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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Kto w Kutnie nie by³, ten mo¿e nie
wiedzieæ jakim prasowym �Hitem� jest
�Powiatowe ¯ycie Kutna�. To ju¿
dziewiêtna�cie lat, a w styczniu 2018
zaczynamy

ROK 20
(ci¹g dalszy - strona 6)



2 POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 24/469 • 21 GRUDNIA 2017 R.
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Rozmowa z Prezydentem Miasta Kutna � Zbigniewem Burzyñskim
Andrzej Stelmaszewski: Panie Prezydencie, dobiega koñca 2017 rok. Jaki
by³ to rok dla samorz¹du miejskiego?
Zbigniew Burzyñski: Koñcz¹cy siê rok mogê oceniæ jako bardzo dobry.
Tegoroczny bud¿et miasta Kutna, po uwzglêdnieniu �rodków unijnych, po raz
pierwszy zbli¿y³ siê do kwoty 200 mln z³. Realizacja dochodów i wydatków
zabezpiecza³a wykonanie wiêkszo�ci zaplanowanych zadañ zarówno inwesty-
cyjnych, jak i bie¿¹cych. Dobra kondycja finansowa miasta pozwoli³a na spro-
stanie nowym wyzwaniom, jakie stanê³y przed samorz¹dem. Mam tu na my�li
g³ównie reformê systemu o�wiaty. We wspó³pracy z dyrektorami placówek
o�wiatowych uda³o nam siê stworzyæ now¹ sieæ szkó³. Niezbêdne by³o wyko-
nanie prac remontowo-adaptacyjnych, aby dostosowaæ gimnazja do potrzeb
najm³odszych uczniów. Wi¹za³o siê to z poniesieniem znacznych nak³adów
przez samorz¹d miejski. W bie¿¹cym roku Miasto stara³o siê o pozyskanie
kolejnych �rodków unijnych na realizacjê du¿ych projektów. Mi³¹ informacj¹
by³o to, ¿e wszystkie wnioski z³o¿one przez Miasto pozytywnie przesz³y ocenê
formalno-merytoryczn¹ i uzyska³y dofinansowania w wysoko�ci ponad 70
milionów z³otych. £¹cznie warto�æ dotowanych inwestycji przekracza 100
milionów z³otych. Mogê powiedzieæ, ¿e maksymalnie wykorzystali�my szanse,
jakie stwarza³a perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Zrealizowane inwestycje poprawi¹ nie tylko estetykê, ale tak¿e funkcjonal-
no�æ Kutna i bêd¹ s³u¿yæ mieszkañcom przez d³ugie lata.
A.S.: Na jakie projekty Miasto pozyska³o tak du¿¹ kwotê dofinansowania?
Z.B.: Pierwszy z nich to rewitalizacja Pa³acu Saskiego. Najwa¿niejszy kut-
nowski zabytek przejdzie od dawna oczekiwan¹ przemianê. Po zakoñczeniu
prac starówka zyska na wygl¹dzie, a mieszkañcy bêd¹ mogli korzystaæ z nowego
kompleksu muzealno-wystawienniczego.
Nastêpnym projektem bêdzie rozbudowa biblioteki miejskiej, która stanie siê
jedn¹ z najnowocze�niejszych placówek tego typu w Polsce. Obecnie przygo-
towywane s¹ ich kompleksowe dokumentacje techniczne.
Nie zapominamy o wypoczynku zarówno mieszkañców, jak i turystów. Wzd³u¿
Ochni powstan¹ tereny rekreacyjno-wypoczynkowe zwane Zielon¹ Osi¹ Miasta.
To �cie¿ka rowerowa o d³ugo�ci ok. 7 km, która po³¹czy os. Dybów z terenami
dzielnicy przemys³owej Sklêczki. W strefie sportu pojawi¹ siê boiska, si³ownie,
place zabaw oraz pump track, czyli rowerowy plac zabaw. Jak przysta³o na
Miasto Ró¿ najwiêksz¹ atrakcj¹ bêdzie unikalne w skali kraju rozarium o po-
wierzchni 1 ha. Budowa ruszy wiosn¹ przysz³ego roku. Jedn¹ z atrakcji tej
czê�ci miasta bêdzie rozarium na powierzchni 1 ha.
Kolejny projekt unijny zak³ada modernizacjê infrastruktury transportowej.
Zakoñczyli�my budowê zatoki dla autobusów przy ul. 3-go Maja. Koñczy siê
remont bazy Miejskiego Zak³adu Komunikacji i budowa stacji ³adowania
autobusów elektrycznych, które miasto zakupi w nastêpnych latach. Bêdzie to
pierwszy etap wymiany taboru na pojazdy ekologiczne.
Projekty wa¿ne ze wzglêdów spo³ecznych to mieszkania wspomagane i Centrum
Seniora, które ma pe³niæ równie¿ rolê dziennego domu pomocy spo³ecznej.
Potrzeby pod tym wzglêdem s¹ ogromne i bêd¹ rosn¹æ z roku na rok. Nowym
centrum seniorzy bêd¹ mogli cieszyæ siê ju¿ w po³owie 2018 roku.
Dla najm³odszych mieszkañców powstanie ¿³obek, który jest niezwykle
potrzebny. Obiekt zostanie oddany do u¿ytku jesieni¹ przysz³ego roku.
Ostatnim du¿ym zadaniem, na które miasto otrzyma³o dofinansowanie jest prze-
budowa placu Wolno�ci, Rynku Zduñskiego i Willi Troczewskiego. Prace
budowlane rozpoczn¹ siê wiosn¹ 2018 roku.

Te wszystkie zadania realizowane s¹ dziêki dofinansowaniu ze �rodków unijnych
w wysoko�ci przekraczaj¹cej 70 milionów z³otych. Taka ilo�æ pozyskanych
�rodków to zas³uga kompetentnych i zaanga¿owanych pracowników Urzêdu.
A.S.: Jakie inwestycje Miasto zrealizowa³o w tym roku ze �rodków w³asnych?
Z.B.: Kwota przeznaczona na inwestycje wynios³a oko³o 29 milionów z³otych.
Najwa¿niejsz¹ inwestycj¹ drogow¹ by³a modernizacja g³ównego ci¹gu komu-

nikacyjnym miasta - ul. Podrzecznej. Zakoñczyli�my równie¿ przebudowê
ul. Kochanowskiego, Wilczej oraz I etapu ul. Chopina. Wybudowali�my chod-
niki w ul. Przemys³owej, Kro�niewickiej Mickiewicza, Orzeszkowej, Konop-
nickiej. Ponadto rozpoczêli�my I etap du¿ej inwestycji, jak¹ jest budowa
ul. Krzywej oraz przebudowê ul. Peowiackiej. Nowe nawierzchnie zyska³y tak¿e
ul. Chodkiewicza, Ko³³¹taja, Zdrojowa oraz odcinek ul. Pó³nocnej.
A.S.: Rokrocznie kwota miliona z³otych z bud¿etu miasta zostaje przeznaczona
na realizacjê zwyciêskich projektów Kutnowskiego Bud¿etu Obywatelskiego.
Z.B.: To prawda, w tym roku uda³o nam siê zorganizowaæ kolejn¹, 4 edycjê
Kutnowskiego Bud¿etu Obywatelskiego. Prawie 10 tys. mieszkañców wybra³o
19 projektów, które zostan¹ zrealizowane w 2018 roku. Je¿eli chodzi o mijaj¹cy
rok to zrealizowali�my wszystkie  zwyciêskie projekty, które zak³ada³y m.in.
nasadzenia nowych drzew i krzewów ró¿anych na terenie miasta, zakup nowych
ksi¹¿ek czy rowerowych stojaków. Nowy wygl¹d zyska³ skwer przed dworcem
kolejowym. Warto równie¿ wspomnieæ o projektach zachêcaj¹cych do zdro-
wego stylu ¿ycia, jak np. si³ownie plenerowe, które powsta³y na Osiedlu
Tarnowskiego, Batorego i £¹koszyn, czy te¿ zmodernizowane place zabaw.
Poza tym w ramach KBO zorganizowano koncerty rockowo-klubowe.
A.S.: Jak przedstawia siê sytuacja gospodarcza miasta. Czy pojawi³y siê w tym
roku nowe miejsca pracy?
Z.B.: Rok 2017, pomimo kilku perturbacji by³ dobrym rokiem dla gospodarki
naszego miasta. Ca³y czas spada bezrobocie na terenie miasta. Na pocz¹tku
roku wynosi³o 1839 osób, a na koniec listopada 1406. Warto odnotowaæ, ¿e
w pa�dzierniku br. odnotowali�my najni¿sze bezrobocie w Kutnie po 1989 r.
Pomimo zmian w strukturach kilku firm, zatrudnienie w firmach dzia³aj¹cych
w Kutnowskiej Strefie Przemys³owej utrzymuje siê na stabilnym poziomie.
W Podstrefie Kutno £SSE kolejne zezwolenie odebra³a firma Sirmax Polska
Sp. z o.o. To ju¿ 3. z kolei zezwolenie dla zak³adu przy ul. Holenderskiej. Pod
koniec listopada br. og³oszony zosta³ przetarg na kolejn¹ nieruchomo�æ w Pod-
strefie Kutno. Planowane rozstrzygniêcie to koniec stycznia 2018 r.
A.S.: Czy dobry rok dla gospodarki Miasta znalaz³ odzwierciedlenie w ran-
kingach?
Z.B.: Wysok¹ pozycjê Kutna potwierdzaj¹ rankingi organizowane przez Rzecz-
pospolit¹, Politechnikê Warszawsk¹, czy pismo samorz¹du terytorialnego
�Wspólnota�. Miasto w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich zajmuje
czo³owe miejsca w województwie ³ódzkim, natomiast w skali kraju s¹ to
odpowiednio pozycje 37. i 49. Cieszy nas, ¿e od wielu lat zajmujemy tak
wysokie miejsca.
A.S.: Co z projektem po³¹czenia ul. Grunwaldzkiej z dzielnic¹ przemys³ow¹
Sklêczki?
Z.B.: Ten projekt jest na etapie dalszych uzgodnieñ koncepcji z dyrekcj¹ PKP
i Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad. Nadal aktualna jest sprawa
budowy hali widowiskowo-sportowej, któr¹ zamierzamy zrealizowaæ w oparciu
o partnerstwo publiczno-prywatne. Projekt ten musimy jednak przesun¹æ co
najmniej o rok ze wzglêdu na du¿¹ koncentracjê wcze�niej wspomnianych
inwestycji i konieczno�æ zagwarantowania du¿ego wk³adu w³asnego.
A.S.: Jak miniony rok mo¿emy podsumowaæ w zakresie wydarzeñ kulturalnych?
Z.B.: Dzia³ania kulturalne podejmowa³y przede wszystkim miejskie instytucje
kultury, tj. Kutnowski Dom Kultury, Muzeum Regionalne oraz Miejska i Powia-
towa Biblioteka Publiczna im. S. ¯eromskiego. Najwa¿niejsze wydarzenia,
jakie s¹ ju¿ za nami, to Kutnowska Majówka, �Stacja Kutno� Festiwal Piosenki
Jeremiego Przybory, X Festiwal im. Szaloma Asza po³¹czony z XII Ogólno-
polskim Konkursem Literackim, czy 43. edycja �wiêta Ró¿y, podczas której
prezentowano rekordow¹ liczbê ponad 200 odmian ró¿. W roku bie¿¹cym
odby³o siê tak¿e wiele ciekawych koncertów, spektakli i spotkañ autorskich
w salach kutnowskich instytucji kultury. Kutno odwiedzili, m.in. wybitny
historyk Norman Davis, prof. Jerzy Bralczyk, Janusz G³owacki, Jaros³aw Kret,
Maciej Damiêcki, El¿bieta Dzikowska, czy �wiatowej s³awy �piewaczka ope-
rowa pochodz¹ca z Kutna - Aga Mikolaj.
Zarówno Kutnowski Dom Kultury, Centrum Teatru, Muzyki i Tañca, jak
i Muzeum Regionalne w Kutnie odnotowa³y znaczny wzrost frekwencji pod-
czas organizowanych wydarzeñ kulturalnych. Liczne koncerty, spektakle,
spotkania autorskie mia³y zapewnion¹ pe³n¹ frekwencjê.
To szczególny rok dla Kutnowskiego Domu Kultury, który obchodzi jubileusz
45. lecia dzia³alno�ci kulturalnej. W tym miejscu pragnê raz jeszcze przekazaæ
wyrazy uznania dla by³ych oraz obecnych dyrektorów, wszystkich pracowników
zwi¹zanych z t¹ placówk¹ na przestrzeni minionych lat. Ich zaanga¿owanie,
kreatywno�æ oraz pasja sprawiaj¹, ¿e ¿ycie kulturalne miasta ci¹gle siê rozwija
i zaskakuje nas nowymi, udanymi przedsiêwziêciami.
A.S.: Je�li poruszamy siê w sferze kultury to zapytam o wyró¿nionych Nagrod¹
Prezydenta Miasta Kutna w dziedzinie kultury za 2016 rok.
Z.B.: Za ca³okszta³t dokonañ artystycznych uhonorowany zosta³ pan Tadeusz
Kacalak, który jako jeden z pierwszych rze�biarzy zapocz¹tkowa³ specyficzny
styl kutnowskiego rze�biarstwa funkcjonuj¹cy do dzi�.
Nagrodê Prezydenta Miasta Kutno za dzia³alno�æ w minionym roku otrzyma³
tak¿e pan Jaros³aw Makowski. W 2016 roku podejmowa³ szereg dzia³añ z za-
kresu animacji wydarzeñ kulturalnych, upowszechniaj¹cych wiedzê z zakresu
edukacji ekologicznej. Jest autorem opublikowanego w pa�dzierniku ubieg³ego
roku albumu pt. �Znane Nieznane. Przyroda regionu kutnowskiego.�. Jego
aktywno�æ w 2016 roku pozytywnie wp³ynê³a na wzrost �wiadomo�ci ekolo-
gicznej w�ród odbiorców kultury oraz zaanga¿owa³a dzieci i m³odzie¿ w wiele
wydarzeñ kulturalnych.
A.S.: A jak zapowiada siê rok 2018?
Z.B.: Projekt bud¿etu Miasta wyniesie prawie 250 mln z³. Wyj¹tkowo wysokie
bêd¹ nak³ady inwestycyjne w kwocie 67 mln z³, w tym oko³o 37 mln z³ to
dofinansowanie unijne na du¿e projekty, o których wspomnia³em wcze�niej.
Ze �rodków w³asnych, przekraczaj¹cych 11 mln z³, planowana jest realizacja
innych zadañ, jak m.in. budowa i modernizacja dróg. W ramach przysz³orocz-
nego bud¿etu wykonamy nowe ulice: Chopina II etap, Reja, Zimowa, Filipo-
wicza z Gruszczyñskiego, Pogodna, Przechodnia i Gliszczyñskiego, Matejki,
Kuku³cza. Kontynuowane bêd¹ nasadzenia ró¿ na terenie miasta. Zagospoda-
rowane ró¿ami i zieleni¹ zostan¹ skwery przy ul. 1-go i 3-go Maja. W roku
jubileuszowym obchodów 100-lecia odzyskania niepodleg³o�ci planuje siê
budowê pomnika Honorowego Obywatela Miasta Kutna dr. Antoniego
Troczewskiego.
W ramach budownictwa mieszkaniowego bêdzie modernizowany budynek przy
ul. Sienkiewicza 9 oraz TBS rozpocznie budowê dwóch kolejnych budynków
przy ul. Siemiradzkiego.
Mieszkañcy bêd¹ mogli równie¿ w roku przysz³ym skorzystaæ z dofinansowania
na wymianê systemów ogrzewania ograniczaj¹cych emisjê zanieczyszczeñ oraz
pod³¹czenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej.
A.S.: Czego ¿yczy Pan sobie i mieszkañcom w 2018 roku?
Z.B.: G³ównie tego, ¿eby uda³o nam siê zrealizowaæ zaplanowane zadania.
Sk³adam równie¿ wszystkim czytelnikom �Powiatowego ̄ ycia Kutna� najser-
deczniejsze ¿yczenia z okazji nadchodz¹cych �wi¹t Bo¿ego Narodzenia. ̄ yczê,
aby w Nowym Roku w Pañstwa domach zago�ci³a mi³o�æ, zgoda i rado�æ. Zdro-
wych i Pogodnych �wi¹t Bo¿ego Narodzenia!

Dziêkuj¹ za rozmowê - Andrzej Stelmaszewski

BILANS 2017
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SPACERKIEM PO KUTNIE
�wi¹teczna gwiazdka
Uchwa³¹ nr 1707/17 Zarz¹du
Wojewódzkiego z 12 grudnia
2017, przyjêto 34 pozycji pro-
jektów wybranych do dofinan-
sowania w ramach Osi Priory-
tetowej VI Rewitalizacja i po-
tencja³ endogeniczny regionu.

W�ród nich pod nr 9, jedyn¹
inwestycjê tego rodzaju powiatu
kutnowskiego � �Rozwój gospo-
darki turystycznej w gminie
Kutno poprzez wykorzystanie
walorów przyrodniczych
i dziedzictwa kulturowego�
czyli rewitalizacjê dworku
w Leszczynku wraz z otoczeniem.
Warto�æ zadania 8.555.679,96 z³,
z czego dofinansowanie z fun-
duszy europejskich 6.200.944,84.
Twój Market
Dzia³aj¹cy na koñcu ulicy Batorego
u¿yteczny �Twój Market� znikn¹³
z dnia na dzieñ. Plajta! Co ciekawe,
w³a�ciciele zaproponowali 17 osobom
za³ogi pracê w Choceniu �pi razy
oko� 50 kilometrów od Kutna. Niby
zgodnie z prawem, ale jeszcze raz
kapitalizm pokazuje �wilcz¹ mordê�.

�Ma³y z Du¿ym�
�Ma³y z Du¿ym�, czyli zespó³
disco polo z D¹browic, szykuje siê
do premiery swojego kolejnego
teledysku. Nie zabraknie w nim
znanych postaci z telewizji oraz
uroczych tancerek. Klip zosta³
po�wiêcony � kierowcom. A po-
wsta³ w � Siedlcach.

JUBILAT „KADEK”

Kutnowski Dom Kultury w tym roku obchodzi swoje 45-lecie dzia³alno�ci.
Punkt kulminacyjny tych uroczysto�ci mia³ miejsce 14 grudnia. W sali
amfiteatralnej zaproszeni go�cie obejrzeli na telebimie historiê tej zas³u-
¿onej placówki upowszechniania kultury w regionie ³ódzkim i �wietnie
promuj¹cej w naszym kraju gród nad Ochni¹. By³ te¿ koncert Micha³a
Bajora zatytu³owany �Od Kofty do Korcza� oraz promocja wydawnictwa
autorstwa Teresy Mosingiewicz �Kutnowski Dom Kultury � 45 lat�,
a tak¿e okoliczno�ciowa wystawa.            /J.P./
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Czwartek, 30 listopada, uczniowie  ze Szko³y Podstawowej im. K. Maku-
szyñskiego w Strzegocinie spêdzili w magicznym �wiecie  radia i telewizji
w £odzi. Po Polskim Radio £ód� oprowadza³a grupy Barbara Paw³owska.
Po pokazaniu studia emisyjnego i redakcji zaprosi³a dzieci do studia, gdzie
za spraw¹ �magicznych�� sprzêtów przenie�li siê w krainê radiowych
czarów. Co jest niezbêdnym elementem radiowego czarowania? Efekty
d�wiêkowe. Wszystkich zaskoczy³a i rozbawi³a kolêda w nowej aran¿acji
wykonana przez uczniów. Punktem kulminacyjnym by³ udzia³ w audycji
radiowej �na ¿ywo�. Zza mikrofonu uczniowie pozdrowili swoich bli-
skich. Kolejnym punktem wycieczki by³o zwiedzanie Telewizji Polskiej
£ód� 3. Uczniowie poznali �od kuchni� pracê redaktorów, realizatorów,
pracowników obs³ugi technicznej. Stanêli za kamer¹ i zasiedli w studiu
nagrañ. Zobaczyli jak powstaj¹ m.in. £ódzkie Wiadomo�ci Dnia, codzienny
serwis informacyjny. W drodze powrotnej mi³¹ niespodziank¹ by³y tele-
fony od osób, które us³ysza³y i rozpozna³y g³osy ze Strzegocina w swoich
odbiornikach. �Magia� radia  zadzia³a³a.

STRZEGOCIN W TVP 3 I RADIO ŁÓDŹ

Gmina Kutno realizuje zadanie pn. �Dostawa wyposa¿enia gabinetów
profilaktyki zdrowotnej do szkó³ prowadzonych przez Gminê Kutno�.
Zadanie jest finansowane ze �rodków bud¿etu pañstwa otrzymanych za
po�rednictwem Wojewody £ódzkiego. Dotacja celowa na sfinansowanie
zakupu wyposa¿enia gabinetu profilaktyki zdrowotnej wynosi: 13.277,00
z³. W ramach przyznanych �rodków zostan¹ wyposa¿one gabinety pielê-
gniarek w: Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie,
Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyñskiego w Strzegocinie, Szkole
Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzur¹ we Wroczynach.
W celu zapewnienia optymalnych warunków sprawowania profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad uczniami zostanie zakupione wyposa¿enie niezbêdne
do jego prawid³owego funkcjonowania.

Medale wrêczy³ wójt Gminy Kutno Jerzy Bry³a. Zwracaj¹c siê do Jubila-
tów m.in. powiedzia³: �Z ca³ego serca gratulujê pañstwu wzajemnego
szacunku, odpowiedzialno�ci, cierpliwo�ci oraz umiejêtno�ci wybaczania.
Jeste�cie pañstwo dla m³odego pokolenia dowodem na to, i¿ mi³o�æ nie
jest pusto brzmi¹c¹ ide¹. W istocie mi³o�ci wyra¿a siê bowiem chêæ wspól-
nego prze¿ywania sukcesów i pora¿ek, a tak¿e d¹¿enia do wyznaczonych
celów. To dziêki mi³o�ci ka¿dy mo¿e doskonaliæ siê w swoim cz³owie-
czeñstwie pokonuj¹c wady i ucz¹c siê tolerancji�. Pañstwo Walczakowie,
aktualnie mieszkañcy Wroczyn, dochowali siê czworo dzieci: Renaty,
Grzegorza, Marty i Emila, maj¹ sze�cioro wnucz¹t. S¹ u�miechniêt¹  par¹
ma³¿eñsk¹, swoje zadowolenie z otrzymanych medali potwierdzili poca-
³unkami. O swoim wieloletnim po¿yciu ma³¿eñskim Jubilaci zgodnie
stwierdzili: trzeba w pewnych momentach ust¹piæ, ale te¿ niekiedy postawiæ
na swoim, po prostu trzeba siê dogadaæ i z u�miechem my�leæ o nastêpnym
dniu. I tych dobrych dni ¿yczy równie¿ nasza Redakcja.           /A.B./

50−LECIE MAŁŻEŃSTWA

GABINETY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

W pi¹tek, 8 grudnia, w Urzêdzie Stanu Cywilnego pañstwo Marianna
i Jan Walczakowie wyró¿nieni zostali medalami �Za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie� przyznane im przez prezydenta RP z okazji ich 50-lecia �lubu.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

13 stycznia 2018 r. od godz. 8.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Terapii Naturalnej
�Pleroma�, tel. 732-744-733 (od 10.00 do 18.00)

e-mail: tomaszcwiek1@wp.pl

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA
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.

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

W salach muzeum p.o. dyrektora Ksenia Stasiak powita³a przyby³ych go�ci,
m.in.: wiceprzewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej w Kro�niewicach � Beatê
Czerwiñsk¹, przedstawicieli radnych miejskich, sympatyków muzeum
i pasjonatów historii Kro�niewic oraz m³odzie¿  licealn¹ z Zespo³u Szkó³
nr 1 wraz z opiekunem Renat¹ Bulewicz-Garstk¹. Krótki¹ informacjê
dotycz¹c¹ wystawy przedstawi³ jej komisarz Adrian Kalinowski, który
zaprosi³ tak¿e go�ci do obejrzenia bogatej ekspozycji.
Serdecznie zapraszamy na zwiedzanie wystawy, która bêdzie dostêpna do
14 stycznia 2018 roku.

WERNISAŻ WYSTAWY
W �rodê, 29 listopada, w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego odby³
siê wernisa¿ wystawy czasowej pt.: �Ró¿ne Barwy Niepodleg³o�ci��.
Powsta³a ona w oparciu o materia³y z Muzeum Regionalnego w Kutnie,
Muzeum Mazowieckiego w P³ocku, Muzeum w £owiczu oraz zbiory w³asne
kro�niewickiego Muzeum. Wystawa  upamiêtnia kilka wydarzeñ: 150 rocz-
nicê urodzin Józefa Pi³sudskiego, 100 rocznicê utworzenia �B³êkitnej
Armii� oraz 225 rocznicê ustanowienia Orderu Virtuti Militari. Mo¿na na
niej znale�æ wiele ciekawostek dotycz¹cych Marsza³ka J.Pi³sudskiego
(jego urodziny przypada³y 5 grudnia), elementy uzbrojenia �B³êkitnej
Armii�, osobiste pami¹tki po generale J. Hallerze oraz obejrzeæ zmieniaj¹ce
siê na przestrzeni dziejów najwa¿niejsze polskie odznaczenie wojskowe.

W Centrum Teatru, Muzyki i Tañca odby³o siê spotkanie z okazji publi-
kacji przez Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej XXI tom rocznika
�Kutnowskich Zeszytów Regionalnych�. Zawarte w nich artyku³y poru-
szaj¹ tematykê historyczn¹, ekonomiczn¹, kulturaln¹. Czytelnik zapoznaj¹c
siê z ich tre�ci¹ poszerza swoj¹ wiedzê o mniej lub bardziej znanych
wydarzeniach, jakie by³y w przesz³o�ci w regionie Ziemi Kutnowskiej.
Przyby³ych na spotkanie go�ci i cz³onków TPZK powita³a jego prezes
Bo¿ena Gajewska. Wspomnia³a m.in. o pocz¹tkach wydawanego od lat
rocznika, którego pomys³odawc¹ by³ Andrzej Urbaniak (b. prezes TPZK),
o zainteresowaniu regionalistów badaniami naukowymi i ich dokumento-
waniem w kolejnych wydawnictwach, o zadaniach Komitetu Redakcyj-
nego Zeszytów, o jego rzetelno�ci w gromadzeniu materia³ów szykowanych
do druku. Pani prezes podziêkowa³a tak¿e w³adzom miasta i powiatu za
wspó³finansowanie wszystkich wydanych do tej pory 21 tomów, podziê-
kowa³a te¿ innym sponsorom. Najnowszy, XXI tom Zeszytów podzielono
na sze�æ rozdzia³ów: Rozprawy, studia i artyku³y; bibliografie i wspo-
mnienia; przyczynki, materia³y, dokumenty; Z ¿a³obnej karty; recenzje,
omówienia; kronika i sprawozdania. Omówienia ich tre�ci dokona³a
El¿bieta �wi¹tkowska, sekretarz Komitetu Redakcyjnego, natomiast
wydawnictwo i okoliczno�ciowy dyplom autorom kolejnych pozycji
wrêcza³ Karol Koszada, redaktor naczelny tego wydawnictwa.

NOWE WYDAWNICTWO

Drug¹ czê�æ spotkania wype³ni³ koncert w wykonaniu Ewy Murzynowskiej
� sopran i Jaros³awa Domaga³y � pianino. Obecny na spotkaniu Zbigniew
Wdowiak, wiceprezydent miasta, wyrazi³ podziêkowania za piêkny koncert
oraz przekaza³ zebranym ¿yczenia �wi¹teczno-noworoczne.           /A.B./

W �rodê, 6 grudnia, w pomieszczeniu kawiarenki �Cafe Zamenhofa� odby³o
siê spotkanie dzieci z Mari¹ Stêpniak, która wybra³a to miejsce na pro-
mocjê swojej ksi¹¿eczki �Spotkanie z dziwnym Miko³ajem�. Zosta³a ona
wydana w ramach zadania publicznego, wspartego przez prezydenta miasta
Kutna. Oprawê graficzn¹ tworz¹ prace najm³odszych uczniów z placówek
o�wiatowo-wychowawczych, Szko³y Podstawowej nr 9 oraz O�rodka
Szkolno-Wychowawczego nr 1, w którym to autorka pracowa³a. Bogato
ilustrowana trafnie dobranymi pracami dzieci wraz z jej tekstem, stanowi
ciekaw¹ lekturê dla najm³odszych. Oprócz walorów artystycznych, a tak¿e
wychowawczych sta³a siê mi³ym upominkiem, trafiaj¹cym do r¹k dzieci
przed zbli¿aj¹cymi siê �wiêtami Bo¿ego Narodzenia. Podczas spotkania
w kawiarence autorka, wcielaj¹c siê w rolê �wiêtego Miko³aja, czyta³a
dzieciom urywki ksi¹¿eczki, a one rewan¿owa³y siê recytacj¹ wierszy-
ków i ca³usami, w nagrodê otrzymuj¹c ksi¹¿eczkê �Spotkanie z dziwnym
Miko³ajem�.          /A.B./

MIKOŁAJKOWY UPOMINEK

Nagrody otrzymali: Wiktoria Kamiñska - Szko³a Podstawowa w ¯eroni-
cach, Ma³gorzata Trybu³a - Szko³a Podstawowa w Imielnie, Oliwia
Antczak - Szko³a Podstawowa w Szewcach Nadolnych, Jakub Smakowski
- Szko³a Podstawowa w Ostrowach, Szymon Przybylski - Szko³a Podsta-
wowa w £aniêtach, Xavier Radzimierski - Szko³a Podstawowa w Grabowie.
Wyró¿nienia otrzymali: Zuzanna Felner - Szko³a Podstawowa w Ostro-
wach, Gabriel Kostrzewski - Szko³a Podstawowa w Ostrowach, ¯aneta
Szadkowska - Szko³a Podstawowa w Ostrowach.

LAUREACI KONKURSU
W czwartek 7 grudnia, w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Kutnie odby³o siê wrêczenie nagród laureatom Powiato-
wego Konkursu Plastycznego �Wiedza o HIV/ AIDS � to ¿ycie bez ryzyka�,
zorganizowanego przez PSSE w Kutnie O�wiata Zdrowotna i Promocja
Zdrowia oraz Starostwo Powiatowe w Kutnie. Konkurs skierowany by³
do uczniów klas V-VII szkó³ podstawowych powiatu kutnowskiego.
Nagrody wrêcza³a Celina Marciszewska - Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kutnie oraz dyrektor Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Kutnie Iwona Kaca. Fundatorem nagród by³o
Starostwo Powiatowe w Kutnie.

W wyniku reformy o�wiaty brakowa³o ksi¹¿ek dla najm³odszych i dla
uczniów klas IV-VI. W pierwszej transzy zakupionych zosta³o 250
ksi¹¿ek. S¹ to opowiadania, powie�ci, zbiorki wierszy, ilustrowane
ksi¹¿ki dla najm³odszych, a przede wszystkim pozycje z nowego
kanonu lektur obowi¹zkowych dla uczniów klas IV, V i VI. Tych szcze-
gólnie w bibliotece brakowa³o, bowiem od ponad dziesiêciu lat szko³a
gromadzi³a ksi¹¿ki pod k¹tem potrzeb starszej m³odzie¿y gimnazjalnej.
W czasach powszechnego spadku poziomu czytelnictwa cieszy fakt,
¿e uczniowie z zainteresowaniem ogl¹daj¹ nowe ksi¹¿ki, a niektórzy
nawet zapisuj¹ siê do kolejki wypo¿yczeñ wybranych tytu³ów. Czeka-
my teraz z nadziej¹ na nastêpn¹ transzê, ¿e kolejne ksi¹¿ki zd¹¿¹ �pod
biblioteczn¹ choinkê� i bêdzie mo¿na wypo¿yczyæ je uczniom na �wi¹-
teczn¹ przerwê w nauce.

MIKOŁAJ W BIBLIOTECE
We wtorek, 6 grudnia, pod Szko³ê Podstawow¹ nr 2 w Kutnie podje-
cha³ �wiêty Miko³aj. Z braku �niegu, zamiast saniami, przyjecha³
du¿ym samochodem dostawczym, z którego wyj¹³ cztery wielkie
pud³a. Jak siê okaza³o by³y to nowe ksi¹¿ki zamówione przez biblio-
tekê szkoln¹.

GRODY ZACZAROWANE

Barbary Purga³ ukazywa³y siê w ró¿nych periodykach w kraju. W swoim
najnowszym dziele, wydanym kutnowskim sumptem (projekt ok³adki
Halina Kamiñska, zdjêcia Micha³ Jab³oñski, sk³ad komputerowy Rafa³
Kacilewski  drukarnia �Intro-Druk� Kutno), autorka w 44 wierszach
prezentuje przewodnik po naszym kraju. Rozpoczyna � co jest oczywiste
� od per³y zamkowej Ziemi Kutnowskiej Muzeum Zamku w Oporowie,
a koñczy na s³ynnych polskich dzwonach � Zygmunta na Wawelu i na
Jasnej Górze. Ten tomik wierszy jest zarazem �wietnym literackim woja-
¿em po naszym piêknym kraju. Trafnie uj¹³ we wstêpie do �Grodów
Zaczarowanych� jego autor Waldemar Smaszcz: �Ca³y zbiór ka¿e podzi-
wiaæ inwencjê autorki i jej konsekwencjê w gromadzeniu wielu znanych,
ale ujmowanych �po swojemu� historii, i tych ma³o, a nawet niemal
nieznanych legend, tak bardzo charakterystycznych dla naszej tradycji,
chêtnie s³uchanych i kolekcjonowanych jako pami¹tki z wakacyjnych
wyjazdów�.        Jerzy Papiewski

To tytu³ � dodajmy bardzo znacz¹cy
� kolejnego, udanego tomiku wierszy
Barbary Purga³, absolwentki Uniwer-
sytetu £ódzkiego � filologii polskiej,
która przez wiele lat by³a polonistk¹
w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
gen. Jana Henryka D¹browskiego
w Kutnie. W swoim dorobku literac-
kim ma tomiki poetyckie: �Imiê
twoje� (2010),�Zwyciê¿yæ� (2014),
�Ba�nie i legendy� (2016), �B³ogo-
s³awieni i �wiêci� (2017). Ma na swoim
koncie wiele nagród, m.in. jest lau-
reatk¹ Miêdzynarodowego Konkursu
Poezji im. Jana Paw³a II w Opolu
(2015). Utwory naszej kutnianki
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Felieton Bywalca
(ci¹g dalszy ze strony 2)
Pierwsza gazeta �Powiatowe ̄ ycie Kutna� ukaza³a siê z dat¹ 1 stycznia 1999
roku. Piêciolecie jej wydania �wiêtowali�my numerem 106, dziesiêciolecie
� 205, 15 � 277, a pierwsze wydanie w dwudziestoleciu nosiæ bêdzie kolejny
numer 470. Setny jej numer 26 wrze�nia 2002 r., dwusetny � 26 pa�dziernika
2006r., trzysetny � 23 grudnia 2010 r., czterysetny � 12 lutego 2015, a dzi-
siejsze wydanie to ju¿ numer 469. Co ciekawe, od pocz¹tku stworzyli�my
pewien schemat, który obowi¹zuje �po dzi� dzieñ�. �Strona pierwsza � to
zwiastuny, druga � wa¿niejsze fakty i zdarzenia, trzecia informacje z miasta
Kutna, a czwarta - z pozosta³ych rejonów naszego powiatu. Potem strona
kultury i nastêpna � polityki (ze sta³ym felietonem �Kto w Kutnie nie by³
�� i �Masz babo placek- so³tys Zagryziakowej�).  �rodkowe cztery strony,
to w wiêkszo�ci miejsce dla reklamodawców; nastêpnie ³amy po�wiêcone
dla historii (i geografii), krymina³ki, historia sportu,  sport, rozrywka. Przed-
ostatnia strona to ¿ycie diecezjalne. Ostatnia � reklamowa�. Tradycyjnie ka¿de
wydanie �P¯K� liczy 16 stron. By³o ich 371, ale by³y te¿ takie, w których
pomie�cilismy a¿ 40 gazetowych ³amów (83 - o 20 stronach; 12 - 24; 2 - 28;
4 - 32). To ³¹cznie 7.944 strony. Wydrukowane drukarskim �maczkiem�, co
wraz ze �wiadomym ograniczeniem do minimum wielko�ci tytu³ów - stanowi
s³absz¹ stronê gazety. Ale nie ma wyj�cia: mie�ci siê za to - wiêcej tre�ci.
Tak jak przyda³by sie tygodnik zamiast dwutygodnika. Ale tu rz¹dzi siê -
ekonomia: Kutno jest za ma³¹ miejscowo�ci¹ i niezbyt atrakcyjn¹ turystycznie,
¿eby utrzymaæ gazetê o takim nak³adzie i czêstotliwo�ci wydañ. Inne zdania
- to fake newsy! Przez 19 lat, powszechnie dostêpne dla Czytelników,
�Powiatowe ̄ ycie Kutna� jest nadal gazet¹ DARMOW¥. Gazet¹ POLSK¥!
¯artobliwie okre�laj¹c dzia³amy ju¿ DWA WIEKI (XX i XXI), ci¹gle (i bez
zbêdnej przesady) NIEZALE¯NA I SAMORZ¥DNA (o co wcale nie jest
³atwo!). To dzi� NAJSTARSZA tego typu gazeta w Polsce. Tak¿e NAJPO-
CZYTNIEJSZE regionalne wydawnictwo, gdy¿ najmniejszy nak³ad wynosi
10.050 egzemplarzy (a najwiêkszy 18.000!). Rozprowadzana jest przez
prawie 200 PUNKTÓW DYSTRYBUCJI! Przez dziewiêtna�cie lat zamiesz-
czali�my w ka¿dym numerze wielokrotnie wiêcej tre�ci ni¿ inne, podobne
wydawnictwa. Nasi konkurenci z zazdro�ci¹ mówi¹, ¿e z jednego naszego
�¯ycia� zrobiliby piêæ swoich gazet!!! Nie do�æ tego! A¿ siê wierzyæ nie
chce! Nasza gazeta i sponsorzy ufundowali TRZY SAMOCHODY Fiat
126p w konkursach, które zgromadzi³y m.in. na stadionie MKS ponad
10-tysiêczn¹ widowniê. Rekord w sali, nieistniej¹cej ju¿ restauracji �Fabimas�
to 307 osób, chocia¿ zaproszeñ wydano na 180 osób. Równie¿ od powstania,
ju¿ dziewiêtna�cie lat, redakcja patronuje konkursom �KUTNOWSKIM
HITOM� i �NAJLEPSZEGO SPORTOWCA, DRU¯YNÊ I TRENERA
POWIATU KUTNOWSKIEGO�. Nasze teksty s¹ rozwa¿ne, BEZ tak
wszechstronnego ZACIETRZEWIENIA, Z£O�LIWO�CI I ZAWI�CI.
Dodatkowo wydali�my 10 ksi¹¿ek z regionalnego cyklu �Ocaliæ od zapo-
mnienia�. Od pocz¹tku realizujemy to has³o na ³amach �P¯K�. Liczba tych
artyku³ów (i skrótów) jest wiêksza, ni¿ ca³a dzia³alno�æ wydawnicza trzech
muzeów powiatu kutnowskiego. A przecie¿ dochodz¹ do tego chocia¿by
historia sportu kutnowskiego czy wywiady z ciekawymi lud�mi. Ostatnio
dosz³y do tego: my�listwo i ekologia. Równie¿ nie zapominamy o aktualno-
�ciach. I to jakich!? Aktualia z miasta i pozosta³ych 10 gmin, w tym kultu-
ralne i gospodarcze. Ciekawostki, które nawet nam nie wiadomo sk¹d
wyci¹gaj¹ je nasi korespondenci. Strona polityki, bo któ¿ siê bez niej obej-
dzie!? Prezentacja firm, instytucji czy stowarzyszeñ powiatu kutnowskiego.
¯ycie katolickie. Oczywi�cie sport. �Gar�æ� sta³ych informacji kryminal-
nych. Ale gazeta to równie¿ ludzie, którzy j¹ tworz¹. To �.p. Jerzy Tru�ciñski
- legenda kutnowskiego sportu, zawodnik, trener, a nastêpnie kibic � i dzien-
nikarz. To �.p. nasz ³ódzki wspó³pracownik � Jerzy Ka³u¿ka. To równie¿
m.in. dzia³aj¹cy z nami ju¿ dziewiêtna�cie lat (alfabetycznie) Artur Andziak,
Andrzej Bieñkowski, Jerzy Papiewski, Bogdan Podlasiak, Marek Szafrañski
i Eugeniusz Walczak, czy te¿ ni¿ej podpisany. Ró¿nie oceniaj¹ nasz¹ gazetê,
chocia¿ wiêkszo�æ pozytywnie. Nasza renoma siêgnê³a poza granice powiatu
kutnowskiego, a nawet Polski. Z tego co wiemy czytaj¹ j¹ �Polonusy� np.
w Jemenie, Brazylii, USA, Kanadzie, Australii, Chinach, Japonii, Holandii,
Wielkiej Brytanii i wielu, wielu innych krajach. Nam najbardziej przypad³y
do gustu trzy, czytelnicze opinie o gazecie �Powiatowe ¯ycie Kutna�  Mo¿e
trochê przesadne, ale kto z okazji jubileuszu, nie chcia³by takich wys³uchaæ!!!
Chocia¿by prozaiczne takie czytelnicze oceny:

�TO SIÊ NAWET DA CZYTAÆ!�,
��P¯K� MA SIÊ TAK DO INNYCH, KUTNOWSKICH

GAZET, JAK DWOREK MODRZEWIOWY
DO EMPIRE STATE BUILDING�.

A za pointê ju¿ prawie dwudziestolecia dzia³alno�ci wydawniczej �P¯K�
niech pos³u¿y równie¿ Czytelnicze okre�lenie:

�TO GAZETA, KTÓRA G£OSI:
NIE DAJ SIÊ OSZUKAÆ! W£¥CZ MY�LENIE!�

OBY TAK DALEJ! JE�LI SPONSORZY WSPOMOG¥, A CZYTEL-
NICY NADAL BÊD¥ Z NAMI, TO JESZCZE TYLKO NAM POTRZEBA
ZDROWIA, ZDROWIA, ZDROWIA.
Z PODZIÊKOWANIEM I NAJLEPSZYMI ¯YCZENIAMI �WI¥-
TECZNO-NOWOROCZNYMI             Andrzej Stelmaszewski

Tygodnik �Wprost� og³osi³ �Z³ot¹ setkê polskiego Rolnictwa za 2016 r.�.
Ogólnie najlepiej zaprezentowa³ siê Animex Foods Sp. z o.o. sp. k. (naj-
wiêkszy w Polsce producent miêsa; jest czê�ci¹ chiñskiego giganta VH
GROUP. Najwiêkszego producenta miêsa wieprzowego na �wiecie), który
zaj¹³ drugie (!!!) miejsce (za �Grup¹ Azoty�). Na czternastym miejscu
uplasowa³a siê kutnowska Pini Polonia Sp. z o.o. (najwiêksza ubojnia
w Polsce), w tym roku przejêta przez Animex Foods� Zaszczytne
59 miejsce w roku ubieg³ym zaj¹³ �Exdrob� S.A. Kutnowskie Zak³ady
Drobiarskie... !? Masz babo placek! Jeszcze lepiej wypad³y kutnowskie
firmy w�ród platynowych, bran¿owych �dziesi¹tek�. W�ród firm hodowla-
nych �Pini Polonia znalaz³a siê na drugim miejscu, a na 7 Exdrob S.A.
Kutnowskie Zak³ady Drobiarskie. W�ród producentów maszyn natomiast
8 miejsce zdoby³a Kongskilde Polska Sp. z o.o. z Kutna, któr¹ w 2017 r.
przejê³a CNH Industrial. Masz babo placek! Czy wiecie, ¿e Polska nale¿y
do najwiêkszych beneficjentów wspólnej polityki rolnej UE, mimo ¿e polscy
rolnicy otrzymuj¹ dop³aty tylko 86 procent unijnej �redniej (207 euro na
hektar). Niedawno zakoñczy³a siê akcja przy�pieszonych zaliczek na
dop³aty bezpo�rednie za 2017 r. Do oko³o 1,3 miliona polskich rolników
trafi³o ponad 9 miliardów z³otych. Teraz toczy siê �wojna� o wy¿sze
fundusze na lata nastêpne, a Polska tylko o takie do wysoko�ci �redniej
unijnej wynosz¹cej 240 euro za hektar, bo jeszcze wy¿sze stanowi³oby
jeszcze wiêksze zagro¿enie dla rynków rolnych zachodnioeuropejskich. Tak
- mimochodem � wspomnijmy, ¿e rolnicy z Czech i Holandii dostaj¹ aktu-
alnie ponad 400 euro (!). Masz babo placek! Rokrocznie z rehabilitacji
leczniczej za po�rednictwem KRUS korzysta oko³o 14 tysiêcy rolników
oraz prawie 1200 dzieci. Pierwszeñstwo w skierowaniu na rehabilitacjê
lecznicz¹ maj¹ osoby, u których potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona
nastêpstwem wypadku przy pracy rolniczej. Rehabilitacja lecznicza
prowadzona jest w formie 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych
w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS: w Horyñcu-Zdroju, Iwoniczu-
Zdroju, Ko³obrzegu, �winouj�ciu, Jedlcu i Szklarskiej Porêbie. Nale¿y
podkre�liæ, ¿e pobyt na turnusie jest dla rolnika bezp³atny, a osobie kiero-
wanej na leczenie zwracane s¹ koszty dojazdu do placówki rehabilitacyjnej
najtañszym dostêpnym �rodkiem transportu zbiorowego. Warto wspo-
mnieæ, ¿e korzystanie z rehabilitacji za po�rednictwem KRUS nie pozbawia
rolników prawa do �wiadczeñ opieki zdrowotnej, w tym leczenia uzdro-
wiskowego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Masz babo
placek!

W �rodê, 13 grudnia 2017 roku, cz³onkowie i sympatycy Prawa i Spra-
wiedliwosci z terenu powiatu kutnowskiego, na czele z przewodnicz¹cym
Konradem K³opotowskim, wziêli udzia³ w zorganizowanych w Warszawie
obchodach 36 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

ROCZNICA STANU WOJENNEGO

Wigilia i �wiêta Bo¿ego Narodzenia nale¿¹ do najpiêkniejszych i zawsze
oczekiwanych dni w roku. Dzieci z niecierpliwo�ci¹ czekaj¹ na �wiêtego
Miko³aja, który kojarzy siê z workiem pe³nym prezentów. Starsi kieruj¹c
siê tradycj¹, w Wigiliê 24 grudnia, dziel¹ siê op³atkiem z najbli¿szymi
i wspólnie siadaj¹ do wigilijnego sto³u. Kiedy� tradycj¹ by³o, ¿e przy stole
spotyka³y siê trzy, a czasami i cztery pokolenia. Czasy siê zmieniaj¹
i dzisiaj spo³eczeñstwo konsumpcyjne lubi �wiêtowaæ. Czasami �wiêtuje
bez umiaru. Podobno w tym roku na organizacjê �wi¹t i prezenty wydamy
ponad 22 miliardy z³otych. Doro�li czynni zawodowo i spo³ecznie czêsto
organizuj¹ spotkania wigilijne we w³asnym gronie. Odbywaj¹ siê one na
przestrzeni wielu tygodni, w grudniu i w styczniu, co jest lekk¹ przesad¹.
Niekiedy uczestnicy zapominaj¹ o ¿yczeniach op³atkowych, a gwo�dziem
programu jest konsumpcja wspomagana kielichem czego� mocniejszego.
Zapewne takie noworoczne spotkania integracyjne s¹ potrzebne, ale czy
musimy je nazywaæ Wigili¹?
�wiêta Bo¿ego Narodzenia i Nowy Rok s¹ okazj¹ do prowadzenia wielu
akcji charytatywnych. Pomocy udzielaj¹ stowarzyszenia pozarz¹dowe,
samorz¹dy, firmy i osoby prywatne. Warto tutaj wspomnieæ o akcji �Szla-
chetna Paczka�. Pomys³odawca ksi¹dz Jan Stryczek zapocz¹tkowa³ akcjê
w Krakowie w 2000 roku. Dzisiaj akcja ma zasiêg ogólnopolski. W grudniu
bie¿¹cego roku paczki z darami dotar³y do 20 tysiêcy osób. Warto�æ pomocy
wynios³a 54 miliony z³otych. W Kutnie i regionie pomoc otrzyma³o 39
rodzin. Liczne grono wolontariuszy i darczyñców wziê³o udzia³ w tego-
rocznej akcji �Szlachetna Paczka�. Od wielu lat w gronie darczyñców s¹
miêdzy innymi uczniowie, sportowcy, samorz¹dowcy, cz³onkowie i przy-
jaciele Stowarzyszenia �Pokolenia�. To dobrze, ¿e pamiêtaj¹c o najbli¿-
szych, pamiêtamy równie¿ o osobach bardzo potrzebuj¹cych pomocy,
o których czasami zapomina pañstwowa biurokracja. Z okazji �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego Roku wszystkim czytelnikom i sympa-
tykom sk³adam serdeczne ¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomy�lno�ci.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

WIGILIA

Wigilijna tradycja
Polowanie wi¹¿e siê ze �mierci¹ zwierza,
ale wbrew przekonaniom wielu
do zachowania równowagi w przyrodzie zmierza,
a ona w my�liwym znajduje przyjaciela.

Od wieków z ³owami tradycja siê wi¹¿e.
Jedn¹ z nich jest wigilijne polowanie.
My�liwi do zachowania tradycji d¹¿¹,
tote¿ co roku wybieraj¹ siê na nie.

 Nie najwa¿niejsza w nim obfito�æ zdobyczy.
Uroczysty pokot, to ³owów dostatek.
Tu g³ównie spotkanie z przyjació³mi siê liczy,
serdeczne ¿yczenia i bia³y op³atek.

W dniu, kiedy Bo¿e Dzieciê siê rodzi,
ludzie s¹ dla siebie bardziej ¿yczliwi.
Ta ¿yczliwo�æ nale¿y siê równie¿ przyrodzie,
przecie¿ dziêki niej bywamy szczê�liwi.

Kazimierz Ci¹¿ela
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¯YCIE BANKOWE

Świąteczne życzenia
Najwiêkszym sentymentem obdarowywane
�wiêta Bo¿ego Narodzenia.
Najbardziej przez dzieci oczekiwane,
bo wtedy mog¹ spe³niæ siê marzenia.

Wtedy od �wiêtego z brod¹ bia³¹,
pod choink¹ trafiaj¹ prezenty.
Nie zawsze te, które by siê chcia³o,
ale przecie¿ mo¿e siê pomyliæ �wiêty.

Czas, w którym Bo¿e dzieciê siê rodzi
skupia rodziny przy wigilijnym stole.
bia³y op³atek swary ³agodzi,
pokój zwiastuje w ludzkim zespole.

¯yczmy wiêc sobie wszyscy,
nie tylko by�my zdrowi byli,
ale by narodowy sen siê zi�ci³,
wszyscy Polacy siê zjednoczyli.

Kazimierz Ci¹¿ela
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

Obchody �wiêta Patrona Szko³a naszej szko³y zaczê³y siê 29 listopada,
bowiem w klasach I-III przedstawiona zosta³a prezentacja multime-
dialna o Adamie Mickiewiczu. Natomiast 1 grudnia odby³a siê
uroczysto�ci z okazji �wiêta Patrona. Przygotowali j¹ uczniowie
z klas: I A, III A, VI A oraz II D i III B gimnazjum. M³odsi uczniowie
zainscenizowali dwie bajki Adama Mickiewicza: �Pies i wilk� oraz
�Przyjaciele�. Rycza³ nied�wied�, dzieci wspina³y siê na drzewo
z drabiny, ka¿dy �wietnie pamieta³ swoj¹ rolê i nikt nie mia³ tremy.
Nastêpnie pos³uchli�my utworu �Niepewno�æ� z muzyk¹ Marka
Grechuty, który wykona³y uczennice z klasy II D - A. Suska i L. War-
szawska. Ze sceny ca³y czas przygl¹da³ siê Mickiewicz jak ¿ywy,
w tej roli A. Go³êbiowski z klasy VI A, który wyg³osi³ fragment �Upiora�
i wstêp do �Dziadów�.
Pó�niej na scenie pojawi³y siê duchy, Grabarz, Anio³ki, Z³y Pan
i Pasterka. Przepiêkna scenografia nadawa³a specyficzny, tajemniczy
nastrój. Wystêpuj¹cy zebrali gromkie brawa, podobne jak laureaci
konkursu plastycznego i literackiego, które towarzyszy³y �wiêtu
Patrona. Dzieci i m³odzie¿ przygotowa³y do wystêpu panie: H. Het-
maniak, M. Andrysiewicz, J. Lach-Skrzynecka, M. Brzostowicz
i B. Majda-Szumigalska.
Obchody Dnia Patrona Szko³y zakoñczy³y siê turnejem dla uczniów
klas I-III �Adasiowo na sportowo�, przygotowanym przez nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej: H. Hetmaniak, M. Andrysiewicz i S. Wa�-
kowsk¹. Startowa³y trzy dru¿yny sk³adaj¹ce z ró¿nych wiekowo
zawodników. I chocia¿ rywalizacja by³a zaciêta to najwa¿niejsze nie
by³y nagrody i zwyciêstwo, lecz integracja i �wietna zabawa.

ŚWIĘTO PATRONA

Ró¿norodne s¹ przyczyny nocy nieprzespanych,
ta jedna wszak¿e jest wyj¹tkowa.
Zalicza siê do nocy �wiêtowanych,
bo jest to noc sylwestrowa.

Na estradach wystêpy wielu piosenkarzy,
biesiady, tañce - ile si³ starczy.
Przecie¿ to noc wielkich wydarzeñ,
po pó³nocy ka¿dy jest o rok starszy.

Nowy Rok przez wiêkszo�æ witany na balach.
Czê�æ ludzi pracuje, by zapewniæ ³ad.
Domatorzy pó³noc �ledz¹ na eteru falach.
Ta noc u ka¿dego zostawia swój �lad.

Kiedy ju¿ pogasn¹ fajerwerki i race,
przychodzi najczê�ciej refleksji czas.
Czym ten nowy swój byt zaznaczy,
czy dobra aura otoczy te¿ nas?

Ka¿demu w ¿yciu co� siê dobrego nale¿y.
Choæby odrobina u�miechu losu.
W jego przychylno�æ trzeba wierzyæ,
a jak j¹ wykorzystaæ, znale�æ sposób.

Kazimierz Ci¹¿ela

NOC SYLWESTROWA
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¯YCIE ¯YCZENIOWE

Nasi zawodnicy wywalczyli medale: PSZENNA ZUZANNA � z³oty medal
w semi kontact; £UKAWCZYK WIKTORIA � z³oty medal w kata;
PODORSKI KACPER � z³oty medal w semi kontakt; STROIÑSKI FILIP
� br¹zowy medal w sumo-grappling, br¹zowy medal w semi kontakt; WAL-
CZAK OLIVIA � br¹zowy medal w sumo-grappling, IV miejsce w maki-
wara-kumite; MAJCHRZAK MAJA � srebrny medal w sumo-grappling,
br¹zowy medal w pa³ki piankowe; MALARSKI MICHA£ � srebrny medal
w pa³ki piankowe, br¹zowy medal w sumo-grappling; MALARSKI PIOTR
� srebrny medal w sumo-grappling; MAJTCZAK HANNA � srebrny medal
w pa³ki piankowe, br¹zowy medal w makiwara kumite; MAJTCZAK
ZUZANNA � srebrny medal w pa³ki piankowe, IV miejsce w makiwara
kumie; DÊBSKI JAKUB � z³oty medal w sumo-grappling; ZIMNY
HUBERT � br¹zowy medal w sumo-grappling,IV miejsce w makiwara
kumie; KUCIAPSKI CYPRIAN � br¹zowy medal L w sumo-grappling;
TROJANOWSKI JAN � srebrny medal w pa³ki piankowe, srebrny medal
w makiwara kumite, IV miejsce w summo-grappling; KARBOWSKA
JULIA � z³oty medal w makiwara kumie. Ogó³em 15 zawodników zdoby³o
20 medali: 5 z³otych, 7 srebrnych, 8 br¹zowych, 4 IV miejsca. Kutnowski
Klub Karate Tsunami wywalczy³ dru¿ynowo IV miejsce. Wszyscy startu-
j¹cy zawodnicy otrzymali cenne nagrody od organizatora mistrzostw. Na
Mistrzostwach wyst¹pili zawodnicy ze Staro�rebów, Kutna, Kro�niewic,
Konina, Rzgowa, Starego Miasta oraz Ryk. W mistrzostwach wziê³o udzia³
oko³o 130 zawodników. ¯yczymy zawodnikom dalszych sukcesów.

MIKOŁAJKOWE KARATE
W sobotê, 9 grudnia, w Starym Mie�cie k/Konina odby³ siê Miko³ajkowy
Puchar Polski Karate Tsunami Dzieci i M³odzie¿y. Otwarcia Mistrzostw
dokona³ prezes UKS �Powa� Stare Miasto k/Konina - Jaros³aw Wadelski
(7 DAN). Sêdzi¹ g³ównym mistrzostw by³ hansi Tadeusz Ryniec (8 dan).
W sk³ad sêdziów wszed³ nasz kolega klubowy hansi £ukawczyk Jacek (8 dan).
Kierownikiem kutnowskiej dru¿yny by³ sensei Tomasz Fajkowski (1 dan).
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¯YCIE KULTURALNE
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¯YCIE BUDOWLANE

Prezes Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego sp. z o.o.
w Kutnie Jacek Urbaniak: W roku 2017 Towarzystwo
Budownictwa Spo³ecznego sp. z o.o. w Kutnie zarz¹-
dza³o 113 budynkami, z czego w³asno�æ spó³ki to 18
budynków, a Wspólnot Mieszkaniowych - 95, o ³¹cznej
powierzchni powy¿ej 140 tysiêcy m2.
W koñcz¹cym siê roku spó³ka zrealizowa³a remonty
budynków wspólnot mieszkaniowych o warto�ci
2.252.910 z³. Polega³y one m.in. na termomodernizacji
i wykonaniu instalacji wewnêtrznych centralnego ogrze-
wania i ciep³ej wody w budynkach Matejki 15, Matejki
17-21, Siemiradzkiego 9 oraz Wybickiego 7, wraz z wy-

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W KUTNIE

konaniem wêz³a cieplnego lub kot³owni gazowej. Wyko-
nane modernizacje budynków Barlickiego 8 i 12 doty-
czy³y termomodernizacji i wymiany pokrycia dachów,
oraz termomodernizacji budynku Staszica 26.
W trakcie robót TBS zrealizowa³ na w³asny koszt adaptacje
siedmiu strychowych na samodzielne lokale mieszkalne
(Matejki 15 � 4; Matejki 19 � 1; Barlickiego 8 i 12 � 4)
wraz z wcze�niej wykonanymi: Wybickiego 17 � 2;
Wybickiego 15 � 1; Staszica 7 - 1; Barlickiego 8 � 1;
Matejki 20-28 � 3. Spó³ka jest posiadaczem 17-tu lokali
mieszkalnych (de facto jednego budynku mieszkalnego,
które wykona³a z w³asnych �rodków!).

W 2017 roku TBS realizuje budowê dwóch budynków
mieszkalnych, z lokalami na wynajem, przy ulicy Matejki
23 i 25. Koszt zadania to kwota  6 670 tys. z³otych,
termin oddania do u¿ytkowania 31 marca 2018 roku.
Natomiast w 2018 roku TBS sp. z o.o. w Kutnie zamierza
m.in.: rozpoczêcie budowy 2 budynków mieszkalnych
przy ul. Siemiradzkiego w Kutnie; termomodernizacjê
budynków: Matejki 14, Okrzei 1 oraz Wybickiego 9;
wykonanie 4 adaptacji strychów na mieszkania w bu-
dynkach Matejki 14 i Okrzei 1.
Spó³ka zatrudnia 16 osób na etacie i jedn¹ osobê na
kontrakcie managerskim.

Odnowione bloki mieszkalne przy ulicy Matejki Odnowione bloki mieszkalne przy ulicy Matejki

Odnowione bloki przy ulicy Barlickiego Odnowiony blok przy ulicy Wybickiego

Budowa dwóch bloków mieszkalnych przy ulicy Matejki 25 Budowa dwóch bloków mieszkalnych przy ulicy Matejki 23
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP

Pañstwo Jolanta i Robert Denarscy, w³a�ciciele firmy PPHU �Agrofactory II�
Piwki, zrzekli siê nagrody pieniê¿nej przys³uguj¹cej im z tytu³u zwyciê-
stwa w Konkursie �Lew Kutnowski�. Równie¿ - uczynili to inni laureaci,
czyli Karolina i Cezary Kowalscy z Chocho³owa. Palmê pierwszeñstwa
przyznajemy jednak Pañstwu Jolancie i Robertowi Denarskim, gdy¿
o zamiarze tej kwoty na cele spo³eczne zdecydowali ju¿ w trakcie gali
wrêczenia nagród. A tak swoj¹ drog¹ � to po có¿ fundowaæ jeszcze finan-
sowe profity!?

SZLACHETNE SERCE

W sobotê, 9 grudnia, w Krakowie Justyna Klepczarek wraz ze swoim
tanecznym partnerem Patrykiem Dêbskim w tañcach standardowych
w kategorii pow. lat 19, klasa taneczna �S�, wytañczy³a fina³owe I miejsce
wygrywaj¹c Puchar Profesora Mariana Wieczystego. Dzieñ pó�niej
Justyna i Patryk rywalizowali w kategorii OPEN pow. 19 lat i uplasowali
siê w fina³owej szóstce zajmuj¹c ostatecznie miejsce 6. Ogólnopolski
Turniej Tañca Towarzyskiego o Puchar Profesora Mariana Wieczystego
to najwiêksza i najstarsza impreza taneczna zwi¹zana ze sportowym tañcem
towarzyskim w Polsce. W tym roku odby³a siê po raz 44 i trwa³a 3 dni.
Na turnieju, a¿ w 10 kategoriach tanecznych, zatañczy³o ponad 500 par
rywalizuj¹c w tañcach latynoamerykañskich i standardowych - wszystko
by zdobyæ jedn¹ statuetkê - Puchar Profesora Mariana Wieczystego -
wybitnego tancerza, który upowszechnia³ taniec towarzyski w Polsce.
Justyna trenuje w Szkole Tañca Jedynka w £odzi. Serdecznie gratulujemy.
¯yczymy Justynie i jej partnerowi dalszych sukcesów.  �ród³o: AK

WYGRALI PUCHAR

Mia³o to miejsce w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, a wiêc 36 lat
temu. Przed �ULOTKÊ� przyby³y liczne poczty sztandarowe, przedsta-
wiciele w³adz samorz¹dowych miasta, powiatu, parlamentarzystów, zwi¹z-
ków zawodowych, partii politycznych, s³u¿b mundurowych, instytucji
i stowarzyszeñ oraz delegacje m³odzie¿y szkolnej. Po oficjalnych powi-
taniach zebranych, we wspólnej, krótkiej modlitwie poprowadzonej przez
ksiêdza dziekana Jerzego Swendrowskiego uczczono pamiêæ poleg³ych
dzia³aczy �Solidarno�ci�, a tak¿e osób, które do�wiadczy³y represji w tam-
tym czasie. O tragicznych wydarzeniach sprzed lat mówi³ w swym wyst¹-
pieniu Wies³aw Taraska � przewodnicz¹cy Podregionu Kutno NSZZ
�Solidarno�æ�: �Na ulicach miast, na rogatkach, przed bramami wiêk-
szych zak³adów pracy stanê³y pojazdy bojowe wojska i milicji. Do akcji
w ca³ej Polsce ruszy³o ponad 100 ty�. milicjantów i ¿o³nierzy. Na ulice
wyjecha³o 1750 czo³gów i 1400 pojazdów opancerzonych. Milicja i S³u¿ba
Bezpieczeñstwa rozpoczê³y ogólnopolsk¹ akcjê aresztowañ dzia³aczy opo-
zycyjnych, których ówczesna w³adza uzna³a za gro�nych dla bezpieczeñ-
stwa kraju. Równie¿ na terenie naszego Regionu Ziemi Kutnowskiej
�Solidarno�ci� oddzia³y ZOMO, MO, SB rozpoczê³y aresztowania
naszych dzia³aczy. Aresztowani zostali: Zbigniew Kamiñski, Zdzis³aw
Krzemiñski, Jerzy Ceranowski, Jerzy Runiñski, Grzegorz Stêplewski,
Tadeusz Wawrzyñczak Zbigniew Wirski, Kazimierz Zyskowski, Roman
Weber, Marian W³odarczyk. Faktycznie komunistyczna w³adza obawia³a
siê coraz wiêkszego niezadowolenia spo³eczeñstwa z jej rz¹dów oraz
d¹¿enia coraz wiêkszej grupy Polaków do reform spo³eczno-politycznych
w kraju. Jednak przede wszystkim obawia³a siê utraty w³adzy na rzecz
rosn¹cej w si³ê �Solidarno�ci�. Stan wojenny trwa³ 586 dni, zniesiono go
22 lipca 1983 roku. Oficjalnie udokumentowano 91 ofiar �miertelnych�.
W imieniu samorz¹dowców g³os zabra³ Zbigniew Burzyñski, prezydent
miasta � wyrazi³ m.in. uznanie dla kutnowskich dzia³aczy podziemia,
walcz¹cych z represjami totalitarnego systemu. Obchody zakoñczono z³o-
¿eniem na p³ycie �ULOTKI�  wi¹zanek kwiatów.           /A.B./

ROCZNICOWE WSPOMNIENIE
W �rodê, 13 grudnia, przed pomnikiem �ULOTK¥� upamiêtniono wyda-
rzenia zwi¹zane z wprowadzeniem w naszym kraju stanu wojennego przez
genera³a Wojciecha Jaruzelskiego.
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¯YCIE FARMACEUTYCZNE
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¯YCIE REKLAMOWE

14

EXPOM W HANOVERZE

W dniach 12-18 listopada odby³y siê kolejne targi Agritech-
nica w Hanoverze. To znane na ca³ym �wiecie miejsce spo-
tkañ dla bran¿y przemys³u, maszyn rolniczych, innowacji.
Ponad 2900 wystawców z blisko 50 krajów zaprezentowa³o
innowacyjne rozwi¹zania dla sektora rolnego. W�ród nich
by³ kro�niewicki �Expom� Sp. z o.o., która dzia³a od 1992 r.
i zatrudnia 150 pracowników. W Targach Agritechnica firmê
reprezentowali cz³onkowie Zarz¹du �Expom� Sp. z o.o.
-Marek Wietrzyk i Jacek Kapral oraz Tomasz Kawiñski,

Pawe³ Dudkiewicz i Leszek Weremczuk. Szef marketingu
Leszek Weremczuk oceni³ Targi w Hanoverze Jako �bar-
dzo, bardzo udane dla kro�niewickiej firmy�. Natomiast
w dniach 30 listopada � 2 grudnia �Expom� Sp. z o.o. uczest-
niczy³ w Centralnych Targach Rolniczych w Nadarzynie.
Kro�niewicka firma, najwiêkszy europejski producent
wa³ów uprawnych, przedstawi³a m.in. wa³y i agregaty upra-
wowe.
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¯YCIE HISTORYCZNE

15

W trzecim kwartale tego roku minê³o 60 lat od powstania kutnow-
skiego zespo³u muzycznego �CZAR�. Zamieszczone zdjêcie do
niniejszego artyku³u przypomina pierwszy jego sk³ad osobowy z roku
1957, zdjêcie wykonano 2 wrze�nia w istniej¹cej wówczas w naszym
mie�cie restauracji �Polonia�. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e zanim do
tego faktu dosz³o, od pocz¹tku wspomnianego wy¿ej roku z inicjatywy
Stanis³awa Stefañskiego powsta³ kwartet muzyczny w sk³adzie:
Henryk Wojtyna � akordeon, Marian Byczkowski � kontrabas,
Marian Michalski � klarnet i wspomniany ju¿ Stanis³aw Stefañski
� gitara klasyczna. To w jego domu przy ulicy Narutowicza 15 (ju¿
nie istnieje) odbywa³y siê wszystkie próby. Panowie postanowili opra-
cowaæ minimum piêædziesi¹t utworów, tak aby mo¿na by³o siê
�pokazaæ przed lud�mi�. Grali dla w³asnej przyjemno�ci, po kilka
godzin ka¿dego dnia. S³uchali ich równie¿ znajomi i przyjaciele. W�ród
nich by³a m.in. pani Danuta Góralska, ¿ona znanego w Kutnie boksera.
To ona wymy�li³a nazwê zespo³u �CZAR�, na któr¹ z³o¿y³y siê trzy
wyrazy: �Czwórka amatorów rytmu�. Aktualnie ¿yje tylko Henryk
Wojtyna i to dziêki niemu, jego wspomnieniom mog³em w du¿ym
skrócie dokonaæ opisu historii tej grupy. Po pó³rocznym muzykowaniu
odszed³ Marian Michalski i aby dalej funkcjonowaæ kolega Stefañski
zaproponowa³ wspó³pracê w zespole Jerzemu Stelmaszewskiemu
(pianino, akordeon). By³y próby, repertuar sta³ siê dopracowany
i zaczêli�my otrzymywaæ zaproszenia na imprezy. I znów przyszed³
problem, z grup¹ po¿egna³ siê Marian Byczkowski. W jego miejsce
propozycjê gry otrzyma³ Grzegorz Pstr¹gowski (kontrabas). Po jakim�
czasie powsta³a decyzja gry na dancingach w restauracji �Polonia�.
Nikt z nas, wspomina pan Wojtyna, nie my�la³, ¿e bêdziemy tu graæ
kilka lat. Przy naszej muzyce tañczyli kutnowscy lekarze na swoich
balach, kutnowscy ogrodnicy, maturzy�ci na  balach maturalnych.
Wówczas w Kutnie odbywa³y siê eliminacje zespo³ów rozrywkowo-
tanecznych. Zg³osili�my siê i o dziwo uzyskali�my najwy¿sz¹ ocenê.
To upowa¿ni³o nas do zg³oszenia siê do eliminacji  wojewódzkich,
jakie odbywa³y siê wówczas w Pabianicach. Tam zajêli�my wysokie,
drugie miejsce. Rado�æ by³a tym wiêksza, i¿ dostali�my te¿ zaproszenie
od Telewizji £ódzkiej do udzia³u w przygotowywanej wówczas
audycji pod tytu³em �Pod dachami Pary¿a�. Próby odbywa³y siê
w gmachu TV £ód�. Zespó³ �CZAR� wyst¹pi³ w sk³adzie: Stanis³aw
Stefañski, Henryk Wojtyna, Jerzy Stelmaszewski i Grzegorz Pstr¹-
gowski. W tym programie kutnowski zespó³ wyst¹pi³ obok Tadeusza
Wo�niakowskiego i Andrzeja Boguckiego, znanych wówczas polskich
piosenkarzy. To przyjemnie siê wspomina, twierdzi pan Wojtyna, ale
co mi³e kiedy� musia³o siê zakoñczyæ. Po kilku latach gry, a jedno-
cze�nie pracy i nauki w Technikum Elektrycznym w £odzi, co kolido-
wa³o z gr¹ w zespole, po prostu musia³em rozstaæ siê z kolegami. Jak
pamiêtam to by³ rok1962. Po moim odej�ciu zespó³ �CZAR� zakoñ-
czy³ pracê. Przez te minione lata graj¹c pod kierownictwem Staszka
Stefañskiego mogê dzi� powiedzieæ, ¿e nauczy³ nas dok³adno�ci gry
i za to go szanowali�my. Zapewne starsi mieszkañcy Kutna mi³o wspo-
minaj¹ potañcówki przy muzyce nie tylko �Synkopów�, ale i �Czaru�.
Pamiêæ o nich nie zginie!       Opracowa³: Andrzej Bieñkowski

“CZAR” WSPOMNIEŃ
W numerze 7/IV/2017 naszej gazety nasi Czytelnicy zapoznali siê
z tre�ci¹ artyku³u Kultowe �Synkopy� opisuj¹cym historiê tego
znanego w mie�cie zespo³u muzycznego kierowanego przez Leszka
Stelmaszewskiego. Dzi� przypominamy inn¹ grupê.

Uchwalony herb umo¿liwi³ kontynuowanie prac nad kolejnymi
symbolami lokalnego samorz¹du: flag¹ herbow¹, barwami powiatu
oraz bannerem powiatu (przyjête uchwa³¹ rady 8 lipca 1999 roku).
Flaga powiatu to p³achta o barwie zielonej z god³em powiatu kut-
nowskiego, umieszczonym w po³owie d³ugo�ci flagi. Chor¹giew
powiatu kutnowskiego zosta³a przyjêta uchwa³¹ rady 22 pa�dzier-
nika 1999 roku. Chor¹giew, zgodnie ze star¹ polsk¹ tradycj¹,
stanowi najbardziej zaszczytny i honorowy symbol ka¿dego
samorz¹du. Na prawym p³acie umieszczony jest w kolorze
karmazynu polskiego, wizerunek herbu powiatu kutnowskiego,
w zielonym polu, wraz z umieszczon¹ poni¿ej kartusza z³ot¹ wstêg¹
zawieraj¹c¹ inskrypcje o brzmieniu �Wierno�æ Ojczy�nie� oraz
herby trzech miast powiatu: Kutna, Kro�niewic i ¯ychlina.
Reforma administracyjna kraju w 1999 roku oraz powstanie powiatu
kutnowskiego postawi³o przed jego samorz¹dem nowe zadanie -
ustanowienie herbu oraz systemu znaków i symboli samorz¹dowych
takich jak chor¹giew, zespó³ urzêdowych i okazjonalnych pieczêci,
barwy powiatu i zespó³ jego flag oraz atrybuty samorz¹dowej
w³adzy: laska przewodnicz¹cego rady i ³añcuch starosty. Andrzej
Urbaniak, historyk, prezes TPZK i ówcze�nie cz³onek Zarz¹du
Powiatu Kutnowskiego �ci�le wspó³pracowa³ z Krzysztofem Guz-
kiem, wybitnym znawc¹ heraldyki, sfragistyki i leksykologii, przy
ca³okszta³cie prac koncepcyjno-badawczych oraz przygotowaniu
uzasadnieñ wszystkich pó�niejszych uchwa³ w sprawie znaków
i symboli samorz¹du powiatu kutnowskiego. Przy opracowywaniu
szaty graficznej herbu, pocz¹tkowo wspó³pracowa³a Agnieszka
D¹browska, pó�niej przy wiêkszo�ci symboli pod wzglêdem ich
wyrazu artystycznego pracowa³, pochodz¹cy z Kutna, artysta plastyk
� Rafa³ Jasionowicz. Autorzy wstêpnych projektów koncepcyj-
nych kierowali siê przes³ankami nawi¹zuj¹cymi do herbu Kutna �
stolicy powiatu, rolniczym charakterem tego obszaru oraz histori¹
regionu. W wyniku prac koncepcyjnych powsta³ nowy herb powiatu
kutnowskiego, spe³niaj¹cy w swojej tre�ci przes³anki historyczne,
a jednocze�nie bêd¹ce w zgodzie ze wspó³czesnymi trendami
polskiej sztuki heraldycznej. Historyczn¹ decyzjê w sprawie ustano-
wienia pierwszego i najwa¿niejszego symbolu samorz¹du lokal-
nego Rada Powiatu Kutnowskiego podjê³a uchwa³ê 29 kwietnia
1999 roku. Uchwalony herb mia³ dwie postacie, kilka wersji,
w³¹cznie z odrêbnym okre�leniem wzoru god³a herbu. W skali
Polski, wprowadzone rozwi¹zanie by³o prekursorskie, a zarazem
wzorcowe dla wszystkich innych samorz¹dów terytorialnych.
W�ród znaków samorz¹dowych najwa¿niejszym pozostaje herb �
symbol samorz¹du oraz jako znak w³asno�ciowy i reprezentacyjny.
W swojej postaci ideowej jest on symbolem tradycji dawnego
regionu, ponadto bardzo wa¿nym elementem lokalnego patriotyzmu.
Herb jest powszechnie u¿ywany na chor¹gwiach, urzêdowych
pieczêciach, insygniach, flagach, na papierze firmowym, na budyn-
kach urzêdu itd.
Niezmiernie wa¿ne dla powiatu kutnowskiego jest wykonane
przez Andrzeja Urbaniaka opracowanie historyczne �Z dziejów
symboliki samorz¹dów terytorialnych powiatu kutnowskiego�
(Kutnowskie Zeszyty Regionalne; T. IV, 2000, s. 65-126), które
zosta³o tak¿e opublikowane w wydawnictwie pn. Symbolika
samorz¹dowa II Rzeczpospolitej (1918-1939) pod. red. Stefana
Krzysztofa Kuczyñskiego, W³oc³awek 2001.
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Czy wiesz, ¿e� herb Powiatu Kutnowskiego zosta³ wprowadzony
w dwóch postaciach � podstawowej oraz udostojnionej. Wersja
podstawowa herbu, przedstawia na tarczy typu hiszpañskiego,
w polu zielonym z³oty k³os w s³up, z³o¿ony z 8 par ziaren oraz
takiego¿ lwa wspiêtego z jêzykiem barwy czerwonej. Zielona barwa
tarczy oraz z³oty k³os mia³y wyra�nie wskazywaæ na wybitnie
rolniczy charakter powiatu kutnowskiego, przy czym 8 par ziaren
w k³osie symbolizuje 8 gmin wiejskich, znajduj¹cych siê na terenie
powiatu. Wizerunek z³otego lwa wspiêtego w godle herbu powiatu
wyra�nie nawi¹zuje do herbu stolicy powiatu � miasta Kutna. Dla
odró¿nienia lwa z god³a herbu powiatu do dwóch lwów herbu
miasta Kutna � wprowadzono dodatkowo czerwon¹ barwê jêzyka
oraz zmieniono jego rysunek w szczegó³ach (stylizacjê). Wersja
udostojniona przedstawia god³o herbu umieszczone w ozdobnej
tarczy (kartuszu) z rozwiniêt¹ poni¿ej wstêg¹ z napisem �Powiat
Kutnowski�.

By³ mro�ny grudzieñ 1981 roku. W sobotê, dwunastego, do pó�nych godzin
popo³udniowych siedzia³em przy telefaksie w siedzibie Zarz¹du Regionu
�Solidarno�æ Ziemi Kutnowskiej� mieszcz¹cej siê przy ul. Królewskiej 11, róg
Pereca. Teleks terkota³ bezustannie. Sp³ywa³a z niego d³uga ta�ma zadrukowa-
nego papieru. Ostatnie informacje wzbudzi³y niepokój. Z ró¿nych regionów
zawiadamiano o ruchach jednostek milicji i wojska, mobilizacji szkó³ milicyj-
nych. W tym czasie, do siedziby Zarz¹du, przewieziono ca³y nak³ad kolejnego,
osiemnastego numeru naszego Biuletynu Informacyjnego: �Solidarno�æ Ziemi
Kutnowskiej�. Radzi³em kolegom, aby nak³ad rozdzieliæ i ukryæ w ró¿nych
miejscach, gdy¿ na kolporta¿ by³o ju¿ za pó�no. Zabra³em do teczki kilkadziesi¹t
egzemplarzy i poszed³em zamie�ciæ nowe materia³y informacyjne w naszej
gablocie, na Placu 19 Stycznia. Nale¿a³o to do moich sta³ych obowi¹zków.
Przy gablocie spotka³em m³odszego kolegê - Janusza Piotrowskiego, te¿ dzia-
³acza �S�.
- Wydaje mi siê, ¿e mog¹ nam zrobiæ Noc �w. Bart³omieja. - powiedzia³em do
kolegi, maj¹c na my�li rze� hugenotów w XVI w. w Pary¿u.
- Nie odwa¿¹ siê. - zaprotestowa³ Janusz.
Kupi³em co� na kolacjê i poszed³em do domu. W domu by³o zimno i by³em
sam. Zabra³em siê do rozpalania pod kuchni¹ i przyrz¹dzania kolacji. Rozbola³
mnie z¹b, a zamierza³em napisaæ drugi odcinek z cyklu artyku³ów pt. �W³adza�.
Rozpocz¹³em od uwa¿nego przeczytania pierwszego odcinka, który zosta³
wydrukowany w dopiero co wydanym numerze biuletynu. Co� mnie jednak
niepokoi³o. Rozmy�la³em o sytuacji, tre�ci ostatnich teleksów. Przypomnia³em
sobie, jak w marcu tego roku, gdy zamierza³em wjechaæ samochodem do gara¿u,
przechodz¹cy obok znajomy dawa³ mi tajemnicze znaki. Wysiad³em z samo-
chodu i wszed³em do gara¿u.
- Niech pan ucieka, gdzie� wyjedzie, bo jest pan na li�cie przewidzianych do
aresztowania. Wiem to z pewnego �ród³a. - powiedzia³.
- Nie mam zamiaru nigdzie uciekaæ. - odpowiedzia³em.
- Co oni od pana chc¹, przecie¿ jest pan porz¹dnym cz³owiekiem. - doda³
i wymkn¹³ siê z gara¿u.
Te rozmy�lania sprawi³y, ¿e przerwa³em robienie notatek. Otworzy³em szafê,
wyj¹³em star¹, ciep³¹ kurtkê, wysokie buty, ciep³¹ bieliznê. To mo¿e siê przy-
daæ, pomy�la³em. Nadpru³em ¿yletk¹ podszewkê kurtki i wszy³em w ró¿nych
miejscach kilka ¿yletek oraz ca³y zapas gotówki - 350 z³ w banknotach. Do
kieszeni kurtki w³o¿y³em maszynkê do golenia, szczoteczkê i pastê do zêbów,
ig³ê i nici. Pouk³ada³em przygotowane rzeczy i uspokojony zabra³em siê do
pracy. By³a godzina 20:00. W mieszkaniu nadal by³o zimno. Moje �centralne�
z kuchni wêglowej jeszcze nie ogrza³o mieszkania. Zmarz³em. Usiad³em na
tapczanie, przykry³em siê ko³dr¹. Warsztat pisarski umie�ci³em na kolanach.
Dochodzi³a 23:45. Poprawia³em napisany ju¿ artyku³, gdy us³ysza³em pukanie
do drzwi. To po mnie, pomy�la³em i wsun¹³em rêkopis pod poduszkê. Podsze-
d³em do drzwi i spojrza³em przez wizjer. Za drzwiami sta³ milicjant z drogówki
w bia³ej czapce.
- W³amali siê panu do gara¿u, niech pan otworzy. - us³ysza³em zza drzwi.
Otworzy³em. Do pokoju wtargnê³o trzech mê¿czyzn. Niedu¿y cywil, znany mi
esbek Strêciwilk, milicjant z drogówki i uzbrojony w automat milicjant.
- Pan Wirski, prawda? Pójdzie pan z nami. - o�wiadczy³ esbek wysuwaj¹c siê
na czo³o bojówki.
- Proszê pokazaæ nakaz aresztowania. - powiedzia³em.
- A muszê? - zapyta³ esbek.
- Jak pan chce, ale w przeciwnym razie bêdziecie mieli k³opot, ¿eby mnie st¹d
wyd³ubaæ.
Esbek zawaha³ siê. Przesun¹³ do przodu torbê - raportówkê i zacz¹³ przebieraæ
w papierach Wreszcie wyj¹³ dokument i pokaza³ mi z odleg³o�ci pó³tora metra.
- Proszê mi podaæ, chcê przeczytaæ. - powiedzia³em i wyci¹gn¹³em rêkê.
Znów siê zawaha³, ale po chwili poda³ mi dokument. Zobaczy³em pieczêæ
Wojewódzkiej Komendy Milicji, swoje nazwisko i niezrozumia³¹ tre�æ o dekrecie
o stanie wojennym, �internowaniu� i dostarczeniu mnie do �miejsca odosob-
nienia� we W³oc³awku. To nie by³ zwyk³y nakaz aresztowania.
- Co to jest za dekret? Nie znam takiego. - powiedzia³em.
- My te¿ nie wiemy, co to oznacza. Wykonujemy wydane nam rozkazy. - wyja-
�ni³ esbek.
- Proszê poczekaæ, zaraz siê ubiorê. - pwoiedzialem.
- Tylko bez kawa³ów. - pogrozi³ esbek.
W czasie przygotowañ do wyj�cia, wszed³em na chwilê do kuchni. Nie �wiec¹c
�wiat³a, szybko napisa³em na le¿¹cej na stole kartce informacjê dla rodziny
�23:45 3 x MO strza³ka, W³oc³awek�. Spojrza³em na zegarek, by³o siedem
minut po pó³nocy. Przez niezas³oniête okno zobaczy³em stoj¹cy pod domem
milicyjny samochód, którym niebawem zawieziono mnie na ulicê Toruñsk¹.
W wielu oknach Komendy Milicji zauwa¿y³em �wiat³a. Samochód zajecha³ od
podwórza i zaprowadzono mnie do pomieszczenia, gdzie za sto³em siedzia³
milicjant o nalanej, czerwonej twarzy. Poczu³em zapach alkoholu.
- Wyj¹æ wszystko z kieszeni, oddaæ pasek, sznurówki od butów. - rozkaza³
milicjant.
Za mn¹ us³ysza³em kroki. Druga ekipa milicyjna wprowadzi³a Tomka Zago�-
dziñskiego, przewodnicz¹cego �S� w KZF �Polfa�. Wiêc jest to wiêksza akcja,
pomy�la³em. Gdy ja opró¿nia³em kieszenie, milicjant obszukiwat Tomka.
Wyci¹gn¹³ mu pasek od spodni. No¿yczkami rozci¹³ majtki i wyci¹gn¹³ pod-
trzymuj¹c¹j¹ gumkê. Czyni³ to wyra�nie z³o�liwie. By³ pijany.
Po chwili odprowadzono nas do aresztu i zamkniêto w jednej celi. W celi by³a
betonowa posadzka i drewniany katafalk. By³o bardzo zimno. Tomek trz¹s³ siê
ze zdenerwownia i z zimna. By³ gorzej ubrany. Stara³em siê ¿artami roz³ado-
waæ napiêcie. Po³o¿yli�my siê na katafalku i przytulili�my siê do siebie. Tak
by³o cieplej. Nad ranem us³yszeli�my g³osy i trzaskanie zasuw drzwi celi.
Wyprowadzono nas na korytarz. Z innych cel wyprowadzono naszych kolegów:
Marka Dolata, Kazia Zyskowskiego, Zbyszka Pietrzyka, Zdzicha Krzemiñ-
skiego, Olka Pruskiego, Mariana W³odarczyka. Pod drzwiami Komendy
czeka³a na nas milicyjna buda - wiê�niarka i kilku funkcjonariuszy. Usiedli�my
na ³awkach. Drzwi zatrzasnê³y siê i buda ruszy³a. Siedz¹cy miêdzy mn¹ a Mar-
kiem Kazik by³ w samej pid¿amie, bosy. Szarpa³ siê z eskort¹, wiêc nie pozwo-
lili mu siê ubraæ. Marek da³ mu swoja kurtkê, a ja buty. Jazda trwa³a kilka
godzin. Buda jecha³a wolno po za�nie¿onych drogach. Co jaki� czas przysta-
wa³a. Przez niewielkie szparki widzieli�my za�nie¿one lasy.
- Wioz¹ nas gdzie� do lasu. - poinformowa³ podgl¹daj¹cy przez szparkê
Zbyszek.
- Mo¿e na rozwa³kê. - doda³ Marek.
- Bêdzie trudno wykuæ dó³ w tej zmarzlinie. - uzupe³ni³ Kazik.
- Wioz¹ nas do W³oc³awka, widzia³em na dokumencie. - poinformowa³em
kolegów.
Nie wiem, czy uwierzyli. Wreszcie buda stanê³a na dobre. Woko³o us³yszeli�my
g³osy. Trzask rygli i drzwi otworzy³y siê. Wysiedli�my. Zobaczy³em pustkê
woko³o, kilku milicjantów i przed bud¹ d³ugi, wysoki, szary mur. W nim ogromne
stalowe wrota z lejkami wizjerów. Wprowadzono nas do ponurego wiêzienia.
Zatrzasnê³a aê za nami stalowa furta.          Zbigniew Wirski
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Moja przygoda ¿yciowa zwi¹zana z Kutnem � Miastem Ró¿, rozpoczê³a
siê w 1985 roku, kiedy to rozpocz¹³em pracê w kutnowskim szpitalu na
Oddziale Chorób Wewnêtrznych. Sta³o siê to dok³adnie w pa�dzierniku
1985 roku, w momencie rozpoczêcia przeze mnie, pod kierunkiem wspa-
nia³ego lekarza, a obecnie mojego przyjaciela dr. Józefa Iskry, specjalizacji
w zakresie chorób wewnêtrznych. Pierwszy stopieñ specjalizacji uzyska³em
w 1989 roku, drugi piêæ lat pó�niej � w roku 1994. Wtedy zapad³a decyzja
o kolejnej specjalizacji , tym razem z zakresu kardiologii. Rozpocz¹³em
j¹ w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w £odzi pod kierunkiem
prof. H. Boliñskiej, a tytu³ specjalisty kardiologa uzyska³em ostatecznie
w roku 2002. Jednocze�nie ze specjalizacj¹ z kardiologii prowadzi³em
dzia³ania zmierzaj¹ce do napisania pracy doktorskiej z zakresu gastrologii
i hepatologii, któr¹ przygotowywa³em pod piecz¹ swej promotorki prof.
Danieli Dworniak. Pracê tê ukoñczy³em w roku 2000 uzyskuj¹c tytu³ dok-
tora nauk medycznych. W latach 1995 � 2006 pe³ni³em funkcjê ordynatora
Oddzia³u Chorób Wewnêtrznych o profilu kardiologicznym. Od roku 2006
jestem w³a�cicielem i lekarzem NZOZ Medicus, w którym zatrudniam
kilkunastu lekarzy ró¿nych specjalizacji, m.in. laryngologów, specjalistê
chorób zaka�nych, chirurgów którzy wykonuj¹ badania endoskopowe
przewodu pokarmowego takie jak: gastroskopia i kolonoskopia. W NZOZ
Medicus mo¿na równie¿ skorzystaæ z konsultacji ginekologów oraz porady
dietetyka. Mo¿na tu równie¿,  za po�rednictwem firmy Maytone, dobraæ
aparat s³uchowy, czy te¿ skorzystaæ z zabiegów medycyny estetycznej,
wykonywanych przez pracowników firmy iDoctor. Moje ¿ycie prywatne,
praktycznie odk¹d pamiêtam, zawsze zwi¹zane by³o z aktywno�ci¹
fizyczn¹. Sportowego zaciêcia nie przytêpia³, ani nigdy nie zak³óca³ ani
wytê¿ony wysi³ek zwi¹zany z nauk¹ w czasie studiów, ani obowi¹zki
zawodowe. Zawsze uwa¿a³em i nadal tak twierdzê, ¿e wysi³ek zwi¹zany
z wytê¿on¹ prac¹ umys³ow¹ - czy to w czasie nauki, czy wykonywania
czynno�ci zawodowych - �wietnie rekompensuje ruch, który pozwala na
szybk¹ regeneracjê organizmu i paradoksalnie, mimo wytê¿onego wysi³ku
fizycznego w czasie treningu, pozwala nam po prostu odpocz¹æ. Aktywno�æ
fizyczna, w ka¿dej dostêpnej formie, �wietnie wspó³gra z wytê¿onym
wysi³kiem umys³owym, poprawiaj¹c stan naszego zdrowia i to zarówno
pod wzglêdem fizycznym, gdy¿ wp³ywa na nasz¹ kondycjê i sprawno�æ,
ale tak¿e pod wzglêdem psychicznym pozwalaj¹c na  �od�wie¿enie� my�li
i poprawiaj¹c dotlenienie wa¿nych struktur naszego cia³a,  w tym mózgu.
Takie podej�cie do sportu sprawi³o, ¿e od czasów studenckich do dnia
dzisiejszego by³ on  zawsze obecny w moim ¿yciu prywatnym i zawodo-
wym. Odk¹d pamiêtam zawsze fascynowa³y mnie wschodnie sztuki walki.
Pocz¹tkowo przez wiele lat uprawia³em style shotokan (odmiana fudokan)
kyokushin i taekwondo, ale w roku 2000 zdecydowa³em siê na tsunami.
To w pewnym sensie równie¿ �owoc� splatania siê mych losów z Kutnem.
Mo¿na rzec,  ¿e to co ³¹czy mnie z  Kutnem  to nie tylko praca zawodowa,
ale tak¿e w³a�nie sport. To tutaj ponad dwadzie�cia lat temu pozna³em
trenera karate tsunami (8 Dan) - pó�niej kolegê, a obecnie mojego ser-
decznego przyjaciela - Tadeusza Ryñca,  pod kierunkiem którego w 2002
roku uzyska³em pierwszy stopieñ mistrzowski w tej dziedzinie sportu.
Wspólnie prowadzimy Kutnowski Klub Karate - do-Tsunami, w którym
pe³niê funkcjê wiceprezesa ds. organizacyjnych i jestem jednym z trenerów.
By³em uczestnikiem wielu zgrupowañ tsunami, tak¿e w Honbu Dojo
w Warszawie. Czêsto jako lekarz sprawujê opiekê nad zawodnikami
w czasie mistrzostw, co równie¿ jest wyrazem splatania siê w moim ¿yciu
pracy zawodowej ze sportem. Mo¿e nie wypada mi o tym mówiæ, ale
poniewa¿ informacja ta ma znaczenie dla zobrazowania mojej dzia³alno�ci
na terenie lokalnym oraz zwi¹zku mojej pracy ze sportem wspomnê, ¿e
w 2006 roku otrzyma³em od Wojewody £ódzkiego Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi
przyznany mi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za pracê spo-
³eczn¹ przynosz¹ca korzy�ci spo³eczno�ci lokalnej w zwi¹zku z moim
zaanga¿owaniem w szerzenie kultury fizycznej i sportu. W marcu 2014 r.
w Honobu Dojo w Warszawie zda³em egzamin na stopieñ 6 Dan i uzyska³em
w zwi¹zku z tym honorowy tytu³  Shihan. Od ponad sze�ciu lat uprawiam
triathlon i kolarstwo. Wytê¿one treningi, zarówno w terenie jak i na si³owni
oraz godziny spêdzone na basenie, zaprocentowa³y sukcesami w powy¿-
szych dyscyplinach  jakie odnios³em w roku 2016 i 2017 podczas Lekar-
skich Igrzysk w Zakopanem. W roku 2017 zdoby³em w trakcie tych
zawodów ³¹cznie siedem medali, co uwa¿am za swój sukces i z czego
jestem dumny. Z³ote medale wywalczy³em w kolarstwie górskim MTB
oraz triathlonie, a tak¿e w biegu na 1500 i 5000 m oraz w cross country.
Mogê pochwaliæ siê tak¿e miejscem na podium wywalczonym w je�dzie
indywidualnej na czas oraz w kolarstwie szosowym, w których to konku-
rencjach uda³o mi siê zdobyæ srebrne medale.
Podsumowuj¹c - mogê spokojnie powiedzieæ, ¿e moje ¿ycie to medycyna,
praca i sport � no mo¿e jeszcze my�listwo, którego jestem pasjonatem,
a moje ¿ycie w Kutnie, to oprócz wytê¿onej pracy zawodowej tak¿e suk-
cesy sportowe, które daj¹ mi wiele rado�ci i motywuj¹ do dalszego wysi³ku
i kolejnych treningów.        Jerzy Papiewski

PRACA, MEDYCYNA I SPORT

Od lewej: Maciej Misztal i wybitny kolarz Czes³aw Lang.

Doktor Maciej Misztal specjalnie dla �P¯K�

Z ¿alem zawiadamiamy, ¿e w pi¹tek,
8 grudnia 2017 r., zmar³

�P.

JÓZEF WIES£AW
FILIPCZAK

Prze¿y³ 81 lat. by³  m.in. prezesem  Robotniczej Spó³dzielni
Mieszkaniowej �Pionier� w Kutnie w latach 1998- 2006.

CZE�Æ JEGO PAMIÊCI!
Przyjaciele

W czwartek, 7 grudnia 2017 r.,
w gostyniñskim szpitalu zmar³

 �P.

DANIEL BIEÑKOWSKI
�Danek�

wieloletni i legendarny gospodarz O�rodka Wypoczynkowego
RSM �Pionier� w Skrzynkach Prze¿y³ 80 lat. Mieszka³
w Lipiankach. Pogrzeb odby³ siê w niedzielê 10 grudnia
2017 roku, w dzieñ Jego Imienin. Na cmentarzu w Duni-
nowie Nowym po¿egna³a Go najbli¿sza rodzina, a tak¿e
wielu przyjació³ i znajomych.

CZE�Æ JEGO PAMIÊCI!
Przyjaciele z Kutna

WSZYSTKIE NASZE
CIEMNE SPRAWY

Cztery listy goñcze!
Dziêki czujno�ci mieszkanki Kutna
policjantom uda³o siê zatrzymaæ
oszustkê, która próbowa³a wy³udziæ
pieni¹dze podaj¹c siê za pracownika
firmy ubezpieczeniowej. Okaza³o
siê, ¿e 42-latka jest poszukiwana a¿
czterema listami goñczymi. Mun-
durowi zauwa¿yli kobietê, której
wygl¹d odpowiada³ podanemu
rysopisowi. Na ich widok zaczê³a
siê nerwowo zachowywaæ. W trakcie
legitymowania jeden z policjantów
zwróci³ uwagê na niewyra�n¹
mowê kobiety. Okaza³o siê, ¿e
oszustka schowa³a w ustach podro-
bion¹ legitymacjê pracownika firmy
ubezpieczeniowej. Zosta³a zatrzy-
mana w  policyjnym areszcie.
Postawiono jej trzy zarzuty - jeden
usi³owania oszustwa oraz dwa kra-
dzie¿y pieniêdzy, których dokona³a
na terenie powiatu kutnowskiego.
Policjanci apeluj¹ do mieszkañców
- nie dajcie siê oszukaæ i okra�æ!
Z³odzieje  wymy�laj¹ co raz to
nowe sposoby, aby w ³atwy sposób
siê wzbogaciæ. Oszu�ci wybieraj¹
osoby starsze i ufne. Aby ustrzec
siê przed kradzie¿¹ lub oszustwem,
lepiej poprosiæ s¹siada, znajomego
lub rodzinê, by towarzyszy³a przy
takich wizytach. Sprawdzonym
sposobem jest rozmowa z naszymi
bliskimi, dzielenie siê spostrze¿e-
niami i do�wiadczeniami. Zawsze
mo¿emy poprosiæ o pomoc swojego
dzielnicowego lub powiadomiæ
dy¿urnego policji.

Ostro¿nie
W skrzynkach pocztowych kutnian
pojawi³y siê druki awizo, z których
wynika, ¿e maj¹ w firmie Centrum
Poczty Interaktywnej nieodebrany
bon elektroniczny 100 euro (czyli
oko³o 420 z³otych). Nale¿y tylko
podaæ: e-mail, numer telefonu, imiê
oraz miasto zamieszkania, po czym
wys³aæ kod na podany adres e-mail
lub sms�em nr telefonu. To typowa
próba wy³udzenia danych osobo-
wych. Konsekwencj¹ mo¿e byæ�
fala telefonów lub maili z reklamami.
Ostro¿no�æ - nie zawadzi.

Larum!
W Kutnie, przy ulicy Zamenhofa,
wezwano pomoc do starszej kobiety

po udarze. Niepokój wzbudzi³o,
kiedy zaczê³a wykrzykiwaæ co�
przez okno. Mundurowych wezwa³a
s¹siadka zaniepokojona zachowa-
niem 96-latki. Na miejsce przyby³
ZRM i policja, która powiadomi³a
stra¿ po¿arn¹. 96-letni¹ kobietê
zawieziono do szpitala.

Na wnuczka
W Kutnie, na ulicy Zamoyskiego,
oszu�ci podaj¹c siê za ch³opaka
wnuczki i policjanta dzwoni¹c do
pokrzywdzonej wprowadzili j¹
w b³¹d co do zaistnia³ego zdarzenia
drogowego oraz konieczno�ci
wp³acenia kaucji wy³udzaj¹c od
niej pieni¹dze.

Skutek nieuwagi
W Kutnie, na ulicy Wyszyñskiego,
z³odziej wykorzystuj¹c nieuwagê
kobiety ukrad³ z jej torebki portfel
z pieniêdzmi i dokumentami.
W Kutnie, na ulicy Wschodniej,
wykorzystuj¹c nieuwagê pokrzyw-
dzonego z kieszeni kurtki z³odziej
ukrad³ mu portfel z dokumentami.

Mieæ mied�!
Dwóch mieszkañców naszego
powiatu krad³o rynny z ko�cio³ów
w województwie kujawsko-pomor-
skim. 35- i 36-latek wyje¿d¿ali do
Izbicy i Lubienia i okradali ko�cio³y.
Mundurowi otrzymywali zg³oszenia
o kradzie¿ach rynien zamontowa-
nych na ko�ciach w gminach Izbica
Kujawska i Lubieñ Kujawski.
£upem z³odziei pad³o oko³o 70 me-
trów rynien. Us³yszeli zarzuty kra-
dzie¿y rynien, za co grozi im do
5 lat odsiadki.

Na dwóch gazach
39 latek z Kutna kieruj¹cy Oplem
Zafir¹ - kompletnie pijany - naj-
pierw staranowa³ �mietnik w Grójcu,
potem ogrodzenie, a podró¿ zakoñ-
czy³ na parkingu. Podczas parko-
wania staranowa³ jeszcze kilka aut
tu stoj¹cych. Kierowca mia³ 2,2
promila alkoholu w organizmie.

Podpalenie?!
W Kutnie, w bloku przy ulicy Grun-
waldzkiej 3, pali³y siê drzwi jednego
z mieszkañ na parterze, w którym
by³y dwie osoby. Po¿ar ugaszono
i oby³o siê bez obra¿eñ. Prawdopo-
dobn¹ przyczyn¹ po¿aru by³o pod-
palenie.

Wicestarosta kutnowski Zdzis³aw Trawczyñski: W roku 2017 przebudo-
wano drogê powiatow¹ Przyzórz � Sójki, 8434 metrów, wykonawca Przed-
siêbiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o., (warto�æ
6.595.486,35 z³). Takie same roboty wykonano na drodze powiatowej
£aniêta � Imielno � Ostrowy � D¹browice - Mariopol, 5991 metrów,
wykonawca -  Przedsiêbiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA
S.A., (warto�æ: 2.816.563,90 z³). Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych
z Kutna wykona³o roboty na  drodze powiatowej Leszno � Gozdków, Przed-
siêbiorstwo Robót Drogowych Kutno, 4387 metrów (868.202,68 z³),
wykonawca ten zrealizowa³ równie¿ now¹ nawierzchniê drogi powiatowej
Kutno � Ogrodzona, 828 m, (159.148,60 z³); od drogi nr 2 -  Gnojno, 145 m,
(31.242,71 z³) oraz drogê powiatow¹ Bryski Kolonia � Pi¹tek - Leszno,
2906 m, (445.374,32 z³). Natomiast Przedsiêbiorstwo Budowy Dróg
i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o., zmodernizowa³o drogê powiatow¹ Malewo
(Bielany) � £êki Ko�cielne � 2822 m, (468.919,68 z³); drogê powiatow¹
Oporów Kolonia � Kutno, 3410 m, (581.29,95 z³); Wilkêsy � G³uchów,
773 m, (132.88,96 z³); Trzciniec gmina  Bedlno � �leszyn � Bia³a � Zarê-
bów, 1836 m, (319.898,23); ¯ychlin - Grzybów � Zalesie � Jackowice �
Bogoria Dolna, 1400 metrów, (238.126,75 z³). Natomiast Przedsiêbiorstwo
Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., dokona³o  realizacji drogi
powiatowej Walewice � Emilianów � £azinek � Or³ów � Czarnów � Pniewo
� st. kol. ¯ychlin � Grabów do drogi nr 583, 1569 metrów, (307.590,04 z³);
Pniewo � �leszyn � Wiskiennica � Z³aków Ko�cielny � Nied�wiada do
drogi krajowej nr 2, 867 m, (150.529,66 z³); Oporów � Kolonia � Kutno
w miejscowo�ci Jurków I, 1001 m, (188.082,38 z³). Ogó³em w 2017 roku
zmodernizowano 36.369 metrów ogólnej warto�ci 13.303.227,21 z³otych.
Ponadto zamontowano 248 stalowych  barier energoch³onnych w pasach
dróg powiatowych: £aniêta � Imielno � Ostrowy � D¹browice � Mariopol
w miejscowo�ci D¹browice od km 16+863do km 16+883 o d³ugo�ci 20 m b.;
Oporów � Rakowiec w miejscowo�ci Oporów od km 0+237 do km 0+337,
o d³ugo�ci 10 m b.; Bedlno � M³ogoszyn � Ktery w miejscowo�ci Bedlno �
Kamieniec od km 1+708, o d³ugo�ci 148 m b., wykonawca �W&W DRO-
GOWNICTWO� Kazimierowo � Izbica Kujawska (32.964,00 z³).

DROGI POWIATOWE

Nowy Rok zacznie siê dla nas przyjemnie, poniewa¿ 1 stycznia wypada w ponie-
dzia³ek. Kolejna okazja do d³ugiego �wiêtowania to weekend majowy. Wystarczy
wzi¹æ wolne 30 kwietnia oraz 2 i 4 maja, w ten sposób funduj¹c sobie tydzieñ
wolnego. Wyjazdy warto planowaæ tak¿e w okolicach 31 maja (czwartek) oraz
15 sierpnia (�roda). D³ugi weekend mo¿emy zaplanowaæ równie¿ w listopa-
dzie. Wszystkich �wiêtych przypada w czwartek, chêtnych na wolne 2 listopada
bêdzie zapewne wielu. Kusz¹ce bêd¹ tak¿e przysz³oroczne �wiêta Bo¿ego
Narodzenia, poniewa¿ pierwszy dzieñ przypada we wtorek. Wolna Wigilia
pozwoli nam cieszyæ siê weekendem przed�wi¹tecznym i trzema dniami wol-
nymi od pracy. Chyba, ¿e zdecydujemy siê wzi¹æ 3 dni wolne po �wiêtach,
w ten sposób zyskamy kilka dni na po�wi¹teczny odpoczynek. Kusz¹cy bêdzie
tak¿e 31 grudnia, poniewa¿ Nowy Rok przywitamy we wtorek.

LAABA!
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Szachy

MISTRZOSTWA POWIATU KUTNOWSKIEGO
W Szkole Podstawowej nr 6 im. M. Sk³odowskiej-Curie w Kutnie odby³y
siê szachowe Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej oraz Igrzyska Dzieci, wspó³-
organizowane z Miejskim O�rodkiem Sportu i Rekreacji. Celem turnieju
by³o wy³onienie reprezentacji powiatu kutnowskiego na zawody szczebla
rejonowego oraz przyznanie tytu³ów Mistrza Powiatu Kutnowskiego
w Szachach 2017/18 najlepszym dru¿ynom w kategoriach: a) szko³y pod-
stawowe, klasy I-VI i b) szko³y podstawowe, klasy VII i starsi. Celem
wychowawczym turnieju by³a gra fair-play oraz popularyzowanie gry
w szachy, jako warto�ciowej formy spêdzania czasu wolnego. W starszej
kategorii wiekowej wygra³a, zdobywaj¹c  komplet 6 punktów, dru¿yna ze
Szko³y Podstawowej Nr 5 im. H. Sienkiewicza w Kutnie w sk³adzie:
Marcelina Czajkowska, Pawe³ Kwiatkowski, Micha³ Kwiatkowski i Kac-
per Szerszeñ pod opiek¹ Renaty Staniszewskiej, przed reprezentacj¹ Szko³y
Podstawowej nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego (4 pkt.) � Karolin¹
Grabowsk¹, Adamem Wojciechowskim, Szymonem Ka³êbasiakiem,
Micha³em Zielakiem i Danielem Krysiakiem � trenowan¹ przez Przemy-
s³awa Kubickiego. Miejsce trzecie wywalczy³a Szko³a Podstawowa nr 6
im. M. Sk³odowskiej-Curie w Kutnie (2 pkt., Barbara Zawierucha, Kacper
Da³ek, Kamil Zarzycki i Micha³ Miller z opiekunem Wies³awem Zwary-
czem). Na czwartej pozycji znalaz³ siê prowadzony przez siostrê Agnieszkê
Ozimek zespó³ z Publicznej Katolickiej Szko³y Podstawowej im. �w.
St. Kostki w Kutnie (Oliwia Ko�mider, Szymon Jaros, Dominik Frydrysiak
i Krzysztof Wielgosz).

W m³odszej kategorii wiekowej triumfowa³a z 6 punktami I dru¿yna  z SP
nr 6 w sk³adzie: Katarzyna Wiklak, Igor Filipczak, Grzegorz Zawadzki
i Wiktor Wiklak po ciê¿kim boju z II reprezentacj¹ SP nr 6 (II miejsce i 5 pkt.
- Ela Ciska, Hubert Ciszek, Jakub Krysiak i rewelacyjnie graj¹cy Kamil
Sybid³o). W zwi¹zku z tym, ¿e �bratobójcza� potyczka trenowanych przez
Wies³awa Zwarycza teamów zakoñczy³a siê dwukrotnym remisem, bardzo
wa¿ne by³y mecze z reprezentacj¹ Publicznej Katolickiej Szko³y Podsta-
wowej im. �w. Stanis³awa Kostki (1 pkt, Zofia Staniszewska, Aleksy Ski-
biñski, Aleksander Wybranowski i Szymon Borowiecki) przygotowan¹
przez Agnieszkê Ozimek. Ostatecznie reprezentacja Szko³y Katolickiej
uplasowa³a siê na trzecim miejscu. Imprezê otworzy³ kierownik �wietlicy
�6. Baza� w SP nr 6 Wies³aw Zwarycz, który pe³ni³ te¿ obowi¹zki sêdziego.
Wszyscy laureaci zawodów otrzymali puchary i dyplomy przygotowane
przez przedstawiciela MOSiR-u Marka Witkowskiego, a poszczególnym
zawodnikom  wrêczono pami¹tkowe dyplomy za grê fair-play, zwi¹zane
z szachami gad¿ety i owocowe chipsy. Nagrody wrêczy³a Anita Lemañska,
dyrektor Szko³y Podstawowej nr 6 w Kutnie. Nastêpnym etapem rozgrywek
bêd¹ zawody rejonowe w Skierniewicach. Wezm¹ w nich udzia³ repre-
zentacje Szko³y Podstawowej nr 5 w Kutnie, Szko³y Podstawowej nr 2
w Kutnie, Szko³y Podstawowej nr 6 Kutnie i Publicznej Katolickiej Szko³y
Podstawowej w  Kutnie. Organizatorzy dziêkuj¹ Karolinie Kociurskiej,
Izabeli Seroczyñskiej oraz wszystkim osobom, które pomog³y w przygo-
towaniu i przeprowadzeniu turnieju.

Ciê¿ary

Sukcesem zakoñczy³ siê udzia³ Kutnian: Antoniego Kaliñskiego, Jacka
Ostrowskiego, Mateusza Kaczmarka i Mateusza Gajewicza w Mistrzo-
stwach �wiata Federacji WPA w Trójboju Si³owym. Zawody zosta³y
rozegrane w dniach 30/11-03/12/ 2017 w miejscowo�ci Siedlce z udzia³em
410 zawodników z kilkudziesiêciu pañstw �wiata. Mistrzostwo �wiata
w trójboju si³owym zdobyli: Antoni Kaliñski startuj¹cy w kat. wagowej
do 67,5 kg i kat. wiekowej 60-64 lat wynikiem 377,5 kg uzyskuj¹c
w przysiadzie 135 kg, w wyciskaniu na ³awce 107,5 kg i martwym ci¹gu
135 kg; Jacek Ostrowski w kategorii open (kat. wagowa do 110 kg) wyni-
kiem 790 kg: przysiad 295 kg, ³awka 190 kg i martwy ci¹g 305 kg; Mateusz
Kaczmarek w kategorii open (kat. wagowa do 75 kg) wynikiem 475,5 kg:
przysiad 160 kg, ³awka 125 kg i martwy ci¹g 190 kg. Wicemistrzem �wiata
zosta³ Mateusz Gajewicz startuj¹cy w wyciskaniu na ³aweczce le¿¹c
w kat. wiekowej open (kat. wagowej do 90 kg) z wynikiem 220 kg.

KUTNIANIE NA PODIUM

Z przykro�ci¹ zawiadamiamy,
¿e odszed³ od Nas na zawsze

�P.

ZDZIS£AW
MINKUSZEK

bokser �Spójni�, �Budowlanych� i �Czarnych Kutno�.
By³ reprezentantem naszego Miasta

i Regionu £ódzkiego.
CZE�Æ JEGO PAMIÊCI!

Przyjaciele

Pi³ka no¿na

Niedawno po¿egnali�my
�P.

MIROS£AWA
PRZYBYSZA

�wietnego piê�ciarza drugoligowej
�Stali� Kutno i reprezentanta naszego Miasta.

 Mia³ 77 lat.
CZE�Æ JEGO PAMIÊCI!

Przyjaciele

Kickboxing

Do walk w kickboxingu przyst¹pi³o 7 kutnowskich zawodników. W wyniku
rywalizacji zajêli nastêpuj¹ce lokaty: Jakub Kasica, senior, w K1, w kat.
wagowej 94 kg - I miejsce; Anna Justyñska, kadet starszy, w kick light,
w kat. wagowej 60 kg - I miejsce; Nadia Czarnecka, kadet m³odszy, w kick
light, w kat. wagowej 47 kg - I miejsce; Zuzanna Winiecka, kadet m³odszy,
w kick light, w kat. wagowej 55 kg - II miejsce; Jakub Piotrowicz, kadet
m³odszy, w kick light, w kat. wagowej 52 kg - III miejsce; Wiktor Gryglak,
kadet m³odszy, w kick light, w kat. wagowej 52 kg - III miejsce; Oskar
Ziêbicki, kadet m³odszy, w kick light, w kat. wagowej 32 kg - III miejsce.
Wszyscy stoczyli zaciête i dobre pojedynki. Ciekawostk¹ jest wygrany
fina³ Nadii Czarneckiej z zawodniczk¹ z Niemiec. Cieszy fakt dobrego
wystêpu Jakuba Kasicy, który wygra³ fina³ w K1 z kopniêciem kolanem
w pe³nym full contakcie. M³odzi adepci te¿ dzielnie spisali sie na torze
przeszkód, gdzie wykazali sie super motoryk¹ g³ównie, zwinno�ci¹ i szyb-
ko�ci¹, ale te¿ dobrymi podstawami kickboxingu doda³ kutnowski szko-
leniowiec Aleksander Grabowski. Æwiczymy dalej doskonal¹c i poznaj¹c
technikê kickboxingu, ale równie¿ pracuj¹c nad wytrzyma³o�ci¹ specjali-
styczn¹ tzw. kondycj¹, która odgrywa kluczow¹ rolê w naszej dyscyplinie
powiedzia³ trener Mariusz Konwerski. Dla wszystkich zawodników wielkie
brawa za wolê walki i pozostawione serce na macie i ringu zgodnie pod-
sumowali wystêpy swoich zawodników obaj trenerzy.

WŚRÓD NAJLEPSZYCH
W Gdañsku odby³ siê XVIII Turniej Champion�s Cup. W imprezie udzia³
wziê³o 17 zawodników M³odzie¿owego Domu Kultury w Kutnie i Akademii
Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno. Impreza sk³ada³a siê z rywalizacji
w kickboxingu w formu³ach: kick light (kadeci, juniorzy, seniorzy) oraz
K1 (juniorzy, seniorzy) oraz dla dzieci od 4 do 12 roku ¿ycia z pokonania
toru przeszkód na czas z elementami technik kickboxingu. W torze prze-
szkód na czas udzia³ wziêli: Jakub Osmolak, Gabriela Sitek, Szymon Ole-
siñski, Julia ¯eberkiewicz, Natalia Fr¹c, Weronika Stêpniak, Tobiasz
Weso³owski, Piotr Szymczak, Aleksandra Szyd³owska, Wiktoria Szyd³owska,
Oskar Ziêbicki. Wszyscy pokonali tor w dobrym czasie, ale 2 naszych
zawodników z najlepszymi czasami w swojej grupie wiekowej zakwalifi-
kowa³o sie do grona 8 najlepszych w swoich grupach wiekowych promu-
j¹cych ich do walk na pa³ki z pianki. Oskar Ziêbicki zdoby³ I miejsce
w grupie wiekowej 10-12 lat, a Szymon Olesiñski w grupie 7-9 lat
II miejsce! Ciekawostk¹ jest to, ¿e w ka¿dej grupie wiekowej wystarto-
wa³o blisko 50 zawodników powiedzia³ trener Aleksander Grabowski.

IV liga
mecze punkty gole

1. Unia Skierniewice 17 47 56:6
2. Termy Ner Poddêbice 17 40 40:17
3. Warta Dzia³oszyn 17 36 37:19
4. KS Parady¿ 17 31 38:19
5. W³ókniarz Zelów 17 28 29:26
6. LKS Kwiatkowice 17 28 42:18
7. Stal Niewiadów 17 27 31:19
8. MKP Boruta Zgierz 17 26 46:32
9. Zjednoczeni Stryków 17 26 39:20
10. Omega Kleszczów 17 24 36:26
11. Orkan Buczek 17 24 35:28
12. Pelikan II £owicz 17 23 32:22
13. KS Sand Bus Kutno 17 23 26:22
14. Ceramika Opoczno 17 21 20:31
15. GKS II Be³chatów 17 17 35:45
16. Pilica Przedbórz 17 10 25:43
17. Zawisza Pajêczno 17 7 8:61
18. Zjednoczeni Be³chatów 17 0 4:109
Dru¿yna kutnowska wypad³a �jesieni¹� poni¿ej oczekiwañ. Wierni i liczni
kibice wierz¹, ¿e �wiosn¹� bêdzie zdecydowanie lepiej. Sztab szkoleniowo-
organizacyjno-medyczny stanowili: Zbigniew Tomczak � prezes, Andrzej
Grzegorek � trener, Dominik Tomczak � asystent, Katarzyna Bieñkowska
� trener odnowy biologicznej, Pawe³ Klekowicki � trener bramkarzy,
Andrzej Królak � kierownik zespo³u. Zespó³ 7 meczów wygra³, poniós³
8 pora¿ek i 2 razy zremisowa³. Wygra³: ze Zgierzem 2:1 (dom), Zjedno-
czonymi Be³chatów 5:0 (wyjazd), Przedborzem 3:2 (d), Zelowem 2:0 (d),
Opocznem 2:0 (d), Kleszczowem 5:0 (d), Pajêcznem 1:0 (w); zremisowa³
: z Niewiadowem 1:1 (w), Buczkiem 1:1 (w); przegra³: z Kwiatkowicami
2:5 (w), Poddêbicami 0:1 (d), Dzia³oszynem 0:1 (w), GKS II Be³chatów
1:3 (w), Parady¿em 0:1 (w), Strykowem 0:3 (w), Skierniewicami 0:1 (d),
£owiczem II 0:3 (w). Bramki zdobywali: po 5 � Przemys³aw Nawrocki,
Adrian Marcioch; po 3 � Rafa³ Serwaciñski, Maciej Kowalczyk, Mariusz
Jakubowski; 2 � Kamil Zagajewski; po 1 � Oskar Szumer, Adrian Kral-
kowski, Daniel Mitura, Dymitry Pietrow.

£ódzka klasa A
1. KS II Kutno 13 34 59:13
2.. Bzura Ozorków 13 30 62:21
3. Witonianka Witonia 13 30 42:28
4. Ostrovia Ostrowy 13 26 43:22
5. Victoria R¹bieñ 13 25 60:24
6. Bzura M³ogoszyn 13 25 51:30
307. Kotan Ozorków 13 21 31:20
8. Magnat Sierpów 13 21 40:29
9. LKS �winice Warckie 13 18 35:37
10. Kobra Le�nica Wielka 13 13 20:36
11. MKS Mianów 13 9 18:55
12. Malina Pi¹tek 13 9 17:68
13. D¹browianka D¹browice 13 2 16:59
14. Victoria Grabów 13 2 11:63
Sztab trenerski: Dominik Tomczak, Jacek Walczak. 10 zwyciêstw, pora¿ka
w Le�nicy 2:3, remis w Ostrowach 0:0. Najwiêcej goli zdobyli: Dominik
Dêbowski 14, Adrian Krzymieniewski 10; po 5- Rafa³ Serwaciñski, Damian
Kozanecki, 4- Micha³ Wietrzyk, po 3- Bartosz Kapruziak, Artur Moty-
lewski, Adam Pokorski.

PO RUNDZIE JESIENNEJ

Koszykówka

W 14 kolejce mistrzostw I ligi w hali SP nr 9 zmierzy³y siê zespo³y zaj-
muj¹ce czo³owe miejsca w tabeli rozgrywek: Polonia Leszno (tylko jedna
pora¿ka i 11 zwyciêstw) oraz nasz Polfarmex, 3 przegrane i 9 wygranych
meczów (3 i 4 team I ligi).

Polfarmex Kutno � Polonia 1912 Leszno 73:69
(w kwartach: 12:14, 16:16, 25:15, 20:24)

Kutno: Marek 15, Zêbski 16, Sobczak 8, Kobus 6, Tradecki 8, Wojdy³a 9,
Antczak 2, Szwed 0, Janiak 0, Adamczewski 9.
Mecz bardzo wyrównany i bardzo zaciêty oraz stoj¹cy na dobrym poziomie.
Ca³y zespó³ trenerów � Jaros³awa Krysiewicza i Krzysztofa Szablowskiego
zas³u¿y³ na du¿e brawa za wolê walki i determinacjê do koñca. O rezultacie
zadecydowa³a trzecia ods³ona. O tym jaki by³ to mecz niech �wiadcz¹
zmiany prowadzenia. By³o ich 16 i 5 remisów. Najd³u¿ej w Polfarmexie
grali: Adamczewski 30.23 min. i Tomasz Wojdy³a  29.36 min. Podczas
meczu panowa³a wspania³a atmosfera i gor¹cy doping wiernych kibiców.

MECZ NA SZCZYCIE

Znów �wietne mecze Naszych � podkre�li³ w rozmowie z �P¯K� Dorian
Koralewski, manager dru¿yny z grodu nad Ochni¹.

Elektrobud  Investment  ZB Pruszków � Polfarmex Kutno 55:86
(w kwartach: 19:13, 13:27, 14:20, 9:26)

Polfarmex: Marek 6, Zêbski 17, Sobczak 3, Pawlak 0, Kobus 18, Tradecki 7,
Wojdy³a 2, Æwirko-Godycki 2, Antczak 3, Szwed 13, Jarecki 15, Adam-
czewski 0. Brawa! Brawa! Brawa!

Polfarmex Kutno - R8 Basket AZS Kraków 59:57
(w kwartach: 20:11, 16:11, 10:19, 13:16)

Polfarmex: Marek 4, Zêbski 7, Sobczak 6, Pawlak 0, Kobus 4, Tradecki 6,
Wojdy³a 12, Szwed 5, Janiak 15, Adamczewski 0.
Spotkanie wysokiego lotu mog³o siê podobaæ najwybredniejszym kibi-
com basketu, zw³aszcza ¿e przeciwnik by³ z najwy¿szej pó³ki. Tak trzy-
maæ panowie!
Nastêpne mecze Polfarmex-u: 21 grudnia w £añcucie z Soko³em, a w
Kutnie 13 stycznia 2018 r. z Astori¹ Bydgoszcz.

POLFARMEX ZWYCIĘSKI!
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Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem

DZWOŃ 605−65−17−76

Firma Budowlana "EKO−TYNK"
oferuje us³ugi w zakresie: maszynowe tynki wew. (CA£Y
ROK), malowanie, docieplanie budynków, posadzki
samopoziomuj¹ce, pokrycia dachowe.

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

dla firm i osób fizycznych
� ksi¹¿ka przychodów i rozchodów

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

Holter, nadci�nienie, arytmia
Dr n. med. Marcin Rosiak

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Sterlinga 1/3 w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (24) 254 39 76

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 469

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: A3-C1-G5-I6  K1-B9-C5-L10-D9-K4-G2-M13-A8-J3
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

Poziomo: A-1. Amant amerykañskiego filmu (Clark)
A-7. Jednokonny powozik dwuko³owy B-9. W rodzinie Opla
C-1. Odkurzasz nim mieszkanie D-9. Doza E-5. S³ynna
szachrajka z wiersza G-1. Naczynie polowe do potraw I-1.
Okoliczno�æ stwierdzaj¹ca I-6. Ogó³ norm zachowania J-9.
Wêgierski Piast K-1. Ozdoba kobiecej szyi L-9. Szeroki,
okr¹g³y brzeg kapelusza M-1. Smaczna ryba M-5. Wstaje
skoro �wit.

Pionowo: 1-A. �Pêka� nam przy codziennych k³opotach
1-I. Kwas karbolowy 2-E. ¯a³obny materia³ 3-A. Sztuka
byd³a rze�nego, którego miêso nie jest ju¿ cielêcin¹, a jesz-
cze nie wo³owin¹ 3-I. Skrzynia do wykonywania prac pod
wod¹ 4-F. Wynalazca maszyny parowej 5-A. Europejski
pierwiastek chemiczny 5-J. Smaczny grzyb 6-E. Rasa owiec
górskich (Karpaty) 7-A. Okaza³y budynek 7-I. Mêski g³os
9-A. W³a�ciciel gospodarstwa ch³opskiego na Podhalu 9-I.
�wiêcenia biskupie 11-A. Nieruchomy znak nawigacyjny
11-I. £ysieje na drodze 13-A. Le¿y nad Bobrem 13-I. Typ
orkiestry rozrywkowej.    Oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Zew natury, czy wyrok losu � tak pisali�my o tragedii migruj¹-
cych ptaków w numerze wrze�niowym �P¯K�. Dzisiaj dla naszych
czytelników mamy rado�niejsze wie�ci. Miêdzynarodowa organi-
zacja ekologiczna dzia³a w basenie Morza �ródziemnego i wraz
z przyrodnikami oraz policj¹ krajów danego rejonu niszcz¹
pu³apki, sieci i neutralizuj¹ k³usowników, chroni¹c przed �mier-
ci¹ wiele ptaków - równie¿ polskie bociany.

Obserwator przyrody i wêdrowiec � Bogdan Pietrasiewicz

ROZLEWISKO PEŁNE ŻYCIA
Wczesnym rankiem popatrzy³em w niebo, za³o¿y³em plecak i ruszy-
³em w teren. Po kilkuminutowym marszu dotar³em do p³ytkiego
rozlewiska, poprzecinanego kêpami traw, granicz¹cego od wschodu
ze skupiskiem wierzbowych olsów. Przyodziany w siatkê masku-
j¹c¹ przysiad³em za okaza³ymi kêpami turzyc, nieopodal m³odych
saren. Wokó³ panowa³a cisza. Tu¿ obok, czapla siwa rozgo�ci³a
sie na �czatowni� rodem z III � go �wiata - unios³a jedn¹ nogê
i trwa³a w bezruchu, ³ypi¹c wokó³ okiem.

Niewielkie pagórki poro�niête traw¹ i krzewinkami, wystawa³y
ponad wodê, zda³y siê oczekiwaæ na skrzydlatych przybyszów.
Rzeczywi�cie, po chwili nadlecia³o niewielkie stadko szpaków
i z g³o�nym �wiergotem wyl¹dowa³y zgrabnie na jednym z nich.
Dostrzeg³em równie¿ jak d³ugodzioby rycyk, przeskakiwa³ z  jed-
nego ¿erowiska na - drugie machaj¹c skrzyd³ami i strosz¹c przed
samiczk¹ piórka.

Wreszcie doczeka³em siê � dumny batalion z partnerk¹ przeszli
obok i przystanêli. Przylecia³o jeszcze wiele ptaków, a ja ze sku-
pieniem obserwowa³em, jak toczy siê ptasie ¿ycie - pe³ne rado�ci,
wrzawy i walki o dominacjê. Skrzydlaci braciszkowie trzymali
siê razem i poza drobnymi incydentami oraz rzadkim dziobniê-
ciem, panowa³a harmonia. Ptaki czêsto zrywa³y siê, odlatywa³y
i powraca³y po chwili na rozlewisko. Niezmordowanie brodzi³y
w p³ytkiej wodzie penetruj¹c d³ugimi dziobami mu³.
Czas jednak szybko p³yn¹³ i oko³o po³udnia rozlewisko opusto-
sza³o. Ja, spakowa³em plecak i ruszy³em w stronê lasu.
Warto wiedzieæ
Zbli¿a siê 90 rocznica powstania Ligi Ochrony Przyrody. Mimo
¿e w jubileusz pogoda dla ekologii i ekologów jest z³a, cz³onkowie
LOP robi¹ swoje i wo³aj¹ o pomstê do nieba oraz wierz¹ w lepsz¹
przysz³o�æ!
Ocala³  Pomnik Przyrody � topola bia³a rosn¹ca na dziedziñcu
I LO im. gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie. Wbrew prawu zdjêto
z drzewa tabliczkê i poddano zabiegom ciêcia tzw.� og³awiania�.
Z piêknego, majestatycznego i chronionego przez prawo drzewa
na oczach uczniów uczyniono przyrodnicz¹ - karykaturê!

- Minê³o wiêcej ni¿ pó³ wieku od uzyskania przez Ksiêdza �wiêceñ
kap³añskich. To �wietna okazja do wspomnieñ�
- Rzeczywi�cie, choæ wydaje siê jakby to by³o wczoraj. Zacznê od chwil m³o-
do�ci. Urodzi³em siê 14 grudnia 1937 roku we wsi Wysokin, parafia Odrzywó³
ko³o Nowego Miasta nad Pilic¹. Pochodzê z wielodzietnej, chrze�cijañskiej
rodziny rolników. Mia³em sporo rodzeñstwa. Ziemia Opoczyñska, z któr¹ siê
uto¿samiam, p³odna jest w powo³ania do S³u¿by Bo¿ej. Parafia Odrzywó³ da³a
Ko�cio³owi po wojnie blisko stu kap³anów. By³em ministrantem od pierwszej
klasy szko³y podstawowej. Nie my�la³em jednak wtedy, ¿e zostanê ksiêdzem.
Jako ma³y ch³opiec bi³em siê z rówie�nikami, by³em sprytny i nie dawa³em siê
innym. Chodzi³em po drzewach, �lizga³em siê na ³y¿wach, czasem wpadaj¹c
nawet pod lód. Bili�my siê czêsto na kule �nie¿ne, a pas¹c krowy grali�my
w pi³kê i popularnego palanta nad rzeczk¹ Drzewiczk¹. W Wielkanoc strzela-
li�my z kluczy. Raz on siê rozerwa³ i od tej pory mam bliznê na g³owie. Pamiê-
tam dobrze okupacjê hitlerowsk¹. W naszej wiosce czêsto przebywali niemieccy
¿o³nierze. Kiedy� gwizdkiem zrobi³em im wcze�niejsz¹ pobudkê i zbiórkê.
Wszyscy wybiegli z kwater. Na szczê�cie uda³o mi siê uciec. By³em wiêc ¿ywym
i niesfornym dzieciakiem. Moje kap³añskie powo³anie �zosta³o wyproszone�
u Boga przez moj¹ Matkê. Po ukoñczeniu Szko³y Ekonomicznej w Lipinach
i uzyskaniu �ma³ej matury�, wiedzia³em ju¿ czego chcê. Wst¹pi³em do Ni¿szego
Seminarium Duchownego w Warszawie. Maturê, ze wszystkich przedmiotów,
zdawa³em eksternistycznie. Droga do kap³añstwa stawa³a przede mn¹ otworem.
Zosta³em przyjêty do Wy¿szego Seminarium Duchownego w Warszawie na Kra-
kowskim Przedmie�ciu. Pocz¹tki by³y trudne. Odczuwa³em brak wiedzy, ogrom
miasta i wymagañ stawianych przede mn¹. Szybko jednak adaptowa³em siê
i czu³em siê swobodniej (czasami nawet zbyt swobodnie). Seminarium sfor-
mu³owa³o mnie duchowo i intelektualnie, utemperowa³o, nauczy³o skupienia
i ciszy. Gra³em nawet w seminaryjnej dru¿ynie pi³ki no¿nej, a na pi¹tym roku
zosta³em zaopatrzeniowcem. Zbierali�my pieni¹dze od rodziców i swoich para-
fian, i sami kupowali�my ¿ywno�æ dla sto³ówki. Seminarium prze¿ywa³o ogromne
trudno�ci finansowe. Nie wszyscy wytrzymywali duchowo i fizycznie. Z 86 alum-
nów, którzy rozpoczynali ze mn¹ naukê, �wiêcenia kap³añskie otrzyma³o 44.
Sobota, 24 maja 1964 roku, to najbardziej pamiêtny dzieñ w moim ¿yciu.
W warszawskiej katedrze �w. Jana z r¹k Prymasa Tysi¹clecia ks. Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego otrzyma³em �wiêcenia kap³añskie.
- Jakie by³y pocz¹tki ksiêdza pos³ugi kap³añskiej?
- Po mszy �wiêtej prymicyjnej w Odrzywole (taka msza to jakby wesele Ksiêdza
i ca³ej wioski) dosta³em przydzia³ do Rawy Mazowieckiej � pierwsze nie�mia³e
kroki duszpasterskie i bardzo ciê¿ka praca katechety. Przez dwa lata prowadzi³em
przez 35 godzin tygodniowo lekcje religii. Potem 5 lat w Sochaczewie mog³em
� z pozycji wikarego � podgl¹daæ jak siê buduje ko�ció³ (to mi siê potem przy-
da³o!).W roku 1971 na 5 lat wróci³em do Warszawy. Têskni³em za wiejsk¹
cisz¹. W 1976 roku nadarzy³a siê okazja; przej¹³em � jako proboszcz � parafiê
w Sobocie (st¹d pochodzi³ wybitny patriota � powstaniec 1830 roku Artur
Zawisza Czarny). Przy pomocy ¿yczliwych tutaj parafian (2500 wiernych)
odrestaurowa³em zabytkowy ko�ció³ z 1518 roku i wybudowa³em salê kate-
chetyczn¹. Zosta³em dostrze¿ony i w 1985 roku otrzyma³em trzeci¹ nagrodê
Ministra Kultury i Sztuki dla najlepszego u¿ytkownika obiektu zabytkowego.
Nastêpnie � poproszono mnie o przejêcie buduj¹cego siê ko�cio³a w Kutnie.
Pierwsz¹ mszê �wiêt¹ odprawi³em tu 14 lipca 1985 roku. Pocz¹tki by³y bardzo
trudne, ale to mnie tylko mobilizowa³o. Zamieszka³em sam na plebanii, gdzie
nie by³o okien, drzwi, nawet �wiat³a elektrycznego. Teren nieogrodzony, a mój
wilczur Sutan pilnowa³ mnie i wszystkich dóbr. Tak by³o przez pó³ roku. Sam,
co niedzielê odprawia³em 5 mszy �wiêtych. 28 lutego 1988 roku zosta³ podpi-
sany przez prymasa ks. Kardyna³a Józefa Glempa dokument eryguj¹cy Parafiê
�w. Jana Chrzciciela.
- Jakby ksi¹dz pra³at podsumowa³ to 50-lecie s³u¿by Bogu, Ojczy�nie, Ludziom?
- Mobilizowa³o mnie poniek¹d moje nazwisko. Je¿eli ju¿ jestem Dobrodziejem,
to chcê byæ tylko ksiêdzem � dobrodziejem. By³em i jestem po stronie cz³owieka,
który chce za³atwiæ sprawê, chcê kontaktu z lud�mi, zawsze wys³ucham i usza-
nujê zdanie innego cz³owieka. Moi parafianie (4 tysi¹ce) to ludzie ¿yczliwi,
ofiarni i bardzo kochani. Na ka¿dym kroku do�wiadczam ich przychylno�ci
dla mnie. Zawsze widzia³em siê w pracy spo³ecznej, co zosta³o zauwa¿one
przez ludzi mi ¿yczliwych, w³adze miasta i powiatu, ró¿ne stowarzyszenia
i organizacje. Zosta³em nawet Kutnianinem Roku 2008, kapelanem policji, wêd-
karzy, bryd¿ystów, a ostatnio w Wiedniu uhonorowano mnie Z³otym Krzy¿em
Honorowym przez Zwi¹zek Pi³sudczyków RP. Nie mogê usiedzieæ w miejscu,
wiêc my�lê co by tu po¿ytecznego zrobiæ na rzecz Kutna i jego Powiatu. St¹d
by³y mecze Policji i Wojska, Duchownych i Stra¿aków, a obecnie � gdy jestem
na �teoretycznej� emeryturze (ale czyniê jeszcze pos³ugi duszpasterskie) - jestem
wspó³organizatorem w mojej �Dobrodziejówce� spotkañ w Klubie Uniwersalnej
Wiedzy, gdzie jest � mi³o�æ do Ma³ej Ojczyzny, historia, kultura, sport, integra-
cja �rodowisk i Przyja�ñ.
Z okazji 80-lecia Zacnego ks. Pra³ata Jana Dobrodzieja Redakcja �P¯K� ¿yczy
Mu dobrego zdrowia i dalszej twórczej inwencji na rzecz Naszego Miasta.
Najtrafniej scharakteryzowa³a ksiêdza Jana Zofia Tomaszewska, przewodni-
cz¹ca Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszê: �To krysta-
liczny wrêcz cz³owiek, zawsze prawy, komunikatywny, ¿yczliwy i pomocny
ludziom. Znajomo�æ z Nim to zaszczyt�.           Jerzy Papiewski
P.S. Byæ mo¿e Nasz Jubilat otrzyma³ ju¿ - zainspirowany przez Redakcjê �P¯K,
a zawnioskowan¹ przez wójta gminy Kutno Jerzego Bry³ê, popart¹ przez:
starostê kutnowskiego Henryka Debicha, przewodnicz¹cego Rady Powiatu
Kutnowskiego Marka Jankowskiego, prezydenta Miasta Kutna Zbigniewa
Burzyñskiego i przewodnicz¹cego Rady Miasta Kutna Grzegorza Chojnackiego
- Nagrodê Starrosty Kutnowskiego za dzia³alno�æ kulturaln¹.

Ksi¹dz pra³at Jan Dobrodziej specjalnie dla� P¯K�

PONAD 50 LAT DUSZPASTERSTWA
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

9 stycznia 2018 r.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê On podczas ostatniego spotkania
w Klubie Wiedzy Uniwersalnej �Dobrodziejówka�. Dotyczy³ historii powiatu
kutnowskiego i odbywa³ siê pod auspicjami przewodnicz¹cego Rady
Powiatu Kutnowskiego Marka Jankowskiego i Starosty Kutnowskiego
Krzysztofa Debicha. Oni te¿ byli fundatorami nagród. Jury Konkursu
(wspomniany Marek Jankowski i przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna
Grzegorz Chojnacki) wyró¿ni³o piêæ osób, które prawid³owo odpowie-
dzia³o na piêæ zestawów pytañ (wybieraj¹c odpowiednie z trzech podanych
wariantów).

Życzę Dobrodziejowi
We wspó³czesnym �wiecie dobrodziejów niewielu.
Nam Kutnie jeden siê trafi³.
Mo¿na o Nim mówiæ, jak o przyjacielu,
bo On ludziom pomóc potrafi.

I to nie dlatego, ¿e jest ksiêdzem z zawodu.
Wynika to z temperamentu i z charakteru.
Ludzie Go ceni¹ nie bez powodu
i choæ emeryt, zwolenników ma wielu.

Pra³at Jan Dobrodziej, bo Nim tu mowa,
w tym roku obchodzi ¿ycia 80-lecie.
Doskona³a kondycja, sprawna g³owa,
wiêc wci¹¿ aktywnie siê niæ ¿ycia plecie.

80-tka, to jubileusz godny,
jednak to jeno wstêp do kolejnych lat.
Niechaj te lata bêd¹ pogodne,
a los nie szczêdzi szczê�liwych dat.

Niech staro�æ nadchodzi bez po�piechu,
zegary odliczaj¹ tylko dobre godziny,
ludzie nie szczêdz¹ szczerego u�miechu,
a Boski Szef pozwoli obchodziæ 100 urodziny!

FASCYNUJĄCY KONKURS

Byli to: Hanna Paluszkiewicz, Teresa Jankowska, Zofia Tomaszewska,
W³odzimierz Klimecki i Ryszard Olesiñski. Pytania by³y zró¿nicowane
i zwi¹zane ze 150-leciem Naszego Powiatu (1867-2017); m.in. nale¿a³o
odpowiedzieæ: w jakiej czê�ci województwa ³ódzkiego on le¿y, jak¹ zaj-
muje powierzchniê, ile ma mieszkañców, z jakimi powiatami i regionami
graniczy, ile ma miast i gmin, jaki procent powierzchni zajmuj¹ lasy, ja-
kie s¹ najstarsze zabytki i w jakiej gminie jest mini-molo. Konkurs okaza³
siê �wietn¹ zabaw¹ dla Klubowiczów; niby ³atwe pytania okazywa³y siê
trudne. Wszystko s³u¿y³o popularyzacji Powiatu Kutnowskiego.     /J.P./

By³o sporo niespodzianek: kolêda w wykonaniu Julii Dêbowskiej, sk³a-
danie miko³ajkowych puzzli, �wi¹teczne zagadki, s³odki poczêstunek
i gry interaktywne. Na koniec mi³¹ niespodziank¹ okaza³a siê wizyta �wiê-
tego Miko³aja, na którego wszystkie dzieci czeka³y z wielk¹ niecierpli-
wo�ci¹!          /M. Bajda, D. Walczak/

INTEGRACYJNE MIKOŁAJKI
Dnia 6 grudnia klasê IIa ze Szko³y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza
Ko�ciuszki w Kutnie odwiedzili uczniowie klasy trzeciej wraz z opiekunem
Ma³gorzat¹ Kaczmarek ze Specjalnego O�rodka Szkolno-Wychowawczego
nr 1 im. M. Konopnickiej w Kutnie. Wspólnie �wiêtowali Miko³ajki.

OPŁATKOWE SPOTKANIE

We wtorek, 12 grudnia, do sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kul-
tury licznie przybyli s³uchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. By³o to
ostatnie, tegoroczne spotkanie przed nadchodz¹cymi �wiêtami Bo¿ego
Narodzenia. Zebranych powita³a prezes UTW Maria Wierzbicka. W swym
wyst¹pieniu przekaza³a wszystkim obecnym ¿yczenia �wi¹teczno-nowo-
roczne. �Chcia³abym pañstwu ¿yczyæ takich bajkowych �wi¹t � mówi³a -
¿yczyæ tego, czego wszyscy z osobna sami pragniecie; zdrowia, u�miechu,
otoczenia ¿yczliwymi i mi³ymi lud�mi, ¿yczê � aby nadchodz¹cy Nowy
Rok by³ pe³en uspokojenia w ¿yciu zewnêtrznym i ¿yciu wewnêtrznym, po
prostu ¿yczê wszystkiego dobrego�.
Pani prezes zaprosi³a te¿ wszystkich do mi³ego przyjêcia grupy kabaretowej
UTW, która przygotowa³a na to spotkanie inscenizacjê �Opowie�ci wigi-
lijnej� � bajki Charlesa Dickensa, bajki skierowanej równie¿ do doro-
s³ych. Spotkanie zakoñczy³o siê sk³adaniem sobie nawzajem ¿yczeñ
i po³amaniem op³atkiem.           /A.B./

WIGILIA PRZED RATUSZEM




