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W czwartek, 5 grudnia 2019 r., odby³a siê konferencja podsumowuj¹ca
projekt �Sta¿ za granic¹ kluczem do przysz³ej kariery� w ramach programu
Erasmus+.           (ci¹g dalszy - strona 3)

ERASMUS+ W GRABSKIM

ERASMUS+

Dla 58 uczniów Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego
Troczewskiego w Kutnie dobieg³ koñca trwaj¹cy dwa lata projekt �Euro-
pejski sta¿ zawodowy przepustk¹ do sukcesu na rynku pracy� przy wsparciu
programu Unii Europejskiej ERASMUS+.            (ci¹g dalszy - strona 3)

W  �rodê, 18 grudnia 2019 r., �wiêty Miko³aj z firmy FLORIAN CEN-
TRUM S.A. po raz XIX odwiedzi³ Specjalny O�rodek Szkolno-Wycho-
wawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie.    (ci¹g dalszy - strona 3)

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

SPRZĘT DLA SZPITALA

W dniu 16 grudnia 2019 roku, w siedzibie Kutnowskiego Szpitala
Samorz¹dowego Sp. z o.o. w Kutnie, dokonano przekazania sprzêtu
medycznego w postaci kardiomonitora oraz aparatu do znieczula-
nia ogólnego. Zarz¹d Powiatu reprezentowali: Daniel Kowalik �
Starosta Kutnowski, Jolanta Pietrusiak � cz³onek Zarz¹du Powiatu,
Marek Kubasiñski � cz³onek Zarz¹du Powiatu. Uroczystego
po�wiêcenia sprzêtu medycznego dokona³ ksi¹dz kapelan Roman
Wójcik.      (ci¹g dalszy - strona 4)

W �rodê, 18 grudnia 2019 roku, w Szkole Podstawowej nr 2 w Kutnie
odby³y siê Jase³ka przygotowane przez uczniów klasy IIa oraz IIb.

(ci¹g dalszy - strona 4)

JASEŁKA W „DWÓJCE”

Bo¿e Narodzenie tu¿, tu¿. Na szkolnych korytarzach mo¿na by³o zobaczyæ
uczniów weso³o podskakuj¹cych i wymachuj¹cych czapkami �wiêtego
Miko³aja.          (ci¹g dalszy - strona 15)

JASEŁKA W „DZIEWIĄTCE”

12 stycznia Wielka Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy zagra po raz
28 na ca³ym �wiecie - tak¿e w Kutnie. W naszym mie�cie wyst¹-
pi¹ z koncertami nastêpuj¹ce zespo³y:

14:30 Xedom,
15:30 Mr Tea,
16:30 Jeden,
16:45 przerwa techniczna
18:30 Reggae Side,
19:45 Myslovitz,
20:00 �wiate³ko do nieba,
20:15 Myslovitz - ci¹g dalszy koncertu.

WOŚP W KUTNIE

NOWY 2020 ROK

Nowy 2020 Rok kutnowianie powitali �Sylwestrem pod
Ratuszem� z udzia³em prezydenta miasta Kutna Zbigniewa
Burzyñskiego.

Rodzinie
�P.

Marka
Wojciechowskiego

wieloletniego prezesa
Dyrekcji Inwestycji Sp. z o.o. w Kutnie

najszczersze wyrazy wspó³czucia
sk³ada

Redakcja �Powiatowego ¯ycia Kutna�
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Wolno, ale skutecznie zmienia siê w naszym
regionie jako�æ i standard infrastruktury medycz-
nej. W £odzi po du¿ych zmianach i boomach
inwestycyjnych takich szpitali jak: Uniwersytecki
Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, szpital im.
M. Kopernika, czy szpital Zakonu Bonifratrów
im. �w. Jana Bo¿ego, obecnie przyszed³ czas na
inne szpitale. Du¿e zmiany przechodzi obecnie
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. W³ady-
s³awa Biegañskiego w £odzi. Ku koñcowi zbli-
¿a siê pierwszy etap rozbudowy, przebudowy
i nadbudowy pawilonu B, w którym parter prze-
znaczony jest na Oddzia³ Kardiochirurgii,
kierowany przez dr. Grzegorza Religê, syna
s³awnego profesora z Zabrza.
Oddzia³ przekazany zostanie do u¿ytku w I kwar-
tale tego roku. Pawilon B jest pawilonem
medycznym, gdzie funkcjonuje izba przyjêæ,
blok operacyjny, pracownia angiograficzna,

pracownia hemodynamiki, echokardiografii i od-
dzia³y szpitalne. Po rozbudowie Oddzia³ Kardio-
chirurgii wzbogaci siê o 5-stanowiskow¹ salê
wzmo¿onego nadzoru, 6 sal ³ó¿kowych i izolatkê.
Inwestycjê realizuje kutnowska firma �Vester�,
która oprócz prac wykonawczych wyposa¿a
oddzia³ w specjalistyczny sprzêt medyczny jakim
s¹ panele nad³ó¿kowe, kolumny anastazjologicz-
ne, myjnie i dezynfektory, maceratory i lampy
bezcieniowe. Dziêki uzyskaniu przez szpital kon-
traktu na wysokomedyczne procedury z zakresu
kardiochirurgii zwiêkszy siê dostêpno�æ us³ug
w tym zakresie, tak¿e dla mieszkañców Kutna
i powiatu.
Us³ugi medyczne w Polsce od lat zmagaj¹ siê
z zapa�ci¹ i niedofinansowaniem. Jedn¹ z metod
przeciwdzia³ania tym negatywnym skutkom jest
konsolidacja us³ug medycznych i efekt skali oraz
umiejêtno�æ pozyskiwania �rodków z Unii Euro-
pejskiej. Kto umie to robiæ, to siê rozwija, kto nie
umie i narzeka � upada.
Fala konsolidacyjna w zakresie us³ug medycznych
dotar³a obecnie do stacji dializ. W obszarze diali-
zoterapii dzia³a w Polsce oko³o 280 stacji, w których
stale dializuje siê ponad 20 tysiêcy pacjentów.
W wyniku zmian i kutnowska stacja dializ stanie
siê wkrótce w³asno�ci¹ amerykañskiego giganta
medycznego dzia³aj¹cego na rynku medycznym
w 64 krajach. Spó³ka notowana jest na gie³dzie

Medyczny Vester Medyczny Vester

WOLNO, ALE DO PRZODU….!

P.B.O. „VESTER” Handzelewicz Sp.j.
99−300 Kutno, ul. Graniczna 15

tel.: (24) 253−34−56, (24) 253−51−18, www.vester.com.pl

nowojorskiej i zatrudnia ponad 56 tys. pracow-
ników. W obszarze dializoterapii spó³ka Da Vita
dzia³a w 10 krajach i po wykupie od koncernu
B. Braun 19 stacji dializ bêdzie, wraz z Fresenius
Medical Care, kontrolowa³a 50% rynku us³ug
dializacyjnych w Polsce.
Nale¿y ¿yczyæ naszym pacjentom, aby konsoli-
dacja i inwestycje pomog³y osi¹gn¹æ najwy¿sze
standardy obs³ugi chorych i dostêp do nowych
technologii. Dr Adam Handzelewicz
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W �rodê, 11 grudnia 2019 r., uczniowie klas pierwszych ze Szko³y Pod-
stawowej nr 6 im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Kutnie, w ramach miej-
skich grantów o�wiatowych �Eko-pracownia twórczego dzia³ania� pro-
wadzonych przez Izabelê Fija³kowsk¹, go�cili na strefie ekonomicznej.
Odwiedzili firmê DS Smith zajmuj¹c¹ siê produkcj¹ opakowañ oraz
recyklingiem tektury. Celem wycieczki by³o poznanie sposobów przetwa-
rzania tego surowca. Uczniowie poznali ca³y proces od projektu poprzez
wycinanie elementów na ogromnych i nowoczesnych maszynach, poprzez
pakowanie do wysy³ki dla klientów w ca³ej Europie. Najwiêksze wra¿enie
zrobi³a na nich hala produkcyjna, gdzie przy niewielkiej pomocy ludzi
pracowa³y  ogromne maszyny, tj. Bobst do wykrojów p³askich, LMC/
Martin produkuj¹cy opakowania klapowe, RDC do wykrojów rotacyjnych
oraz Pacyfiki s³u¿¹ce do sklejania. Dzieci odwiedzi³y równie¿ pomiesz-
czenia biurowe, gdzie zaczyna siê ca³y proces od pomys³u i oczekiwañ
klienta do realizacji projektu. Uczniom bardzo podoba³o siê równie¿ spe-
cjalne pomieszczenie pokazowe, gdzie mo¿na by³o zobaczyæ ró¿nego ro-
dzaju realizacje firmy, które szybko skojarzy³o siê dzieciom z pomiesz-
czeniem marketowym, gdzie takie opakowania widz¹ na co dzieñ. Dzieci
otrzyma³y na pami¹tkê tekturowe zabawki do samodzielnego z³o¿enia.

Z WIZYTĄ W DS SMITH

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Spotkanie poprowadzi³a Karolina Darmach - uczennica klasy II technik
organizacji reklamy. Projekt rozpocz¹³ siê w styczniu 2019 r. Dziêki �rod-
kom unijnym 30-osobowa grupa uczniów uczestniczy³a w zajêciach przy-
gotowawczych: jêzykowych, pedagogicznych i kulturowych, a we wrze�niu
odby³a miesiêczne praktyki we W³oszech w ró¿nych przedsiêbiorstwach
odpowiadaj¹cych ich profilom kszta³cenia. M³odzie¿ przebywa³a w miej-
scowo�ci Reggio Emilia, ale mia³a okazjê zwiedziæ w wolnym czasie
malownicze miasta: Wenecjê, Mediolan i Boloniê. Opiekunami podczas
zagranicznego sta¿u byli koordynatorzy projektu: wicedyrektor Iwona
Smoliñska i Piotr Szutoczkin, a nastêpnie Luiza Collins i Agata Krzy¿yñska.

ERASMUS+ W GRABSKIM

Uczniowie �Troczewskiego�: Karina Palczewska i Kacper Andrzejczak,
pod opiek¹ nauczyciela jêzyka angielskiego Danuty Maj, uczestniczyli
w miêdzynarodowym przedsiêwziêciu AEHT Christmas in Europe, w któ-
rym bra³y udzia³ 23 europejskie szko³y. Tegoroczna impreza odby³a siê
w Barcelonie. Jej celem by³o przedstawienie tradycji i gastronomii zapro-
szonych krajów. Uczestnicy wziêli udzia³ w kulturowej paradzie ulicami
miasta i pokazie prezentuj¹cym tañce i tradycje ró¿nych krajów oraz przy-
gotowali stoisko promuj¹ce nasz region i typowe �wi¹teczne potrawy.
Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego
w Kutnie, jako cz³onek stowarzyszenia AEHT, otrzyma³ zaproszenie do
wziêcia udzia³u w przysz³orocznej imprezie, która odbêdzie siê
w Irlandii. Spo³eczno�æ �Troczewskiego� pragnie wyraziæ podziêkowania
wszystkim, dziêki którym wyjazd do Barcelony by³ mo¿liwy: Wydzia³owi
Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta, Wydzia³owi Sportu i Turystyki Urzêdu
Miasta Kutna, Zespo³owi Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej oraz Towa-
rzystwu Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej.

PROMOWALI KUTNO

Grudniowe spotkanie by³o okazj¹ do wspomnieñ i zapoznania siê z pre-
zentacj¹ slajdów z miejsc pobytu. Podczas konferencji dyrektor Wojciech
Banasiak uroczy�cie rozda³ uczniom Certyfikaty Mobilno�ci, wydane
w jêzyku polskim i angielskim. W�ród go�ci byli: wicestarosta Marek
Jêdrzejczak � patronuj¹cy przedsiêwziêciu oraz reprezentuj¹cy pracodaw-
ców: Ewa Rzymkowska � kierownik KRUS w Kutnie, Norbert Kacprzak
� dyrektor Media Distribution w Kutnie oraz Pawe³ Oleksiewicz - w³a�ciciel
sklepu komputerowego MPC w Kutnie. W spotkaniu uczestniczyli rów-
nie¿ uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Po czê�ci oficjalnej nast¹pi³a
degustacja potraw w³oskich.      /Piotr Szutoczkin/

ERASMUS+

(ci¹g dalszy ze strony 1)
M³odzie¿ podsumowa³a swoje tegoroczne praktyki zawodowe we W³oszech,
w ramach których podnosi³a swoje kompetencje zawodowe, spo³eczne
i organizacyjne. Na zagraniczne praktyki wyjechali uczniowie klas II i III
Technikum Zawodowego: technik eksploatacji portów i terminali, technik
hotelarstwa oraz technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych. Wyjazd by³
bardzo atrakcyjny. Przez cztery tygodnie musieli na co dzieñ pos³ugiwaæ
siê jêzykiem angielskim oraz w³oskim i samodzielnie radziæ sobie w ró¿-
nych sytuacjach. Dla uczestników sta¿u przygotowano wiele wycieczek
krajoznawczych. M³odzie¿ mia³a mo¿liwo�æ poznaæ kulturê i obyczaje
W³och, nauczyæ siê jêzyka w³oskiego, poznaæ w³osk¹ kuchniê oraz
zaprzyja�niæ siê z rówie�nikami z innych pañstw Europy. Do�wiadczenia
przywiezione z W³och s¹ niepowtarzalne, a opinie pracodawców niew¹t-
pliwie u³atwi¹ uczniom znalezienie pracy. Okazja do zdobycia kolejnych
do�wiadczeñ nast¹pi ju¿ nied³ugo, poniewa¿ w przysz³ym roku uczniowie
�Troczewskiego� odbywaæ bêd¹ praktykê zawodow¹ w Grecji.

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Trzydzie�cioro dzieci otrzyma³o �wi¹teczne paczki � plecaki, przybory
szkolne, maskotki oraz s³odycze. Uczestnikom spotkania zapewniono te¿
s³odki poczêstunek. Firmê reprezentowali: pan Tomasz Zakrzewski oraz
pani Magdalena Ladorudzka, która przez wszystkie lata jest koordynato-
rem uroczysto�ci. W �wi¹teczn¹ atmosferê wprowadzi³y nas kolêdy �pie-
wane przez dzieci. Jeszcze raz  serdecznie dziêkujemy firmowemu Miko-
³ajowi i ¿yczymy zdrowych, radosnych �wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz
szczê�liwego Nowego Roku. Dyrekcja, Rada Rodziców i uczniowie

SOSW Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie

Z przykro�ci¹ zawiadamiamy,
¿e zmar³ w wieku 78 lat

�P.

KAZIMIERZ
JAROSZCZAK

by³y �wietny pi³karz - bramkarz
kutnowskiej �Stali� (1956-1963).

Rodzinie zmar³ego Redakcja �P¯K�
sk³ada wyrazy wspó³czucia.

CZE�Æ JEGO PAMIÊCI!
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
Nad ca³o�ci¹ wydarzenia czuwali lekarze, pielêgniarki i personel
medyczny Oddzia³u Intensywnej Terapii i Anestezjologii. W uro-
czysto�ci uczestniczy³ tak¿e Tadeusz Wo�niak - pose³ na Sejm RP,
pomys³odawca realizowanego projektu, w ramach którego w dniu
26 wrze�nia 2019 roku Powiat Kutnowski podpisa³ z Ministrem Spra-
wiedliwo�ci umowê o nr DFS-III.7211.260.2019  na zakup ww. sprzêtu
medycznego. Umowê darowizny na przekazanie sprzêtu pomiêdzy
Powiatem Kutnowskim a Kutnowskim Szpitalem Samorz¹dowym
Sp. z o.o. w Kutnie podpisali: Andrzej Pietruszka � prezes Zarz¹du
�KSS� Sp. z o.o. w Kutnie oraz Daniel Kowalik � Starosta Kutnowski
i Jolanta Pietrusiak � cz³onek Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego.

Zadanie wspó³finansowane ze �rodków Funduszu Sprawiedliwo�ci,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwo�ci,

realizowane w ramach �rodków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej � Funduszu Sprawiedliwo�ci.

SPRZĘT DLA SZPITALA

Ww. kardiomonitor i aparat do znieczulania zosta³ uruchomiony
i posiada wszelkie niezbêdne certyfikaty. Personel medyczny zosta³
przeszkolony do obs³ugi nowego sprzêtu. Bêdzie on u¿ywany do
ratowania ¿ycia i zdrowia mieszkañców powiatu kutnowskiego.
£¹czna warto�æ przekazanego kardiomonitora i aparatu do
znieczulania ogólnego to 244.080,00 z³. Zadanie wspó³finansowane
jest ze �rodków Funduszu Sprawiedliwo�ci, którego dysponentem
jest Minister Sprawiedliwo�ci, realizowane w ramach �rodków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
� Funduszu Sprawiedliwo�ci.
Projekt, w ramach którego pozyskano niniejszy sprzêt, dotyczy zadañ
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
� Funduszu Sprawiedliwo�ci w zakresie wsparcia i rozwoju systemu
instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestêpstwem
i �wiadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicz-
nych zadañ ustawowych zwi¹zanych z ochron¹ interesów osób
pokrzywdzonych przestêpstwem i �wiadków oraz likwidacji skutków
pokrzywdzenia przestêpstwem.

Salê widowiskow¹ Kutnowskiego Domu Kultury wype³nili uczniowie,
ich rodzice, zaproszeni go�cie i nauczyciele. Dyrektor Artur Ciurlej przy-
pomnia³, czym ¿y³a szko³a w roku jubileuszu 65-lecia istnienia. Paulina
Dzier¿awska i Julian Kozanecki przypomnieli sylwetkê patrona. Nastêpnie
uczniowie klas pierwszych z³o¿yli �lubowanie i od�piewali hymn szko³y.
Zaproszeni go�cie ¿yczyli pierwszoklasistom wielu sukcesów. Zwieñcze-
niem uroczysto�ci by³ program ,,�wiecie nasz�.

DZIEŃ PATRONA I ŚLUBOWANIE
Spo³eczno�æ II Liceum co roku �wiêtuje rocznicê urodzin Jana Kasprowicza.
�wiêto szko³y ³¹czy siê z uroczysto�ci¹ �lubowania klas pierwszych.
Tegoroczna uroczysto�æ, która odby³a siê 13 grudnia, mia³a szczególny
wymiar, gdy¿ Kasprowiczowskie grono powiêkszy³o siê o uczniów o�miu
klas pierwszych.

Najpiêkniejsze piosenki Marka Grechuty, przygotowane przez utalento-
wanych wokalistów pod opiek¹ Anny Ambroziak i Marcina Michalskiego
(oprawa multimedialna), �piewali: Agata Daniel, Sylwia Koguciñska, Maja
Kondras, Zuzanna Jó�wiak, Maria Nodzak, Klaudia Niewiadomska
i Adrian Koguciñski. Nad obrazem i d�wiêkiem czuwali: Klaudia Fiszer
i Mateusz Ozdowski, a uroczysto�æ prowadzili - Karina Pasikowska i Pawe³
Cegie³ka.

W oczekiwaniu na �wiêta Bo¿ego Narodzenia w Szkole Podstawowej
nr 1 im. Tadeusza Ko�ciuszki w Kutnie odby³ siê wystêp artystyczny.
W �wi¹teczny nastrój wprowadzili uczniowie z oddzia³ów 6 b oraz
7 a. Dzieci zaprezentowa³y twórczo�æ  ks. Jana Twardowskiego oraz
za�piewa³y kolêdy i pastora³ki

KOLĘDOWANIE JASEŁKA W „DWÓJCE”

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zebranych powita³a dyrektor szko³y Anna Wi�niewska, która równie¿
z³o¿y³a wszystkim ¿yczenia �wi¹teczno-noworoczne. Widowisko dostar-
czy³o zebranym wielu mi³ych wzruszeñ, a ma³ych aktorów nagrodzono
gromkimi brawami. To przed�wi¹teczne spotkanie zosta³o zorganizowane
w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej pod has³em �Razem
na �wiêta�.           /A.B./
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

11 stycznia 2020 r. od godz. 9:00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Terapii Naturalnej
�Pleroma�, tel. 732-744-733 (od 10.00 do 18.00)

e-mail: tomaszcwiek1@wp.pl

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.

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA

SEKCJA RZEŹBIARSKA

Magdalena Wojtczak
Rze�bi³a ju¿ w dzieciñstwie podpa-
truj¹c swego ojca, uznanego rze�-
biarza Andrzeja Wojtczaka, st¹d
wp³yw jego stylu na jej prace.
Wypracowa³a jednak w³asn¹ kon-
cepcjê twórczo�ci o ³agodnych
liniach i krawêdziach, i odmiennej
ni¿ u ojca syntezie barw. W rze�-
bach przewija siê zaduma i ruch za-
chowany w przegiêciu postaci i eks-
presyjnej malaturze. Twórczo�æ
rze�biarki jest rozpoznawalna i do-
ceniana, dowodem czego s¹ liczne
nagrody i wyró¿nienia zdobyte na
wystawach i przegl¹dach pokon-
kursowych. Swoje prace wystawia
w kraju i za granic¹, m.in. w Sta-
nach Zjednoczonych, Francji,
Niemczech. Jej rze�by wzbogacaj¹
zbiory muzealne, galerie i prywatne
kolekcje, tak¿e za granic¹.

S³awomir Suchodolski
Rze�biæ na powa¿nie zacz¹³ w 2000 r. Od dzieciñstwa mia³ kontakt
z drewnem, ojciec by³ stolarzem. G³ównym tematem jego prac s¹ ptaki,
ale tak¿e realistyczne postacie. Ptaki, �wi¹tki i anio³y s¹ malowane ca³ko-
wicie, natomiast inne rze�by czê�ciowo pokrywane bejc¹ i woskowane.
Tworzy ciekawe i niepowtarzalne ptaki, ale równie¿ wizerunki Chrystusa
Frasobliwego. Od 2004 r. bierze czynny udzia³ w plenerach, wystawach,
konkursach, przegl¹dach i kiermaszach sztuki ludowej. Jego rze�by znaj-
duj¹ siê w Muzeum Regionalnym w Kutnie. Z okazji Dni Ziemi (kwie-
cieñ 2013) zorganizowa³ wystawê rze�by pt. �Ptaki� w Kutnowskim Domu
Kultury.

Józef Marciniak
Rze�bi od 2005 r. Rad i wskazówek udziela³ mu Zbigniew Suchiñski,
uznany rze�biarz kutnowski. Tematyk¹ jego prac s¹ postacie �wiêtych
w formie pojedyñczej, bry³y i szopki. Ma w³asny styl i inwencje. Rze�by
maluje ¿ona. Uczestniczy w kiermaszach i wystawach.

Dorota Stanicka
Wychowana w otoczeniu sztuki.
Podjê³a w³asne próby rêkodzie³a
w 2004 r. zainspirowana twórczo-
�ci¹ Zbigniewa Suchiñskiego.
Jej twórczo�æ jest relaksacyjna,
a jednocze�nie �wiadoma kompo-
zycyjnie o dok³adnej wywa¿onej
g³adkiej bryle. Pierwsze prace to
anio³y, pó�niej pojawi³y siê sceny
biblijne, madonny, postacie ludowe
i sceny z ¿ycia wsi. Charaktery-
styczna jest kolorystyka jej rze�b,
¿ywe, jaskrawe kolory i dok³ad-
no�æ. Stworzy³a w³asny styl.
Uczestniczy corocznie od 2007 r.
w Miêdzynarodowych Targach
Sztuki Ludowej �Cepeliada�
w Krakowie.

Ksi¹¿eczka �Opowie�æ o ró¿ach� odkrywa dobrodziejstwa i ró¿-
norodno�æ �wiata ró¿. Uczy biologii, zwraca uwagê na wielo�æ
zastosowañ w ogrodzie i w domu. Tre�æ daje mo¿liwo�æ nauki
o budowie kwiatu, procesie zapylenia, formowania owocu i wy-
dania nasiona. Ksi¹¿eczka skierowana jest dla dzieci w wieku od
4 do 7 lat. Zawarte teksty przygotowane zosta³y w ten sposób, by
mog³y pos³u¿yæ do samodzielnej nauki czytania. Tre�ci zawarte
s¹ zarówno w jêzyku polskim, jak i angielskim. Na koñcu ksi¹-
¿eczki, dodatkowo zamieszczony zosta³ s³ownik utrwalaj¹cy
kluczowe wyrazy.

OPOWIEŚĆ O RÓŻACH

We wtorek, 17 grudnia 2019 r., w CTMiT odby³o siê wydarzenie
kulturalne dla dzieci po³¹czone z promocj¹ ksi¹¿eczki pt. �Opo-
wie�æ o ró¿ach� autorstwa Iwony i £ukasza Rojewskich z Pol-
skiego Towarzystwa Ró¿anego. Projekt zosta³ wspó³finansowany
z �rodków Prezydenta Miasta Kutna. Promocjê wydawnictwa
zorganizowa³o Polskie Towarzystwa Ró¿ane, Kutnowski Dom
Kultury wraz z animatorami z Têczowo. Dzieci pozna³y Pani¹
Ró¿ê, która wprowadzi³a dzieci w ró¿any �wiat.

Mi³o�nicy ró¿! Ukaza³ siê kolejny numer �Ró¿� � pierwszego od
wielu lat i do tej pory jedynego polskiego czasopisma po�wiêco-
nego ró¿om. Jego wydawc¹ jest Polskie Towarzystwo Ró¿ane.
Magazyn adresowany jest zarówno do tych, którzy zajmuj¹ siê
ró¿ami zawodowo, jak i tych, którzy ciesz¹ siê nimi we w³asnych
ogrodach i ogródkach. Biuletyn zawiera Dodatek Specjalny
o Kutnie - mie�cie ró¿ i kutnowskich tradycjach ró¿anych. Zadanie
zosta³o realizowane dziêki wsparciu finansowemu Prezydenta
Miasta Kutna.
Nowy numer liczy ponad 100 stron, zawiera artyku³y na temat
historii ró¿ i sylwetki wybitnych hodowców, teksty o nowych
kierunkach w hodowli ró¿ i odmianach reprezentuj¹cych nowe
trendy. Poza wêdrówkami w przesz³o�æ i przysz³o�æ ró¿ wêdrujemy
z naszymi autorami w przestrzeni � odwiedzamy ró¿ne kraje i ich
ogrody oraz poznajemy uprawiane tam odmiany. Zamieszczamy
po¿yteczne teksty o uprawie i pielêgnacji ró¿. I wreszcie informu-
jemy o bie¿¹cych wydarzeniach w polskim i �wiatowym ¿yciu
ró¿anym. Piêkna ró¿ nie mo¿na oddaæ w s³owach � tote¿ ka¿dy
numer pisma jest ilustrowany dziesi¹tkami barwnych fotografii.
Do grona autorów �Ró¿� nale¿¹ specjali�ci, tacy jak: prof. Bo¿ena
Matysiak, prof. Adam Wojdy³a, dr Marzena Jeleniewska-Jankowska,
mgr Janina Chodun,  mgr Dorota Szubierajska; popularyzator
i erudyta Marian So³tys; hodowca i dzia³acz £ukasz Rojewski;
ogrodnicy, hobby�ci, kolekcjonerzy, tacy jak: Ewa Jarmulak, Ma³-
gorzata Kralka, Jacek Kondratowicz.
W �Ró¿ach� ukazuj¹ siê tak¿e teksty autorów zagranicznych �
klasycznych, jak David Austin (nr 1/2017), i wspó³czesnych:
Stephen Hoy (nr 2/2018), Gabor Boronkay i Matja� Mastnak
(nr 3/2019).
Wersjê drukowan¹ czasopisma mo¿na zamawiaæ pod adresem
biuroptr@gmail.com. Numery archiwalne dostêpne s¹ online na
stronie: polskietowarzystworozane.org

TADEUSZ CHMIELEWSKI
Z teki rysownika

BIULETYN „RÓŻE”

Kutnowski Dom Kultury
i Towarzystwo Przyjació³
Ziemi Kutnowskiej zapra-
szaj¹ na wernisa¿ wystawy
malarstwa Niny Kunikow-
skiej zatytu³owanej �Im-
pressio�. Wydarzenie bêdzie
mia³o miejsce 10 stycznia
2020 roku (pi¹tek), o godz.
18:00, w Galerii KDK Okno
na Sztukê.

WERNISAŻ
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ... Felieton KWD

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Z innych szpalt

Czy wiecie pañstwo, ¿e wypadkowo�æ w rolnictwie zmniejszy³a siê od
1993 r. z 66 tysiêcy do 15 tysiêcy w 2018 r.?! A tzw. wska�nik wypadko-
wo�ci spad³ z 24,6 do 9,5!? To miêdzy innymi zas³uga dzia³alno�ci
prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego. Masz babo
placek! Stamt¹d pochodz¹ te dane, jak i informacje, ¿e firma obs³uguje
ubezpieczeniami 1,2 mln (�wiadczeniobiorców 1,1 miliona). Masz babo
placek! Czy wiecie, ¿e w ramach poddzia³ania 3.2 wsparcie dzia³añ infor-
macyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na
rynku wewnêtrznym mo¿na otrzymaæ pomoc finansow¹. Na co? Chocia¿by
np. na reklamy w mediach, promocjê w punktach sprzeda¿y, najem
powierzchni reklamowej, administrowanie stron¹ internetow¹, produkcjê
materia³ów reklamowych, przygotowanie stoisk, podró¿e w miejsca targów
i zakwaterowanie, pokazy, organizacjê konferencji oraz szkolenia. Mak-
symalna kwota to 2,5 miliona z³otych, a praktycznie oko³o 70% tzw. kosz-
tów kwalifikowanych. Wniosek nale¿y sk³adaæ do Centrali Krajowego
wsparcia Rolnictwa. Nowy nabór wniosków trwa do 27 stycznia 2020 r.
Szczegó³owe informacje na stronie: www.kowr.gov.pl/promocja/prov/
prov2014-2020. Masz babo placek! Ma³o osób wie, ¿e nadal dzia³a reak-
tywowany w 1980 r. Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej. Jego sztandarowym
projektem jest Olimpiada M³odych Producentów Rolnych. Co ciekawe,
rodzice naszej noblistki - Olgi Tokarczuk - dzia³ali w Lubuskim Uniwer-
syteciew Ludowym ZMW w Klenicy. Masz babo placek! Nowy Rok, wiêc
m.in. w Gminie Strzelce odbêd¹ siê Walne Zebrania Sprawozdawcze
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. I tak: OSP Klonowiec Stary - 18.01.2020 r.;
OSP Muchnice Nowe - 01.02.2020 r.; OSP D³ugo³êka - 08.02.2020 r.;
OSP Siemianów -15.02. 2020 r.; OSP �Hodowla Ro�lin - 21.02.2020 r.;
OSP Przyzórz - 22.02.2020 r. Wszystkie zebrania odbêd¹ siê o godz. 18:00.
Po odbyciu Walnych Zebrañ Sprawozdawczych cz³onków OSP na terenie
dzia³ania Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Strzelcach - najpó�-
niej do dnia 25 marca 2020 r.  odbêdzie siê posiedzenie plenarne Zarz¹du
Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku OSP RP, które m.in. dokona podsumowania
przebiegu kampanii walnych zebrañ sprawozdawczych cz³onków OSP
w 2020 r. na terenie gminy Strzelce. Masz babo placek!

Wed³ug danych z 31 grudnia 2018 roku w Polsce ¿y³o 1.820 ¿ubrów.
W hodowlach zamkniêtych - 207, w stanach wolnych 1.613 ¿ubrów. Na-
tomiast na �wiecie, a s¹ to informacje z 2016 roku, by³y 6.573 ¿ubry.
Rolnicy zrzeszeni w ruchu Agrounia protestowali przed siedzib¹ Polskiego
Zwi¹zku £owieckiego w Warszawie. Pod has³em �Zabiæ dzika, nie - rol-
nika� ¿¹dali zdecydowanego zwalczania przez rz¹d afrykañskiego pomoru
�wiñ (ASF) w Polsce, a tak¿e zwrotu pieniêdzy za szkody wyrz¹dzone
w gospodarstwach przez dziki. Demonstracja zosta³a rozwi¹zana przez
policjê przy u¿yciu si³y.
Rz¹d opublikowa³ projekt ustawy o nowych trzynastkach. Przewiduje
wyp³aty �wiadczenia w wysoko�ci obowi¹zuj¹cej emerytury minimalnej
dla niemal wszystkich emerytów i rencistów co rok na prze³omie marca
i kwietnia. W 2020 r. bêdzie to 1.200 z³ brutto, czyli na rêkê ok. 930 z³.

Angora Nr 51 (1540), 22.12.2019 r., s. 6, 8
Samochody elektryczne
8.225 samochodów elektrycznych zarejestrowanych by³o w Polsce na
koniec listopada 2019 r. Z tej liczby ponad 59% to pojazdy w pe³ni elek-
tryczne - poda³y Polski Zwi¹zek Przemys³u Motoryzacyjnego oraz Pol-
skie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Rzeczpospolita, 19.12.2019 r.
630 tys. rodzin w Polsce wychowuje troje i wiêcej dzieci.
Ok. 700 tys. Polaków cierpi na chorobê alkoholow¹, a 3 mln pije nad-
miernie. Corocznie z tego powodu umiera 12 tys. osób.
Przez 243,7 mln dni Polacy przebywali na zwolnieniach lekarskich w 2019 r.
Zwolnienia wystawiono dla 6,7 mln osób, które skorzysta³y z nich przy-
najmniej raz. Przeciêtna d³ugo�æ zwolnienia lekarskiego wynosi³a 12,2
dnia.
Jacek Kurski, prezes TVP, która sta³a siê organem medialnym PiS, mo¿e
liczyæ na wsparcie w³adzy. W przysz³ym roku media publiczne maj¹
dostaæ z bud¿etu 1,95 mld z³.
Tylko 12 kg ryb zjada w ci¹gu roku przeciêtny Polak.
Prof. Tadeusz Gadacz, filozof: Rozs¹dek i zaufanie. Stare s³owa, które
musimy przywróciæ. �Charaktery�

Przegl¹d Nr 52 (1042), 23-29.12.2019 r.
Przyby³y nam cztery miasta. Czerwiñsk nad Wis³¹ na Mazowszu, Lututów
w powiecie wieruszowskim, Pi¹tek w ³êczyckim i Klimontów w sando-
mierskim. Mamy wiêc teraz 944 miasta.
W ci¹gu trzech kwarta³ów 2019 r. cudzoziemmcy wydali w Polsce 13,1
mld z³. Najwiêksze zakupy zrobili Ukraiñcy - za 2,14 mld z³.
Na 11 mld z³ szacuje siê warto�æ polskiego rynku stomatologicznego
(Upper Finance).
Polska jest drugim po Holandii w Unii Europejskiej producentem cebuli.
W 2018 r. obsadzono ni¹ 26.607 ha.
W Krajowym Rejestrze D³ugów znajduj¹ siê przedsiêbiorstwa maj¹ce ³¹cz-
nie 9,4 mld z³ z³ych d³ugów. Najbardziej zad³u¿one s¹: budownictwo,
transport i handel.
Polacy s¹ na pi¹tym miejscu w�ród najbardziej oty³ych narodów Europy.
Ponad 60% mê¿czyzn i prawie po³owa kobiet cierpi na nadwagê i oty³o�æ.
90% Polaków wieku 18-30 lat ocenia swoje zainteresowanie polityk¹
jako ma³e lub bardzo ma³e (raport Centrum Badañ Marketingowych
INDICATOR).
Jan A.P. Kaczmarek, kompozytor, laureat Oscara:  Znam Amerykanów.
W ka¿dej chwili nas po�wiêc¹, je�li uznaj¹, ¿e to im siê op³aca.

�Polska The Times�
Donald Trump, prezydent USA: Wybieram siê do Polski. Oni buduj¹ dla
USA instalacjê wojskow¹, za któr¹ zap³ac¹ 100%. PR24.pl
Tadeusz Rolke, fotoreporter: Warszawa zosta³a idiotycznie zniszczona na
¿yczenie dowództwa AK i wydana wrogom na �mieræ. �Stolica�
Jan Wróbel o Zdzis³awie Krasnodêbskim: Nawet on nie potrafi wyt³uma-
czyæ, o co chodzi w zmianie zafundowanej Polsce w ostatnich latach. Bo
g³êboki sens dzia³añ Kaczyñskiego jet tylko mitem.

Przegl¹d nr 1 (1043), 31.12.2019-06.01.2020

W gminie Kutno, jak jest, widzi ka¿dy z mieszkañców. Wójt gminy Justyna
Jasiñska ma pe³niê w³adzy i robi... co chce. Przede wszystkim zwalnia
ludzi. G³ównie do�wiadczonych, na których opiera³ siê dotychczasowy
Urz¹d Gminy. Ostatnio, przed �wiêtami, ta pani zwolni³a dyrektora OKGK
w Leszczynku. Ki diabe³, przecie¿ zespo³y wokalne odnosi³y w roku 2019
same sukcesy!? Przecie¿ by³y Odyseje Historyczne i inne efektowne
imprezy... Ano taka jest wola (czy samowola!?) wszechw³adnej Pani Wójt.
Ma³o tego!!! Ju¿ trzy osoby z kierownictwa, w tym wójt, nie pochodz¹
z gminy Kutno, wiêc i wiedza w tym temacie  jest dla kierownictwa gminy
raczej ograniczona. Wójt �odgradza siê� nawet od mieszkañców, gdy¿
wprowadzi³a zapisy na przyjêcia interesantów. Chcia³a powo³aæ rzecz-
niczkê prasow¹, ale ta osoba sama zrezygnowa³a po wygraniu konkursu.
W gminie zainstalowano podgl¹d pokoi biurowych, co na pewno mocno
zdyscyplinowa³o pracowników!? Ludzie zaczynaj¹ �przeb¹kiwaæ�, ¿e:

Wójt ma gdzie� sprawy gminy!?
�wiadczy o tym chocia¿by wizyta w Redakcji siedmiu so³tysów, którzy u nas
próbowali interweniowaæ w sprawach gospodarczych gminy. W odpo-
wiedzi us³yszeli, ¿e dali komu� w³adzê, wiêc i uprawnienia do za³atwiania
ich spraw. Jak g³osi fama, Pani Wójt nawet na Sesji Rady Gminy ma tylko
�palec wskazuj¹cy do roboty�. ¯eby broñ Bo¿e kto� nie pomy�la³, ¿e ona
para siê nawet �brudnymi� sprawami gminy. Coraz powszechniejszy staje
siê pogl¹d, ¿e Wójt jest aktywna szczególnie w jednej dziedzinie:

Lansowania siebie.
Bryluje bowiem na imprezach szkolnych i towarzyskich. �Chcia³aby zostaæ
pos³em, b¹d� senatorem, no w ostateczno�ci znowu wójtem� - twierdz¹
coraz g³o�niej mieszkañcy gminy Kutno. Nas te sprawy ma³o interesuj¹.
Przecie¿ to oni sami wybrali j¹, nie tylko

Na dobre, ale i na z³e.
Wiêc czego oni od nas chc¹? Raptem sprawy nabrzmia³y, a sta³o siê to za
spraw¹ zapowiedzi drakoñskiej podwy¿ki cen �mieci. Z 9 z³ na osobê
miesiêcznie do 33, 48 z³. A¿ 372 procentowy wzrost!?

To by³by niechlubny rekord Polski.
Tak¹ propozycjê Pani Wójt przed³o¿y³a szanownej Radzie. Co ciekawe,
do tej wysoko�ci nie przyznaje siê nawet firma zajmuj¹ca siê wywozem
�mieci!? Zreszt¹ i gwoli prawdzie radni z przytupem, czyli jednog³o�nie,
j¹ odrzucili. Rozpisano drugi konkurs. Znowu nic... My pozwolili�my siê
przyjrzeæ tej w sumie

�MIERDZ¥CEJ SPRAWIE.
Jak poda³a TVP, w opinii radców ministerialnych, podwy¿ka jest wszêdzie
bardzo du¿a, ale ich zdaniem nie powinna przekroczyæ 110% dotychcza-
sowych op³at!? Wzrost kosztów jest przede wszystkim skutkiem decyzji
pañstwowych i marsza³ków województw. Pierwsza sprawa wi¹¿e siê
z Uchwa³¹ Rz¹dow¹ o tym, ¿e �do �mieci� gmina nie mo¿e dop³acaæ.
Druga pozycja to tzw. op³ata Marsza³kowska za sk³adowanie, która
w przeci¹gu trzech lat wzros³a o 59% (r. 2018 - 140 z³ za tonê; 2019 r. -
170 z³; 2020 r. - 270 z³ za tonê). Trzecia pozycja to Rz¹dowe podwy¿ki
p³acy minimalnej, która �idzie do góry� o 24% (2018 r. - 2100 z³; 2019 -
2250 z³; 2020 - 2600 z³). Kolejny powód wzrostu cen stanowi¹ koszty
oleju napêdowego - wzrost o 12,2% (w roku 2018 wynosi³y 4,70 z³ za litr;
2019 - 4,80 z³; a obecnie w grudniu 2019 kszta³towa³y siê na poziomie
4,99-5,50 z³ za litr). W dodatku to s¹ ceny detaliczne, a nie hurtowe.

Jak jest gdzie indziej?
Radni miasta Be³chatowa ustalili stawkê 19 z³ miesiêcznie od osoby (przy
czym oferty firm spad³y w toku negocjacji z 44 mln z³otych do... 12,8
miliona z³otych). W £odzi - 24 z³ na osobê, w Konstantynowie i Toma-
szowie - 19,5 z³, a w Kutnie - 18 z³otych (cena z przetargu z czerwca 2019 r.).
Podobnie jest w ca³ym kraju, gdy¿ w Katowicach op³ata wzros³a z 14 do
21,30 z³, w Kielcach z 9,50 do 20 z³, w Lesznie  z 11,50 do 24 z³,
w Malborku z 13,50 do 20 z³, w Wa³brzychu z 12 do 27 z³. Wy³ama³o siê
z tego tylko pod³ódzkie G³owno, gdzie op³aty za �mieci segregowane wy-
windowano do wysoko�ci 33,5 z³ na osobê miesiêcznie (z obecnych 12,90
z³otych). Zreszt¹ ich porównywanie bez uwzglêdnienia okresu poprzed-
niej podwy¿ki i wzrostu ilo�ci �mieci jest w istocie bezsensowne. To tak
jakby kto� chcia³ zrównaæ

Gruszki z jab³kami.
Tylko dlaczego nawet gminni radni przeb¹kuj¹, ¿e wina wysokiej ceny za
�mieci le¿y po stronie... gminy. Poniewa¿ radnym podsuniêto dane,
w których m.in. zawy¿ono a¿ o 18,7% liczbê wywo¿onych �mieci. Ponadto
w kosztach uwzglêdniono, ¿e za ponad 1000 osób, które dotychczas nie
p³aci³y, zap³ac¹ - ci co p³ac¹ prawid³owo. Jak trafnie ocenia to jeden
z czytelników w e-kutno sprawa op³at w gminie Kutno nie dotyczy trójki
pracowników gminy, a wiêc wójtowej, która zamieszkuje w gminie Nowe
Ostrowy, sekratarza wywodz¹cego siê z miasta i dyrektorki z ¯ychlina.
Wyra¿amy przekonanie, ¿e to Wójt gminy Kutno w szerszym ni¿ dotych-
czas zakresie zajmie siê i trudnymi problemami gospodarczymi. Ona ma
ten obowi¹zek i za to g³ównie jej p³ac¹! Równie¿ i za to, aby klarownie
wyt³umaczyæ mieszkañcom gminy Kutno m.in.:

Dlaczego podwy¿szone op³aty za �mieci miesiêcznie wynosz¹
aktualnie 28 z³ od osoby.

/A.S./
P.S. W naszych rozwa¿aniach �wiadomie pominêli�my temat o karnych
op³atach za niesegregowanie �mieci.

Kto nie by³ w Kutnie, ten mo¿e nie wiedzieæ, jaki trudny dla inwestycji
miasta Kutna by³ miniony rok 2019. Przyczyni³y siê do tego skokowo
rosn¹ce ceny w budownictwie, jak i braki wykonawców. Spowodowa³y
od³o¿enie - ad acta - rozbudowy biblioteki miejskiej i terenów nad Ochni¹
(z rosarium). �Zgubi³o siê� równie¿ oko³o 10 milionów z³otych dotacji
na odbudowê Pa³acu Saskiego. Ale równie¿ zem�ci³ siê optymizm w³adz,
które liczy³y na to, ¿e owa budowa da siê wyremontowaæ bez rozbiórki
muru pruskiego. Z panoramy Kutna zniknê³y dotychczasowe symbole
miasta: wie¿owiec �Odlewni� i wybudowana jako ostatnia hala fabryczna
�Kraju�. Ju¿ niewielu ludzi pamiêta, ¿e by³ taki zak³ad, który przetrzyma³
103 lata (w tym dwie wojny �wiatowe). Ale jak to w Polsce - pad³, gdy¿ nie
przetrwa³ polskiego kapitalizmu. W sportowe ambicje mieszkañców Kutna
�jak grom z jasnego nieba� uderzy³ nieoczekiwany cios, jakim okaza³a
siê decyzja o przerwaniu - w trakcie sezonu - dzia³alno�ci pierwszoligo-
wego klubu koszykarskiego... Przybywa za to nowy rynek przy placu
Wolno�ci. Chocia¿ wzbudza on co najmniej mieszane uczucia. �wiadczy
o tym chocia¿by fakt, ¿e czê�æ mieszkañców okre�la tê inwestycjê mia-
nem bunkra!? Co wiêcej!? Miêdzy innymi i kutnowskie firmy zrobi³y
pracownikom �wi¹teczn¹ frajdê. Wolne, co najmniej do 2 stycznia 2020
roku, a nawet do Trzech Króli! Tak po prawdzie, to trochê przymusowo
ca³e za³ogi musia³y �wzi¹æ� urlopy, a kto ju¿ nie mia³ zaleg³o�ci, to otrzy-
mywa³ dni wolne - bezp³atnie. Powodów by³o kilka. W�ród nich i ten, ¿e
by³ to dobry gest w³a�cicieli wobec pracowników!? Tak¿e, ¿e trwa pol-
skie prosperity gospodarcze (z tym, ¿e skoñczy siê po majowych wybo-
rach prezydenckich, bo najlepsza propaganda nie zast¹pi twardych praw
ekonomii). Za� malkontenci twierdz¹, ¿e na ten fakt mia³ wp³yw brak
zbytu na produkowane towary i kryzys trwa w Polsce ju¿ co najmniej pó³
roku... Kto ma racjê? Pojawi³ siê kolejny, drugi ju¿ Mc Donald�s. Bli-
sko�æ autostrad spowodowa³a, ¿e Kutno i okolica bêdzie wkrótce mia³a
nie tylko nadmiar marketów, ale i za du¿o hal hurtowni na wynajem. Taka
sama sytuacja �grozi� nam równie¿ w hotelarstwie, restauracjach oraz
salach weselnych. Ale co tam! Niech Kutno siê rozwija, buduje jeszcze
wiêcej mieszkañ, bo nic tak nie wp³ywa na wzrost liczby mieszkañców
jak mieszkania. Dla tego i nastêpnych pokoleñ. Jednak podzielam opiniê
wyg³oszon¹ na grudniowej Sesji Rady Miasta Kutno przez wiceprezy-
denta miasta Kutna Jacka Boczkajê, ¿e rok 2020 bêdzie trudny - niestety
- dla naszego miasta. I to niezale¿nie od tego, czy w pe³ni zdrowy bêdzie
prezydent miasta Kutno Zbigniew Burzyñski.

Z najlepszymi ¿yczeniami Noworocznymi - Andrzej Stelmaszewski

Życzę sobie i innym
¯yczê nam wszystkim zdrowia dobrego,
bo bez niego nie ma o czym gadaæ.
W obu izbach Parlamentu m¹drego.
By na troski znalaz³a siê dobra rada.

By�my wybrali prezydenta z pe³nym przekonaniem,
¿e bêdzie prawdziwym przedstawicielem Polaków,
zapracuje na wiêkszo�ci narodu zaufanie,
godnym bêdzie uczestnikiem �wiatowych szlaków.

¯yczmy sobie wszyscy ¿yczliwo�ci.
By u�miechu nie brak³o nawet w polityce.
Optymizmu przy zwalczaniu trudno�ci.
Tak¿e na sukcesy sportowe naszych liczê!

¯yczê rodakom, by ten 2020 rok
od poprzednich nie by³ gorszy.
Zgodê narodow¹ przybli¿y³ choæ o krok,
a na konieczne zakupy nie brak³o nam forsy.

Kazimierz Ci¹¿ela

Trwaj¹ce od kilku lat konflikty p³ynnie przechodz¹ na nowy rok 2020.
Podzielona klasa polityczna jest w niszcz¹cym zwarciu i toczy bój w stylu
wolnej amerykanki. Nie obowi¹zuj¹ tutaj ¿adne regu³y. Istot¹ tej walki
jest, by przeciwnika wdeptaæ w ziemiê i skutecznie st³amsiæ. Równie¿
spo³eczeñstwo nie jest w stanie wyzwoliæ siê z g³êbokich podzia³ów,
które zosta³y narzucone przez politycznych wojowników i walczaków.
Na rok 2020 mamy ró¿ne marzenia i ¿yczenia. Przytoczê tylko kilka
z nich. Uto¿samiaj¹ siê z nimi liczne zastêpy sk³óconych polityków i grupy
podzielonego spo³eczeñstwa.
1. Marzenia i ¿yczenia dotycz¹ce oczekiwania, ¿e rz¹dz¹cy zapewni¹ nam
dostatek w postaci szerokiego strumienia pieniêdzy, które wype³ni¹
nasze kieszenie.
2. Marzenia i ¿yczenia, by gospodarka rozwija³a siê dynamicznie, by wiek
emerytalny by³ dalej obni¿any, a ceny sta³y w miejscu i zarobki ros³y.
3. Marzenia i ¿yczenia, by rz¹dz¹cy wreszcie ustawili w³adzê s¹downicz¹
tak, ¿eby by³a uleg³a i nie podskakiwa³a w³adzy.
4. Marzenia i ¿yczenia, by w³adza ustawodawcza i wykonawcza szano-
wa³a konstytucyjne zapisy o niezale¿no�ci w³adzy s¹downiczej.
5. Marzenia i ¿yczenia rz¹dz¹cych, by opozycja cicho siedzia³a, nie
atakowa³a w³adzy i nie szuka³a afer.
6. Marzenia i ¿yczenia opozycji, by w³adza przestrzega³a konstytucji
i demokratycznych regu³.
7. Marzenia i ¿yczenia, by klasa polityczna potrafi³a ze sob¹ rozmawiaæ,
by spory by³y merytoryczne, by ustawodawstwo by³o przemy�lane i od-
powiedzialne oraz odpowiada³o potrzebom spo³eczeñstwa i pañstwa.
Jak widzimy, w powy¿szym zestawieniu podzieleni politycy i podzielone
spo³eczeñstwo maj¹ tak ró¿ne i wykluczaj¹ce siê marzenia i ¿yczenia, ¿e
jest wielce prawdopodobne, i¿ w roku 2020 bêdziemy mieli kolejny etap
wojny polsko-polskiej.       Krzysztof Wac³aw Dêbski

MARZENIA I ŻYCZENIA
W gminie Kutno

DRAKOŃSKIE PODWYŻKI!?

Czytelniczy Hyde Park

W roku 2020 jest 13 �wi¹t ustawowo wolnych od pracy, z czego sze�æ przypada
w sobotê lub niedzielê, a siedem - w dni robocze. Jak zwiêkszyæ nasz¹ labê!? Czê�æ
kutnian ju¿ skorzysta³a z takiej okazji, gdy¿ wziê³a urlop 2 i 3 stycznia i w ten
sposób mog³a siê cieszyc pierwszymi sze�cioma wolnymi od pracy dniami. Kolejna
okazja trafia siê dopiero w kwietniu i w maju. Bowiem, gdy we�miemy urlop 29
i 30 kwietnia oraz 4-5 maja, to mo¿emy mieæ a¿ tydzieñ wolnego. W czerwcu za
jeden urlopu (12 czerwca) mo¿na mieæ 4 dni laby. W sierpniu �wiêto Wojska Pol-
skiego i Wniebowziêcia Maryi Panny - mo¿na z jednym dniem urlopu - 14 lub 17
sierpnia - mieæ 3 dni wolne od pracy. W 2020 r. warto zaplanowaæ resztê 6 dni
urlopu, aby uzyskaæ dwa tygodnie urlopu (od 28-31 grudnia oraz 4 i 5 stycznia, do
pracy wrócimy dopiero 7 stycznia). W 2020 roku bêdziemy pracowaæ 2 dni mniej
ni¿ w 2019 r. Na dodatek bêdziemy odpoczywaæ jeden dzieñ krócej. Wszystkiego
Najlepszego!        Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze opinie,
które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�.

MNIEJSZA LABA
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Czy Pañstwo wiecie, ¿e Hotel Dwór Sójki mie�ci siê w budynku (pa³acu),
który powsta³ 200 lat temu, w 1820 r. (ca³¹ budowê zakoñczono w 1825 r.).
Wybudowa³ go Feliks Cielecki, o¿eniony z Franciszk¹ z Zawiszów Czar-
nych. Obecnie dwór ten jest w³asno�ci¹ Pañstwa Krystyny i Tadeusza
Bombrychów, którzy odkupili go w 2000 r., wraz z parkiem, od Urzêdu
Gminy Strzelce, który nadawa³ siê do kompletnej modernizacji (od od-
wodnienia, a skoñczywszy na dachu). Jego uroczyste oddanie nast¹pi³o
29 sierpnia 2012  r. (po 12 latach remontów). Co ciekawe, w³a�ciciele
w trakcie odbudowy tej ruiny zainteresowali siê równie¿ jego histori¹
i lud�mi zamiekszkuj¹cymi ten dwór. Wszystko to przedstawi³a w swojej
ksi¹¿ce �Dwór w Sójkach i jego mieszkañcy� krakowianka Magdalena
£ukomska, któr¹ zaintrygowa³y pamiêtniki hrabiny Stefanii Moszyñskiej
z Cieleckich, jednej z w³a�cicielek tego maj¹tku.
(...) Budynek wzniesiono na planie litery �H�. Do �rodkowej parterowej
czê�ci przylegaj¹ piêtrowe skrzyd³a boczne. W czê�ci centralnej fasady
znajduje siê neogotycki portyk zwieñczony trójk¹tnym tympanonem wspar-
tym na czterech kolumnach. Zewnêtrzne kolumny s¹ podniesione i tworz¹
mini wie¿yczki zwane pylonami. Tympanon niegdy� zdobi³y blanki. By³ to
charakterystyczny element dekoracyjny w architekturze neogotyku. Na
jednej z najstarszych fotografii dworu w Sójkach wykonanej w 1899 roku
jeszcze widaæ tê dekoracjê. W latach pó�niejszych zosta³a ona usuniêta.
Nad wej�ciem g³ównym umieszczono herb rodziny Cieleckich - Zaremba,
natomiast na szczycie portyku widniej¹ dwa herby: Na³êcz i £abêd�.
Z zewn¹trz dwór zachowa³ dawn¹ bry³ê i zosta³ odnowiony z wielk¹ dba-
³o�ci¹ o ka¿dy detal architektoniczny. Natomiast jego wnêtrza czê�ciowo
przebudowano, najpierw na potrzeby szko³y, a podczas ostatniej renowacji
na potrzeby hotelu. Jednak ze wzglêdu na fakt, ¿e siedziby ziemiañskie
budowano wed³ug pewnego schematu, mo¿emy z ³atwo�ci¹ odtworzyæ
czê�æ ogólnodostêpn¹ dworu w Sójkach. G³ówne wej�cie prowadzi³o do
obszernego holu. St¹d na prawo wchodzi³o siê do gabinetu pana domu,
a na lewo do biblioteki, która w Sójkach prawdopodobnie stanowi³a osob-

Jan Hrabia Moszyñski herbu Na³êcz (1877-1938)
Urodzi³ siê w Krakowie w 1877 roku. By³ nie�lubnym synem Stefanii
z Cieleckich Moszyñskiej i malarza Wojciecha Kossaka. Prawnie zosta³
uznany za syna hrabiego Jerzego Moszyñskiego. Gdy ukoñczy³ pierwszy
rok ¿ycia, zamieszka³ z matk¹ w Sójkach. Wychowywa³ siê w atmosferze
ziemiañskiego dworu. Absolwent elitarnej wiedeñskiej szko³y: Akademii
Terezjañskiej (Theresianum) Jest to szko³a o wspania³ych tradycjach
za³o¿ona przez cesarzow¹ Mariê Teresê w 1746 roku. Od XIX wieku kszta³ciæ
siê w niej mogli ch³opcy z rodzin szlacheckich i mieszczañskich, którzy
mieli w przysz³o�ci zostaæ wysokimi urzêdnikami administracji austriac-
kiej. Jan nawi¹zuje tam serdeczne przyja�nie z przysz³ymi dyplomatami,
ambasadorami i wysokimi rang¹ wojskowymi. W�ród jego kolegów s¹
te¿ arystokraci, ksi¹¿êta, a nawet król Egiptu Abbas I. Wysoki poziom
nauczania i nadzwyczajna szkolna dyscyplina ukszta³towa³y charakter
ch³opca. Musia³ byæ niezwykle pracowity, tym bardziej, ¿e rozpoczynaj¹c
naukê nie zna³ jeszcze dobrze jêzyka niemieckiego, w którym odbywa³y
siê zajêcia. Z czasem jednak opanowa³ go doskonale. Uczy³ siê te¿ religii,
³aciny, greki, geografii, historii, matematyki. W pó�niejszych latach dosz³y
nauki przyrodnicze, fizyka i filozofia. Oprócz sta³ych przedmiotów uczniowie
uczestnicz¹ w dodatkowych, wybranych przez siebie zajêciach, takich jak
gra na fortepianie i nauka jêzyka obcego. Przez kilka lat pe³ni³ zaszczytn¹
funkcjê pazia dworu wiedeñskiego � by³o to szczególne wyró¿nienie dla
ucznia tej szko³y. Podczas ceremonii obchodzonych na Wielkanoc 1894
roku, w piêknym paziowskim stroju, us³uguje samemu cesarzowi Fran-
ciszkowi Józefowi I. Warto dodaæ, ¿e tytu³ pazia mogli otrzymaæ tylko
wychowankowie Akademii Terezjañskiej, w tym tak¿e Polacy ze szla-
checkich rodów. Paziów by³o trzydziestu, a ka¿dy z kandydatów musia³
wyró¿niaæ siê szczególnymi osi¹gniêciami i doskona³¹ prezencj¹. Uczest-
niczyli w wielu wa¿nych uroczysto�ciach dworskich. Po ukoñczeniu Aka-
demii studiowa³  prawo na Uniwersytecie Wiedeñskim. W czasie studiów
Jan podj¹³ pierwsze próby dziennikarskie. Do wydawanego w Warszawie
czasopisma: �Je�dziec i My�liwy� posy³a³ bie¿¹ce wiadomo�ci sportowe.
Pisze wiersze. Przejawia te¿ zdolno�ci artystyczne. Obdarzony niezwyk³¹
fantazj¹, ponoæ od rêki, na zawo³anie rysuje znakomite karykatury. Zna³
cztery jêzyki obce (angielski, niemiecki, francuski i w³oski). Uzdolniony
artystycznie, rysowa³, pisa³ wiersze i artyku³y do czasopism. Po powrocie
z Wiednia obj¹³ gospodarstwo w Sójkach. Zosta³ gospodarzem i ziemia-
ninem. Jan Moszyñski by³ lubiany i ceniony przez okolicznych miesz-
kañców i s¹siadów. Ponad dziesiêæ lat by³ wójtem Gminy Sójki. Udziela³
siê spo³ecznie w licznych organizacjach, instytucjach, stowarzyszeniach.
Wspiera³ je finansowo. Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³o�ci w³¹czy³
siê czynnie w ¿ycie spo³eczno-polityczne. By³ m.in. prezesem Rady Szkolnej
pow. kutnowskiego, w 1919 r. zostaje  prezesem kutnowskiego oddzia³u
PCK. W 1920 r. podczas wojny polsko-sowieckiej zostaje cz³onkiem
Powiatowego Obywatelskiego Komitetu Obrony Pañstwa. W lipcu 1920 r.
wst¹pi³ do 203 Ochotniczego Pu³ku U³anów z którym odby³ ca³¹ kampaniê
wojenn¹. Po jej zakoñczeniu przekaza³ na rzecz powstañców �l¹skich 400
tys. marek polskich. Pomaga³ te¿ finansowo i organizacyjnie kutnowskim
harcerzom.  W 1925 zosta³ prezesem Zwi¹zku Hallerczyków w Kutnie.
Po przewrocie majowym opowiedzia³ siê po stronie Józefa Pi³sudskiego.
W 1927 zosta³ prezesem zarz¹du pow. Partii Pracy, która wesz³a do Bez-
partyjnego Bloku Wspó³pracy z Rz¹dem. W tym samym roku zorganizo-
wa³ zespó³ redakcyjny i zacz¹³ wydawaæ �G³os Pracy�Jesieni¹ ukazuje
siê pierwszy numer tygodnika �G³os Pracy�. Jan Moszyñski zostaje jego
redaktorem. Realizuje siê jako dziennikarz. Publikuje ciekawe artyku³y
i wiersze. Przez kilka lat prowadzi te¿ sta³¹ rubrykê: �Kronika Ziemi
Kucieñskiej�.Z inicjatywy hrabiego Moszyñskiego powstaje jednostka
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w D³ugo³êce. Zostaje jej prezesem. W 1928 r.
pojawiaj¹ siê pierwsze symptomy wielkiego kryzysu gospodarczego.
Maj¹tek w Sójkach podupada. Hrabia Moszyñski decyduje siê na sprzeda¿
swoich dziedzicznych dóbr i przeprowadza sie do Torunia. Przyjaciele,
s¹siedzi i wspó³pracownicy ¿egnaj¹ go z ogromnym ¿alem. Ludwik Cunke,
pracownik Starostwa, na ³amach czasopisma �G³os Pracy�, pisze o ogromnej
wiêzi Jana Moszyñskiego z Ziemi¹ Kutnowsk¹. Wspomina dzia³alno�æ
spo³eczn¹ i charytatywn¹ hrabiego, a tak¿e jego oddanie sprawom regio-
nu. Podkre�la jego walory osobiste, wybitn¹ inteligencjê, wysok¹ kulturê
i serdeczno�æ. Na pocz¹tku 1929 r. roku Jan Moszyñski ofiarowuje ze
swojej bliblioteki Wydzia³owi Powiatowemu w Kutnie 2300 tomów ksi¹-
¿ek o warto�ci 25.000 z³. S¹ to dzie³a w czterech jêzykach. Darowizna ta
przyczynia siê do powstania pierwszej publicznej biblioteki w Kutnie.
utworzonej przez Radê Szkoln¹ Pow. w 1931 pod nazw¹ Biblioteki
Sejmikowej im. Józefa Pi³sudskiego. Czê�æ dokumentów z rodzinnej
kolekcji ofiarowa³ do muzeum w £owiczu, które powstawa³o w tamtym
czasie, z inicjatywy W³adys³awa Tarczyñskiego.
Zmar³ w Toruniu w 1938 roku. Spoczywa na cmentarzu �w. Jerzego
w Toruniu.Z nekrologu, który rodzina zamie�ci³a w Kurjerze Warszaw-
skim, dowiadujemy siê, ¿e zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi,
Medalem za Wojnê 1920 roku i Medalem Dziesiêciolecia Niepodleg³o�ci.

Krystyna ,Tadeusz Bombrych                                      Kutno. 24.10.2019 r.
Hotel Dwór Sójki
Sójki 1, 99-307 Strzelce

Prezydent Miasta Kutno
Pl. Marsz. J. Pi³sudskiego 18,  99-300 Kutno

Dot. nazwy nadania nazwy ulicy.
Jako w³a�ciciele Dworu w Sójkach, zwracamy siê z pro�ba o rozpatrzenie
naszego wniosku dotycz¹cego nadanie jednej z ulic w Kutnie nazwy
- Jana hr. Moszyñskiego. Pragniemy podkre�liæ, ¿e w roku 2017 minê³o
sto czterdzie�ci lat od urodzin hrabiego Jana Moszyñskiego. W 2018 r.
przypad³a osiemdziesi¹ta rocznica jego �mierci. W 2020 r. Dwór w Sój-
kach bêdzie uroczy�cie obchodziæ swoje 200-lecie. Zwieñczeniem tych
wszystkich rocznic i oraz podkre�leniem zas³ug cz³owieka, który w pe³ni
zas³u¿y³ siê dla Kutna i rejonu, niech bêdzie nadanie jednej z ulic nazwy:

Jana hrabiego Moszyñkiego (1877-1938)
W za³¹czeniu krótka notatka dotycz¹ca ¿ycia Jana hr. Moszyñskiego
z Sójek. Natomiast pe³ny biogram ukaza³ siê w trzecim tomie Kutnow-
skiego S³ownika Biograficznego.

Z powa¿aniem - Krystyna, Tadeusz Bombrych

NOWA ULICA...

DWÓR SÓJKI
ne pomieszczenie. Na wprost znajdowa³y siê drzwi do przestronnego
jasnego salonu po³¹czonego amfilad¹ z jadalni¹ i dalej z pokojem
kredensowym. Z salonu mo¿na by³o wyj�æ na taras i do ogrodu. Pod³ogi
w pokojach reprezentacyjnych,  w salonie,  w gabinecie i w bibliotece
wy³o¿ono piêknym parkietem. Kwadraty z³o¿one z dwóch gatunków drewna,
jasnego i ciemnego, tworzy³y ciekawe wzory z motywami geometrycznymi
i ro�linnymi. Zachowa³ siê niewielki fragment parkietu z biblioteki, który
daje nam pogl¹d na to, jak okazale pod³ogi musia³y niegdy� wygl¹daæ.
Dwór wype³nia³y cenne meble i rodzinne pami¹tki. W salonie sta³ pali-
sandrowy fortepian, wygodne sofy i fotele, ¿ardiniery, mahoniowe sto³y
przykryte koronkowymi obrusami. By³o to najbardziej reprezentacyjne
pomieszczenie, urz¹dzone wed³ug najnowszej mody. �ciany ozdabia³y, nie
tylko portrety Mikorskich i Cieleckich, ale te¿ obrazy znanych malarzy
jak Baciarelli czy Grassi. Ca³o�ci dope³nia³y kryszta³owe lustra w z³oco-
nych ramach, wspania³e srebra, zastawy sto³owe z monogramami, porce-
lana i deko racje tworzone przez artystycznie uzdolnion¹ hrabinê
Moszyñsk¹: �...znowu zaczê³am �panneaux� [boazeriê - przyp. autora]
na trzecia ju¿ �cianê salonu szkicowaæ�. W sójeckim dworze du¿¹ war-
to�æ stanowi³a biblioteka uzupe³niana przez wszystkie pokolenia rodziny
Cieleckich, a pó�niej Moszyñskich. Ksiêgozbiór z³o¿ony ze starodruków
oraz ksi¹¿ek w jêzyku polskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim wzbo-
gaca³y bia³e kruki i limitowane wydania albumowe. W bibliotece Cieleccy
i Moszyñscy gromadzili wa¿ne dokumenty, listy i pami¹tki, które tworzy³y
rodzinne archiwum. (...)
Losy dworu i jego mieszkañców mog³yby siê staæ scenariuszem do tele-
wizyjnego serialu. Do�æ stwierdziæ, ¿e hrabina Stefania Moszyñska mia³a
gor¹cy romans z malarzem Wojciechem Kossakiem, którego owocem by³o
dziecko (syn Jan urodzi³ siê w styczniu 1877 r.). Jak siê dogadacie z aktu-
alnymi w³a�cicielami tego dworu to opowiedz¹ wam o �Faryseuszach.
Rycerzach Chrystusa�, czy komedii �Odwet� napisanej przez Zygmunta
Przybylskiego, a dedykowanej �Pani Hrabinie Stefanii Moszyñskiej�.
Odwied� wiêc Dwór - Hotel Sójki nie tylko dla noclegu, czy posi³ku, ale
równie¿ jako zabytku polskiej kultury.
Opowie�æ Krystyny i Tadeusza Bombrychów, w³a�cicieli - spisa³ Andrzej
Stelmaszewski

Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego
sp. z o.o., czyli TBS Kutno, od pocz¹tku 2020
roku zarz¹dza budynkiem Wspólnoty Miesz-
kaniowej nr 12 w Trêbkach. Spó³ka zajmie
siê m.in. uporz¹dkowaniem finansów wspól-
noty, uchwaleniem niezbêdnych funduszy,
egzekucj¹ zaleg³o�ci czynszowych (warto
w tym miejscu wspomnieæ, ¿e najwiêksze
zobowi¹zania wobec wspólnoty ma Gmina
Szczawin za spraw¹ dzia³añ poprzedniego
wójta gminy, obecne w³adze deklaruj¹ chêæ
uregulowania zasz³o�ci). Najwiêkszym pro-
blemem wspólnoty Trêbki 12 i pozosta³ych
budynków wielorodzinnych jest ciep³o do
centralnego ogrzewania wytwarzane w lokal-
nej kot³owni przez reaktywowan¹ spó³dziel-
niê. Koszty ciep³a dla potrzeb c.o. kszta³tuj¹
siê na poziomie 6 z³/m2 w skali roku. Zarz¹d
spó³dzielni, na czele którego stoi p. Barbara
Matczak, osoba bardzo energiczna i zdeter-
minowana do utrzymania �na ruchu� kot³owni
póki Zarz¹dca, czyli TBS nie wykona termo-
modernizacji i zmiany sposobu ogrzewania
i wytwarzania ciep³ej wody w budynkach,
które zawr¹ z TBS-em umowê o zarz¹dzanie.

TBS WCHODZI DO TRĘBEK
Przysz³e remonty poszczególnych budynków
powinny byæ wykonane w jednym czasie,
¿eby po ich wykonaniu kot³ownia mog³a
zostaæ wy³¹czona na zawsze. W wypadku,
kiedy remonty nie zostan¹ wykonane równo-
cze�nie we wszystkich budynkach, koszt ener-
gii cieplnej wytwarzanej w kot³owni dla
budynków niezmodernizowanych mo¿e wzro-
sn¹æ do 12 z³/m2 w skali roku. Spytali�my
prezesa TBS-u p. Jacka Urbaniaka co s¹dzi
na temat przejmowanych budynków w miej-
scowo�ci Trêbki: �Na razie jest to jeden
budynek 18 rodzinny, sytuacja jak ¿ywo przy-
pomina mi t¹, która zdarzy³a siê kilka lat temu
w Strzelcach - du¿e pok³ady nieufno�ci z ka¿-
dej strony. W miarê up³ywu czasu nieufno�æ
zmienia³a siê w zaciekawienie, w trakcie
wykonywanych modernizacji nawi¹zywa³a siê
niæ sympatii i zaufania, a po zakoñczeniu
remontów zadowolenie mieszkañców rekom-
pensowa³o w zupe³no�ci wcze�niejsze nega-
tywne odczucia. My�lê, ¿e w Trêbkach bêdzie
podobnie, bo w³a�ciciele tych lokali nie maj¹
ju¿ czasu na czekanie. Przyszed³ czas podej-
mowania decyzji��.
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I �Stacja Kutno� - 12-13 listopada 2005
I miejsce - Aleksandra Kwiatkowska z Bydgoszczy za piosenki �Zostañ
ze mn¹� i �Piosenka jest dobra na wszystko�.
II miejsce - Joanna Zieliñska z Kutna za piosenki �Ballada jarzynowa�
i �Portugalczyk Osculati�.
III miejsce - Kamila Sawicka z Kutna za piosenki �Ja Pana w podró¿
zabiorê� i �Nie odchod��.
Wyró¿nienia: Aleksandra Meler z Bydgoszczy za piosenki �Piosenka jest
dobra na wszystko� i �¯egnaj kotku�, Monika Kluszczyñska z £odzi za
piosenkê �Dla Ciebie jestem sob¹�, Paula £apa ze Zdun za piosenkê
�Weso³y deszczyk�.

II �Stacja Kutno� - 19-20 pa�dziernika 2006
I miejsce - Joanna Kaczmarek z Wroc³awia za piosenkê �Kaziu, zakochaj siê�.
II miejsce - Anna Tañska z Warszawy za piosenkê �Odrobina mê¿czyzny�.
III miejsce - Kamila Sawicka z Kutna za piosenkê �Utwierd� mnie�.
Wyró¿nienia: Monika Kluszczyñska z £odzi za piosenkê �SOS�. Marcin
Radke z Konina za piosenkê �O, Kutno�, Paulina �nieæ z Pi¹tku za pio-
senkê �Zakocha³am siê w czwartek niechc¹cy�. Nagroda Prezydenta Mia-
sta Kutna - Marcin Radke z Konina za piosenki �O, Kutno� i ��mieræ
ptaka�. Nagroda Starosty Kutnowskiego - Maciej Maciejewski z Kutna
za piosenki �¯egnajcie uda panny Lali� i �Pas cnoty�. Nagroda Publicz-
no�ci - Maciej Maciejewski z Kutna.

III �Stacja Kutno� - 25-28 pa�dziernika 2007
I miejsce - Ma³gorzata ¯urañska z Bydgoszczy za piosenki �Nie, nie, nie
bud�cie mnie� i �Nie pamiêtam�.
II miejsce - Edyta B³oñska z Wroc³awia za piosenki �Na wypadek, gdyby
to nie skoñczy³o siê ma³¿eñstwem� i �Jeszcze w zimie mia³am imiê�.
III miejsce - Marcin Radke z Konina za piosenki �W kawiarence <Su³tan>�
i �Na ca³ej po³aci �nieg�.
Wyró¿nienia: Kamil Banasiak z Warszawy za piosenki �Jesienna dziew-
czyna� i �Po kompocie� Dorota Pietraszuk z Bia³ej Podlaskiej za piosenki
�Pejza¿ bez Ciebie� i �Droga do Ciebie�, Szymon Piotrowski z Kutna za
piosenki �Ballada z trupem� i �Pejza¿ bez Ciebie�. Nagroda Prezydenta
Miasta Kutna - Edyta B³oñska z Wroc³awia. Nagroda Publiczno�ci -
Pawe³ Nodzak z Gubina za piosenki �Przeklnê Ciê� i �Ju¿ k¹piesz siê nie
dla mnie�.

IV �Stacja Kutno� - 23-26 pa�dziernika 2008
I miejsce - Barbara Dominiak z £odzi za piosenki �Shimmy szuja� i �Nie
odchod��.
II miejsce - Jagoda Kurpios z Wroc³awia za piosenki �Nie bud�cie mnie�
i �SOS�.
III miejsce - Aleksandra Krupa z Wroc³awia za piosenki �Oczy przezro-
czyste� i �Ubóstwiam drakê�.
Wyró¿nienia: Martyna Ciok z Warszawy za piosenki �Tango - Kat� i �To
bêdzie mi³o�æ niedu¿a�, £ukasz Goc³awski z Trzcianki za piosenki �To
by³o tak� i �Je¿eli kochaæ�, Marta Brz¹ka³a z Perzowa za piosenki �Pej-
za¿ bez ciebie� i �Do ciebie sz³am�. Nagroda Prezydenta Miasta Kutna
- Barbara Dominiak z £odzi. Nagroda Publiczno�ci - £ukasz Goc³awski
z Trzcianki

V �Stacja Kutno� - 19-22 listopada 2009
I miejsce - Agnieszka �Czapi� Trzepizur z Warszawy za piosenki �Z¹b
zupa d¹b� i �A ta Tola�.
II miejsce - Ewelina Stankiewicz z Kutna za piosenki �W czasie deszczu
dzieci siê nudz¹� i �Bo we mnie jest seks�.
III miejsce - Ma³gorzata Szarek z Warszawy za piosenki �Na ca³ej po³aci
�nieg� i �Weso³y deszczyk�.
Wyró¿nienia: Ma³gorzata Nakonieczna z Kielc za piosenki �Dla Ciebie
jestem sob¹� i �Embarras� i Zespó³ Wokalny �Bingo� z Kutna za piosenki
�O mamo, jaki pan �liczny� i �Ballada jarzynowa�. Nagroda Prezydenta
Miasta Kutna - Paulina Brzozowska z Bydgoszczy za piosenki �Rzuæ chuæ�
i �W s³owach �lad tylko zosta³�. Nagroda Publiczno�ci - Adrianna Ka�-
mierczak z Kutna za �Mambo Spinoza� i �Có¿ Ty mi uczyni³e��.

VI �Stacja Kutno� - 18-21 listopada 2010
I miejsce - Joanna Kucharczyk z Warszawy za piosenki �Oczy przezro-
czyste� i �Mój list�.
II miejsce - Ma³gorzata Nakonieczna z Kielc za piosenki �O, Romeo!�
i �Panienka z temperamentem�.
III miejsce - Karolina S³yk z P³ocka za piosenki �Mi³o�æ do panny przed-
wojennej� i �Stacyjka Zdrój�.
Wyró¿nienia: Katarzyna Szczepañska z W³oc³awka za piosenki �Zacna
Kasia� i �Jesienne li�cie� i Kamila Banasiak z Kutna za piosenki �Ubó-
stwiam drakê� i �Panienka z temperamentem�. Nagroda Prezydenta Miasta
Kutna - Katarzyna Szczepañska z W³oc³awka. Nagroda Publiczno�ci
- Kamila Banasiak z Kutna.

VII �Stacja Kutno� - 17-20 listopada 2011
I miejsce - Matylda Damiêcka z Warszawy za piosenki �Kapturek 62�
i ��mieræ ptaka�.
II miejsce - Barbara Dominiak z £odzi za piosenki �Ja proszê o ciszê�
i �To siê zdarza� i Daria Kostrzewska z Kutna za piosenki �Embarras�
i �Portugalczyk Osculati�.
III miejsce - Tadeusz Seibert z Malborka za piosenki �Jesienna dziewczyna�
i �Addio pomidory�.
Wyró¿nienia: Damian Rybicki ze Szczecina za piosenki �Jak tu ¿yæ
samotnie� i �Dziewica Anastazja� i Joanna Czajkowska z Torunia za pio-
senki �Jesienne li�cie� i �Portugalczyk Osculati�. Nagroda Prezydenta
Miasta Kutna - Barbara Dominiak z £odzi. Nagroda Publiczno�ci - Mag-
dalena Komur z Kutna za piosenki �Dzieciê tkaczy� i �Nie pamiêtam�.

VIII �Stacja Kutno� - 22-25 listopada 2012
I miejsce - Przemek Mazurek z Poznania za piosenki �SOS� i �Go³oled��.
II miejsce - Magdalena Howorska z Poznania za piosenki �Oczy przezro-
czyste i �Najcichszy tekst�.
III miejsce - Magdalena Miko³ajczyk z Miednicy za piosenki �Ju¿
k¹piesz siê nie dla mnie� i �Prys³y zmys³y�.
Nagroda Specjalna - Filip Matek z Wroc³awia za piosenki �Na Piêædzie-
si¹tej Avenue� i �Jesienne li�cie�.
Wyró¿nienia: Micha³ Szafraniec z Piñczowa za piosenki �Pod³a� i �Taka
Gmina� i Kamila Banasiak z Kutna za piosenki �Czemu zgubi³am korale�
i �Dziewica Anastazja�. Nagroda Prezydenta Miasta Kutna - Filip Ma³ek
z Wroc³awia. Nagroda Publiczno�ci - Przemek Mazurek z Poznania.

LAUREACI
�Stacja Kutno� - chronologia Nagroda Specjalna ufundowana przez Rodzinê Przyborów - Ma³gorzata

Wojciechowska z Warszawy.
IX �Stacja Kutno� - 21 -24 listopada 2013

I miejsce - Irena Melcer z Redy za piosenki �Pa, tato, pa!� i �Weso³a
Wielkanoc�.
II miejsce - Dominika Barabas z L¹dka Zdroju za piosenki �Nie bud�cie
mnie� i �Herbatka�.
III miejsce - Dorota Zygad³o z Wroc³awia za piosenki �Idê cienist¹ stron¹
ulicy� i �Sentimental Johnny�.
Nagroda Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - Pamela Adamik z Krakowa
za piosenki �Chodzê sobie zbieram rutkê� i �Manio to moje s³onko�.
Wyró¿nienia: Paulina Wróblewska z Kutna za piosenki �Ja dla pana czasu
nie mam� i �Embarras� i Monika Malczak z Kazimierza Dolnego za pio-
senki �Oczy przezroczyste� i �Puk, puk, puk�. Nagroda Prezydenta Miasta
Kutna - Irena Melcer z Redy. Nagroda Publiczno�ci - Irena Melcer z Redy.
Nagroda Specjalna ufundowana przez Rodzinê Przyborów - Joanna Pawlik
z Grodziska Mazowieckiego.

X �Stacja Kutno� - 20-23 listopada 2014
I miejsce - Dominika Barabas z Lusowa za piosenki �Zmierz� i �Taka
gmina�.
II miejsce - Lidia Pronobis z Torunia za piosenki �Modlitwa o pieni¹dze�
i �Garden party lady Marty�.
III miejsce - Piotr Kosewski z Sopotu za piosenki �Pod³a� i �Kapturek 62�.
Nagroda Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - Adrianna Ka�mierczak
z Kutna za piosenki �Panienka z temperamentem� i �Nie pamiêtam�.
Wyró¿nienia: Kamila Banasiak z Kutna za piosenki �Bojê siê tej melodii�
i �Zapomnia³am� i Aneta Strzeszewska z Warszawy za piosenki �W s³o-
wach �lad� i �Pan chce przede mn¹ odkryæ wnêtrze...�. Nagroda Prezy-
denta Miasta Kutna - Dominika Dobrosielska z Ciechocinka za piosenki
�Portugalczyk Osculati� i �Piosenka o walcu .Domino��. Nagroda
Publiczno�ci - Dominika Dobrosielska z Ciechocinka. Nagroda Specjal-
na ufundowana przez Rodzinê Przyborów - Dominika Dobrosielska z Cie-
chocinka.

XI �Stacja Kutno� - 16-22 listopada 2015
I miejsce - Karolina Micor z Gilowic za piosenki �Nie bud�cie mnie�
i �SOS�.
II miejsce - Paulina Wilczyñska z Olsztyna za piosenki �Zosia i u³ani�
i �Ballada o doktorze Praszczadku�.
III miejsce - Filip Kara� z Osiek za piosenki �Suflet� i �Zmierzch�.
Nagroda Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - Daria Zawia³ow z Kosza-
lina za piosenki �Najcichszy tekst� i �Ciep³a wdówka na zimê�.
Wyró¿nienia: Antka Koralewska z Kutna za piosenki �Prys³y zmys³y�
i �Nie bud�cie mnie� i Mateusz Kwapieñ z Wroc³awia - akompaniator.
Nagroda Starosty Kutnowskiego - Paulina Wilczyñska z Olsztyna.
Nagroda Prezydenta Miasta Kutna - Karolina Micor z Gilowic. Nagroda
Publiczno�ci - Paulina Wilczyñska z Olsztyna. Nagroda Specjalna ufun-
dowana przez Rodzinê Przyborów - Karolina Micor z Gilowic, Malwina
Kulisiewicz i Mateusz Kwapieñ z Wroc³awia.

XII �Stacja Kutno� - 14-20 listopada 2016
I miejsce - Marta Fitowska z Potêgowa za piosenki ��mieræ ptaka� i �Manio
to moje s³onko�.
II miejsce - Karolina Gwó�d� z Warszawy za piosenki �Z¹b zupa d¹b�
i �Bojê siê tej mi³o�ci�.
III miejsce - Filip Ma³ek z Krakowa za piosenki �List do jedz¹cej Eury-
dyki� i�Rzuæ chuæ�.
Wyró¿nienia: Magdalena Antczak z Konina za piosenki �Nie odchod��
i �¯egnaj kotku� i Beata Kawczyñska z Koszalina za piosenki �Zemsta�
i �Czemu zgubi³am korale�. Nagroda Starosty Kutnowskiego - Anna Win-
kler z Kutna za piosenki �Utwierd� mnie� i �Ju¿ k¹piesz siê nie dla mnie�.
Nagroda Prezydenta Miasta Kutna - Stephanie Jaskot i Agnieszka Bielecka
ze Szczecina, za piosenki �Tanie dranie� i �S.O.S�. Nagroda Publiczno�ci -
Anna Winkler z Kutna. Nagroda Specjalna ufundowana przez Rodzinê
Przyborów - Stephanie Jaskot i Agnieszka Bielecka ze Szczecina, Alek-
sandra Wylê¿ek z Bytomia, Katarzyna Mazurkiewicz z Warszawy.

XIII �Stacja Kutno� - 19-26 listopada 2017
I miejsce - Micha³ Dudkowski z Kutna za piosenki �To by³o tak� i �Ju¿
k¹piesz siê nie dla mnie�.
II miejsce - Karolina £opuch z Bratoszowa za piosenki �Zakocha³am siê
w czwartek niechc¹cy� i �W s³owach �lad�.
III miejsce - Marta Moszczyñska z Warszawy za piosenki �Najcichszy
tekst� i �Ciep³a wdówka na zimê�.
Wyró¿nienia: Monika Malczak z Kazimierza Dolnego za piosenki
�Zmierzch� i �Stacyjka Zdrój� i Emilia Hamerlik z Bielawy za piosenki
�Zmierzch� i �Ciep³a wdówka na zimê�. Nagroda Muzeum Polskiej Pio-
senki w Opolu - Moniak Malczak z Kazimierza Dolnego. Nagroda Starosty
Kutnowskiego - Anika Koralewska z Kutna za piosenki �Shimmy szuja�
i �Tango kat�. Nagroda Prezydenta Miasta Kutna - Piotr Zubek z Warszawy
za piosenki �Najcichszy tekst� i �Zimy ¿al�. Nagroda Publiczno�ci - Micha³
Dudkowski z Kutna. Nagroda Specjalna ufundowana przez Rodzinê Przy-
borów - Anna Wasielewska i Stanis³aw Deja z Lidzbarka i Piotr Zubek
z Warszawy. Specjalne wyró¿nienie od Tadeusza Pa³ki - Monika Malczak
z Kazimierza Dolnego.

XIV �Stacja Kutno� - 19-25 listopada 2018
I miejsce - Tadeusz Seibert z Malborka za piosenki �Pejza¿ bez Ciebie�,
�Ale ta bezczelna mina�.
II miejsce - Aleksandra Kwiatkowska z Bydgoszczy za piosenki
�Zmierzch� i �Czemu mnie nie prze�ladujesz�.
III miejsce - Paulina Serwatka z Zakroczymia za piosenki �Nie odchod��
i �Ju¿ k¹piesz siê nie dla mnie�.
Wyró¿nienia: Piotr Kosewski z Sopotu za piosenki �Tango Rzepicha�
i �Mambo Spinoza� i Grzegorz Walczak z W³oc³awka za piosenki �Ju¿
k¹piesz siê nie dla mnie� i �Upiorny twist�. Nagroda Muzeum Polskiej
Piosenki w Opolu - Julia Kuzyka z Nowodworców za piosenki �Manilla�
i �Czemu zgubi³am korale�. Nagroda Starosty Kutnowskiego - Tadeusz
Seibert z Malborka. Nagroda Prezydenta Miasta Kutna - Katarzyna Olczy-
kowska ze Szczecina za piosenki �No i jak tu nie jechaæ� i �Zakochamy
siê tak jak trzeba�. Nagroda Publiczno�ci - Marta Stachyra z Kutna za
piosenki �Tango Kat� i �Embarras�. Nagroda Specjalna ufundowana przez
Rodzinê Przyborów - Katarzyna Olczykowska ze Szczecina i Piotr
Kosewski z Sopotu. Specjalne wyró¿nienie od Tadeusza Pa³ki - Marta
Stachyra z Kutna.

XV �Stacja Kutno� - 21-24 listopada 2019 r.
I miejsce - Izabella Kurlanda i Bartosz Jakubowski z Warszawy za pio-
senki �B¹d� dobry i dla mê¿a� i �Ach, �ciana tak cienka�.

(...)  Na terenie powiatu kutnowskiego tajne nauczanie w zakresie szko³y
podstawowej prowadzi³o 29 nauczycieli, a 16 pedagogów w Generalnej
Guberni. Oprócz tajnego nauczania w zakresie szko³y podstawowej,
w Kutnie nauczycielka Helena Morawska realizowa³a program gimnazjum
i liceum przedwojennego - uczy³a sze�cioosobowy zespó³ rekrutuj¹cy siê
z uczniów 12-17 letnich. Byli to: Czes³aw Cichoñski, Irena Morawska-
Krupa, Zofia Wi�niewska, Jerzy Pszczó³kowski, Stefan Wasiñski i Urszula
Juszczyk. W wyniku tajnego nauczania egzamin dojrza³o�ci z³o¿y³o
w Kutnie 10 osób (7 dziewcz¹t i 3 ch³opców). Na poziomie szko³y �redniej,
komplety we w³asnych mieszkaniach prowadzi³y równie¿ Florentyna
Sieczkowska i Helena Dudziñska, nauczycielki Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego im. H. D¹browskiego, oraz Anna Bukalska i Anna Sobczyk-Fastyn.
Nauczyciele tajnego nauczania w Kutnie i powiecie kutnowskim:
� Kutno - Anna Bukowska, Helena Dudziñska, Helena Klêczek, Józef
Kroker, Jadwiga Ku�, Protazy Ku�, Pelagia £adykowska, Helena Morawska,
Stefania Pokrzywnicka, Anna Sobczyk, Flora Sieczkowska, Karolina
Szczepankowska, Irena Witczak, Kazimierz Wojtczak;
� Ostrowy - Eugenia Michalak, Janina Wolniewicz, Kazimierz Wolniewicz,
Kazimierz ¯akowicz;
� £a�niki - Stanis³aw Rolewski;
� Z³ota - W³adys³aw Cedmowski;
� Strzelce - Aleksandra Dom¿a³;
� Nowe - Maria Dudalska;
� Byki - Jerzy Juraszus, Zofia Juraszus;
� £êki - Anna Lewandowska;
� ¯arów - Ignacy Nowacki;
� Przyzórz - Janusz Olszewski;
� Suchodêbie - Eugenia Po�niak;
� Niechcianów - Janina Tomaszewska;
� Pniewki - Wanda Wawrzkiewicz;
� D¹browice - Wincenty Wojciechowski;
� ¯ychlin - Bronis³awa Dudkowska, Julia Iwanowska, Maria Kowalska,
Maria Nowacka;
� Felin - Boles³aw Siemaszkiewicz.
(...) Du¿e straty ponios³o nauczycielstwo powiatu kutnowskiego w kwietniu
1940 roku. Gestapo aresztowa³o wówczas 220 nauczycieli, co stanowi³o
80% ogólnej ich liczby. Po brutalnych przes³uchaniach zwolniono 175
osób, g³ównie kobiet. Byli osadzani w wiêzieniach �ledczych, obozach
przej�ciowych i jenieckich, wywo¿eni do obozów koncentracyjnych i na
roboty przymusowe do Niemiec.

Obraz gehenny kutnowskich nauczycieli
Wiêzienia �ledcze: Józefa Brzozowska i Jadwiga Zaciewska z Oporowa,
Mieczys³awa Butlerówna z Ostrów, Mieczys³awa Dudkowska ze SP nr 1
w ¯ychlinie, Eleonora Górka, Stefania Tomaszewska z Gimnazjum Kra-
wieckiego w Kutnie, Maria Nowacka z ¯ychlina, Zofia Paroli z Grodna,
Hipolit Po�niak z Suchodêbia, Andrzej R¹czka z SP nr 2 w Kutnie, Irena
Pruska z Bielawek, Anna Bielicka ze Strzelec, Stanis³aw Ja¿d¿yk z Muchnic.
Obozy koncentracyjne: Wiktor Czerwiñski i Stanis³aw £adacki z Wroczyn,
Maria Dudalska z Nowego, Mieczys³aw Kie³czewski z Wysokiej Wiel-
kiej, Maria Maniecka z ¯ychlina, Stanis³aw Walczak z Kaszew.
Obozy przej�ciowe: Maria Bigoszewska z Oporowa, Mieczys³aw Durys
z Ostrów, Maria Dusiowa z SP nr 2 w Kutnie, Leon Tomaszewski z Gimna-
zjum Krawieckiego w Kutnie, Stanis³aw W³odarski z Pleckiej D¹browy.
Uczestnicy kampanii wrze�niowej 1939 roku, wiêzieni w obozach jeniec-
kich: Stanis³aw Chodubski z Wa³ów, Wac³aw D¹brówka z Woli Pierowej,
Stefan Jankowski, Eugeniusz Niepostyn i Stefan Ziemiañczyk z Ostrów,
Jan Juszkiewicz ze SP nr 4 w Kutnie, Marian Kuciñski i Antoni Król
z Szewców, Mieczys³aw Perzyna z Pleckiej D¹browy, Mi³osz Potomski
z Gimnazjum Handlowego w Kutnie, Stanis³aw Papiewski i Zygmunt �li-
wiñski z Grabowa, Stanis³aw Sieczkowski z Woli Ka³kowej, Wincenty
Trêbski z Wierzbia, W³adys³aw Wrona z D¹browie.
Wywiezieni do Niemiec na roboty przymusowe: Jan Baran z Wyrêbów,
Eleonora Górka i Franciszek Miksa z Kutna, Helena Mijakowska z Gra-
bowa, Eugenia i Hipolit Po�niak z Suchodêbia, Ludwik Sielicki z Szew-
ców, Zofia Szmuc z Zagrobowa, Stanis³awa W³odarska z Kro�niewic, Józef
Wójtowicz z Niechcianowa.
Ogó³em zosta³o zamordowanych b¹d� poleg³o w czasie wojny 49 nauczy-
cieli z powiatu kutnowskiego (w tym 4 kobiety). Czasowo przebywa³o
w obozach i wiêzieniach 38 nauczycieli (w tym 11 kobiet). Na przymusowe
roboty wywieziono 8 osób (w tym 5 kobiet). Wysiedlono i zniewa¿ono 23
osoby (w tym 14 kobiet).
Krystyna Dolat, Szkolnictwo w Kutnie i powiecie kutnowskim w latach
1905-1975, Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom XXIII, TPZK, Kutno 2019

Szkolnictwo w Kutnie i powiecie
kutnowskim w latach 1905−1975

II miejsce - Dominika Handzlik z Warszawy za piosenki �Najcichszy tekst�
i �Zakocha³am siê w czwartek niechc¹cy�.
III miejsce - Paulina Wróblewska z Kutna za piosenki �Utwierd� mnie�
i �Czemu zgubi³am korale�.
Wyró¿nienia: Grzegorz Duszak (akompaniator), Kamil Ko³atka (akom-
paniator), Aleksandra Dzier¿awska ze S³omczyna za wykonanie utworów
�Nie bud�cie mnie� i �Ballada o doktorze Praszadku�. Nagroda  Muzeum
Polskiej Piosenki w Opolu - Izabella Kurlanda i Bartosz Jakubowski
z Warszawy za piosenki �B¹d� dobry i dla mê¿a� i �Ach, �ciana tak cienka�.
Nagroda przyznana przez Rodzinê Przyborów - Anna Winkler z Witowa
(nagrod¹ jest mo¿liwo�æ nagrania w profesjonalnym studio w³asnego
materia³u muzycznego i wydanie p³yty CD). Nagroda Specjalna ufundo-
wana przez Cukierniê Wasiakowie w Kutnie - Marta Ko³atek z Be³chatowa
za piosenki �Panienka z temperamentem� i �Nie bud�cie mnie�. Nagroda
Starosty Kutnowskiego Daniela Kowalika - Aleksandra Dzier¿awska ze
S³omczyna za wykonanie utworów �Nie bud�cie mnie� i �Ballada o dok-
torze Praszczadku�. Nagroda Prezydenta Miasta Kutna Zbigniewa Burzyñ-
skiego - Dominika Handzlik z Warszawy za wykonanie utworów �Naj-
cichszy tekst� i �Zakocha³am siê w czwartek niechc¹cy�. Dodatkowe
wyró¿nienie ufundowane przez Tadeusza Pa³kê w³a�ciciela firmy �RÓZE
Pa³ka� z Koñskowoli - Paulina Wróblewska z Kutna. Nagroda Publiczno�ci
ufundowana przez RosaÆwik - duet Izabella Kurlanda i Bartosz Jaku-
bowski z Warszawy. Do 56 Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie
w 2020 r. nominowano duet Izabella Kurlanda i Bartosz Jakubowski
z Warszawy.
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno
ul. Królewska. Tel. 883-922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla przed-
stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
Wynajmê gabinety lekarskie
w Kutnie przy ul. M.C. Sk³odow-
skiej 46. Tel. 510-991-497
Sprzedam tanio wannê z hydroma-
sa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne. Tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec
na elewacjê budynków. Tel. 519-762-235
Sprzedam przyrz¹d do æwiczeñ
GymForm, stare ³ó¿ko (stela¿). Tel.
607-38-65-49
Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha w Pod-
czachach (dostêp do pr¹du i wody),
kultywator i brony pi¹tki (stan dobry),
kabel do si³y, ca³ownik. Tel. 783-
436-872
Sprzedam dzia³ki budowlane od
1000 m2 do 1450 m2 (odga³êzienie
od ul. ¯niwnej), kanalizacja
i woda w granicach dzia³ek. Tel.
601-760-860
Sprzedam gara¿ murowany w ci¹gu
gara¿y - Warszawskie Przedmie�cie
(ko³o myjni samochodowej), cena
39 tys. Tel. 504-671-345
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1328 m2, nowe osiedle Raciborów.
Tel. 501-516-275
Sprzedam lub wynajmê kiosk nr 1
na placu handlowym �Manhattan�
przy ulicy Podrzecznej. Tel. 694-
422-508
Sprzedam 2 ha w Leszczynku. Tel.
605-830-684
Odst¹piê podwójny plac na cmen-
tarzu - dobra lokalizacja. Tel. 607-
296-022
Odst¹piê miejsce na Cmentarzu

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Wynajmê mieszkanie w centrum
Gostynina 70 m2, wysoki standard
(mo¿na zaadaptowaæ na sklep,
gabinet lekarski, kancelariê). Tel.
602-528-813
Sprzedam dom pow. u¿yt. 80 m2,
pow. dzia³ki 1600 m2. Kolonia
Pobórz k/Oporowa. Budynek
gosp. Tel. 721-267-619
Sprzedam dzia³kê 380 m2. Tel.
505-870-487
Sprzedam teren o pow. 7 ha, po³o-
¿ony w�rod lasów nad rzek¹ Skrwa
Lewa w okolicach Gostynina Tel.
782-577-180
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51. Tel.
605-072-824
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Kró-
lewskiej. Tel. 519-762-235

Parafialnym w Kutnie. Tel. 692-
940-348
Sprzedam dom mo¿e byæ z ziemi¹
6,8 ha w D¹browicach. Tel. 518-
629-561
Sprzedam dom jednorodzinny
120 m2 wraz z ziemi¹ 1,8 ha przy
trasie A2 w miejscowo�ci Azory
k/Kutna. Tel. 782-757-931
Sprzedam nieruchomo�æ 0,68 ha
z budynkiem 145 m2. Tel. 721-608-267
Sprzedam dzia³ki budowlane
1100 m2 i 1123 m2 w Nowej Wsi
k/Kutna. Tel. 605-538-934
Sprzedam dzia³kê 240 m2 �Z³ota
Ró¿a� z domkiem Tel. 24 254-29-62
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1098 m2. Kutno Jesienna. Tel. 692-
090-034
Sprzedam dzia³kê 2000 m2 z domem
podpiwniczonym o pow. 120 m2

plus budynki gospodarcze. Okolice
parku Wiosny Ludów, ul. Krzywa.
Tel. 515-122-731
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
2300 m2 lub mniejsze przy ul. Ko-
nopnickiej. Tel. 660-794-274
Sprzedam dom, dzia³ka 3200 m2

w Wierzbiu lub zamieniê na bloki.
Tel. 533-889-309
Sprzedam tanio ma³e dzia³ki rolne
poza Kutnem lub zamieniê na ma-
szyny ma³e. Tel. 603-036-582
Sprzedam dzia³kê w ROD �Wzgórze�,
ul. Graniczna. Tel. 24 253-37-45
Sprzedam ziemiê 2,18 ha, dzia³ki
budowlane i groch paszowy. Tel.
691-507-568
Sprzedam pole uprawne 4,08 ha
w Go³êbiewie Starym. Tel. 783-
941-932
Sprzedam dzia³kê 380 m2. Ogro-
dzona z altan¹ (pr¹d i woda). ROD
Kutno�Azory. Tel. 506-950-717
Sprzedam posiad³o�æ 1 ha w Kutnie.
Tel. 510-441-170, 607-088-950
Sprzedam u¿ywany piec olejowy
Buderus Logano GM5 ze zbiorni-
kiem 1600 l. Tel. 507-707-409

Przetaczanie tarcz i bêbnów
hamulcowych. Tel. 604-140-241
Sprzedam dzia³kê nr 87 na ROD
przy  ul. Objazdowej w Kutnie. Tel.
889-836-546
Sprzedam piec CO (ekogroszek)
z podajnikiem, stan b. dobry, pow.
ogrzewania 200 m2, cena 2300 z³.
Tel. 796-912-085
Sprzedam mieszkanie w³asno�cio-
we w Kutnie 48 m2, W-skie Przed-
mie�cie. Tel. 509-109-830
Sprzedam Audi A4 1,8 (1996 r.),
benzyna, stan b. dobry. Tel. 663-
495-985
Sprzedam ma³y �rutownik, kamienie,
bronê posiewn¹, siewnik 15. Tel.
536-599-047
Sprzedam dom jednorodzinny na
dzia³ce 513 m2, Kutno, ul. Pó³nocna.
Tel. 669-770-880
Wynajmê mieszkanie w Kutnie
38 m2, centrum. Tel. (24) 356-90-87
Sprzedam drzwi zewnêtrzne z fu-
tryn¹. Tel. 663-151-008
Sprzedam u¿ebrowanie tunelu
30x6 m. Tel. 609-471-286
Odst¹piê dwa place na Cmentarzu
Parafialnym w Kutnie. Tel. (24)
254-18-58
Sprzedam dom przy ul. Batorego.
Tel. 661-456-424
Sprzedam Polo IV - 1,2 okular
2004, wspomaganie, bez rdzy. Tel.
601-895-777
Sprzedam grunty orne 4,83 ha,
Augustopol, gmina D¹browice. Tel.
602-629-710
Sprzedam drzwi z bloku 4 szt.,
dywan 4x2,5 m.  Cena do uzgod-
nienia. Tel. 667-855-255
Starszy emeryt odda umeblowany
pokój za prace domowe, okolice
Lubienia Kuhawskiego. Tel. 669-
697-397

Wynajmê pod dzia³alno�æ
lokal 50 m2 (2 pomieszczenia
+ socjalne). Mo¿na lokal
zaadaptowaæ pod mieszkanie
(po wcze�niejszym ustaleniu
z w³a�cicielem). Kutno, ul.
Jagielloñskiej 9 (blisko do
stacji PKP i centrum). Tel.

605-991-655

NAJCIEKAWSZE
WYDARZENIA 2019

Sprzedam dzia³kê ROD Bielawki
nr 37, ok. 300 m2, murowany
domek. Tel. 887-563-777

Kutnowski szybownik £ukasz Wójcik zosta³ zdobywc¹ statuetki B³êkit-
nego Cumulusa w Miêdzynarodowym Plebiscycie na Najlepszego Spor-
towca Lotniczego. Nagrodê otrzyma³ w Gdyni z r¹k wiceprezydenta tego
miasta Marka £ucyka.

Utytu³owany Widzew £ód� rozegra³ mecz sparingowy z KS Sand Bus
Kutno. Na Stadionie Miejskim im. p³k. H.T. Reymana w Kutnie ³odzianie
wygrali 4:0 (3:0).

Kadetki �Pro-Basket� Kutno (trener Karolina Kociurska-Tomczak)
wygrywaj¹c na wyje�dzie z £KS £ód� zdoby³y tytu³ mistrzyñ wojewódz-
twa ³ódzkiego w kategorii U-16.

W Centrum Teatru, Muzyki i Tañca w Kutnie uhonorowano ju¿ po raz 21
najlepszego sportowca, dru¿ynê i trenera Ziemi Kutnowskiej w konkursie
�Powiatowego ¯ycia Kutna�.

Antoni Kaliñski zosta³ Miêdzynarodowym Mistrzem Polski Mastersów
w Trójboju Si³owym. (c.d.n)        /J.M.P./

Kradzie¿ nie pop³aca
Policjanci zatrzymali 19-letniego mieszkañca Kro�niewic podejrzewa-
nego o kradzie¿ z w³amaniem. Okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna zajmowa³ siê
równie¿ paserstwem. Dzia³a³ na terenie Kro�niewic. Teraz grozi mu
kara nawet do 10 lat wiêzienia.
Na terenie Kro�niewic mia³a miejsce kradzie¿ z w³amaniem do piwnicy.
Sprawca ukrad³ elektronarzêdzia o ³¹cznej warto�ci 1500 z³otych.
Rozwi¹zaniem tej sprawy zajêli siê �ledczy z Komisariatu Policji
w Kro�niewicach. Dziêki ich ustaleniom 17 grudnia 2019 r. mundurowi
zatrzymali 19-letniego mieszkañca Kro�niewic. Mê¿czyzna jest dobrze
znany policjantom. By³ ju¿ wcze�niej notowany, miêdzy innymi za
podobne przestêpstwa. Okaza³o siê, ¿e m³odzieniec nie tylko w³ama³
siê do piwnicy, lecz równie¿ od pocz¹tku grudnia 2019 r. bra³ czynny
udzia³ w paserstwie skradzionych na terenie Kro�niewic rowerów. Na
podstawie zgromadzonego materia³u dowodowego funkcjonariusze
przedstawili zatrzymanemu dwa zarzuty. Za kradzie¿ z w³amaniem grozi
kara nawet do 10 lat pozbawienia wolno�ci. Za paserstwo kodeks prze-
widuje karê do 5 lat wiêzienia. Policjanci odzyskali czê�æ skradzionych
przedmiotów.
Zimowy apel
Zim¹ panuj¹ zmienne warunki na drogach - nie zapominajmy o tym!
Aktualnie szybko zmieniaj¹ siê warunki pogodowe i drogowe. Poja-
wiaj¹ siê ujemne temperatury , w czê�ci kraju opady �niegu, a to powo-
duje, ¿e na drogach jest bardzo �lisko. Dlatego ³ódzcy policjanci przy-
pominaj¹ o podstawowych zasadach bezpieczeñstwa w trakcie zimy na
drodze.£ódzka policja apeluje o rozs¹dek, wyobra�niê, dostosowanie
prêdko�ci do warunków na drodze oraz przestrzeganie przepisów
i zasad bezpiecznej jazdy.
Zimowe warunki wymagaj¹ od nas nie tylko wiêkszej wyobra�ni i re-
fleksu na drodze, ale tak¿e specjalnego przygotowania naszego pojazdu.
Jednym ze standardowych zabiegów, przygotowuj¹cych nasz samochód
do ni¿szych temperatur, jest zmiana opon z letnich na zimowe. W mo-
mencie, gdy �rednia dobowa temperatura spada poni¿ej 7 stopni, wszy-
scy powinni powa¿nie zastanowiæ siê nad ich zmian¹. Po pierwsze, opony
zimowe i letnie ró¿ni¹ siê od siebie materia³ami, z których zosta³y
wykonane. Opona zimowa poni¿ej pewnych temperatur nie twardnieje
i zachowuje elastyczno�æ, dziêki czemu lepiej przylega do pod³o¿a.
Spowodowane jest to wysok¹ zawarto�ci¹ krzemionki. �Zimówki� s¹
stworzone ze specjalnej mieszanki gumowej, która dobrze radzi sobie
nawet podczas wyj¹tkowo mro�nej pogody. Pamiêtajmy, i¿ opona miêkka
zapewnia wysok¹ przyczepno�æ i trakcjê. Opona twarda nie zapewnia
niczego, poza niekontrolowanym po�lizgiem. Opony letnie i zimowe
ró¿ni¹ siê od siebie nie tylko sk³adami mieszanek, ale tak¿e wzorami
bie¿ników. Zimowe opony maj¹ szersze rowki centralne i kilkukrotnie
wiêcej poprzecznych naciêæ bie¿nika, czyli tzw. lameli. Inna budowa
ma na celu szybsze i skuteczniejsze odprowadzanie wody, b³ota

po�niegowego oraz zapewnienie lepszej przyczepno�ci na �niegu. Opony
zimowe zwiêkszaj¹ bezpieczeñstwo podczas jazdy w zimowych
warunkach. Objawia siê to zw³aszcza w skróconej drodze hamowania,
ale pamiêtajmy, ¿e je�li bie¿nik jest mocno zu¿yty, to opona nie trzyma
siê dobrze nawierzchni pokrytej �niegiem lub lodem.
Przygotowanie samochodu to tak¿e wymiana p³ynu w spryskiwaczach
na taki, który bêdzie odporny na ujemne temperatury oraz sprawdzenie
czy pióra wycieraczek dostatecznie dobrze wycieraj¹ szybê. Przy
opadach i ochlapywaniu przez inne pojazdy szyby naszego samochodu
wa¿ne jest, by szyba by³a dobrze oczyszczana.
Inn¹ bardzo wa¿n¹ kwesti¹ jest od�nie¿enie samochodu przed wyjaz-
dem. Zgodnie z art. 66 Ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd, który
uczestniczy w ruchu musi byæ tak wyposa¿ony i utrzymany, aby korzy-
stanie z niego nie zagra¿a³o bezpieczeñstwu osób nim jad¹cych lub
innym uczestnikom ruchu oraz nie nara¿a³o kogokolwiek na szkodê.
Kierowca powinien mieæ zapewnione odpowiednie pole widzenia. Od-
�nie¿one, oczyszczone z lodu i innych zabrudzeñ musz¹ byæ przednie
szyby (w tym szyba czo³owa i szyby boczne), a tak¿e lusterka. Zabru-
dzone i oblepione �niegiem nie mo¿e byæ tak¿e o�wietlenie zewnêtrzne
pojazdu oraz tablice rejestracyjne. �nieg zalegaj¹cy równie¿ na dachu
samochodu, pokrywie silnika, czy pokrywie baga¿nika stwarza realne
zagro¿enie dla innych kierowców. Mo¿e on spa�æ na inne auto jad¹ce
za nami lub osun¹æ siê na nasz¹ szybê podczas hamowania.
Pamiêtajmy. Im bardziej zadbamy o nasz pojazd przed wyjazdem
w drogê, tym bardziej poprawi siê bezpieczeñstwo nasze i innych osób
podró¿uj¹cych.
Kilka rad w zwi¹zku z zim¹:
- pamiêtaæ, ¿e jezdnie mog¹ byæ przymro¿one, �liskie, a tym samym
³atwiej jest o utratê przyczepno�ci i problemy z hamowaniem. Wszelkie
manewry w takich warunkach mog¹ byæ niebezpieczne, dlatego po jezdni
nale¿y poruszaæ siê z w³¹czonymi �wiat³ami i stosowaæ siê do ograni-
czeñ prêdko�ci;
- uwa¿aæ na zag³êbieniach terenu, wzniesieniach, w pobli¿ach lasów
i zbiorników wodnych. W takich miejsca nawierzchnia mo¿e byæ
wyj¹tkowa �liska;
- zachowaæ ostro¿no�æ w pobli¿u przej�æ dla pieszych oraz przy
doje¿d¿aniu do nich;
- przechodz¹c przez pasy upewniæ siê, czy kierowca nadje¿d¿aj¹cego
pojazdu  jest w bezpiecznej odleg³o�ci od nas i czy zd¹¿y wyhamowaæ;
- zadbaæ o to, aby byæ widocznym na s³abo o�wietlonej drodze � rowe-
rzysta b¹d� pieszy powinien posiadaæ kamizelkê odblaskow¹, brelo-
czek, opaskê, b¹d� latarkê, które pozwol¹ im byæ widocznymi dla
innych uczestników ruchu drogowego;
- pamiêtaæ, ¿e dopuszczalna prêdko�æ w takich warunkach nie musi
oznaczaæ bezpiecznej prêdko�ci;
- pamiêtaæ, ¿e równie¿ z³y nastrój mo¿e wp³ywaæ na szybko�æ reakcji
i koncentracjê.
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Micha³ Papiewski

1. Konkurs polega na wyborze najlepszego
zawodnika, zespo³u i szkoleniowca Powiatu
Kutnowskiego w roku 2019.
2. Kandydatury dotycz¹ sportowców naszego
powiatu oraz innych regionów Polski � pod
warunkiem, ¿e aktualnie reprezentuj¹ oni
barwy klubowe �Kutna�.
3. Konkurs jest adresowany do osób indywidu-
alnych oraz klubów i stowarzyszeñ sportowych.
4. Ostatecznego wyboru, spo�ród kandydatów
i zespo³ów, dokona Kapitu³a Konkursu z³o¿ona
z dziennikarzy �P¯K� i go�ci honorowych.
5. Zg³oszenia nale¿y kierowaæ na adres �Powia-
towego ¯ycia Kutna�, 99-300 Kutno, ulica
Królewska 47,
tel. (24) 355-10-00; fax/tel. (24) 355-10-02;
e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl.
6. Organizatorem Konkursu jest Redakcja �Po-
wiatowego ¯ycia Kutna�, a honorowymi patro-
nami s¹: przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kut-
nowskiego Marek Ci¹pa³a i przewodnicz¹cy
Rady Miasta Kutna Mariusz Sikora.
7. Termin sk³adania propozycji na �Najlepszego
sportowca, dru¿ynê i trenera Ziemi Kutnowskiej
2019 roku � � do 31 stycznia 2020 roku.
8. Wrêczenie okoliczno�ciowych pucharów,
dyplomów i Kutnowskiej Ró¿y odbêdzie siê
w marcu 2020 r. podczas Gali Sportu Kutnow-
skiego w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca.

UWAGA! UWAGA!
REGULAMIN KONKURSU

„Najlepszy sportowiec, drużyna,
trener Ziemi Kutnowskiej”

Pi³ka no¿naPi³ka rêczna

W Piotrkowie Trybunalskim odby³ siê fina³ wojewódzki Igrzysk Dzieci
w Pi³ce Rêcznej Dziewcz¹t rocznik 2007 i m³odsze. W turnieju wziê³o
udzia³ sze�æ szkó³, które zwyciê¿y³y w pó³fina³ach wojewódzkich: SP 1
Kutno, SP 2 Koluszki, SP Makowiska, SP 149 £ód�, SP Klonowa, SP 16
Pabianice. W wyniku losowania wy³oniono dwie grupy eliminacyjne A i B.
W fazie grupowej uzyskano nastêpuj¹ce wyniki: Grupa A: SP Klonowa �
SP Makowiska 3:8, SP 1 Kutno � SP Makowiska 9:4, SP 1 Kutno � SP
Klonowa 7:1; Grupa B: SP 149 £ód� � SP 16 Pabianice 7:5, SP 2 Koluszki
� SP 149 £ód� 6:6 (K. 2:1), SP 2 Koluszki � SP 16 Pabianice 5:8.
Dru¿yny, które zajê³y 3 miejsce po fazie grupowej zosta³y sklasyfikowane
na V i VI miejscu: SP 2 Koluszki i SP Klonowa. Dru¿yny, które zajê³y
II miejsce w grupie walczy³y w meczu o III miejsce mistrzostw woje-
wództwa: SP Makowiska � SP 16 Pabianice 7:5. W finale spotkali siê
zwyciêzcy grup, którzy rozegrali mecz o mistrzostwo województwa ³ódz-
kiego: SP 1 Kutno � SP 149 £ód�. Po bardzo zaciêtej i wyrównanej walce
w regulaminowym czasie gry na tablicy widnia³ wynik 4:4. Rozstrzygniêcie
pad³o w rzutach karnych, które lepiej wykonywa³y zawodniczki ze Szko³y
Podstawowej nr 1 w Kutnie wygrywaj¹c 3:1. Klasyfikacja koñcowa:
I miejsce SP 1 Kutno, II miejsce SP 149 £ód�, III miejsce SP Makowiska,
IV miejsce SP 16 Pabianice, V miejsce SP 2 Koluszki, VI miejsce
SP Klonowa.

MISTRZYNIE WOJEWÓDZTWA
Szczypiornistki Szko³y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Ko�ciuszki
w Kutnie z³otymi Medalistkami Mistrzostw Województwa £ódzkiego
w Pi³ce Rêcznej.

- Dziewczyny da³y z siebie wszystko, w ka¿dym meczu walcz¹c jak lwice.
Poza umiejêtno�ciami zostawi³y na parkiecie serce, krew, pot i ³zy. Ogromna
wola walki doprowadzi³a je do koñcowego sukcesu, choæ nie by³y fawo-
rytkami turnieju. Serdecznie dziêkujemy za wysi³ek i determinacjê z jak¹
walczy³y dziewczyny. Tytu³ mistrzowski da³ nam awans do fina³u ogólno-
polskiego, który odbêdzie siê w maju 2020 roku w G³ucho³azach - podsu-
mowali opiekunowie grupy: Paulina S¹dej i Andrzej Pietrzak.
Szko³ê reprezentowa³y: Pietrzak Lena 5d, Zaj¹czkowska Julia 6a, R¹czka
Nikola 6b, Stañdo Kamila 6b, Komorowska Justyna 6b, Kowalska
Gabriela 6c, Józefowicz Anna 6c, Matusiak Julita 6c, Falkowska Maja 6c,
Myszkiewicz Oliwia 6d, Myszkiewicz Paulina 6d, Michalska Aleksandra
6h, Sobczyk Julia 6h, Tomasik Oliwia 7d. Redakcja �P¯K� gratuluje
i ¿yczy dalszych sukcesów!

Koszykówka

Z przykro�ci¹ - i to ogromn¹ - zawiadamiamy wszystkich
mi³o�ników basketu mêskiego, ¿e wskutek decyzji Zarz¹du
Koszykarskiego Klubu Sportowego �Pro-Basket Kutno� S.A.
o wycofaniu z rozgrywek mistrzowskich I ligi Polskiego
Zwi¹zku Koszykówki dru¿yny �Polfarmexu� Kutno Klub
Kibica tego uznanego ju¿ w Polsce zespo³u z dniem 31 grudnia
2019 roku przesta³ funkcjonowaæ i zosta³ definitywnie
zlikwidowany. Klub Kibica, którego szefem by³ Mieczy-
s³aw Orliñski, by³ �wietnym ambasadorem koszykówki
kutnowskiej i Miasta Ró¿ w ró¿nych regionach naszego
kraju. Jego liczni przedstawiciele byli na wszystkich
meczach teamu �Polfarmexu� gor¹co i kulturalnie go
dopinguj¹c, co zauwa¿ali w swoich relacjach medialnych
ogólnopolscy dziennikarze. Nie ma Zespo³u, nie ma Spo-
³ecznego Klubu Kibica... Skomentujmy ten smutny fakt
równowa¿nikami zdañ: szkoda, szkoda, szkoda! Có¿ - samo
brutalne ¿ycie!

NIESTETY, NIESTETY...

W hali sportowej SP nr 1 w Kutnie KS �Kutno� (rok za³o¿enia 2014)
zorganizowa³ przy pomocy Urzêdu Miasta Kutna (Wydzia³ Sportu i Tury-
styki) futbolowe zawody halowe dla dzieci rocznika 2010. Udzia³ wziê³o
8 zespo³ów reprezentuj¹cych region ³ódzki, Mazowsze i Kujawsko-
Pomorskie. By³y to dru¿yny: gr. A - Lider W³oc³awek, FA £ód� Zachód,
Bzura Ozorków, FEA Gostynin; gr. B - FEA £¹ck, KS Kutno, Victoria
R¹bieñ, Ró¿a Kutno. Mecze by³y bardzo zaciête i wyrównane, i dostar-
czy³y licznej widowni (dominowali ¿ywio³owo reaguj¹cy rodzice i przy-
jaciele m³odych zawodników) du¿o emocji i wra¿eñ. Panowa³a niemal
rodzinna atmosfera, a na parkiecie grano fair play. Organizatorzy zas³u-
¿yli na du¿e s³owa uznania. By³ ciep³y posi³ek, s³odycze, napoje, a fina³
charakteryzowa³ siê pucharem prezydenta miasta Kutna, innymi pucharami
oraz medalami i okoliczno�ciowymi nagrodami od sponsorów. W�ród
kibiców by³ m.in. wiceprezydent Kutna Zbigniew Wdowiak, a nagrody
m.in. wrêczali: kierownik Wydzia³u Sportu i Turystyki UM Kutno Pawe³
Szczepanik, prezes Zarz¹du KS Kutno Zbigniew Tomczak. W�ród orga-
nizatorów byli: sêdzia Zbigniew Morawski, sêdzia koordynator Miros³aw
Krzymiñski, trenerzy - Mariusz Baranowski, Jacek Walczak, Robert Kor-
nacki. Opiekê medyczn¹ sprawowa³ £ukasz Rzetelski. Wszystkie teamy
bior¹ce udzia³ w kutnowskim turnieju ju¿ zaprosi³y siê na przysz³oroczne
zawody. Rozegrano ³¹cznie 20 spotkañ (w meczach grupowych trwa³y
one 1x12 minut, a pó³fina³y i fina³y - 1x15 minut). W eliminacjach osi¹-
gniêto rezultaty: W³oc³awek - £ód� 0:1, £¹ck - KS Kutno 0:4, Ozorków -
Gostynin 2:0, R¹bieñ - Ró¿a 0:0, W³oc³awek Gostynin 1:0, £¹ck - Ró¿a
1:0, £ód� - Ozorków 1:1, KS Kutno - R¹bieñ 4:0, W³oc³awek - Ozorków
1:0, £¹ck - R¹bieñ 1:1, £ód� - Gostynin 1:0, KS Kutno - Ró¿a Kutno 2:1;
w meczach pó³fina³owych: Ozorków - Ró¿a 4:2, Gostynin - R¹bieñ 2:2
(karne 2:1), £ód� - £¹ck 1:0, W³oc³awek - KS Kutno 1:3; w spotkaniach
fina³owych: o 7 miejsce Ró¿a Kutno - R¹bieñ 2:2 (karne 2:1), o 5 miejsce
Ozorków - Gostynin 1:0, o 3 miejsce £¹ck - W³oc³awek 1:1 (karne 2:3).
Turniej wygra³a dru¿yna KS Kutno (trener Mariusz Baranowski), która
pokona³a FA £ód� Zachód karnymi 2:1 (w regulaminowym czasie by³o
1:1). Najlepszym strzelcem zosta³ Igor Jankowski (KS Kutno), który zdo-
by³ 6 bramek (w meczu z R¹bieniem hat-trick), a bramkarzem Jan Szmidt
(FEA Gostynin).

BARDZO UDANY TURNIEJ

Dru¿yny kutnowskie gra³y w sk³adach: KS Kutno -  Szymon Sa³uda
(najlepszy gracz zespo³u), Szymon Kacprzak, Igor Jankowski, Maciej
Kowalski, Bartosz Bednarek, Bartosz Lubieñski, Miko³aj Dobrzycki,
Filip Krukowski, Jan Przybysz, Gracjan Czajkowski; Ró¿a Kutno (trener
Jacek �widerski) - Jan Kuciapski, Zofia Grzybowska (najlepszy zawod-
nik dru¿yny), Kacper Dopiera³a, Wiktor Konopiñski, Alan Kozmana, Jan
Haka³o, Piotr Sienkiewicz, Tymon Kowalski, Borys Komorowski, Adam
Glanowski.
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Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Firma Budowlana "EKO−TYNK"
oferuje us³ugi w zakresie: maszynowe tynki wew. (CA£Y
ROK), malowanie, docieplanie budynków, posadzki
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� ksi¹¿ka przychodów i rozchodów

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008
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� zaburzenia hormonalne
  u mê¿czyzn,
� niep³odno�æ,
� zaburzenia metaboliczne,
� zaburzenia potencji
SZPITAL SPECJALISTA
Kutno, ul. 29 listopada 37

www.szpitalspecjalista.pl
24 253-13-00,  253-13-33

NOWA PORADNIA
ANDROLOGICZNA

Masz problem
z komputerem

DZWOŃ 605−65−17−76

Poziomo: A-1. Górna czê�æ fartucha damskiego A-7. Czar-
na Woda, czyli lewy dop³yw Wis³y B-9. Strumyk, ruczaj C-1.
Byt, istnienie (natura cz³owieka) D-9. Postrach kierowców na
szosie E-1. Gatunek wierzby E-5. Kontrola firmy G-1. Znamiê,
piêtno I-1. Tchibo lub La Vazza I-6. Byk czczony w staro¿yt-
nym Egipcie J-9. Halucynacja K-1. �Benzyna� ekologiczna
L-9. Opera Delibesa M-1. �... o potêdze� L. Staffa M-5. Jest
przedmiotem rozmowy, filmu i powie�ci.

Pionowo: 1-A. Najpopularniejsze s¹ Andersena 1-I. Wê-
drowny ptak z rodziny soko³ów 2-E. Góralskie ognisko 3-A.
Bogini ogniska domowego w mitologii rzymskiej 3-I. Piosenka
�Elektrycznych Gitar� 4-F. W wierszu tañcowa³a z nitk¹ 5-A.
Parali¿uje debiut na scenie 5-J. Imiê twórcy Kaczora Donalda
6-E. Baczna lub podzielna 7-A. Mo¿na go nie mieæ nawet za
grosz 7-I. Ojciec Hektora 9-A. Rozkaz dla psa na polowaniu
9-I. M³ody ³oso� lub m³oda troæ 11-A Jajo wszy 11-I. Grecki
bohater spod Troi 13-A. Skwapliwy, chêtny 13-I. Zespó³
kameralny z³o¿ony z o�miu wykonawców.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

By³a go�ciem honorowym 15 Ogólnopolskiego Festiwalu Jere-
miego Przybory �Stacja Kutno�. Koncert jednej z najwybitniej-
szych i najpopularniejszych aktorek polskiej sceny muzycznej
wzbudzi³ du¿e zainteresowanie. W sali amfiteatralnej Kutnowskiego
Domu Kultury us³yszeli�my niebanalny g³os - lekko jazzuj¹cy.
By³ niezwyk³y i zaskakuj¹cy klimat oraz doskona³y spektakl, gdzie
obok hitów takich jak: �Jeste� lekiem na ca³e z³o�, �Niech moje
serce ko³ysze ciebie do snu�, �Ma³e têsknoty�, �Deszcz ko³ysze
w Cisnej� - znajduj¹ siê polskie i anglojêzyczne piosenki jazzowe,
m.in. walczyk z filmu �Hallo Szpicbrudka�, �Rytm� - polska wersja
jêzykowa standardu �I got rhytm� oraz �Got bless the Chile�
i �Meed indiago�.
Krystyna Proñko urodzi³a siê 14 stycznia 1947 roku w Gorzowie
Wielkopolskim. Jest piosenkark¹ i wokalistk¹ jazzow¹, kompo-
zytork¹ oraz pedagogiem muzycznym. Jej rodzina wywodzi³a siê
z £emkowszczyzny i przed II wojn¹ �wiatow¹ mieszka³a na kresach
wschodnich (tereny obecnej Bia³orusi). Ukoñczy³a Technikum
Chemiczne, a nastêpnie pracowa³a, jako chemik-analityk, w jednym
z gorzowskich laboratoriów. Absolwentka Akademii Muzycznej
(Wydzia³ Jazzu i Muzyki Rozrywkowej) w Katowicach (1979 r.),
z nagrod¹ rektorsk¹ Henryka Góreckiego. Pracê artystyczn¹ (ama-
torsk¹) rozpoczê³a od rodzinnego zespo³u �Reflex� (1968 r.) wraz
z braæmi: Wojciechem - kontabasist¹ i gitarzyst¹ basowym, Pio-
trem - saksofonist¹ oraz z muzykuj¹cymi kolegami. Pierwszym,
profesjonalnym zespo³em by³¹ grupa �Respekt� z Rzeszowa.
W latach 70-tych XX wieku wspó³pracowa³a w chórku z Czes³awem
Niemenem, �Skaldami�, �Czerwonymi Gitarami� i z zespo³em
�Koman Band�, a tak¿e z Warszawsk¹ Orkiestr¹ Polskiego Radia.
G³ównym nurtem wtedy jej dzia³alno�ci nie by³ jazz, a pop,
pop rock, easy jazz. W latach 1987-1989 owocnie wspó³praco-
wa³a ze s³ynnym Big Bandem Gustawa Borma z Brna. Wyst¹pi³a
z nim m.in. na Praskim Festiwalu Jazzowym. Mia³a liczne wystêpy
w klubach jazzowych w Polsce i by³ym NRD (Drezno, Lipsk).
Jest wielokrotn¹ laureatk¹ Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
By³a go�ciem Miêdzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie,
w Soczi, w Castlebar (Irlandia), Festiwalu Jazz Jamboree w War-
szawie. Prowadzi³a autorskie audycje radiowe i telewizyjne (1992-
1995). Za³o¿y³a zespó³ �Proñko Band�. W latach 2000-2010
prowadzi³a klasê �piewu w Instytucie Muzyki na Wydziale
Artystycznym Uniwersytetu Marii Sk³odowskiej Curie (MMCS)
w Lublinie.
W swoim dorobku ma te¿ inne hity: �Papierowe ptaki�, �Poranne
³zy�, �Z³o�æ�, �Psalm stoj¹cych w kolejce�. Bra³a udzia³ w spek-
taklach muzycznych: �3400 lat po Ikarze�, �Kolêda Nocka�. Jej
bogata dyskografia obejmuje LP, CD, DVi MC, w tym trzy z³ote
p³yty. Z ³atwo�ci¹ �piewa pop i standardy jazzowe. Lubi mieszaæ
gatunki muzyczne, bo jak mówi �nu¿¹ce jest �piewanie ci¹gle tego
samego�. W 2008 r. otrzyma³a Medal Srebrny �Gloria Artis�,
a w 2019 r. Medal Stulecia Odzyskania Niepodleg³o�ci. W latach
2014-2018 by³a radn¹ Rady Miasta Sto³ecznego Warszawy. Kocha
zwierzêta, lubi prowadziæ auto i zwiedzaæ �wiat. Obecnie pracuje
z kwartetem muzycznym, a podczas jej recitali towarzyszy big
band. 50 lat aktywno�ci na estradach Polski i �wiata jest godne
uwagi!     Jerzy Micha³ Papiewski

Krystyna Proñko w Kutnie

ARTYSTKA PIERWSZEJ KLASY

Natomiast w czas powitania Nowego Roku, strzelane s¹ fajerwerki, a towa-
rzysz¹ca temu g³o�na kanonada powoduje u zwierz¹t i ptaków odruch
ucieczki. Wystraszone ulatuj¹ w ciemno�æ rozbijaj¹c siê o konary drzew.
Umieraj¹ pó�niej cierpi¹c wiele godzin. Rodacy kieruj¹cy siê empati¹ dla
przyrody, rezygnuj¹ z pokazu sztucznych ogni, ratuj¹c ¿ycie wielu dzieciom
Matki Natury. Ssaki jak nied�wiedzie, borsuki i �wistaki przesypiaj¹ zimê
w swych legowiskach, a wê¿e i jaszczurki w jamkach pod ziemi¹. Ptaki
wêdrowne: bociany, jaskó³ki i szpaki odlatuj¹ do ciep³ych krajów. Zimuj¹ce
w Polsce przelatuj¹ z ga³êzi na ga³¹� opukuj¹c korê, a na dole rozgarnia-
j¹c �ció³kê, szukaj¹ nasion. Sójka wybiera³a siê za morze, wybiera³a i�
zosta³a!

SROGA ZIMA…
Rodacy ju¿ od pa�dziernika czapki naci¹gaj¹ na uszy  sugeruj¹c, ¿e ona
w tym roku bêdzie ostra. Mo¿na rzec: �Strachy na lachy�, bo  przecie¿
klimat siê ociepla. Mimo ³askawszej aury z jej nadej�ciem wiele siê na
�wiecie zmienia. Zaczyna padaæ �nieg i� pozornie robi siê czysto, a dzie-
ciarnia ma uciechê!

�nieg z lodow¹ skorup¹ uniemo¿liwia znalezienie zwierzêtom po¿ywie-
nia, dlatego zaczynaj¹ podchodziæ pod domostwa. Podzielmy siê z nimi
wystawiaj¹c ptasie jedzenie, marchew i siano. Zastanówmy siê równie¿
dlaczego ¿yj¹ tak krótko: sarna, jeleñ � 1 do 3 lat; w �rodowisku � 12 do
20 lat, natomiast dzik � kilka miesiêcy, a w �rodowisku - do 20 lat. Brak
odrobiny obiektywizmu doprowadzi³ równie¿ do zaniku samców rozp³o-
dowych alfa!

Podsumowanie
Rodaku! W Nowym Roku wspominajcie s³owa �w. Jana Paw³a II � �Z³y
stan ekologii jest przejawem g³êbokiego, moralnego kryzysu cz³owieka�.
Postarajcie siê równie¿ byæ jednymi z tych, którzy pe³ni wiary znajd¹
si³ê, by walczyæ o przyrodê. Ni¿ej - ¿ywe, roz�wietlone drzewko równie¿
niesie nadziejê!

Wigiliê, wraz z imieninami gospodarza - pe³en rado�ci i szczê�cia wieczór,
spêdzili�my u bliskiej rodziny w Leszczynku, mieszkaj¹cej w piêknym
domu z krytym basenem, posadowionym na du¿ej dzia³ce. Wokó³ domu
rosn¹ pachn¹ce ¿ywic¹ �wierki, a jeden z nich jako najpiêkniejsza w okolicy
choinka, emanuje mnogo�ci¹ �wiate³. W zagajniku zajmuj¹cym pó³nocn¹
czê�æ posesji góruj¹ brzozy, a akacje z bia³ymi girlandami kwiatów zakwi-
taj¹ wiosn¹. Na tym kawa³ku �wiata od wielu lat rodzi siê m³ode pokolenie
kosów i ziêb, a w porze gniazdowania s³ychaæ trele ptasich samczyków.
Bytowa³ równie¿ w obej�ciu przez dwa tygodnie, obojêtny na obecno�æ
potê¿nego, niemieckiego owczarka� zaj¹c. Przyjecha³a mieszkaj¹ca
w stolicy Szkocji córka gospodarza. By³ op³atek i prezenty! Czas szybko
mija³ na konsumowaniu 12 potraw, przygotowanych przez pani¹ domu,
s³uchaniu kolêd i rozmowie o magii szkockich uroczysk. Przed pó³noc¹
po¿egnali�my drogich domowników, a odprowadzi³ nas do bramy czwo-
rono¿ny stra¿nik i powiewaj¹ca wysoko na wietrze, bia³o-czerwona flaga.
Wracaj¹c do siebie rozmawiali�my o zbli¿aj¹cym siê 2020 roku.
Eko rocznica - Ligê Ochrony Przyrody powo³ano 91 lat temu.

Obserwator przyrody i wêdrowiec � Bogdan Pietrasiewicz
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¯YCIE DIECEZJALNE

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

21 stycznia 2020 r.

Drugi grudzieñ 2019 r. to dzieñ kolejnego sukcesu naszej grupy teatralnej
�Czemu nie?� W ramach wspó³pracy z £owickim Uniwersytetem Trzeciego
Wieku zaprezentowali�my s³uchaczom i go�ciom £UTW nasz spektakl,
który � jak wspomnia³ Krzysztof Ryzlak � grany by³ 13 raz. Owa trzy-
nastka okaza³a siê szczê�liwa, zarówno dla re¿ysera, aktorów oraz
widzów. Salwom �miechu nie by³o koñca, pojawi³y siê te¿ szczere gratu-
lacje, kwiaty i pro�by o kolejne spotkania. By³o bardzo mi³o i twórczo...

PODZIĘKOWANIA

�Jestem przekonana, ¿e wspó³praca miêdzy zaprzyja�nionymi Uniwersy-
tetami to �wietny sposób na poszerzanie krêgu znajomych i przyjació³,
jak te¿ poznawanie nowych miejsc na mapie województwa� - mówi Maria
Wierzbicka - przewodnicz¹ca SUTW w Kutnie. My równie¿ dziêkujemy!!!

Kutnowski Dom Kultury (dyr Rados³aw Rojewski) jest corocznym orga-
nizatorem konkursu zatytu³owanego �Anieli z kart �wi¹tecznych�. Cieszy
siê on du¿ym zainteresowaniem w�ród dzieci i m³odziezy przedszkoli
i szkó³ naszego miasta. Tegoroczny konkurs mia³ 10-letni¹ laureatkê
- Ma³gosiê Marciniak, a jej praca zosta³a wykorzystana przez KDK jako
karta �wi¹teczno-noworoczna. Ma³gosia i pracownicy najwiêkszej pla-
cówki upowszechniania kultury na Ziemi Kutnowskiej mówi¹ Naszym
Czytelnikom �Niech Nowy 2020 Rok bêdzie tylko Dobrym Czasem�. Pod
tym  has³em podpisuje siê te¿ nasza Redakcja.        /J.M.P./

KUTNOWSKIE ŻYCZENIA

W minion¹ niedzielê w Rawie Mazowieckiej, po mszy �w. o 10:00, mia³a
miejsce uroczysto�æ otwarcia nowej wystawy po�wiêconej osobie ksiêdza
kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Nosi ona tytu³: �Prymas Niez³omny -
kard. Stefan Wyszynki (1901-1981)�. Sk³ada siê ona portretu oraz 7 kolo-
rowych tablic obrazuj¹cych poszczególne etapy z ¿ycia i dzia³alno�ci tego
Wielkiego Polaka. Symboliczn¹ wstêgê przeciê³a pani Iwona Czarciñsk¹
z Instytutu Prymasa Wyszyñskiego wraz z dzieæmi oraz ks. Proboszczem.
Nastêpnie w piwnicach Centrum Spotkañ i Dialogu odby³ siê panel dys-
kusyjny. Pani Iwona równie¿ mia³a kilkunastominutowe wyst¹pienie pod-
czas ka¿dej mszy �w. zachêcaj¹ce do obejrzenia wystawy oraz dawa³a
�wiadectwo dotycz¹ce ¿ycia Prymasa Tysi¹clecia i wspó³pracy z Nim.
Wystawê mo¿na obejrzeæ codziennie w holu pojezuickiego Kolegium,
które wraz z XVII wiecznym ko�cio³em zosta³o ostatnio gruntownie
odremontowane dziêki �rodkom z Urzêdu Marsza³kowskiego w £odzi.
Wystawa ta jest pierwsz¹ tego typu wystaw¹ w Diecezji £owickiej i ma
równie¿ na celu przygotowanie mieszkañców i go�ci do uroczystej beaty-
fikacji Prymasa Tysi¹clecia. Wystawa powsta³a dziêki dofinansowaniu
z Bud¿etu Obywatelskiego Województwa £ódzkiego �Rawska korona
spotkañ z kultur¹ - bogactwo województwa ³ódzkiego�.      Bogumi³ Karp

OTWARCIE WYSTAWY

ZASŁUŻONY KULTURZE

� Kiedy ca³kiem niedawno pan starosta objawi³ mi informacjê o przyzna-
niu mi medalu, my�la³em, ¿e podejdê do tego po mêsku, ale jestem bardzo
wzruszony � powiedzia³ ks. Bogumi³ Karp, po uroczystym wrêczeniu mu
przez wicewojewodê ³ódzkiego br¹zowego medalu �Zas³u¿ony Kulturze
Gloria Artis�. Gratulucje od �P¯K�.

Medal �Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis� ks. Bogumi³owi Karpowi zosta³
przyznany za rewitalizacjê ko�cio³a i pojezuickiego kolegium. �Jest
inicjatorem i realizatorem niezwykle trudnego, ale jak¿e wa¿nego dla
spo³eczno�ci Rawy Mazowieckiej i ca³ej Ziemi Rawskiej projektu pn.
�Rewitalizacja zespo³u obiektów sakralnych pw. Niepokalanego Poczêcia
Naj�wiêtszej Marii Panny w Rawie Mazowieckiej� w celu rozszerzenia
oferty kulturalnej parafii� � napisano we wniosku do ministra. Podkre-
�lono równie¿, ¿e przeprowadzenie prac o warto�ci oko³o 22 mln z³ by³y
mo¿liwe dziêki �ogromnemu zaanga¿owaniu i determinacji ksiêdza
proboszcza w d¹¿eniu do osi¹gniêcia wyznaczonego celu. Zabytkowe
obiekty stanowi¹ nasze wspólne dziedzictwo narodowe. Obiekty sakralne,
dziêki przeprowadzonym pracom uzyska³y drug¹ m³odo�æ. Bêd¹ s³u¿y³y
nam i wielu nastêpnym pokoleniom, daj¹c �wiadectwo naszej kultury
i to¿samo�ci narodowej. Na szczególne podkre�lenie zas³uguje te¿ fakt,
¿e prowadz¹c tak szeroki i trudny realizacyjnie zakres prac, pamiêtano
o osobach niepe³nosprawnych, dostosowuj¹c budynki do ich potrzeb�.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W ka¿dej sali lekcyjnej dekoracje �wi¹teczne nie pomaga³y w skupieniu uwagi na
nauce, przypominaj¹c o niecierpliwie wyczekiwanym dniu rozpoczêcia zimowej
przerwy �wi¹tecznej. I oto dzieñ 20 grudnia nareszcie nadszed³. Tradycyjnie spo-
³eczno�æ szkolna zgromadzi³a siê na hali sportowej, aby podziwiaæ przedstawienie
jase³kowe, efekt wielotygodniowej pracy i prób m³odych aktorów. Spektakl przygo-
towany przez nauczycieli religii z A. Kowalsk¹ i I. Poznañsk¹ na czele, M. Kamiñsk¹,
A. Srokê-�wistak oraz z pomoc¹ rodziców, którzy zaanga¿owali siê w wykonanie
strojów. Na pocz¹tku grupa zuchów i harcerzy przekaza³a dyrektor, Ma³gorzacie
Margulskiej-Haczyk, betlejemskie �wiate³ko pokoju. Tegoroczna inscenizacja opo-
wie�ci o Wcieleniu Syna Bo¿ego rozpoczê³a siê tañcem �wietlistych anio³ów.
Nastêpnie widzowie zobaczyli Adama i Ewê w biblijnym Edenie oraz pope³niony
przez nich grzech pierworodny � przyczynê przyj�cia na �wiat Dzieciny z Betlejem.
Kolejne sceny ukaza³y Zwiastowanie w Nazarecie, wêdrówkê �wiêtej Rodziny, Bo¿e
Narodzenie, pok³on pasterzy oraz Trzech Króli. Na koniec aktorzy zaprosili na scenê
dyrekcjê szko³y, przedstawiciela Rady Rodziców, ksiêdza, aby wspólnie pod¹¿yli
do stajenki i z rado�ci¹ powitali narodzonego Pana. ¯yczenia �wi¹teczne, wzruszenia
i emocje z pewno�ci¹ pozostan¹ po tegorocznych jase³kach w �Dziewi¹tce�.

JASEŁKA W „DZIEWIĄTCE”




