC Milan, FC
Barcelona, Interem Mediolan, Samp-
dori¹ Genua, Spartakiem Moskwa...
¯yczê mi³ej lektury, samych pozytyw-
nych wspomnieñ i aby�my za kilka
lat byli zmuszeni wydaæ jeszcze
bardziej opas³e tomisko opisuj¹ce
pucharowe przygody Legii i jej kibi-
ców w Europie�.

Lekkoatletyka

Organizator:
� Prezydent Miasta Kutno
� -Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
Patronat:
� PZLA
Nagrody:
� za miejsca: pierwsze trzy miejsca statuetki �Ró¿a Kutna� i dyplomy
� za miejsca I-III nagrody finansowe

PROGRAM X MITYNGU O RÓ¯Ê KUTNA - 05.07.2014 r.
godz. 15.50 skok wzwy¿ K
godz. 16.00 400 m pp³. K (serie)
godz. 16.05 skok w dal K
godz. 16.15 400 m pp³. M (serie)
godz. 16.40 100 m K (serie)
godz. 16.45 100 m M (serie) skok wzwy¿ M
godz. 16.50 skok w dal M
godz. 17.10 1500 m K (serie)
godz. 17.25 1500 m M (serie)
godz. 17.40 200 m K (serie)
godz. 17.55 200 m M (serie)

X MITYNG O RÓŻĘ KUTNA
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 385

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: H4-M1-E5-K6-C-L1-C3
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

PERUWIAŃSKA ESKAPADA

Poziomo: A-1. Lilia wodna A-7. Nad ni¹ Terespol B-9. W opo-
zycji do prawicy C-1. Twórca obrazu �Piaskarze� (Aleksander)
D-9. �Niewysoka� nad Sanem E-1. Siatka oddzielaj¹ca pola gry
na korcie tenisowym E-5. ¯ywi siê m³odymi pêdami eukaliptusa
G-1. �... gody� (filmowy dramat R. Polañskiego) I-1. Chrobrego
w Szczecinie I-6. Nad ni¹ Jas³o J-9. Szczyt w Tatrach Wysokich
K-1. Nerwowe, a tak¿e �wiat³a L-9. ... Prze³êcz w Tatrach Wyso-
kich M-1. Muzu³mañski rynek M-9. Reszta pozosta³a po odciêtej
rêce.

Pionowo: 1-A. Szczyt Kanady 1-I. Przywidzenie 2-E. Gro�ny
wirus afrykañski 3-A. Czê�æ kotwicy 3-I. Obwis³a skóra na szyi
¿ubra 4-F. Pooperacyjne na brzegach rany 5-A. Karczma 5-J.
Zagraniczny sza³ jak tytu³ polskiego filmu 6-E. Stadnik 7-A.
Do³ek dla maklera 7-I. Narzêdzie ciesielskie 9-A. Produkt dla
garncarza 9-I. Mi³o�æ dawniej 11-A. Taniec jak zakrêtka s³oika
11-I. Miasto nad Kana³em Gliwickim 13-A. Boczna czê�æ czo³a
w okolicy ucha 13-I. P³ytka zatoka morska.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

�£zy� w Kutnie

�£zy� to zespó³ muzyczny graj¹cy muzykê pop-rock. Do najwiêkszych prze-
bojów £ez nale¿¹ utwory: �Agnieszka ju¿ dawno...�, �Narcyz siê nazywam�,
�Jestem jaka jestem�, �Oczy szeroko zamkniête�, �Gdyby� by³� oraz �Puste
s³owa�. Ich najpopularniejsze albumy to �W zwi¹zku z samotno�ci¹� i �Nie
czekaj na jutro�. Zespó³ £zy powsta³ jesieni¹ 1996 r. w Pszowie. W tym
czasie zespó³ nagra³ dwie piosenki: �S³oñce� oraz �Nienawi�æ� w Cyber-
studiu w Katowicach. Wiosn¹ 1997 r. zespó³ nagra³ sze�æ innych piosenek
i tak powsta³o Demo zespo³u. Dziêki zwyciêstwu w Przegl¹dzie w Opatowie
w 1997 r. zespó³ móg³ nagrywaæ w Warszawskim Sonusie, w którym nagra³
piosenkê �W ksiê¿ycowym �nie� oraz debiutancki album �S³oñce�. Z ze-
spo³u odszed³ S³awomir Mocarski, którego zast¹pi³ Adrian Wieczorek.
W grudniu 1998 r. premierê mia³ ich album �S³oñce�. W 1999 r. do zespo³u
do³¹czy³ Rafa³ Trzaskalik. W lipcu 2000 r. premierê mia³ ich drugi album
- �W zwi¹zku z samotno�ci¹�. W czerwcu 2001 r. album zdoby³ status
Z³otej P³yty. Na pocz¹tku 2002 r. album zyska³ status Platynowej P³yty.
W maju 2002 r. premierê mia³ album �Jeste� jaki jeste��. Premiera pierw-
szego singla � �Jestem jaka jestem� � odby³a siê na Krajowym Festiwalu
Piosenki w Opolu. Album zyska³ status Z³otej P³yty. Na pocz¹tku 2003 r.
zespó³ rozpocz¹³ wspó³pracê z Maciejem Durczakiem oraz jego firm¹
House Rock Entertainment. W czerwcu 2003 r. premierê mia³ czwarty
album zespo³u �Nie czekaj na jutro�, a jego singel � �Oczy Szeroko
Zamkniête� - zakwalifikowa³ siê do Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu,
do konkursu premier, gdzie otrzyma³ Nagrodê Publiczno�ci. W lipcu album
otrzyma³ status Z³otej P³yty, za� w listopadzie tego roku status Platynowej
P³yty. W styczniu 2004 r. zespó³ bra³ udzia³ w Krajowych Eliminacjach
w Konkursie Piosenki Eurowizji 2004 z piosenk¹ �Julia, tak na imiê mam�
zajmuj¹c ostatecznie drug¹ pozycjê[. £zy w tym samym roku zajê³y drugie
miejsce w Telekamerach 2004. W kwietniu zespó³ otrzyma³ Mikrofony
Popcornu za Zespó³ Roku oraz Przebój Roku �Oczy Szeroko Zamkniête�.
Podczas 41 KFPP wygrali w kategoriach Zespó³ Roku i Przebój Roku za
�Oczy Szeroko Zamkniête�. W czerwcu 2005 r. pojawia siê album �Hi-
storie, których nie by³o�. Singel �Przepraszam ciê� bra³ udzia³ w Sopot
Festival 2005. W 2006 r. zespó³ obchodzi³ dziesiêciolecie istnienia. Zespó³
wyda³ kompilacjê �The Best of 1996-2006� oraz DVD zawieraj¹ce wystêpy
z konkursów oraz festiwali, a na wersji limitowanej z teledyskami. Singel
�Gdyby� by³� mia³ premierê na Festiwalu w Opolu. W listopadzie wysz³a
reedycja kompilacji z p³yt¹ akustyczn¹. W marcu 2007 r. kompilacja otrzy-
ma³a status Z³otej P³yty. W maju 2009 r. zespó³ mia³ koncert na Florydzie.
W czerwcu Zespó³ zagra³ z Jerzym Po³omskim piosenkê �Do zakochania
jeden krok�, a ich kompilacja otrzymuje status Platynowej P³yty. W listo-
padzie £zy zosta³y uhonorowane statuetk¹ Famek 2009 za dorobek mu-
zyczny. W 2010 r. zespó³ koncertowa³ w Szkocji i Austrii. Zespó³ otrzyma³
nominacjê do Viva Comet za Artystê 10-lecia oraz Przebój 10-lecia
�Agnieszka ju¿ dawno...�. W lipcu zespó³ reprezentowa³ Polskê na Festiwalu
Piosenki Krajów Nadba³tyckich w szwedzkim Karlshamn wykonuj¹c pio-
senkê �Twoje serce, skra�æ chcê� i zaj¹³ IV miejsce. 17 listopada 2010 r.
zespó³ poinformowa³ na swojej stronie internetowej o zakoñczeniu wspó³-
pracy z wokalistk¹ Ann¹ Wyszkoni oraz firm¹ RockHouse Entertainment,
a kilka dni pó�niej zamie�ci³ og³oszenie, i¿ poszukuje nowej wokalistki.
1 stycznia 2011 r. wokalistk¹ £ez zosta³a Sara Chmiel. Zespó³ w nowym
sk³adzie mia³ debiut 9 stycznia 2011 r. na XIX finale Wielkiej Orkiestry
�wi¹tecznej Pomocy. 14 lutego, na Walentynki, zespó³ wyda³ singel �Zatañcz
ze mn¹, proszê�, który promowa³ szósty studyjny album zespo³u Bez
s³ów..., którego premiera odby³a siê 13 maja. Album zosta³ wydany
w dwóch wersjach: jednop³ytowej, która zawiera 13 premierowych pio-
senek, oraz dwup³ytowej, na której znalaz³y siê najwiêksze przeboje
zespo³u za�piewane przez najbardziej uzdolnione uczestniczki castingu
na wokalistkê zespo³u. Kolejnym singlem promuj¹cym album zosta³a
piosenka �Bo ka¿dej nocy� (lipiec 2011). W kwietniu 2013 r. zespó³ wyda³
singiel �Na nic nie czekam� za po�rednictwem portalu Muzodajnia.pl.
Nie cieszy³ siê on jednak zbyt du¿¹ popularno�ci¹. We wrze�niu tego
samego roku zespó³ wyda³ singiel �Kiedy nie ma w nas mi³o�ci�, który
w ci¹gu miesi¹ca uzyska³ 500 tys. odtworzeñ na portalu youtube.pl.
Albumy studyjne zespo³u to: 1998 r. S³oñce, 2000 r. W zwi¹zku z samot-
no�ci¹, 2002 r. Jeste� jaki jeste�, 2003 r. Nie czekaj na jutro, 2005 r. Hi-
storie, których nie by³o, 2011 r. Bez s³ów... Single: 1999 - �Aniele mój�;
2000 - �Modlitwa�; 2001 - �Agnieszka ju¿ dawno...�, �Narcyz siê nazywam�,
�Opowiem wam jej historiê�, �Niebieska sukienka�; 2002 - �Jestem jaka
jestem�, �Ja nie lubiê nikogo�, �Anastazja, jestem�, �Jestem dilerem�;
2003 - �Oczy szeroko zamkniête�, �Anka, ot tak�, �Julia, tak na imiê
mam�; 2004 - �Trochê wspomnieñ, tamtych dni�; 2005 - �Pierwsza ³za�,
�Przepraszam ciê�, �Wróci³am�; 2006 - �Gdyby� by³�, �Ca³¹ sob¹�; 2008
- �Puste s³owa�; 2011 - �Zatañcz ze mn¹, proszê�, �Bo ka¿dej nocy�;
2013 - �Na nic nie czekam�, �Kiedy nie ma w nas mi³o�ci�. Teledyski:
Narcyz siê nazywam, Niebieska sukienka, Opowiem wam jej historiê,
Agnieszka ju¿ dawno..., Jestem jaka jestem, Anastazja, jestem, Ja nie lubiê
nikogo, Jestem dilerem, Trochê wspomnieñ, tamtych dni, Anka, ot tak,
Oczy szeroko zamkniête, Julia, tak na imiê mam, Pierwsza ³za, Przepra-
szam Ciê, Gdyby� by³, Puste s³owa, Zatañcz ze mn¹, proszê, Bo ka¿dej
nocy, Jeste� jak ona, Kiedy nie ma w nas mi³o�ci.
�£zy� wyst¹pi³y w Kutnie, i to z wielkim powodzeniem, podczas Kut-
nowskiej Majówki. Wielotysiêczna publiczno�æ nie szczêdzi³a braw.

Jerzy Papiewski

ŚWIETNY ZESPÓŁ MADRYT
Znalaz³em lokal (przed wieloma informacja o meczu), nie mia³em ¿adnego
problemu - zasiad³em i kibiców mia³em dooko³a. Vamos! Real Madrit!
Bli¿ej pozna³em dwóch: starszy: Antonio - z nim mog³em porozmawiaæ o
historii pi³ki no¿nej, oczywi�cie z g³ównym akcentem po³o¿onym na Real
oraz Bruno - dwudziestolatkiem, który przys³uchiwa³ siê rozmowie i ci¹gle
co� sprawdza³ w necie. W rozmowie padaj¹ nazwiska i boiskowe pseudo-
nimy: �El Buitre�, �Infiltrador�, di Stefano, Puscas, Sanchez, Hierro,
Dudek (!) oraz pamiêtne mecze Realu - jak chocia¿by ten z Saint Denis z
1963 r. Wreszcie mia³em z kim porozmawiaæ o pi³ce no¿nej. Vamos! Real!
Madrit! Dwie godziny minê³y nie wiem kiedy. Wróci³em do hotelu pe³en
pierwszych wra¿eñ z Madrytu. Tylko te siedem godzin ró¿nicy. Na szczê-
�cie uda³o siê zasn¹æ o przyzwoitej godzinie.
Rankiem telefon od ojca. W Peru by³aby trzecia. Ale trzeba tê ró¿nicê
czasu jako� przechodziæ. Zebra³em siê powoli i wyszykowa³em do wyj�cia.
Ten dzieñ przebiega³ zgodnie z planem. �niadanie na Plaza Santa Ana.
Przy okazji dowiedzia³em siê, ¿e �tapas� - co� takiego jak przek¹ska - jest
czym� nieuchwytnym. Mo¿e byæ ich milion rodzajów i s¹ wymy�lane
kolejne! Nastêpnie Palacio de Cibeles - przepiêkny, bia³y, cudownie zdo-
biony budynek, w którego wnêtrzu mie�ci³a siê poczta. Oczywi�cie kartka
do córki! Spacerowa³em dalej dochodz¹c do wniosku, oczywi�cie na pod-
stawie obserwacji, ¿e gdzie jest cywilizacja i ludzie s¹ cywilizowani, tam
nie ma graffiti! Jak daleko jeste�my od cywilizacji? Wystarczy wyj�æ
z mieszkania i przej�æ kawa³ek. Tê pracê musimy sami wykonaæ. Ucywi-
lizowaæ zjawisko. Mo¿e warto poje�dziæ po �wiecie, ¿eby zobaczyæ jakie
pozytywne wra¿enie mog¹ robiæ czyste budynki.
Chcia³em odwiedziæ Museo Arqueologico, ale pomimo zapowiedzi ukoñ-
czenia rekonstrukcji wystawy w 2010 roku prace trwa³y nadal. Tu nasu-
nê³o mi siê oczywiste porównanie do Polski. Có¿ by³o robiæ? Maniana!
S³oñce dochodzi³o zenitu, wiêc czas na siestê. Dok¹d mog³em siê udaæ?
Stra¿nik z Museo Arqueologico bez chwili zastanowienia zaproponowa³
Parque de Retiro - dawne posiad³o�ci królewskie. Znaczy nadal s¹ w³a-
sno�ci¹ króla, jednak ³askawie pozwoli³ on poddanym na korzystanie
z ich dobrodziejstw. A jest z czego. Po pierwsze jest cieñ! Ró¿nica w
pobycie pomiêdzy terenem wystawionym na dzia³anie promieni s³onecz-
nych, a cieniem jest trudna do oddania s³owami. Ale diametralna. Uwierzcie
mi! S³oñce wysysa chêæ do czegokolwiek. Oprócz tego na ka¿dym skrzy-
¿owaniu znale�æ mo¿na fontannê - wiêksz¹, mniejsz¹, ale jednak!

Przy najwiêkszym zbiorniku wodnym, po którym mo¿na pop³ywaæ ³ódk¹,
usytuowany jest Monument Króla Alfonsa XII. Id¹c dalej doszed³em do
Palacio de Velázquez oraz do uroczego w swej prostocie i piêknie Palacio
de Cristal, który jest konstrukcj¹ ze szk³a. Muszê siê przyznaæ, ¿e ca³o�æ
tego ogromnego terenu po³o¿onego w samym centrum Madrytu zwiedza³o
mi siê niezwykle dobrze, poniewa¿ na ka¿dy kroku mo¿na siê po³o¿yæ
w cieniu na trawce i odsapn¹æ. To dobra taktyka w takim upale!! Wielu
korzystaj¹cych z uroków tego zak¹tka tak robi³o. Pó�nym popo³udniem
wróci³em do hotelu. Wyszed³em dopiero wieczorem, po prysznicu i prze-
braniu siê. Inaczej siê nie da! Po drodze znalaz³em kolejny polski akcent:
Calle de Santa Polonia. Mi³o mi siê zrobi³o na sercu. Poczu³em, ¿e powoli
czas wracaæ.
W hotelu zastanawia³em siê: mo¿e znowu bêdzie jaki� mecz z udzia³em
madryckiej dru¿yny? Zobaczê. Tym razem �gra³a� reprezentacja Hiszpanii
w pi³ce wodnej. W Barcelonie odbywa³y siê Mistrzostwa �wiata. Jej prze-
ciwnikiem by³a reprezentacja Uzbekistanu. Wynik: przy 18:1 dla Hiszpanii
przesta³em zwracaæ uwagê, chyba wygra³y... Ta noc okaza³a siê najtrud-
niejsz¹ po powrocie. Nie by³em ju¿ zmêczony lotem. Organizm dzia³a³
po peruwiañsku. Czuj¹c to zmusi³em go do dzia³ania po hiszpañsku - czytaj
w europejskim czasie. Walka by³a d³uuuuga!        (c.d.n.)

Artur Gierula
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Z „KASPROWICZEM” − 60 LAT

Obchody 50-lecia II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kasprowicza
w Kutnie rozpoczê³a msza �wiêta odprawiona w ko�ciele pod wezwa-
niem �wiêtego Wawrzyñca.

W Muzeum Regionalnym w Kutnie podsumowano naukê, w ramach
Uniwersytetu Dzieciêcego, w roku akademickim 2013/2014. By³a to ju¿
druga edycja tego projektu, którego koordynatorem by³a Emilia Tarka
specjalista ds. o�wiatowych muzeum.W ci¹gu dziewiêciu miesiêcy ucznio-
wie klas 0-III Szkó³ Podstawowych nr 1, 4, 6 i 9 brali udzia³ w zajêciach
prowadzonych w Muzeum Regionalnym, Dworku Modrzewiowym lub
w placówkach szkolnych.(z archeologii, historii, sztuki, etnografii, przyrody
i kultury). M³odzi studenci otrzymywali Indeksy Muzealnika, w których
zbierali karteczki z nazw¹ prowadzonych zajêæ i z pieczêci¹ Muzeum Przy-
jazne Dzieciom. Wyniki podsumowali: Grzegorz Skrzynecki, dyrektor
Muzeum Regionalnego oraz Emilia Tarka, specjalista ds. o�wiatowych
muzeum. £¹cznie w zajêciach wziê³o udzia³ 762 �studentów�. Za szcze-
gólne osi¹gniêcia i zaanga¿owanie przyznano 22 nagrody. Najwiêcej, bo
15, karteczek zebrali: Zuzanna Zardzawiecka i Marcel Pietrzykowski, oboje
ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Kutnie. Wszystkim wyró¿nionym nagrody
i dyplomy wrêcza³ dyrektor Grzegorz Skrzynecki oraz wiceprezydent miasta
Kutna Zbigniew Wdowiak.           /A.B./

NAJMŁODSZY UNIWERSYTET

Po raz pierwszy w historii Kutna procesja Bo¿ego Cia³a przesz³a od nowo budowanego ko�cio³a Parafii pod wezwaniem B³ogos³awionych
Mêczenników Kutnowskich ksiêdza Micha³a Wo�niaka i ksiêdza Micha³a Oziêb³owskiego do ko�cio³a �wiêtego Wawrzyñca. Proboszczem
nowej, kutnowskiej Parafii jest ksi¹dz Rafa³ Wi�niewski.

BOŻE CIAŁO − INNA SCENERIA

Sobota, 21 czerwca 2014 roku, mia³a byæ normalnym dniem pracy dla
m³odszego kapitana Tomasza Bednarka pe³ni¹cego funkcjê oficera
dy¿urnego w Komendzie Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kutnie. �Podczas
pe³nienia s³u¿by o godzinie 16.49 odebra³em telefon od zaniepokojonego
mê¿czyzny. Oznajmi³, ¿e opiekuje siê ma³¹ wnuczk¹, która po prostu siê
zach³ysnê³a i ma trudno�ci z oddychaniem, co wygl¹da jakby siê dusi³a.
Pyta³ on, jak mo¿e pomóc temu dziecku. Przez chwilê ten cz³owiek nie
wiedzia³, gdzie siê dodzwoni³. Zanim jednak rozmowê przekierowa³em
na Pogotowie Ratunkowe, postara³em siê temu panu w mo¿liwie najprostszy
sposób pomóc. Powiedzia³em, aby je lekko klepn¹³ w okolicy ³opatek
tak, aby mog³o ono odksztusiæ to co sta³o siê przyczyn¹ tego zdarzenia.
Po chwili da³o siê s³yszeæ w s³uchawce p³acz dziecka, a rozmawiaj¹cy ze
mn¹ mê¿czyzna stwierdzi³, ¿e u dziecka powróci³ oddech i jest chyba
dobrze, mimo to poprosi³ o po³¹czenie z Pogotowiem Ratunkowym. Po
pewnym czasie rozmawiaj¹c z dyspozytork¹ pogotowia upewni³em siê,
¿e karetka dotar³a pod wskazany adres. Dziecko zabrano do szpitalnego

NIE UWAŻA SIĘ ZA BOHATERA
oddzia³u ratunkowego w Kutnie celem dalszej obserwacji. Ca³a rozmowa
instrukta¿owa trwa³a 2 minuty 20 sekund. O nazwisko tego pana nie
pyta³em, nie chcia³em go stresowaæ. Jeszcze tego samego dnia w godzinach
wieczornych ten mê¿czyzna zadzwoni³ do mnie wyja�niaj¹c, ¿e pomyli³
numery telefonu pogotowia ze stra¿¹, krótko przeprosi³ i podziêkowa³ za
pomoc. Ja mam po prostu satysfakcjê, ¿e ca³e to zdarzenie mia³o szczê�liwy
fina³. Nie uwa¿am siê za bohatera, przecie¿ nie musia³em skakaæ w ogieñ
za tym dzieckiem, by³em po drugiej stronie s³uchawki telefonu. Taka moja
praca i chyba inny kolega post¹pi³by tak samo�.           /A.B./

W Centrum Teatru, Muzyki i Tañca odby³ siê koncert na rzecz tej kut-
nowskiej placówki. Wykonawcami byli nauczyciele Pañstwowej Szko³y
Muzycznej w Kutnie oraz Ma³gorzata Paw³owska, absolwentka tej szko³y.
Rozpoczê³a go wykonuj¹c ariê Pazia Oskara z opery �Bal maskowy�
G.Verdiego. Akompaniowa³ jej na fortepianie Mateusz Piechnat. Wspa-
nia³y sopran koloraturowy, pewno�æ siebie i obycie sceniczne zosta³y
nagrodzone gromkimi oklaskami przyby³ych na koncert mieszkañców Kut-
na. Pani Ma³gorzata za�piewa³a równie¿ ariê Laurenty z opery �Gianni
Schicchi� G. Pucciniego, ariê Rozyny z opery �Cyrulik sewilski� G. Ros-
siniego. Prowadz¹ca koncert dyrektor Pañstwowej Szko³y Muzycznej
Ma³gorzata Musia³owska  wspomnia³a m.in., i¿ m³oda artystka ju¿ za kilka
dni we�mie udzia³ w Miêdzynarodowym Konkursie Operowym we W³o-
szech i w Rumunii. Jest ona studentk¹ III roku Uniwersytetu Muzycznego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W koncercie wyst¹pi³ te¿ Chór
Cantores Kutnoviensis prezentuj¹c utwory J.S. Bacha, F. Schuberta,
W.A. Mozarta. Za�piewali równie¿ kilka piosenek znajduj¹cych siê na
nagranej przez siebie p³ycie pod tytu³em �Muzyczny pejza¿ miasta�
z piosenkami�rozrywkowymi. Podczas koncertu  holenderscy go�cie �
cz³onkowie Fundacji Holenderskiej Samen Delen, przekazali kilka par
skrzypiec dla Pañstwowej Szko³y Muzycznej oraz wzorowej uczennicy
Martyny Baranowskiej. /A.B./

DLA HOSPICJUM




