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SPOTKANIE SENIORÓW
Strzelce

W przed�wi¹teczny poniedzia³ek, w salce konferencyjnej Gminy, licznie
zebrali siê starsi mieszkañcy tego rejonu. Z udzia³em wójta Tadeusza Kacz-
marka i jego zastêpczyni Ewy Zielak, a tak¿e przewodnicz¹cego Rady
Gminy Stanis³awa Kruglaka, spotkali siê na tradycyjnym przed�wi¹tecznym
op³atku.            (ci¹g dalszy - strona 5)

Uczniowie i nauczyciele II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie �wiêtowali
w dniu 14 grudnia Dzieñ Patrona.            (ci¹g dalszy - strona 2)

ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE

W Kutnowskim Domu Kultury spotkali siê s³uchacze Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku na uroczystym, przed�wi¹tecznym koncercie pt. �Wigilijny
wieczór�. Wielu z nich przysz³o na to spotkanie ze swoimi ... wnukami.
Przed zebranymi zaprezentowa³a siê Grupa Teatralna �Maska 2�, wspo-
magana przez m³odzie¿owy zespó³ wokalny �Belcanto� z Gimnazjum Nr 2,
prowadzony przez Jolantê Andrysiak. Wyst¹pili równie¿ bardzo m³odzi
recytatorzy: Blanka Zawierucha i Micha³ Olejnik - dzieci rodzinne zwi¹zane
z �Mask¹ 2�. Du¿ymi oklaskami nagrodzono trio muzyczne najm³odszych
uczniów ze Szko³y Muzycznej. Scenariusz i re¿yseria koncertu by³a dzie³em
Jadwigi Kubiak. Na zakoñczenie, przy �piewanych przez zespó³ �Belcanto�
kolêdach, zebrani w sali KDK-u s³uchacze Uniwersytetu Trzeciego
Wieku ³amali siê op³atkiem i sk³adali sobie ¿yczenia �wi¹teczno-nowo-
roczne.           /A.B./

Z KOLĘDĄ I WIERSZEM

KOLĘDOWALI W „SZÓSTCE”

W hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Kutnie przed-
stawiono jase³kê, zaprezentowan¹ przez uczniów klas I-VI.
�Tylko mi³o�æ zbawia� - taki w³a�nie tytu³ wybrany zosta³ na to
przedstawienie przygotowane przez siostrê Monikê Strêciwilk.
By³a to opowie�æ o ch³opcu - królewiczu, który chcia³ pój�æ do
¿³obka i zobaczyæ nowonarodzonego króla, Jezusa - któremu
pok³on oddawali nie tylko królowie, ale i ludzie bogaci oraz ma³e
dzieci.     (ci¹g dalszy - strona 10)

WIGILIA TOWARZYSTWA

W restauracji �Elida� spotkali siê cz³onkowie Oddzia³u Polskiego
Towarzystwa Walki z Kalectwem w Kutnie na tradycyjnej wigilii.
Aktualnie Towarzystwo liczy 170 cz³onków. Anna Jó�wiak, prezes
Oddzia³u krótko podsumowa³a koñcz¹cy siê rok. Z zadowoleniem
przypomnia³a o otrzymaniu przez jedn¹ z kole¿anek mieszkania
(TBS) przy wsparciu w³adz miasta. Zorganizowany by³ turnus
rehabilitacyjny w �Jantarze� dla 60 osób. By³y wycieczki do
Muszyny, Lublina, Uniejowa.    (ci¹g dalszy - strona 10)

ZŁOTA FIRMA

W Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach, w niedzielê
20 grudnia 2009 r., odby³o siê coroczne wigilijne spotkanie pracowników
firmy InterYeast Sp. z o.o. Natomiast 4 grudnia 2009 r. na Gali Fair Play
w Warszawie firma InterYeast uzyska³a trzeci ju¿ Certyfikat Przedsiêbior-
stwo Fair Play - tym razem Z³oty.         (ci¹g dalszy - strona 15)

WIGILIJNE SPOTKANIE

W mro�ny, grudniowy pi¹tek, w piêknie udekorowanej sali �Westy� lokalu
pañstwa Lewandowskich w Zawadach, ponad dwustu mieszkañców gminy
Krzy¿anów, proboszczowie Parafii Kaszewy Ko�cielne i £êki Ko�cielne,
sponsorzy, zaproszeni go�cie i m³odzie¿ Gimnazjum w Krzy¿anowie
uczestniczy³o w uroczystym �Wieczorze wigilijnym�.

(ci¹g dalszy - strona 8)

OPŁATEK GMINY KUTNO

W Urzêdzie Gminy Kutno odby³o siê przed�wi¹teczne wigilijne
spotkanie, w którym wziêli udzia³ pracownicy Urzêdu i radni.

(ciag dalszy - strona 8)

Nowy Rok liczni mieszkañcy Kutna powitali na imprezie zatytu³o-
wanej �Sylwester przed Ratuszem�, która odby³a siê na placu
Marsza³ka Pi³sudskiego i by³ zorganizowana przez Urz¹d Miasta
Kutna. Przez blisko trzy godziny bawiono siê na koncercie ³ódzkiego
zespo³u �Fraction� w rytmie przebojów z lat 70, 80 i 90-tych ub.
wieku. O pó³nocy noworoczne ¿yczenia z³o¿y³ mieszkañcom
naszego miasta prezydent Zbigniew Burzyñski, a potem by³ wspa-
nia³y pokaz sztucznych ogni.          /J.P./

NAJLEPSZEGO

2010 ROKU
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ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Na uroczysto�æ przybyli te¿ rodzice. Zebranych powita³a Barbara
Rostek-Nowacka, dyrektor Liceum. �Uroczysto�æ ta przypada w roku
szczególnym - rocznicowym, bo w 55-lecie istnienia szko³y
i w przededniu kolejnego �wiêta - mówi³a dyrektor Nowacka.
Nadchodz¹cy rok to niew¹tpliwie dla wszystkich szkó³ kasprowiczow-
skich rok wielkiego jubileuszu, 150 rocznicy urodzin Patrona - poety

Jana Kasprowicza. My wszyscy czujemy siê spadkobiercami idea³ów
tego Wielkiego Polaka, który pozostawi³ po sobie bogaty dorobek
poetycki, naukowy i przek³adowy�. Spotkanie sta³o siê okazj¹ do
z³o¿enia �lubowania na sztandar szko³y przez uczniów klas I. Po czê�ci
oficjalnej zebrani obejrzeli program artystyczny  pt. �Jak¿e siê odnaj-
dziemy�. Wys³uchano wierszy i utworów muzycznych trzech pokoleñ,
ludzi zwi¹zanych z �Kasprowiczem�: Czes³awy Politañskiej, Artura
Fryza i Bartosza Pietrzaka. By³y wiersze Jana Kasprowicza. W sce-
nografii wykorzystano reprodukcje obrazów Haliny Kamiñskiej. Na
zakoñczenie wiceprezydent miasta Zbigniew Wdowiak i dyrektor
liceum Barbara Rostek - Nowacka z³o¿yli obecnym ¿yczenia �wi¹-
teczno-noworoczne, m.in. dyrektor zaznaczy³a: �¯yczê Wam, by�cie
dokonywali trafnych wyborów, by z tysi¹ca krêtych �cie¿ek, które
niejednokrotnie w nico�æ wiod¹, wybraæ t¹ w³a�ciw¹�.          /A.B./
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SPACERKIEM PO KUTNIE

Dariusz Ungier i Jacek Mickiewicz 22 stycznia w Kutnie
OBLEGANI PRZEZ CHORYCH

Przyjêcia
pacjentów

HOTEL
�AWIS�
(w pobli¿u dworca PKP)

ZAPRASZAMY

Kutno,
ul. £êczycka 8
Dnia 22 stycznia

(pi¹tek)
w godzinach od 1100 do 1600

Informacja:

tel. 0−605−268−274SERDECZNIE
ZAPRASZAMY

Przychodz¹ do nich tysi¹ce
osób z ca³ego kraju, a kolejka
chorych ustawia siê ju¿ we
wczesnych godzinach ran-
nych. Wszyscy czekaj¹ na
skuteczn¹ pomoc i szybkie
wyzdrowienie. Ponownie wasze
miasto odwiedz¹ wybitni spe-
cjali�ci medycyny naturalnej,
legendarny krêgarz Dariusz
Ungier ze Skar¿yska Kamiennej
i znany z programów telewizyj-
nych bioenergoterapeuta Jacek
Mickiewicz z Gdañska. Na
ostatnim spotkaniu chêtnych
by³o bardzo wielu, a przyjêcia
trwa³y do godzin wieczornych.
Bol¹ce plecy
K³opoty z bólem krzy¿a to ju¿
nie tylko problem staro�ci,
skar¿¹ siê na nie coraz m³odsi

na krêgos³up u ró¿nych specja-
listów w kraju i w Niemczech,
bra³em leki przeciwbólowe Tramal
i inne, ale rezultatów nie by³o.
Krêgarz ze Skar¿yska Kamiennej
dokona³ prawdziwego cudu, bo
ju¿ po 4 zabiegach dolegliwo�ci
ust¹pi³y twierdzi pan Zenon.
Bioenergoterapeuta ratuje
zdrowie i ¿ycie
Uniknê³am operacji twierdzi
Wanda L. (50 lat) gospodyni do-
mowa, poniewa¿ po kilku zabie-
gach guzki na tarczycy zniknê³y.
Chêtnie o swojej chorobie mówi
Halina J. (45 lat) nauczycielka.
Cierpia³am na chorobê onkolo-
giczn¹, leczy³am siê u dobrych
specjalistów, a mój stan zdrowia
mimo wysi³ku specjalistów siê
pogarsza³. U bioenergoterapeuty

ludzie twierdzi krêgarz Dariusz
Ungier. Czêste zawroty g³owy,
zaburzenia s³uchu, zatoki, bóle
karku, ramion, drêtwienie r¹k to
przyczyna krêgów szyjnych. Je¿eli
mamy bóle w odcinku piersio-
wym to oddzia³ywuje najczê�ciej
na serce, w¹trobê, ¿o³¹dek,
trzustkê, nerki i jelito grube. Naj-
wiêcej pacjentów przychodzi do
mnie z bólem w odcinku lêd�wio-
wym co równie¿ oddzia³ywuje na
doln¹ czê�æ jelita grubego, jamê
brzuszn¹, drogi moczowe, nerw
kulszowy i koñczyny dolne. Za-
lecane leki przeciwbólowe przez
lekarzy dzia³aj¹ na krótko,
poniewa¿ przyczyna nie zosta³a
usuniêta. Manipulacja krêgami
daje wielka nadziejê zlikwidowa-
nia problemów, eliminuje leki

chemiczne, co jest korzystne dla
organizmu twierdzi specjalista
krêgarz.
O skuteczno�ci krêgarza prze-
kona³ siê Zenon L. (55 lat) przed-
siêbiorca. Przez 2 lata leczy³em siê

by³am kilka razy i po tych wizytach
zaczê³am wracaæ do zdrowia
i wyniki siê poprawi³y, za co jestem
wdziêczna, koñczy rozmowê
pani Halina.
Pó�na ju¿ godzina, a pacjentów
przed gabinetem jeszcze wielu.
Czekaj¹ z chorobami krêgos³upa,
z nerwic¹, tarczyc¹, depresj¹,
chorobami przewodu pokarmo-
wego, chorobami kobiecymi,
panowie z prostat¹ oraz wielu
cierpi¹cych na choroby onkolo-
giczne.
Bioenergoterapeuta zawsze
informuje pacjentów, by równo-
legle korzystali z us³ug swoich
lekarzy.    /B.G./

Pani dr Danucie Karasiñskiej
i ca³ej Rodzinie

zmar³ego w dniu 14 grudnia

dr. TOMASZA
KARASIÑSKIEGO

wyrazy szczerego wspó³czucia
sk³adaj¹

Kole¿anki i Koledzy
z Okrêgowej Izby Lekarskiej w Kutnie

Do naszej redakcji w ci¹gu roku nap³ynê³y nastêpuj¹ce propozycje do
nagrody �Kutnowski Hit 2009� (wymieniamy je w kolejno�ci zg³oszeñ).
1. XVII FINA£ WIELKIEJ ORKIESTRY �WI¥TECZNEJ
POMOCY.
2. UNIWERSYTET III WIEKU.
3. ROZBUDOWA O 8 TYSIÊCY M2 HALI PRODUKCYJNEJ
I O 4 TYSI¥CE m2 POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ KONG-
SKILDE POLSKA SP. Z O.O.
4. WYKONAWSTWO PALI POD STADION NARODOWY
PRZEZ KUTNOWSK¥ PREFABRYKACJÊ BETONÓW SP. Z O.O.
5. UDANY COME BACK ZESPO£U PIE�NI I TAÑCA ZIEMI
KUTNOWSKIEJ.
6. PUBLIKACJA �OPORÓW.  STAN BADAÑ II�.
7. OBIEKT PRODUKCYJNO-HANDLOWO-ADMINISTRA-
CYJNY �EMKON� PRZY UL. 1 MAJA 26A.
8. USTANOWIENIE PODSTREFY EKONOMICZNEJ
¯YCHLIN - £ÓDZKIEJ STREFY EKONOMICZNEJ.
9. ROZBUDOWA MOPS-U W KUTNIE.
10. Z£OTY MEDAL NA XII MIÊDZYNARODOWYCH TAR-
GACH FERMA �WIÑ I DROBIU �INTER YEAST�.
11. ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SP IM. MARII
KOWNACKIEJ W GRABOWIE.
12. GALERIA 7 W WSGK W KUTNIE.
13. GRUPA TEATRALNA �OD JUTRA� W XXV-LECIE SWOJEJ
DZIA£ALNO�CI.
14. JERZY I ALEKSANDER DURNA ZE ZLESZYNA ZA
NAGRODÊ GOSPODARCZ¥ WOJEWODY £ÓDZKIEGO.
15. BUDYNEK PENSJONATOWO-KONFERENCYJNY �POD
WIERZB¥� W ¯YCHLINIE.
16. BUDYNEK - SIEDZIBA URZÊDU GMINY BEDLNO.
17. �ORLIK� W STRZEGOCINIE.
18. BUDYNEK IMPREZOWY �IMPERIAL� W MNICHU.
19. DWOREK - RESTAURACJA PANA GAJEWICZA W SIE-
CIECHOWIE.
20. PLASTIMET ZA 30.000 TYSIÊCZNE OKNO WSTAWIONE
W MIESZKANIACH I LOKALACH POWIATU KUTNOW-
SKIEGO.
21. OBWODNICA KRO�NIEWICE - NAJWIÊKSZA INWE-
STYCJA 2009 R.
Pad³o ju¿ �oczko� zg³oszeñ. Mog¹ byæ jeszcze inne propozycje w redak-
cyjnej poczcie lub zg³oszone przez cz³onków Kapitu³y, czyli ... kanoników.
Wyboru dokonamy w styczniu a wrêczenie nagród nast¹pi w zak³adach
lub instytucjach, które wygraj¹ w naszym konkursie. Ale ju¿ samo czytel-
nicze og³oszenia traktujemy jako szczególne wyró¿nienie. Dlatego te¿
wszystkim Firmom, Instytucjom, Stowarzyszeniom, �rodowiskom Twórczym
i Urzêdom sk³adamy w imieniu Redakcji i Wydawcy Serdeczne podziê-
kowania za ich trud i wk³ad pracy w rozwój powiatu kutnowskiego.

Redakcja

KUTNOWSKIE HITY 2009
PROPOZYCJE

TO JUŻ HISTORIA…

Blokady na ko³a
W 2010 r. Stra¿ Miejska w Kutnie
ma kupiæ dziesiêæ blokad ... na ko³a.
Kosztowaæ to bêdzie 5 tysiêcy z³otych.

Dofinansowanie
aquaparku
Zarz¹d Województwa £ódzkiego
zmieni³ uchwa³ê w sprawie wy³o-
nienia projektów do dofinansowania
w ramach konkursu Infrastruktura
turystyczno-rekreacyjna Regional-
nego Programu Operacyjnego
Województwa £ódzkiego na lata
2007-2013. Dofinansowano kolej-
nych 9 projektów, w tym �Rozbu-

Noworoczne ¿yczenia ju¿ przebrzmia³y.
Pragniemy, by siê choæ czê�ciowo zi�ci³y.
Aby ten kolejny rok by³ wspania³y,
a cz³owiek cz³owiekowi ¿yczliwy i mi³y.

Przecie¿ to nawet nie jest trudne,
by siê do siebie u�miechaæ pogodnie.
Codzienne ¿ycie nie musi byæ nudne,
je�li dzia³a siê wspólnie i zgodnie.

Nie zawsze i nie wszystkim to siê uda,
ale warto mieæ przyjaznego s¹siada.
Gest uznania i u�miech czyni cuda
i przydaæ siê mo¿e pomoc, czy dobra rada.

Jedno jest chyba jednak nieosi¹galne:
kampania wyborcza, kulturalna i rzeczowa.
To, ¿e obietnice polityków bêd¹ realne,
a wybory, to nie jest przecie¿ wojna domowa.

¯yczymy sobie, by siê wreszcie sta³o co� nowego,
aby rodacy zechcieli masowo g³osowaæ.
Wybrali Prezydenta naprawdê godnego,
a przede wszystkim nie dali siê zwariowaæ !

Kazimierz Ci¹¿ela

Życzymy sobie

dowê baseballowego kompleksu
turystyczno-rekreacyjno-sportowego
w Kutnie - budowa Aquaparku�,
który otrzyma³ dofinansowanie
w wysoko�ci prawie 10 mln z³.

Ofiara AH1N1
M³oda, 23-letnia mieszkanka pod-
kutnowskiego Go³êbiewa, pracow-
nica hipermarketu w Kutnie, zmar³a
w kutnowskim szpitalu w drugi
dzieñ �wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Sta³a siê pierwsz¹ �mierteln¹ ofiar¹
�wiñskiej grypy AH1N1 w naszym
powiecie. Wcze�niej, lekarze dwu-
krotnie odsy³ali j¹ do domu ... !?

Rozmowa z redaktorem naczelnym �Powiatowego ¯ycia Kutna�
Andrzejem Stelmaszewskim

- Przypomnijmy czytelnikom od
kiedy datuje siê twoja przygoda
z �Powiatowym ¯yciem Kutna�.
- Praktycznie od pocz¹tku, czyli
od jedenastu lat, a aktualnie
wydali�my 277 numer �P¯K�. To
jak na mass-media bardzo d³ugi
okres czasu; sami jeste�my zasko-
czeni takim obrotem sprawy.
S¹dzili�my - i to w naj�mielszych
planach, ¿e dobrze bêdzie, gdy
wytrzymamy do setnego wydania
tej gazety, ale sta³o siê inaczej�
I z tego faktu jeste�my zadowoleni.

- Czy dla ciebie by³ to dziennikarski debiut ?
- Debiutowa³em dawno, bo w latach sze�ædziesi¹tych, podczas studiów
w Poznaniu, kierowa³em redakcj¹ pisma Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej
pod nazw¹ �Merkury�. Jako bezpartyjny na V roku podj¹³em wspó³-
pracê z �Gazet¹ Poznañsk¹�, ówczesnym organem KW PZPR, lecz
przyszed³ rok 1968, zosta³em w wypadkach marcowych szefem strajku
na uczelni i skoñczy³o siê moje dziennikarstwo, i praca w Wielkopolsce.
- Wyt³umacz dlaczego utrzymujemy przez ca³y czas gazetê darmow¹ dla
czytelników ?
- To �wiadome dzia³anie i taki sam wybór. Nawet przy znikomej op³acie
kupi³oby j¹ mniej wiêcej �rednio 200 - 300 czytelników. Natomiast my
za ka¿dym razem dajemy Szanownym Czytelnikom ponad 10 tysiêcy
(!) gazet, poprzez oko³o dwie�cie punktów hurtowego rozdzielnictwa.
Dla nas owa powszechno�æ to gwarancja realno�ci reklam, dla rekla-
modawców za� �wietna promocja, gdy¿ faktyczny zasiêg oddzia³ywania
�P¯K� jest wielokrotnie, wielokrotnie wiêkszy ni¿ innych tytu³ów. To
bardzo trudne zadanie, ale udowodnili�my mo¿liwo�æ jego realizacji
- To nie by³o ³atwe w takim powiecie jak kutnowski, gdzie ju¿ po restruk-
turyzacji przodujemy np. - w bezrobociu ?
- Oparli�my siê g³ównie na zak³adach pracy, chocia¿ ich liczba oraz
mo¿liwo�ci finansowe kurcz¹ siê. Widz¹ one jednak w naszej part-
nerskiej reklamie sens i po¿ytek dla firm. Poza tym urzêdy, ale oczy-
wi�cie nic nie narzucamy (nie u¿ywamy szanta¿u czy kole¿eñskich
przys³ug). Gwarantujemy im, ¿e zawsze bêdziemy popieraæ ich dobre
posuniêcia, ale ganiæ te - nieudane. Dziêkujê wszystkim reklamodaw-
com za wspieranie gazety, bo bez nich - wcale jej by - nie by³o. Ja
jeszcze wierzê, byæ mo¿e bezzasadnie, ¿e zwyciê¿y rozs¹dek w�ród
tych nielicznych, którzy z zacietrzewienia, z³o�liwo�ci i zawi�ci jeszcze
nie wspieraj¹ naszej gazety.
- Poza darmowymi gazetami nasz czytelnik mo¿e równie¿ skorzystaæ
z bezp³atnych, drobnych og³oszeñ �
- Tak jest. Uwzglêdniamy tutaj sytuacjê materialn¹ rodzin z powiatu
kutnowskiego, których znaczna czê�æ traci pracê i nie osi¹ga du¿ych
korzy�ci materialnych, gdy¿ s¹ one udzia³em w¹skiej grupy naszych
mieszkañców.
- Mo¿e wyja�nisz jaki charakter ma �P¯K� ?
- Gazeta ci¹gle zachowuje swój publicystyczno-promocyjny charak-
ter, a opieramy siê na informacjach naszych dziennikarzy, korespon-
dentów, czytelników.           (ci¹g dalszy - strona 4)

Z wielkim smutkiem przyjêli�my
wiadomo�æ o �mierci

�.P.

MARIANA DYDY
prezesa Miejskiego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego

w Kutnie,
wspania³ego dzia³acza, organizatora i Kolegi.

¯onie El¿biecie i pozosta³ej Rodzinie
sk³adamy serdeczne wyrazy wspó³czucia.

Redakcja �Powiatowego ¯ycia Kutna�

�Najlepszy sportowiec, dru¿yna, trener Ziemi Kutnowskiej�
1. Konkurs polega na wyborze najlepszego zawodnika, zespo³u i tre-
nera roku 2009 powiatu kutnowskiego.
2. Jest on adresowany do osób indywidualnych oraz do klubów i sto-
warzyszeñ sportowych.
3. Kandydatury mog¹ dotyczyæ jedynie  sportowców naszego powiatu
oraz i innych, je¿eli dany zawodnik czy trener zamieszkuje na sta³e w nim.
4. Ostatecznego wyboru, spo�ród zg³oszonych kandydatów i zespo³ów,
dokona kapitu³a konkursu z³o¿ona z przedstawicieli Redakcji �P¯K�.
5. Zg³oszenia prosimy kierowaæ na adres Redakcji �Powiatowe ¯ycie
Kutna�, 99-300 Kutno ulica Królewska 47, tel. 024 355-10-00, fax
024 355-10-02 do 15 stycznia 2010 r.
6. Wrêczenie nagród odbêdzie siê w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta
w lutym 2010 r.
7. Organizatorem konkursu jest �Powiatowe ¯ycie Kutna�.

UWAGA ! UWAGA !
REGULAMIN KONKURSU
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WIEŚCI GMINNE

 - polisy o symbolu 6919, seria ANK o nr 134467,
 - polisy o symbolu UG-02 o nr PL/UG02/0122363,
 - polisy o symbolu 6270/B o nr 1694104,
 - polisy o symbolu PL/02 o nr 33605109-33605110.

Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ
Spó³ka Akcyjna

Inspektorat w Kutnie
uniewa¿nia utracone

w dniu 30.11.2009 r. druki:

PZU SA o�wiadcza, ¿e nie ponosi odpowiedzial-
no�ci za zobowi¹zania powsta³e w zwi¹zku
z u¿yciem wy¿ej wymienionych druków, pocz¹w-
szy od dnia publikacji niniejszego og³oszenia.

Od 1 listopada 2009 r. w Zespole Szkó³ w D¹browicach realizowany jest
kolejny ju¿ projekt edukacyjny wspó³finansowany z EFS: Priorytet IX.
Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach. Dzia³anie 9.1. Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako�ci us³ug eduka-
cyjnych �wiadczonych w systemie o�wiaty. Poddzia³anie 9.1.2. Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostêpie do edukacji
oraz zmniejszanie ró¿nic w jako�ci us³ug edukacyjnych. Tytu³ projektu:
�NIE BOIMY SIÊ PRZYSZ£O�CI�. Celem naszego projektu jest wyrów-
nywanie szans edukacyjnych naszych uczniów poprzez dodatkowe zajêcia
dydaktyczno-wyrównawcze, ko³a zainteresowañ oraz doradztwo i opiekê
pedagogiczno-psychologiczn¹. Chcemy tym samym lepiej kszta³ciæ
w zakresie piêciu umiejêtno�ci sprawdzanych na sprawdzianie i egzaminach,
rozwijaæ kompetencje naukowo-techniczne i jêzykowe. Projekt umo¿liwia
stosowanie aktywnych metod nauczania, zwiêkszenie atrakcyjno�ci zajêæ
i podniesienie jako�ci kszta³cenia w Zespole Szkó³ w D¹browicach. Chcemy
rozwijaæ zainteresowania, pobudzaæ ambicje m³odzie¿y i wiarê we w³asne
mo¿liwo�ci. Zgodnie z tytu³em chcemy nasze dzieci wyposa¿yæ w wiedzê
i umiejêtno�ci tak, aby nie ba³y siê przysz³o�ci i pewnie siê czu³y w nowych
sytuacjach i obszarach nauki i ¿ycia. Naszymi partnerami s¹ rodzice, którzy
zyskuj¹ coraz wiêksz¹ �wiadomo�æ rangi wykszta³cenia w dalszej karierze
ich dzieci. Projekt skupia 145 uczniów ze szko³y podstawowej i gimnazjum
dzia³aj¹cych w 15 grupach. Dzieci czeka wiele atrakcji, m.in. wycieczki,
wyjazdy do kina i muzeum oraz wakacyjny obóz naukowy. Cele i formu³a
projektu doskonale wpisuj¹ siê w priorytety Kapita³u Ludzkiego 2007-2013.

NIE BOIMY SIĘ PRZYSZŁOŚCI

TO JUŻ HISTORIA…
Zaczê³o siê bardzo mi³o i �wi¹tecznie. Przy obecno�ci 16 radnych (na 23)
Chór �Speranza� Regionalnego Towarzystwa Muzycznego otrzyma³ nagrodê
starosty za... 2008 rok ! By³y �bu�ki�, kwiaty i promienne u�miechy - no
i podziêkowania. Jak siê kolejny raz okaza³o �mi³e z³ego pocz¹tki�, bo ju¿
po �pierwszej przerwie� radny Konrad K³opotowski wyst¹pi³ z wnioskiem
Klubu PiS o podjêcie uchwa³y, w której Rada Powiatu mia³aby zobligowaæ
Zarz¹d Powiatu do natychmiastowego rozwi¹zania umowy o pracê z p.o.
dyrektora SP ZOZ Tomaszem K³osiñskim. Po kolejnej przerwie (na prawnicze
konsultacje) wniosek odrzucono z przyczyn formalnych, uchwa³ê podj¹æ
mo¿na dopiero po up³ywie 14 dni od z³o¿enia wniosku. Taki pocz¹tek
zapowiada³ (niestety), ¿e bêdzie jak zawsze, no i by³o przez ponad 9 godzin !
Ostatni¹ ju¿ w 2009 roku sesjê Rady Powiatu w Kutnie zdominowa³y
sprawy Placówki Opiekuñczo - Wychowawczej �Nadzieja� w ¯ychlinie
i kutnowskiego szpitala. Poziom emocji wzrasta³ z minuty na minutê. Inne
punkty w porz¹dku obrad przesz³y g³adko. Zgodnie z tradycj¹ by³o du¿o
przerw i �przekomarzania�. Jako pierwsza w sprawie szpitala g³os zabra³a
przewodnicz¹ca NSZZ �Solidarno�æ� w SP ZOZ Kutno Barbara Mordzak.
Zarzuci³a p.o. Dyrektora Tomaszowi K³osiñskiemu �zabór mienia�, gdy¿
nie wyp³aci³ w grudniu pe³nych pensji, ale te¿ zabra³ nasze prywatne
pieni¹dze z Kasy Zapomogowo Po¿yczkowej ! Po raz kolejny dowiedzie-
li�my siê, ¿e sytuacja w kutnowskim szpitalu jest z³a, a na dodatek oddzia³y:
wewnêtrzny I i II, ginekologia, po³o¿nictwo i neonatologia nie zrealizuj¹
kontraktu NFZ na ten rok. Z tego powodu NFZ w przysz³ym roku obni¿y
kontrakt o 10% ! Czy¿by tegoroczny kontrakt by³ dla tych oddzia³ów szpitala
za wysoki ? Pe³ni¹cy obowi¹zki dyrektora SP ZOZ nie potrafi³ (niestety)
wyja�niæ, dlaczego tak siê dzieje. Przed wyst¹pieniem Zbigniewa Kubiaka,
przewodnicz¹cego Rady Pracowników SP ZOZ, radni zaczêli opuszczaæ
salê obrad, a przewodnicz¹cy musia³ og³osiæ, ¿e obrady staj¹ siê niepra-
womocne. Sam Zbigniew Kubiak skomentowa³ ten fakt: �Bêdê czeka³ do
skutku, to lekcewa¿enie za³ogi i szpitala. Czy radnych to nie interesuje,
czy siê po prostu boj¹ ?�. Kolejna sprawa i kolejne emocje. Radni zaczêli
pytaæ o likwidacjê Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej �Nadzieja�
z ¯ychlina. Na jakiej podstawie zlikwidowano tê placówkê ? Gdzie decyzja
wojewody o jej zamkniêciu ? To pytania Klary Adamskiej. Jednoznacznej
odpowiedzi nie by³o ! Informowali�my wojewodê o zamiarach likwidacji,
zapowiedzia³a zgodê, je�li w placówce nie bêdzie dzieci - odpowiedzia³a
pani starosta. Nie staæ nas na dostosowanie tej placówki do nowych wymogów.
Tym razem niezadowolenie wyrazi³y pracownice �Nadziei� sk³adaj¹c skargê
na dzia³ania starosty i dyrektor PCPR Jolanty Skowroñskiej. Radna Maria
Kowalczyk oprotestowa³a wypowied� Konrada K³opotowskiego, który
po raz kolejny wypomnia³ jej, ¿e jest cioci¹ i chrzestn¹ Tomasza K³osiñ-
skiego. Ja nikomu nie wypomina³am ilu waszych krewnych i pociotków
pracuje w starostwie i placówkach podleg³ych. Mówi³a bardzo g³o�no,
nie pozwalaj¹c przewodnicz¹cemu odebraæ sobie g³osu. Radni dowiedzieli
siê te¿, ¿e od kilku dni obowi¹zki dyrektora placówki we Franciszkowie
pe³ni Marek Frankowski. Pytano ju¿ Dorotê D¹browsk¹, starostê kutnow-
skiego, o to samo pó³tora roku temu. (kiedy radny K³opotowski na sesji
mówi³, �¿e pan Frankowski i pani D¹browska to ... rodzina). Nie jest w
¿aden sposób ze mn¹ spokrewniony - wyja�nia³a wtedy pani starosta. Dzi�
powiedzia³a: Nie zaprzeczam i nie zaprzecza³am, ¿e mój m¹¿ i ¿ona Pana
Frankowskiego s¹ rodzeñstwem ! I to by by³o na tyle.          /G.B./

Na trzy powiaty
Za dwa lata w Kutnie zacznie dzia³aæ
Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego obs³uguj¹ce powiaty: kut-
nowski, ³êczycki i poddêbicki.
Kosztowaæ bêdzie 800 tysiêcy z³o-
tych i zatrudni 21 osób. Zast¹pi
funkcjonuj¹ce od 7 lat namiastkê
Centrum licz¹cego 8 osób.

Kary Starostwa
Starachowicki CEZET BIS, który
mia³ do po³owy pa�dziernika zmo-
dernizowaæ 18 kilometrów dróg
powiatowych, ma teraz za opó�nienie
zap³aciæ 300 tysiêcy z³otych. PRD
za� za podobny przypadek, tyle ¿e
z ulica 29 Listopada w Kutnie,
otrzyma³ 160 tysiêcy z³otych.

GMINNA SESJA

Kolejny ju¿ raz przewodnicz¹cy Rady Gminy Kutno Wojciech Podlasin
wykaza³ siê dobr¹ orientacj¹ zagadnieñ jakie omawiane by³y podczas
sesji Rady. Tym razem dotyczy³o to XXXVI sesji w dniu 21 grudnia 2009 r.
Radni podjêli uchwa³ê (jednog³o�nie) dotycz¹c¹ Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Omówiono dzia³ania jakie
podejmowane bêd¹ w realizacji ograniczenia rozmiarów szkód zwi¹za-
nych z uzale¿nieniami. Prowadzona bêdzie kontrola punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych. Na realizacjê zadañ powy¿szego Programu na
rok 2010 w projekcie bud¿etu Gminy Kutno przeznaczono  kwotê 87500
z³otych. Z nieco mniejszym zaanga¿owaniem cz³onków Rady podjêto temat
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii
na 2010 r. Radni w tym przypadku równie¿ jednog³o�nie podjêli stosown¹
uchwa³ê, na któr¹ zaplanowano kwotê 10 tysiêcy z³otych.

(ci¹g dalszy - strona 6)

POWIATOWA SESJA

Znieczulica
Do Hospicjum w Sieradzu (?) trafi³
95-letni mê¿czyzna z Bab Górnych,
gmina Bedlno, który wymaga³
ca³odobowej opieki. Gmina próbo-
wa³a uchyliæ siê od obowi¹zku
umieszczenia go w DPS ze wzglêdu
na koszty ... A na �Pa³ac�, czyli
nowy budynek Urzêdu Gminy, staæ
was by³o ... !?

Bêdzie droga
Dwana�cie lat trwa³a walka miesz-
kañca Bab Nowych z gmin¹ D¹bro-
wice o drogê zniszczon¹ podczas
budowy wodoci¹gu w 1994 roku.
Winnym jest te¿ rolnik, który nie
pozwoli³ wykorzystaæ podwórka
dla naprawy konfliktowej drogi.

(ci¹g dalszy ze strony 3)
Stworzyli�my pewien schemat. Strona pierwsza - to zwiastuny, druga
- wa¿niejsze fakty i zdarzenia, trzecia - informacje z miasta Kutna,
a czwarta - z pozosta³ych rejonów naszego powiatu. Potem strona kul-
tury i nastêpna - polityki (wraz ze sta³ym felietonem �Kto w Kutnie
nie by³ ...� i �Masz babo placek - so³tys Zagryziakowej�). �rodkowe
cztery strony, to w wiêkszo�ci miejsce dla reklamodawców; nastepnie
³amy po�wiêcamy dla historii (i geografii), �krymina³ki�, historia sportu,
sport, rozrywka. Przedostatnia strona to ¿ycie diecezjalne. Ostatnia
- reklamowa - po�wiêcona wa¿nym wydarzeniom. Jeste�my gazet¹ gazet.
Równie¿ gazet¹ s¹siedzk¹, której strony po�wiêcamy wa¿nym prze-
jawom ¿ycia. Od pocz¹tku i aktualnie historiê sportu prowadzi znany,
by³y trener, Jerzy Tru�ciñski. Dzia³ miejski prowadzi Andrzej Bieñ-
kowski, a kulturalny - Jerzy Papiewski, by³y dyrektor KDK. Mamy
równie¿ sieæ korespondentów, ale po praktycznych do�wiadczeniach
ukryli�my ich pod pseudonimami, dziêki czemu otrzymujemy bardzo
cenne informacje. No i bezcenne opinie oraz relacje czytelników.
- Jak siê redaguje �P¯K� ?
- Wcale to nie jest takie proste, gdy¿ �wiadczy o tym fakt, ¿e przez te
jedena�cie lat wypad³o z konkurencji z nami, a¿ siê wierzyæ nie chce - 16
kutnowskich pism � Nie jestem równie¿ pociotkiem staro�ciny, a prezy-
dentem miasta mia³em szanse byæ - jak to siê dzi� okre�la ... wiek temu
wcze�niej. Jednak sam siê wówczas jednoznacznie okre�li³em: nie mam
cech magistrackiego urzêdnika, gdy¿ nie lubiê �bezp³odnych nasia-
dówek�. W redakcji wspólnie doszli�my do wniosku, ¿e pomoc PUP
i korzystanie przez nas z �ródków unijnych, chocia¿ daje wiêksz¹
�odporno�æ� finansow¹ gazety, jednak zbytnio uzale¿nia samodziel-
no�æ dziennikarsk¹ (i tak ograniczon¹ autocenzur¹).
- By³e� organizatorem wielkich imprez kulturalnych w Kutnie �
- Prowadzi³em m.in. konkursy, a zarazem galê �Kutnowski HIT
danego roku�. Równie¿ konkurs �Na najlepszego sportowca i trenera�
(w tym przypadku korzystali�my z �Balów Sportowca� organizowa-
nych przez MKS) � No i wiele konkursów, m.in. na has³a reklamowe
firm powiatu kutnowskiego. Ale te¿ losowali�my a¿ trzy samochody.
No i by³em autorem m.in. wielkich, szacowanych na 10 tysiêcy osób,
imprez Dnia Dziecka organizowanych przez �Spo³em� PSS Kutno.
- Jaka prawda jest w tym, ¿e jedna z gazet kutnowskich informuje
o jednorazowym 12-tysiêcznym jej nak³adzie ?
- To co najmniej mit. Taki sam jakbym powiedzia³, ¿e �P¯K� ukazuje siê
w ponad stutysiêcznym nak³adzie. Ale mo¿e �piêknie� to s³u¿yæ prak-
tycznemu dotowaniu tej gazety przez pewne urzêdy i jednostki �
Powiem tylko, ¿e za rok 2009 my jedyni liczyli�my siê z powiatu
kutnowskiego i plasowali�my siê pod wzglêdem nak³adu na oko³o
dwudziestym miejscu w�ród wszystkich gazet w Polsce !
- Ile procesów s¹dowych mia³a redakcja w czasie twojego, d³ugiego
szefowania ?
- Jeden ! I to za ksi¹¿kê, których nasze wydawnictwo opublikowa³o
dziesiêæ � Równie¿ i w tej sprawie stwierdzono, ¿e pewna osoba - po
prostu siê wyg³upi³a.
- Jak siê zmieni³a prasa w ci¹gu twojej dzia³alno�ci dziennikarskiej ?
- Bardzo, bardzo� Dzi� w ponad 90 procentach jest tylko polskojê-
zyczna, a ich w³a�cicielami s¹ obcokrajowcy, g³ównie przez monopole
medialne. Równie¿ znaczenie takiej �prasy� siê zmieni³o, gdy¿ �nie
chodzi� o dobr¹ informacjê i pog³êbion¹ analizê, ale we wszystkim
szuka siê i wybiera sensacyjne newsy, które zwiêksz¹ nak³ad gazety
i przynios¹ wy¿sze zyski. Natomiast w prasie lokalnej mamy do czy-
nienia z ogromn¹ przewag¹ �lukrowanych� opisów poczynañ w³a-
dzy, gdy¿ w istocie s¹ to jej i przez ni¹ - oraz podleg³e firmy - utrzy-
mywane biuletyny prasowo-internetowe.

Dziêkuje za rozmowê - Krzysztof Stelmaszewski
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

9 stycznia 2010 r. od godz. 8.00
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

¯yciowego ELILAH,  tel. 0-506-536-922 (od 10.00 do 18.00)
www.elilah.ocom.pl, e-mail: elilah@wp.pl

WYBITNY UZDROWICIEL
Tomasz Æwiek to bioterapeuta, który
od dawna nale¿y do ekstraklasy pol-
skiej bioterapii. W 1998 r. zosta³
laureatem plebiscytu na polskiego
uzdrowiciela organizowanego przez
miesiêcznik �Uzdrawiacz�. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Biote-
rapeutów oraz by³ym prezesem
Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestezyjnego. Wyda³ dwie ksi¹¿ki
(�Bioterapeuta radzi� i �Porady
bioterapeuty�), które rozesz³y siê
w du¿ych nak³adach. Jest te¿ wybit-
nym 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 pokarmowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy,
kamicach itd. Oto wybrane wpisy do �Z³otej Ksiêgi�:
Do p. Tomasza zg³osi³am siê z siln¹ nerwica i bezsenno�ci¹ , które ust¹pi³y
po 4 wizytach. Energia p. Tomasza sprawi³a, ¿e wyniki EKG i arytmia
serca oraz inne wyniki te¿ siê poprawi³y. Oprócz tego ust¹pi³y te¿ problemy
z ¿o³¹dkiem i w¹trob¹. U mojej córki minê³o zapalenie zatok i alergia.
Jestem bardzo wdziêczna p. Tomaszowi i polecam wszystkim korzystanie
z jego terapii - El¿bieta Grill, Chodzie¿.

Staraniem zespo³ów wokalnych i solistów MDK w Kutnie oraz Chóru
Kutnowskich Szkó³ i Chóru �Speranza� ukaza³a siê p³yta z przepiêknie
wykonanymi kolêdami przez solistów: Marysiê Wawrzyñczak, Dariê
Jankowsk¹, Dariê Kostrzewsk¹, Agatê Daniel, Anitê Koralewsk¹, Olê
Chodorowsk¹, Justyn¹ G³owack¹, Paulinê Wróblewsk¹, Magdê Florczak,
Juliê Wo�niak, Paulinê Haniewicz; zespo³y: �Okay�, �Bingo�, �Buziaki�.
S¹ to: �Lulaj¿e Jezuniu�, �Jezus Malusieñki�, �Cicha noc�, �W�ród nocnej
ciszy�, �Nie by³o miejsca�, �Ca³¹ noc pada³ �nieg�, �Jezusa Narodzonego�,
�Gdy siê Chrystus rodzi�, �W ¿³obie le¿y�, �Przybie¿eli do Betlejem�,
�Pójd�my wszyscy do stajenki�; Chór �Speranza� wykona³: �W Betlejem
przy drodze�, �Witaj Jezu ukochany�, �Nad Betlejem�, �Dzi� dzieñ
weso³y�. Nagrania dokonano w Studio MDK w Kutnie (Rados³aw
Rojewski). Kierownictwo artystyczne: Katarzyna Karolak-Koszañska
i Joanna Domaga³a. P³yta nosi te¿ podtytu³ �Pomagamy potrzebuj¹cym
- Caritas� i powsta³a przy wsparciu finansowym Urzêdu Miasta Kutna,
Polfarmexu, Agromarketu Jaryszki i Hotelu �Rondo�. /J.P./

Has³em tegorocznego Fina³u Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy bêdzie
pomoc dla dzieci z chorobami onkologicznymi i doposa¿enie klinik onko-
logicznych w sprzêt wysokospecjalistyczny. Na ten cel bêd¹ zbierane �rodki
finansowe. W ubieg³ym roku zebrano blisko 72 tys. z³ oraz oddano 44 litry
krwi. Na ulicach Kutna kwestowaæ bêdzie ponad 200 wolontariuszy
reprezentuj¹cych ró¿ne grupy wiekowe, zawodowe i stowarzyszenia.
Imprezy odbywaæ siê bêd¹ w ró¿nych czê�ciach naszego miasta, ale g³ównie
w KDK i od godz. 16.00 na placu Wolno�ci, gdzie wyst¹pi¹ zespo³y: Mind
Corrosion, Glayzy z Czech. Gwiazd¹ bêdzie Kasia Kowalska. Odbêdzie
siê te¿ aukcja internetowa gad¿etów - darów na WO�P. Nie zabraknie
��wiate³ka do nieba�. Oj, bêdzie siê dzia³o !            /J.P./

XVIII WOŚP

KUTNOWSKA PROMOCJA POEZJI

W kameralnych warunkach i odpowiednim nastroju mia³a miejsce w KDK
niecodzienna impreza, której bohaterk¹, w ca³ym s³owa tego znaczeniu,
by³a Gra¿yna Baranowska, znana nie tylko na Ziemi Kutnowskiej
dzia³aczka na rzecz upowszechniania kultury ¿ywego s³owa. Na co dzieñ
jest operatywnym pracownikiem kutnowskiej Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej im. Stefana ¯eromskiego. To tu w³a�nie, w tej
szeroko cenionej Ksi¹¿nicy, organizuje liczne spotkania z lud�mi pióra.
Kocha dobr¹ literaturê. Jest przewodnicz¹c¹ Robotniczego Stowarzyszenia
Twórców Kultury w Kutnie. W KDK zaprezentowa³a swoj¹ ksi¹¿kê
poetyck¹ zatytu³owan¹ �Po s³owach�. Wydawnictwo to jest realizacj¹
zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji wspartego przez prezydenta m. Kutna. Organizatorami imprezy
byli: �rodkowoeuropejskie Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne ��rodek�
i KDK. Justyna Gawryszczak  �piewa³a teksty autorki, a towarzyszy³ jej
zespó³. Autorem muzyki do wierszy Gra¿yny Baranowskiej by³ Jacek
Stanis³awski, który te¿ �piewa³ i gra³ na gitarze oraz na syntezatorze. �wietnie
zaprezentowali siê inni muzycy - gitarzysta basowy Pawe³ Radoszewski
i uznany perkusista w Polsce Krzysztof Kacprowicz. To by³ niezapomniany
wieczór, któremu towarzyszy³a i poezja, i muzyka. Czekamy na nastêpne
ksi¹¿ki poetyckie Gra¿yny Baranowskiej. Póki co gratulujemy Jej.  /J.P./

NOWA PŁYTA Z KOLĘDAMI

Tradycyjnie jak co roku odby³o siê w dniu 23 grudnia 2009 r.) spotkanie
przed�wi¹teczne ksiê¿y Diecezji £owickiej wraz z Biskupem Ordynariuszem
Andrzejem F. Dziub¹ oraz Ksiêdzem Biskupem Józefem Zawitkowskim
i Ksiêdzem Biskupem Seniorem Alojzym Orszulikiem. Ze wzglêdu na
trwaj¹cy Rok Kap³añski odby³o siê ono wyj¹tkowo w Domu Kap³ana
Seniora w Sochaczewie. Dotychczasowe spotkania mia³y bowiem trady-
cyjnie miejsce w Wy¿szym Seminarium Duchownym w £owiczu. Tego-
roczne spotkanie mia³o równie¿ wyj¹tkowy charakter ze wzglêdu na to,
¿e po³¹czone by³o z po�wieceniem nowej kaplicy oraz nowej czê�ci Domu
Kap³ana Seniora. Dom ten powsta³ przed laty z inicjatywy Biskupa Aloj-
zego Orszulika. Ze wzglêdu na zwiêkszaj¹c¹ siê liczbê starszych kap³anów
konieczna by³a jego rozbudowa, która po trwaj¹cej rok inwestycji w³a�nie
uleg³a zakoñczeniu. Spotkanie wigilijna by³o tak¿e prze¿yciem wspólnoty
prezbiterium ³owickiego, ale nie tylko bowiem uczestniczy³y w nim równie¿
siostry zakonne pracuj¹ce w Domu Kap³ana Seniora i w innych instytu-
cjach diecezjalnych, a tak¿e osoby �wieckie. Podczas spotkania ksi¹dz
Biskup £owicki podzieli³ siê radosn¹ nowin¹ o wyró¿nieniu szeregu
kap³anów tytu³ami: Kanoników Gremialnych, Kanoników Honorowych
oraz odznaczonych przywilejem Rokiety i Mantoletu. Zgromadzone osoby
mia³y te¿ pierwsz¹ po rozbudowie mo¿liwo�æ zobaczenia nowych pomieszczeñ.
Spotkanie zakoñczy³o siê spo¿yciem przygotowanego posi³ku.

W DOMU KAPŁANA SENIORA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Spotkanie poprowadzi³ Marek Syska - dyrektor Gminnego O�rodka
Kultury w Strzelcach. U�wietni³ je te¿ swoj¹ obecno�ci¹ ksi¹dz Grzegorz
Zi¹bski - proboszcz parafii Strzelce. Na wstêpie piêknie wykona³y stare
kolêdy Zespo³y �piewacze - �Strzelce� i �Klonowianki�. Potem by³y krótkie
wyst¹pienia: wójta Tadeusza Kaczmarka, przewodnicz¹cego Rady Gminy
- Stanis³awa Kruglaka i ksiêdza Grzegorza Zi¹bskiego. Wszyscy ¿yczyli
zebranym i sobie zdrowia i weso³ych, spokojnych �wi¹t Bo¿ego Narodzenia,
a tak¿e pomy�lno�ci w Nowym 2010 roku. Podzielili siê op³atkiem
i zasiedli do sto³u pe³nego tradycyjnych potraw i napojów. Piêkne jase³ki
wystawi³y dzieci z Przedszkola w Strzelcach przygotowane przez
dyrektor Barbarê Bembnistê i Iwonê Kaczmarsk¹. Wyst¹pi³ te¿ Zespó³
Wokalny �Fama� z Gminnego O�rodka Kultury w Strzelcach pod kierun-
kiem W³adys³awa Jasiñskiego.          /G.B./

SPOTKANIE SENIORÓW
Strzelce

�A nadzieja znowu wst¹pi w nas
Nieobecnych pojawi¹ siê cienie
Uwierzmy kolejny raz
W jeszcze jedno Bo¿e Narodzenie?�

Takie pe³ne ciep³a s³owa przekazali uczniowie Zespo³u Szkó³ im. W³. ST.
Reymonta w Go³êbiewku w dniu 22 grudnia 2009 zebranym na szkol-
nych jase³kach. Dziêki m³odym aktorom wszyscy uwierzyli�my w jesz-
cze jedno Bo¿e Narodzenie. Uroczysto�æ rozpocz¹³ koncert kolêd wyko-
nany przez uczniów Pañstwowej Szko³y Muzycznej im. Karola Kurpiñ-
skiego w Kutnie. Zaproszonymi uczniami opiekowa³a siê wicedyrektor,
Kinga Szczepanik. Nastêpnie m³odzi arty�ci Zespo³u szkó³ w Go³êbiew-
ku przedstawili historiê narodzin Zbawiciela, rozterki króla Heroda ku-
szonego przez diab³a i triumf mi³o�ci nad z³em. Kilkudziesiêcioosobowy
chór dostarcza³ wzruszeñ i sk³ania³ do zadumy. W �ród zaproszonych go�ci
byli: proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Wspomo¿enia
Wiernych na Dybowie ksi¹dz Ireneusz Chmielewski, ks. £ukasz ¯aba,
sekretarz Gminy Kutno, El¿bieta Koralewska-Kowalczyk, kierownik
GOPS, Maria £uczak, zastêpca Komendanta Powiatowej Komendy Poli-
cji w Kutnie, podinspektor Andrzej Akita. Uroczysto�æ odby³a siê dziêki
pracy zespo³u nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy pomagali miêdzy
innymi przy budowie scenografii. W trakcie ca³ego spotkania p³onê³o
Betlejemskie �wiate³ko Pokoju przekazane przez harcerzy dyrektorowi
Zespo³u Szkó³ Paw³owi Jó�wiakowi.      Zbigniew Wiwa³a

SZKOLNE JASEŁKA
Mia³o byæ mi³o, nastrojowo i ... rodzinnie. Zaplanowane na dzieñ 20 grudnia
spotkanie wigilijne mieszkañców Kutna w godzinach 16.00-18.00, po prostu
siê nie uda³o. Wszystkiemu winna by³a mro�na aura, mimo to na plac
Marsza³ka J. Pi³sudskiego przysz³o nieco ponad 200 osób. Organizatorzy:
Urz¹d Miasta, M³odzie¿owy Dom Kultury i Regionalne Towarzystwo
Muzyczne dbaj¹c o gard³a m³odych i starszych wykonawców pos³u¿yli
siê odtwarzaniem kolêd nagranych na p³ytach. Tak wiêc przyby³ym na
wigiliê pod ratuszem pozosta³o stan¹æ w do�æ d³ugiej kolejce za ciep³¹
grochówk¹ i bigosem. Wzorem podobnych spotkañ sprzed paru lat nie
dostrzegali�my, aby bêd¹cy na placu kutnianie dzielili siê op³atkiem, by³
za to Tadeusz Wo�niak - pose³ na Sejm RP, który z³o¿y³ wszystkim ¿yczenia
�wi¹teczno-noworoczne. Niezawodnym okaza³ siê �w. Miko³aj, który ¿yczy³
smacznego posilaj¹cym siê ciep³¹ straw¹. W³adze miasta reprezentowali
wiceprezydenci: Jacek Boczkaja i Zbigniew Wdowiak.           /A.B./

WIGILIA PRZED RATUSZEM

Ta coroczna, �wi¹teczna wieczerza - jakiej chyba nie ma gdzie indziej
w Polsce - sta³a siê ju¿ trwa³ym elementem tradycji miejskiej. To co zna-
laz³o siê na bogatym, pa³acowym stole, pochodzi³o od darów osób, firm
instytucji. Noc Wigilijna w Pa³acu Saskim odby³a siê po raz pi¹ty i by³a
otwarta bez wyj¹tku dla wszystkich, którzy w czasie kiedy �S³owo sta³o
siê cia³em� zechcieli czuwaæ w zabytkowej rezydencji podró¿nej króla
Augusta III przy stole zastawionym darami serca, s³uchaj¹c muzyki Jana
Sebastiana Bacha i �piewaj¹c kolêdy. �Oratorium Bo¿onarodzeniowe�
(�Weihnachts - Oratorium�) Jana Sebstiana Bacha, kapelmajstra króla
Augusta III, towarzysz¹ce zawsze nocom wigilijnym, otwiera ta sama
muzyka, która rozpoczyna s³ynn¹ kantalê �Tonet Ihr Pauken� napisana
na urodziny Marii Józefy, ¿ony Augusta III, w roku jej koronacji na kró-
low¹ Polski. To ten w³a�nie fragment kantaty Bacha od ponad roku rozlega
siê w Pa³acu Saskim w Kutnie zawsze, ilekroæ go�ci w nim Królowa,
której portret towarzyszy najwa¿niejszym wydarzeniom tej prê¿nej ju¿
Placówki upowszechniania kultury. Mówi prezes, Zarz¹du Fundacji
Odbudowy Pa³acu Saskiego w Kutnie Andrzej Mariusz Wieczorkowski:
�Wieczerza ma pomagaæ w odbudowie porwanych wiêzi spo³ecznych
i miêdzyludzkich w naszej wspólnocie miejskiej oraz odnawiaæ odcho-
dz¹c¹ w zapomnienie staropolsk¹ sztukê obecno�ci przy wspólnym stole�.
Ponadto prezes Wieczorkowski dodaje: �W minionym roku obchodzili�my
V-lecie naszej dzia³alno�ci, której efektem jest tworzenie fundamentów
przysz³ego Centrum Kulturowo-Muzealnego. Pa³acowe zbiory powiêk-
szy³y siê m.in. o kolekcjê wyrobów cynowych z XVIII - XX w. (pokazan¹
niedawno na specjalnej wystawie) oraz unikaln¹ kolekcjê nakryæ po�cie-
lowych, obrusów i serwet sto³owych z XIX/XX w., licz¹c¹ ju¿ blisko 300
pozycji. Bywalcy Salonu Muzycznego (�rodowa �Muzyka Szarej Godziny�)
zafundowali Pa³acowi zestaw stu kielichów, komplet wykwintnych obrusów
na sto³y do Sali Koncertowej, a ostatnio zakupili barokowy fotel angielski
z I po³. XVIII w. Dziêkujê wszystkim ludziom dobrej woli, instytucjom,
firmom, organizacjom za pomoc w rozpoczêtym dziele rewitalizacji
Pa³acu. Wszystkim, za po�rednictwem �Powiatowego ̄ ycia Kutna�, prze-
kazujê wraz z przyjació³mi z Fundacji Odbudowy Pa³acu Saskiego ¿yczenia
Szczê�liwego Nowego Roku�.         Jerzy Papiewski

WIGILIA W PAŁACU SASKIM

CZAR WIEDNIA I NIE TYLKO
13 stycznia (nie pi¹tek, a �roda !) 2010 r. o godz. 19.00 w sali amfiteatralnej
KDK, w programie pt. �Koncert karnawa³owy. Czar Wiednia� wyst¹pi
w dwugodzinnym programie mistrz Wies³aw Ochman i jego znakomici
go�cie. Bêd¹ to solistki scen muzycznych Górnego �l¹ska - Operetki i Opery
�l¹skiej: Aleksandra Stok³osa, sopran i Renata Dobosz, mezzosopran.
Towarzyszyæ Im bêdzie zespó³ muzyczny �Camerata Impuls� pod kie-
rownictwem Ma³gorzaty Kaniowskiej. W programie tego niezwyk³ego
koncertu, który poprowadzi sam maestro Wies³aw Ochman (s³yn¹cy z wiel-
kiego humoru), bêd¹ te¿ najpiêkniejsze pie�ni neapolitañskie oraz arie
operetkowe w partiach solowych, duetach i tercetach.            /J.P./

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

19 stycznia 2010 r.

Ju¿ po raz czwarty m³odzie¿ gimnazjalna z powiatu kutnowskiego spotka³a
siê na konkursie recytatorskim po�wiêconym poezji  Jonasza Kofty, który
odby³ siê 10 grudnia 2009 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Bedlnie zorganizowanym przez Gminn¹ Bibliotekê
Publiczn¹ w Bedlnie. W tym roku zg³osi³o siê 43 recytatorów z siedmiu
gimnazjów z powiatu kutnowskiego: Gimnazjum im. Jana Paw³a II
w Bedlnie, Gimnazjum Nr 2  im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Kutnie,
Gimnazjum w Krzy¿anowie, Gimnazjum w Byszewie, Gimnazjum Nr 1
w Kutnie, Gimnazjum im. prof. Stefana Pieñkowskiego w Pi¹tku, Publiczne
Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego w Strzelcach. Po przes³uchaniu wszyst-
kich wykonawców jury przyzna³o nagrody: w kategorii klas I: I miejsce
Angelika Kurowska Gimnazjum nr 2 w Kutnie; II - Marcin Kotliñski Gim-
nazjum nr 2 w Kutnie; III - Maciej Rojewski Gimnazjum w Krzy¿anowie
i Julia Michalak Gimnazjum nr 1 w Kutnie; w kategorii klas II: I miejca
nie przyznano; II - Paulina Tomczak Gimnazjum nr 2 w Kutnie i Magdalena
B³a¿ejewska Gimnazjum w Bedlnie; III - Olga Stanik Gimnazjum nr 2
w Kutnie i Klementyna Kêpiñska Gimnazjum nr 1 w Kutnie; wyró¿nienie
- Michalina Zgórzyñska Gimnazjum nr 2 w Kutnie i Izabela Dwojacka
Gimnazjum w Bedlnie; w kategorii klas III: I miejsce Klaudia Jaworska
Gimnazjum w Pi¹tku; II - Amanda Nachy³a, Gimnazjum nr 2 w Kutnie;
III - Martyna Kacprzak Gimnazjum w Krzy¿anowie; wyró¿nienia - Natalia
Kowalska GM nr 1 w Kutnie i Martyna Gajewska Gimnazjum w Bedlnie.

TWÓRCZOŚĆ JONASZA KOFTY
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Masz babo placek ! Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy jak istotn¹ rolê na
rolniczym rynku odgrywaj¹ fabryki sprzêtu i maszyn rolniczych z naszego
regionu. Chocia¿by kutnowski �Kraj�, �Kongskilde�, �Bury�, kro�nie-
wicki �Expom�, czy ³êczyckie �Agro Factory� (czyli firma kutnowskiego
rodu Denarskich), jak równie¿ ich podwykonawcy, czyli np. �Jamech�.
Poza tym s¹ handlowi potentaci, do których zaliczyæ mo¿na �Agromê�,
�Agrohandel� i �Agromarket�. Od ich losów zale¿y równie¿ sytuacja wielu
kutnowskich - rodzin. Pierwsza po³owa roku by³a dla wiêkszo�ci z nich
wystrza³owa. Masz babo placek ! Ale w drugiej po³ówce co� siê zaciê³o,
by osi¹gn¹æ poziom bliski zeru w czwartym kwartale. Jeden z prezesów
spó³ki - znanego i cenionego producenta tak stwierdzi³ o zaistnia³ej sytu-
acji: �Jeszcze rok temu rolnicy prawie chcieli ukamieniowaæ urzêdników
Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa za opó�nione urucho-
mienie funduszy unijnych na zakup sprzêtu. W tym roku odwrotnie ! To
Agencja prosi rolników ¿eby realizowali owe zakupy, ale rolnicy ich nie
s³uchaj¹ i je opó�niaj¹. Masz babo placek ! Co jest ? Otó¿ - jego zdaniem
wp³yw na takie decyzje rolnicze ma zbieg kilka powodów. Zaliczyæ do
nich nale¿y nisk¹ cenê p³odów rolnych, wiêc rolnicy trzymaj¹ je
licz¹c, ¿e a �nó¿ - widelec zdro¿eje�. Równie¿ fakt, ¿e czê�æ rolników
przejdzie na VAT-owanie, wiêc ci producenci czekaj¹, ¿eby uzyskaæ zwrot
22% tego podatku. No i wreszcie s¹ opó�nione realizacje w sprzeda¿y
ci¹gników, przez co spó�niaj¹ siê zakupy innych maszyn rolniczych.
Masz babo placek ! Czy wiecie pañstwo, ¿e w Kutnie w markecie �Care-
four� tu¿ przed �wiêtami przez kilka godzin zabrak³o tradycyjnego karpia.
Sprawi³a to cena poni¿ej 9 z³otych - i wielka kolejka klientów. Zdarzy³o
to siê w kraju, który jest dzisiaj najwiêkszym �producentem� karpia
w Europie ! Zreszt¹ bez k³opotu, nawet na tradycyjnych �warzywniakach�
mo¿na by³o nabyæ tanie filety �ledziowe. Tyle samo co piêæ lat temu kosz-
towa³y jab³ka, gruszki, �liwki i morele, a ni¿sz¹ cenê mia³y orzechy
laskowe, mak i rodzynki. Na równi by³y ceny cytrusów - mandarynek
i pomarañcz. Mniej kosztowa³y np. cebula i buraki. Masz babo placek !
Wiêcej - za bia³¹ i kiszon¹ kapustê (zw³aszcza w �plastykach�), jak te¿
wiêcej trzeba by³o zap³aciæ za selery i ziemniaki. Podobne by³y ceny ziem-
niaków i �mietany. Dro¿yzna tylko - w grzybach (20-30 % wy¿ej ni¿ nawet
w ubieg³ym roku). W górê �poszybowa³y� ceny za drób, ni¿ej - za wieprzowe.

Rok 2009 to dziesiêciolecie samorz¹du powiatowego, o którym w Kutnie
i powiecie kutnowskim twierdzi siê: �Po co nam to by³o !� Ludno�æ i miasta
i powiatu znowu trochê spad³a. Bezrobocie w tym roku - nawet w lipcu -
wzros³o, czego nie by³o od wielu, wielu lat. Najwiêksz¹ inwestycj¹ (nie
tylko drogow¹) by³a kro�niewicka obwodnica. Uroczy�cie oddano ju¿ j¹
w �rodê 16 grudnia, a praktycznie w �nie¿ycê, dzieñ pó�niej. To droga na
rok 2012, czyli Mistrzostwa Europy w Pi³ce Kopanej. Sama stolica powiatu
otrzyma³a najwy¿szy blok mieszkalny sze�ciopiêtrowy Nowego TBS-u
Sp. z o.o. w Kutnie. �Wie¿owiec� mie�ci siê nomen-omen przy ulicy Zam-
kowej. Najwiêcej z inwestycji uzyskano domów imprezowych (5) i spor-
towych �Orlików� (5). Wykonano równie¿ w Bedlnie piêkny Urz¹d Gminy,
ogólnie zwanym �Pa³acem�, o którym jeden z wójtów - zapewne z za-
zdro�ci¹ - stwierdzi³, ¿e na jego utrzymanie nie starczy³oby jego, gminnego
bud¿etu. Tak przy okazji: budowlanym �rozchwia³y siê� cenowe kosztorysy.
Dlatego podajemy receptê jak¹ rok wcze�niej zaprezentowa³ jeden ze znanych
zastêpczych inwestorów: �Dobrze jest jak wykonawca zejdzie z ceny 20-
40%. Poni¿ej to kto� ... wzi¹³ ...�. Najbardziej nas zdumia³a modernizacja
budynku by³ej mleczarni w ¯ychlinie. To jakby dwa muzea w Oporowie
�wsadzi³� w te stare mury - stwierdzi³ jeden z czytelników. Co� w tym
musi byæ, jak i to, ¿e nazwa lokalu wywodzi siê od wierzby posadzonej
w 1923 r., przy otwarciu ... mleczarni. By³o te¿ uroczy�cie w roku 2009, bo
chocia¿by 60-lecie swego patrona �wiêtowano w �Kongskilde Polska�
Sp. z o.o. Hitem gospodarczym by³ maria¿ (inkorporacja) kutnowskiego
�Exdrobu� z p³ockim �Sadrobem�. Ju¿ dwudziestolecie obchodzi³ (na
swoich b³oniach, w wypo¿yczonych namiotach) �nowy�, kutnowski potentat
farmaceutyczny �Polfarmex� Sp. z o.o. Otwarciem stacji �Huzar� uczci³
swoje 20-lecie ¿ychliñski PHU �Majcher�. Ju¿ 10 lat dzia³a w mie�cie
prywatna firma zbrojeniowa AMZ. Równie¿ piêkne dziesiêciolecie obchodzi³
Nowy TBS Sp. z o.o. w Kutnie. Najwiêkszym wydarzeniem artystycznym
by³y wystêpy reaktywowanego Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej
(i to jakie !). Co prawda to prawda, ¿e zespó³ dzia³a w dziwnej formule
stowarzyszenia !? Ale zawsze jest do us³ug ! Brawo pani prezes Krystyna
Korkus. Ju¿ 90-lecie ma polska policja. Rocznice mia³y te¿ - szko³y. Poczy-
naj¹c od 60-lecia Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 i Liceum imienia Adama
Mickiewicza w ¯ychlinie, jak te¿ 55-lecie Liceum Ogólnokszta³c¹ce imienia
Jana Kasprowicza w Kutnie (ponad 5 tysiêcy absolwentów). Sze�ædzie-
siêciolecie udostêpnienia publiczno�ci honorowa³o Muzeum Zamek
w Oporowie; 45 lat - Dom Kultury (Miejsko-Gminny O�rodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w ¯ychlinie). 35 raz odby³o siê �wiêto Ró¿y (Jarmark
Ró¿any), by³o te¿ 30-lecie Wojszycanek. Niestety, nic nie mo¿na dobrego
powiedzieæ o kutnowskim szpitalu. �To ju¿ chyba koniec� - twierdz¹ ju¿
- pozostali - nieliczni lekarze. Podobne rozczarowanie prze¿yli�my przez
kolejne mataczenie prezydenta miasta Kutno. Mo¿na nawet stwierdziæ,
¿e jego doradcy s¹ s³absi nawet od tych, z których us³ug korzystaj¹ staro-
sta i kutnowski pose³. I jeszcze o grudniowej niespodziance: grozi za-
mkniêcie sali gimnastycznej w I LO im. J.H. D¹browskiego. Zreszt¹ sy-
tuacja w pozosta³ych szko³ach �rednich pod tym wzglêdem jest hmm, hmm
... nie do pozazdroszczenia. Wiêc panie i panowie powiatowi radni - póki
co bezradni - dedykujê wam star¹ piosenkê �Do roboty�. A kto z w³adz
miasta i powiatu jeszcze nie wie, jaki efekt da³y sygnalizacje �wietlne we-
wn¹trz miasta, to informujê, ¿e w godzinach szczytu d³uuugie kolejki sa-
mochodów przy Rondzie, na Podrzecznej czy ostatnio na Ko�ciuszki (pod-
powiadam, ¿e dojazd do osiedla XX-lecia najlepszy od strony Technikum
Mechanicznego). Drobiazg - ale te¿ zwróci³ nasz¹ uwagê. Otó¿ nagrodê
za 2008 r. w dziedzinie kultury wrêczono
21 grudnia (sic !) 2009 r. Chyba co� tu nie gra !? Natomiast komu ¿ycie
niemi³e, to radzimy skorzystaæ z porady jednej pani, która w bloku, przy
ulicy Podrzecznej skoczy³a z wysokiego piêtra. Na szczê�cie, zaczepi³a
siê o talerz anteny satelitarnej, sk¹d po korowodach �ci¹gn¹³ j¹ jeden
z s¹siadów. TO BY£O SZCZÊ�CIE ! ¯YCZÊ PODOBNEGO
WSZYSTKIM NASZYM CZYTELNIKOM !     Andrzej Stelmaszewski

(ciag dalszy ze strony 4)
Przewodnicz¹cy Rady zapozna³ radnych z tre�ci¹ Programu wspó³pracy
gminy Kutno z organizacjami pozarz¹dowymi prowadz¹cymi dzia³alno�æ
po¿ytku publicznego na 2010 rok. Wspó³praca ta odbywa siê poprzez
powierzanie lub wspieranie realizacji zleconych zadañ nale¿¹cych do
katalogu zadañ w³asnych gminy. Na ten rok przyznano kwotê 14 tysiêcy
z³otych w temacie organizacji pó³kolonii sportowo-profilaktyczno-wypo-
czynkowych, przyznano te¿ kwotê 34 tysiêcy z³otych na organizacjê
kolonii i obozów sportowo-turystycznych. Realizacja tych przedsiêwziêæ
przewidziana jest w miesi¹cach wakacyjnych. Radni po wys³uchaniu uwag
skarbnika gminy podjêli uchwa³ê dotycz¹c¹ zmian w bud¿ecie gminy na
2009 rok. Ustalono przychody bud¿etu w wysoko�ci 2.466.507,00 z³otych
i rozchody bud¿etu w wysoko�ci 214.000,00 z³otych. Deficyt bud¿etu
gminy w wysoko�ci 2.252.507,00 z³otych zostanie sfinansowany przy-
chodami pochodz¹cymi z nadwy¿ki z lat ubieg³ych, kredytów i wolnych
�rodków. Obrady tej sesji trwa³y ... jedn¹ godzinê.           /A.B./

GMINNA SESJA

W przed�wi¹tecznym nastroju odby³a siê ostatnia w minionym roku sesja
Rady Miasta. Radni przyjêli do wiadomo�ci informacje na temat realizacji
zadañ pomocy spo³ecznej oraz informacjê na temat organizacji pracy szkó³
i przedszkoli prowadzonych przez miasto Kutno. Nieco d³u¿ej czasu
potrzeba by³o radnym do zatwierdzenia bud¿etu miasta na 2010 r. Bêdzie
on wynosi³ 179 milionów z³otych. To imponuj¹ca du¿a kwota pieniêdzy
z porównaniem do bud¿etu na przyk³ad z roku 2003, gdzie wynosi³ on
zaledwie 66 milionów z³otych. Rekordowo du¿¹, bo 72 miliony z³otych
przeznaczono na inwestycje, z czego 32 miliony z³otych maj¹ byæ �rodki
unijne. Ma byæ zrealizowana modernizacja Kutnowskiego Domu Kultury,
budowa aquaparku, utworzenie kompleksu terapeutyczno-integracyjnego
�Wspólny Dom�, w którym powstanie 30 mieszkañ dla ludzi starszych
i samotnych. Du¿a czê�æ pieniêdzy inwestycyjnych (8,4 mln z³) przezna-
czona bêdzie na budowê dróg, chodników i parkingów przy ulicach �wit-
kowskiego, Zapolskiej, W¹skiej, Powstania Styczniowego, Niemcewicza,
Zamkowej, Braci �niadeckich, Bortnowskiego, £¹koszyñskiej. Na budow-
nictwo socjalne przewidziano kwotê 1,5 mln z³, na o�wiatê - 34,6 mln z³,
sport - 3 mln z³, na kulturê - 4,3 mln z³. Miasto jest w niewielkim stopniu
zad³u¿one, gdy¿ dopuszczalna granica to 60%, a zad³u¿enie Kutna to
zaledwie 19,5 %. Przewidziano te¿ wydatki na o�wietlenie ulic i placów
w kwocie oko³o 1,64 mln z³. Radni zaproponowali, aby realizowany by³
drugi etap monitoringu miasta. Propozycje bud¿etu na 2010 r. pozytywnie
zaopiniowa³y wszystkie komisje dzia³aj¹ce przy Radzie Miasta. Za uchwa-
leniem bud¿etu g³osowa³o 19 radnych, od g³osu wstrzyma³a siê jedna osoba.

/A.B./

PRAWIE WSZYSCY

Szanowni mieszkañcy Gminy Krzy¿anów. Minê³y trzy lata jak obj¹³em
funkcjê Wójta Gminy. Chcia³bym Pañstwu pokrótce przybli¿yæ stan finan-
sowy naszej Gminy na przestrzeni trzech ostatnich lat, tj. od 31.12.2006 r.
(pocz¹tek mojej kadencji) do 31.12.2009 r. (stan obecny). Tabela nr 1
(stan zad³u¿enia 2006-2009), tabela nr 2 (dochody i wydatki bud¿etu gminy
2006-2009).
Tabela nr 1

JAK WYGLĄDA SYTUACJA FINANSOWA
NASZEJ GMINY KRZYŻANÓW ?

Z danych tabeli nr 2 obrazuj¹cych dochody i wydatki bud¿etu gminy
wynika, ¿e dochody w roku 2009 wzros³y o 23,18%, natomiast wydatki
na inwestycje w roku 2009 wzros³y w porównaniu do wydatków na inwe-
stycje w roku 2006 ponad trzykrotnie (przy olbrzymim wzro�cie wydatków
na o�wiatê w 2006 r. - 2.706.053,47 do 3.347.964,00 - 2009 r.). W mo-
mencie objêcia przeze mnie funkcji Wójta Gminy, tj. grudzieñ 2006 roku
Gmina Krzy¿anów posiada³a 753.206,88 z³ zad³u¿enia. W czasie mojej
kadencji zaci¹gniêto tylko w 2007 roku po¿yczkê umarzaln¹ w 35%
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej
w £odzi w kwocie 448.208,00 z³. By³a to bardzo korzystna dla Gminy
po¿yczka, bardzo trudna do zdobycia, o któr¹ ubiega³y siê niemal¿e wszystkie
samorz¹dy gminne i inne instytucje. Zagospodarowali�my j¹ na termo-
modernizacjê budynku Szko³y Podstawowej w Kaszewach, co w po³¹-
czeniu z modernizacj¹ instalacji grzewczej i kot³owni w szkole pozwoli³o
nam pozyskaæ bezzwrotn¹ dotacjê w kwocie 48.711,48 z³ na budowê eko-
logicznej kot³owni na s³omê. Z tych �rodków czê�ciowo sfinansowali�my
budowê gminnego zaplecza komunalnego (ci¹gnik z beczk¹ asenizacyjn¹
i kosiarkê ci¹gnikow¹ do wycinania zaro�li przy drogach gminnych,
a ostatnio te¿ i powiatowych). Po sp³acie 65% wy¿ej wymienionej po¿yczki
Gmina ma prawo ubiegaæ siê o umorzenie 35%. Takie prawo przys³uguje
nam ju¿ w 2011 roku, wtedy to gmina bêdzie mia³a umorzon¹ kwotê
156.872,80 z³. W latach 2007-2009 oprócz utworzenia w³asnego zak³adu
komunalnego wykonali�my szereg bardzo du¿ych i kosztownych inwe-
stycji a najwa¿niejsze z nich to: drogi asfaltowe o d³ugo�ci 12,5 km za
kwotê 2,5 ml z³, 3,8 km dróg z destruktu za kwotê 358 tys. z³ oraz studniê
ze stacj¹ uzdatniania wody za kwotê 1,4 ml z³otych. Natomiast sp³acili�my
780.359,88 z³ wcze�niej zaci¹gniêtych przez moich poprzedników po¿y-
czek i kredytów. Na dzieñ 31 grudnia 2009 pozostaje do sp³aty tylko
144.324 z³ kredytów oraz 276.731 z³ po¿yczki umarzalnej. Na rok 2010
planowane s¹ bardzo du¿e inwestycje, na finansowanie których mamy
podpisan¹ umowê z Urzêdem Marsza³kowskim. Dziêki wsparciom z fun-
duszy unijnych planujemy wybudowaæ dom kultury w Krzy¿anowie za
kwotê ca 1,93 ml z³, grupow¹ oczyszczalniê �cieków w £êkach i Kterach
za 1,91 ml z³ oraz drogi asfaltowe w Wojciechowicach, Wa³ach, na k³adkê
asfaltow¹ w Micinie - Rybiu oraz wspó³finansowaæ budowê drogi powia-
towej w Kterach. Twierdzê, ¿e wszystkie pozyskane pieni¹dze z zewn¹trz:
Fundusze Unijne (PROW; RPO), Urz¹d Marsza³kowski (FOGR) umo¿liwi¹
nie tylko ich realizacjê, ale gmina Krzy¿anów w grudniu 2010 roku bêdzie
ca³kowicie bez kredytów. Jedyn¹ negatywn¹ przes³ank¹ minionego roku
jest sprawa wysypiska �mieci, któr¹ jako gmina przegrali�my ... Wynika
z tego nauka, ¿e gminna w³adza musi mieæ du¿¹ wyobra�niê przy wyda-
waniu decyzji, gdy¿ te dotycz¹ce wysypiska faktycznie zapad³y w 1997
roku. Sam to odczujê jako mieszkaniec pobliskiej wioski.

Tabela nr 2

   Rok Dochody Wydatki 4+5 Wydatki bie¿¹ce Wydatki na
ogó³em ogó³em w tym o�wiatowe inwestycje

     1 2 3 4 5

  2006 8.246.114,06 8.216.553,22 7.764.626,93 451.926,29
2.706.053,47

  2007 8.751.594,82 9.140.634,78 7.457.441,18 1.683.193,60
3.229.068,73

  2008 10.475.089,42 9.916.093,11 8.735.213,64 1.180.879,47
2.901.524,78

  2009 10.157.733,12 10.483.095,12 8.931.955,12 1.551.140,00
3.347.964,00

  Rok Stan Sp³ata Przychody Stan
zad³u¿enia kredytów z zaci¹gniêtych zad³u¿enia
na 01.01. i po¿yczek kredytów na 31.12.

Umorzenie i po¿yczek

  2006   416.796,88 240.934,00 577.344,00 753.206,88

  2007   753.206,88 260.203,04 448.208,00 941.211,84

  2008   941.211,84 282.536,84         0 658.675,00

  2009   658.675,00 237.620,00         0 421.055,00

Rozpoczynamy ostatni rok pierwszej dekady XXI wieku. Nowy 2010 Rok
jest równie¿ ostatnim rokiem koñcz¹cych siê kadencji prezydenta RP oraz
polskich samorz¹dów. Koñcz¹ swoj¹ kadencjê: Rada Miasta, Rada
Powiatu Kutnowskiego, prezydent Kutna i starosta kutnowski. Rok 2010
bêdzie wiêc rokiem, w którym spo³eczeñstwo dokona oceny dzia³alno�ci
swoich przedstawicieli. Wielu z nas zadaje sobie pytanie jak spo³eczeñ-
stwo oceni skandale, pustos³owie, nowomowê, niekoñcz¹ce siê k³ótnie
i brak merytorycznej dyskusji oraz kultury politycznej. Braki w rozwi¹zaniu
¿ywotnych spo³ecznych problemów s¹ widoczne, a le¿¹cy na obu ³opat-
kach, ledwie dysz¹cy  kutnowski szpital jest tego przyk³adem. Niektórzy
domoro�li politycy, w�ród których czasami s¹ równie¿ niestety samorz¹-
dowcy, uznali, ¿e ich g³ównym zajêciem jest totalna walka z konkurencj¹,
kopanie przeciwnika najlepiej na odlew, a czasami pod sto³em. Oceniaj¹c
kutnowskie samorz¹dy musimy sobie odpowiedzieæ na wiele pytañ. Czy
katastrofalna sytuacja kutnowskiego szpitala mog³a byæ lepsza, gdyby
starosta i samorz¹d powiatowy wcze�nie podjêli trudne, ale konieczne
dzia³ania restrukturyzacyjno-uzdrowieñcze ? Kolejne pytanie, czy prezy-
dent miasta wraz z grup¹ tzw.�radnych prezydenckich� musia³ doprowadziæ
do realizacji w¹tpliwych inwestycji  firm Pini Polonia i Demetrion sp. z o.o. ?
Kolejne pytanie, dlaczego prezydent Z. Burzyñski nie s³ucha³ zg³aszanych
w¹tpliwo�ci co do wiarygodno�ci firmy Demetrion pospiesznie zlokalizo-
wanej w Kutnie, która podpisa³a umowê i zakupi³a grunty Grupowej
Oczyszczalni �cieków przy akceptacji prezydenta ? Tej firmy w tym stanie
prawnym ju¿ nie ma, bowiem wycofa³ siê partner niemiecki. Informacjê
o tym fakcie prezydent nie�mia³o i wstydliwie przekaza³ na sam koniec
przed�wi¹tecznej, grudniowej sesji i zapewne wielu w ogóle na ni¹ nie
zwróci³o uwagi. Nastêpne pytanie, dlaczego prezydent Z. Burzyñski
pomimo uzasadnionych sygna³ów zg³aszanych przez mieszkañców przez
wiele miesiêcy nie reagowa³ na ewidentne ³amanie prawa lokalnego na
terenach przyleg³ych do cmentarza na £¹koszynie ? Takich pytañ jest
wiêcej i zapewne bêd¹ one stawiane w 2010 roku. Odpowiedzi na nie
pozwol¹ mieszkañcom Kutna i rejonu oceniæ ustêpuj¹ce w³adze samorz¹dowe.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

Z ³awy opozycyjnego radnego

NOWY, OSTATNI ROK

Walne Zgromadzenie Cz³onków Ko³a PZW nr 1 odbêdzie
siê w dniu 24 stycznia 2010 r. w pierwszym terminie
o godzinie 10.00, drugi termin 10.15 w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Ko�ciuszki 16.

OGŁOSZENIE
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Elektro�mieci to nieu¿ywane, przestarza³e lub
zepsute pralki, lodówki, komputery, �wietlówki
i ¿arówki energoszczêdne, telewizory, sprzêt
audio, ¿elazka, telefony, wiertarki i inne sprzêty
elektryczne i elektroniczne.

Elektro�mieci nie wolno
wyrzucaæ do �mietnika !
Grozi za to kara grzywny

do 5 tysiêcy z³otych.
Elektro�mieci mo¿na bezp³atnie oddaæ do
specjalnych punktów zbierania.
Lista punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego dostêpna
jest w ka¿dym urzêdzie gminy oraz na
stronie: www.elektrosmieci.pl.

Elektro�mieci ?
Przynie� z mieszkania
do punktu zbierania !

ElektroEko
Eko−Serwis

Przynie� elektro�mieci
do punktu zbierania

Kutno godzina 1300-1700

Pierwszy wtorek miesi¹ca:
Wiosenna, Chabrowa - Dybów

Drugi wtorek miesi¹ca:
Grunwaldzka 8 przy �mietnikach

Trzeci wtorek miesi¹ca:
Tarnowskiego 42 parking

Czwarty wtorek miesi¹ca:
D³ugosza 6B przy �mietnikach.
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¯YCIE WIGILIJNE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Uroczysto�æ poprowadzi³ i powita³ zgromadzonych Marek Ci¹pa³a
dyrektor Gminnego O�rodka Kultury i Sportu w Krzy¿anowie. Po wyst¹pieniu,
przepe³nionym refleksjami nad wychowawczymi tre�ciami �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia ksiêdza proboszcza parafii £êki Ko�cielne Miros³aw Roma-
nowskiego, zebrani wys³uchali Wigilijnej Ewangelii i wspólnie od�piewali
kolêdê �W�ród nocnej ciszy ...�. By³o wyst¹pienie m.in.: wójta gminy
Krzy¿anów Tomasza Jakubowskiego, przewodnicz¹cego Rady Powiatu
Kutnowskiego Zdzis³awa Trawczyñskiego. By³y równie¿ piêkne ¿yczenia
i podziêkowania za udzia³ w pracy na rzecz rozwoju gminy i powiatu,
apel o wzajemne zrozumienie i pomoc w trudnych sytuacjach. W tym
wigilijnym spotkaniu uczestniczy³ te¿ cz³onek Zarz¹du Powiatu Waldemar

Dr¹¿kiewicz. Po czê�ci oficjalnej rozpoczê³a siê czê�æ artystyczna, w której
wyst¹pili z jase³kami uczniowie krzy¿anowskiego Gimnazjum pod kie-
runkiem Moniki Sobolewskiej (nauczycielki) i Mariana Kaczmarka
(organisty z parafii £êki Ko�cielne). Na zakoñczenie czê�ci artystycznej
wyst¹pi³ zespó³ muzyczno-wokalny Gminnego O�rodka Kultury i Sportu
w Krzy¿anowie �Têcza� pod kierunkiem pana W³odzimierza Jasiñskiego
(instruktora muzyki). Po�wiêcono tradycyjny op³atek i prze³amano siê nim
sk³adaj¹c wzajemne ¿yczenia �wi¹teczno-noworoczne. Zebrani ¿yczyli
sobie najczê�ciej zdrowia i spokoju w okresie zbli¿aj¹cych siê �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia i spêdzania tego okresu w radosnej atmosferze. Kon-
sumpcja wigilijnych potraw: �ledzik, zupa grzybowa, ciasto to kolejny
element tego szczególnego i podnios³ego wydarzenia, które w gminie
Krzy¿anów ma ju¿ kilkuletni¹ tradycjê, a po raz drugi odbywa³o siê
w lokalu �Westa� w Zawadach. Spotkanie zakoñczy³o wspólne �piewanie
kolêd, które trwa³o do pó�nych wieczornych godzin.          /G.B./

OPŁATEK GMINY KUTNOWIGILIJNE SPOTKANIE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W �wi¹teczn¹ atmosferê tego wydarzenia wprowadzili krótkim programem
artystycznym uczniowie Gimnazjum w Byszewie: Anna Winkler - �piewaj¹c
kolêdy i Mateusz Szczepañski - recytuj¹c wiersze Czes³awa Mi³osza,
Ernesta Brylla, Kamila Baczyñskiego i ksiêdza Jana Twardowskiego. Na
gitarze akompaniowa³ Sylwester Jêdruszkiewicz. Zebranych powita³ wójt
gminy Jerzy Bry³a ¿ycz¹c wszystkim zdrowych, pogodnych w rodzinnej
atmosferze spêdzonych �wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Na nadchodz¹cy Nowy
Rok ¿yczy³ zebranym sukcesów, aby marzenia sta³y siê rzeczywisto�ci¹,
aby 2010 rok by³ dla ka¿dego pe³en szczê�cia. Obecny na spotkaniu ksi¹dz
Miros³aw Ho³ownia z parafii w Wo�niakowie pob³ogos³awi³ op³atki,
którymi zebrani ³amali siê, sk³adaj¹c nawzajem ¿yczenia.           /A.B./
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
M³odzi aktorzy wczuli siê w swoje role, a i przygotowane w domach stroje
dodawa³y uroku ca³emu przedstawieniu. Po z³o¿onych wszystkim ¿yczeniach
�wi¹teczno-noworocznych przez dyrektora szko³y Emiliê Malanowsk¹
i ksiêdza Miros³awa Czarno³êckiego, proboszcza w parafii �wiêtego
Stanis³awa w £¹koszynie, uczniowie starszych klas rozdali zebranym
op³atki, którymi zebrani nawzajem siê prze³amali.          /A.B./

KOLĘDOWALI W „SZÓSTCE”

WIGILIA TOWARZYSTWA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Pani prezes z³o¿y³a wszystkim obecnym na spotkaniu ¿yczenia �wi¹teczno-
noworoczne, ale przed ³amaniem siê op³atkiem i sk³adaniem nawzajem
¿yczeñ - obecni chwil¹ ciszy uczcili pamiêæ tych, którzy w 2009 r. odeszli
na zawsze. A pó�niej, w przerwach miêdzy posi³kami �piewano piêkne,
polskie kolêdy. Przyby³ te¿ �w. Miko³aj z paczkami �wi¹tecznymi dla 40
niepe³nosprawnych dzieci.           /A.B./

KOLĘDOWALI W „SZÓSTCE”

WIGILIA TOWARZYSTWA
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Prowincja noc¹, mój wielki �wiat obrazków. W chwili, gdy jeszcze wierzê,
a ju¿ przeczuwam niewiarê; gdy jeszcze ufam, a ju¿ przeczuwam zdradê
- ³¹ki zaskakuj¹ mnie nag³ym nadmiarem barw i woni. Wykas³ujê z siebie
jeszcze jeden gest rado�ci i w ciszy cieszê siê chwil¹, i moje rozzielenione
oczy b³yskaj¹, jak ognie �witu, a s³owa poddaj¹ siê ustom, lecz s¹ wiêcej
ni¿ s³owami. Zachwyt ? Lêk ? Idê mostem le�nej drogi, pokonuj¹c jeszcze
jeden dzieñ lub raczej przez jeszcze jeden dzieñ pokonany. Mo¿e bez celu,
a mo¿e z celem. Sam jeszcze nie wiem po co, dlaczego, dla kogo. Wracam
do tej mojej niemojej wiochy, mojej niemojej kochanej, przeklêtej pipi-
dówy, gdzie przegra³em z ch³opakami w karty ca³¹ stertê dni, tygodni,
miesiêcy, lat. Gdzie dni ci¹gn¹ siê, jak flaki z olejem, gdzie diabe³ mówi
dobranoc. Zatrzymujê siê przy Marcowym Strumieniu, siadam na piasku;
obok, czamo-bia³a krowa na tle ³¹ki, prze¿uwa trawê; przelecia³ kruk;
tañczy mucha; osy baletuj¹, jak w teatrze. Milczymy do siebie, jak starzy
znajomi. Wracam tu, w³a�nie tu, po latach wojen na froncie cywilizacji.
Znudzony, zmêczony. Z dyplomem w dziurawej kieszeni, który mia³ mi
otworzyæ z³ote bramy innego �wiata, a który przyprowadzi³ mnie z po-
wrotem tam, sk¹d uciek³em, bo przecie¿ jest tylko jeden �wiat i jedno
s³oñce dla wszystkich. Ze wzgórza Z³otej Jesieni widaæ ca³¹ wie�. Dopiero
dzisiaj spostrzegam, ¿ e ma kszta³t serca. S³oñce przyklei³o siê do nieba.
Konie ocieraj¹ pot z czo³a i id¹ dalej. Ko³o m³yna dziewczyna splata w³osy
w snopki. Mak ubra³ siê w czerwony frak. Zieleni¹ siê zielone grzbiety
traw. Jaskó³ka jak gwiazda spad³a do gniazda. Kaszle ko�cielny dzwon.
Jedenasta. Wstajê, otrzepujê spodnie, idê. Przechodzê ko³o znajomych
cha³up. Niektóre zmieni³y siê, ¿e trudno poznaæ. Coraz wiêcej murowa-
nych. K³aniam siê s¹siadom, znajomym, chyba mnie nie poznaj¹ � Coraz
wiêcej obcych twarzy. Idê do domu wujaszka Józefa i ciotki Jadwigi, który
jest moim domem. Ta sama br¹zowa furtka, to samo podwórko. Wuj wita
mnie kufem piwa, ciotka bia³ym chlebem o niepowtarzalnym zapachu
i smaku. Trochê wspomnieñ, trochê ³ez, poklepywañ. Sny zmuszaj¹ nas
czasem do przebudzenia. Przy�nili siê wczoraj wujowi Józefowi jego trzej
bracia: Grze�, B³a¿ej i Micha³, z którymi, w m³odo�ci, lata³ z kijem za
motylami, no i kiedy motyle zamieni³a wojna na meserszmity, a kije
w karabiny, strzelali razem - wuj Józef plus jego trzej bracia: Grze�, B³a¿ej
i Micha³. By³a niez³a zabawa, tyle ¿e na �mieræ, bo zginêli wszyscy trzej.
Jeden w powietrzu, drugi na wodzie, trzeci na l¹dzie. Pochowa³ wuj Józef
swoich braci tak, jak oni przedtem pochowali matkê Mariê i ojca Jana,
w ogrodzie za chat¹, i zosta³ sam z ziemi¹, która od tej chwili zosta³a jedyn¹
z rodziny przy ¿yciu. Lubiê wspominaæ, chcê wspominaæ, bo przecie¿
wszystko, co mia³o jakie� barwy, co pachnia³o miêt¹ i b³yszcza³o têcz¹,
bierze siê ze wspomnieñ. Swatali, swatali i wyswatali wuja Józefa z tak¹
jedn¹ ksiê¿niczk¹ Jad�k¹, co warkocze mia³a d³u¿sze od wierzbowych
ga³êzi, a usta s³odsze od czere�ni. Trwa³o weselisko, razem z czepinami,
ze trzy dni, bez zbêdnych chocho³ów i widm (Stañczyka ponoæ widziano).
Ksiêdza tak¿e nie by³o, bo tak sobie wuj Józef za¿yczy³, i choæ obgady-
wa³a go po k¹tach ca³a wie�, �mia³ siê wszystkim w pijane oczy. Sam
pijany skaka³ w takt skrzypkowych �wierszczeñ - �Sam sobie ch³opem,
panem i ojczyzn¹� - �piewa³, a potem zamkn¹³ siê z Jad�k¹ w cha³upie
i tyle go widzieli ... Kiedy to by³o ? Piêæ lat temu, dziesiêæ, piêtna�cie ?
Nikt ju¿ nie pamiêta. Pamiêæ wykruszy³a siê, jak z¹b m¹dro�ci, a obok
p³ynie wci¹¿ ta sama rzeka, szumi¹ te same drzewa, zbiera siê na ten sam
deszcz. Za przygarbion¹ chat¹ wuja Józefa stoi namalowany sad. W pe³nym
s³oñcu gotuj¹ siê jab³ka z gruszkami na kompot. Pora obiadowa. Wuj Józef
wraca z pola, wko³o kipi zielono�æ. Czuæ zapach roso³u. Oblizuje wuj
Józef sierpem jêzyka zarost na w¹sach i brodzie. Pies Burek te¿ jako�
¿wawiej rusza nogami, bo wie, ¿e jak pani zrobi obiad, to ³apy lizaæ.
Codzienne rodzinne �wiêto. Wszyscy w milczeniu wios³uj¹ ³y¿kami po
oceanie roso³u. Cisza w ca³ej wsi. Romeo i Julia z naszej wioski, o zmierzchu,
wyfruwaj¹ jaskó³kami do sad, i tam pod Kwiatem Paproci, którym jest
zwyk³y chaber, sprzedaj¹ swoj¹ mi³o�æ za tysi¹c z³otych poca³unków. Ona
- przybrana w welon koniczyny. On - w zapach rozczesanych wiatrem
leszczyn. Ksiê¿yc nad nimi szele�ci �wiat³em zazdrosnego oka, ga³¹� nieba
ugina siê od jab³ek gwiazd, a im jeszcze nie obce trzy ewangeliczne cnoty:
wiara, nadzieja i mi³o�æ. Anio³owie mgie³ budz¹ ich nad ranem, pachn¹-
cych sianem i snem ... Synowi wuj Józef da³ na imiê Jan. Po ojcu. I zacz¹³
go wychowywaæ nowocze�nie - jak przysta³o na nowe czasy. To znaczy
- kupi³ mu czapkê z daszkiem, skórzane buty i pos³a³ do szko³y. Tymczasem,
¿ona urodzi³a mu trzy córki: A�kê, Helê i Gra¿ynê, ale nie przywi¹zywa³
specjalnie wuj do nich wagi, aczkolwiek - jak przysta³o na nowe czasy -
kupi³ im granatowe spódniczki, skórzane trzewiczki i posia³ do szko³y,
a kiedy dziewczyny zaliczy³y osiemna�cie wiosen, jak zwyczaj ka¿e, wyda³
je wuj Józef za znajomych z drugiej wsi, wyprawiaj¹c lub raczej zakra-
piaj¹c wesele, ¿e ho-ho; i zapomnia³ o nich z czasem, jak staro�æ ka¿e.
Wracaj¹c do syna o imieniu Jan, to wzorem s¹siadów pos³a³ go do dalszych
szkó³, a poniewa¿ ch³opak ³eb mia³ jak dynia, wiêc dziêki pochodzeniu
- jak przysta³o na nowe czasy - pos³a³ go na studia. Wtedy oczywi�cie, jak
przysta³o na nowe czasy, syn o nim zapomnia³. I tak zapominali o sobie:
syn o ojcu, ojciec o synu, a¿ w koñcu ca³kiem zapomnieli, i wuj Józef
rozpocz¹³ nowe ¿ycie - jak przysta³o na nowe czasy. To znaczy kupi³ pralkê,
odkurzacz, radio, telewizor. Konia zamieni³ na traktor, kosê na kombajn.
I skoñczy³ z hodowl¹ dzieci. I za³o¿y³ hodowlê prosi¹t. Jak przysta³o na
nowe czasy. Ptaki maj¹ w sobie co� z ludzkich marzeñ. Wuj Józef nigdy
nie mia³ nic przeciwko go³êbiom, którymi oskrzydla³ siê ka¿dej wiosny.
I ci¹gnê³y siê te loty, przeloty, odloty do koñca jesieni, z przerw¹ oczywi�cie
na ¿niwa, kiedy to, poza robot¹ w polu, obsypany wróblami, wuj Józef
�wiata nie widzia³. Oprócz, oczywi�cie, nóg swojej ¿ony, a mojej ciotki,
na które - jak to i mówi³ - zawsze ma chrapkê. Zim¹ równie¿, æmi¹c
w zmarzniêtych ustach fajkê, gapi³ siê godzinami na go³êbnik okiem Dedala
i tylko czeka³ pêkniêcia chmur. A kiedy s³oñce rozsypywa³o siê po niebie
s³onecznikami promieni, rozsup³ywa³ skrzyd³a swoim dzieciom ³karom
i fruwa³y te pierzaste ob³oczki dooko³a g³owy wuja Józefa, a on czu³ siê,
jak na karuzeli lub jak po wyj�ciu z karczmy, i biada temu, kto mu wszed³
wtedy w drogê. Wic o tym najlepiej kogut so³tysa, którego oskuba³ kiedy�
dok³adnie, a pióra sprzeda³ do Cepelii jako pawie, albowiem, mimo wszystko,
mia³ wuj g³owê do robienia interesów. Której� nocy nudzi³ siê wujaszek
�miertelnie. Wymy�li³ wiêc, ¿eby zapisaæ siê ochotniczo do stra¿y po¿arnej,
no i poszed³ do remizy, co to j¹ spo³ecznie wybudowali mieszkañcy naszej
wsi (krzywo, bo krzywo, ale zawsze w³asnymi rêkami). Dosta³ mundur
z b³yszcz¹cymi guzikami oraz srebrny stra¿acki he³m. Chc¹c wiêc uczciæ

ten niew¹tpliwie wielki, a byæ mo¿e, nawet prze³omowy dzieñ w swoim
¿yciu (tak my�la³ biedak, niczego jeszcze nie przeczuwaj¹c), poszed³ ugasiæ
pragnienie do karczmy �S³oneczna�, co to j¹ w czynie spo³ecznym wybu-
dowali mieszkañcy naszej wsi (krzywo, bo krzywo, ale zawsze w³asnymi
rêkami). Ach, no i oczywi�cie, stra¿ak wujaszek postawi³ wszystkim
kolejkê, a i inni stra¿acy te¿ stawiali. No, ale pech chcia³, ¿e akurat piorun
trafi w stodo³ê wdowy po kowalu, wiêc pali³o siê, jak w piekle, i choæ
wszyscy stra¿acy le¿eli ju¿ dawno pod sto³ami, niew¹tpliwie przemêczeni
poprzednim gaszeniem po¿aru pragnienia, mój wujaszek Józef absolutnie
nie straci³ g³owy. Zdecydowa³ podtoczyæ siê na miejsce wypadku, no, ale
oczywi�cie nie wystarczy³o mu, hmm, wody na ugaszenie ognia, który
akurat przeniós³ siê na cha³upê. Wiêc dzielny wujaszek Józef zapi¹³ roz-
porek, tym bardziej, ¿e zebrana dziatwa zaczê³a ju¿ robiæ sobie z wujaszka
g³upie dowcipy. Poszed³ wiêc wuj spaæ, albowiem nie po raz pierwszy
¿ywio³ ognia pokona³ cz³owieka. Kiedy nastêpnego dnia przyjecha³a
z miasta specjalna komisja i udzieli³a wujaszkowi publicznej nagany,
zabieraj¹c mundur z b³yszcz¹cymi guzikami, co to mu jeszcze po wczo-
rajszym ze dwa zosta³y oraz srebrny he³m, zdziwi³ siê nieco wujaszek, bo
przecie¿ � Ale poniewa¿ zna³ ¿ycie, wiêc da³ za wygran¹ i jeszcze tego
samego dnia poszed³ zapisaæ siê do Ligi Ochrony Przyrody, co to j¹ spo-
³ecznie wybudowali mieszkañcy naszej wsi (krzywo, bo krzywo, ale
zawsze w³asnymi rêkami), ale na szczê�cie drzwi zasta³ zamkniête, a kartka
na szybie: �Z powodu choroby zamkniête do odwo³ania�, pozwala³a mieæ
nadziejê, ¿e ju¿ tego roku wujaszek Józef tam siê nie zapisze. No, ale
pomy�la³, warto by skorzystaæ z okazji i �dziebko pok³usowaæ. Albowiem
nie ma tego z³ego, co by na dobre nie wysz³o mojemu wujaszkowi. Wuj
Józef nie zna wielkiego �wiata i wielkich filozofii. Obce mu Londyny,
Szanghaje, Pary¿e, Plafony, Freudy i inne Kanty. Z Panem Bogiem pok³óci³
siê jeszcze przed wojn¹, i do dzisiaj jako� nie bardzo potrafi¹ odnale�æ
wspólny jêzyk. Ksiêdzu siê wuj nie k³ania, a proboszczowi kradnie jab³ka
przy ka¿dej okazji. Wuj mówi, ¿e jak spojrzy na ³¹kê, tam pod lasem, to
widzi ca³y �wiat i ca³¹ filozofiê, jak na d³oni � Zielona trawa, a na niej
owce, barany i wilki. Nachmurzy³y siê chmury, zap³aka³y. Deszcze stukaj¹
w garby �limakom. Ptakom braknie skrzyde³. Droga przykry³a siê lustrami.
Przegl¹daj¹ siê sosny. Wiatr ramionami chwyci³ ciszê. Pies z kotem �pi¹
na g³odnym piecu. Siedzê z piórem i kartk¹ w moim starym pokoju na
strychu, pisz¹c pierwszy list, st¹d, z tego koñca �wiata - do ludzi z miasta,
gdzie wszystko jest takie inne, a przecie¿ jednak podobne. Wieczór wiesza
ksiê¿yc prosto nad g³ow¹ wuja Józefa, kiedy ten wychodzi z domu, do
karczmy na piwo, i napotyka ciszê. Ta cisza go uspokaja, i chocia¿ prze-
czuwa, ¿e gdzie� za ni¹ czai siê krzyk, idzie otulony cisz¹ i pogwizduje.
Tak patrz¹c z boku lub z ob³oku, mo¿e siê wydawaæ, ¿e wuj Józef to jest
jakby taki prawnuk Diogenesa. Te¿ w nim tyle cynizmu, co u pradziada,
a i wypiæ lubi na zdrowie. Wiêc idzie sobie ten sze�ædziesiêcioletni sowi-
zdrza³ zanurzyæ ³ódkê ust w morzu piwa, potykaj¹c siê o kocie ³by i kln¹c
szpetnie. Jutro lub na wiosnê wyro�nie wuj Józef z tej ciszy. Cisza dojrzeje
i stanie siê g³êboka, a poniewa¿ wuj Józef nie nale¿y do nie�mia³ych,
wiêc powie g³o�no to, co my�li � (Wszyscy w to wierzymy i za to lubimy
wujaszka najbardziej). Kiedy dobrze po pó³nocy wraca wujaszek z karczmy,
ze �piewem na ustach i z podbitym okiem, szczê�liwy, ¿e udowodni³
wszystkim si³ê swych my�li, jêzyka i miê�ni, ciszê zostawia za drzwiami,
budz¹c wszystkie myszy i koty, i psy, i ciotkê okrzykiem: - Nie ma takiej
si³y i basta na mnie, syna Piasta !�. Starzeje siê wujaszek, oj, starzeje,
i wraz ze staro�ci¹, przed ka¿d¹ Wielkanoc¹, nachodz¹ go nieufno�ci. Patrzy
na wszystkich spode ³ba. To kota kopnie, to psu wyrwie ko�æ i na dach
wyrzuci. Nawet w go³êbie rzuca czym popadnie. Zezuje tylko na wszyst-
kich, którzy mu wejd¹ w drogê i wilka ma w oku. Czort wie, co w nim
siedzi. Czy to pogoda go tak wykrzywia, czy opi³ siê kwasu jakiego ?
Nikt nie wie, co mu do g³owy strzeli. Na przyk³ad dzisiaj ... Podszed³ pod
dom proboszcza i wypisa³ mu wêglem na drzwiach: ��winia�. Naczyta³ siê
stary o tych Mansonach i st¹d to wszystko - dobrze, ¿e kogo nie zar¿n¹³ �
- stwierdzi³ miejscowy nauczyciel, przecieraj¹c dystyngowanie szkie³ko
w oku, ¿e to niby jemu te¿ nieobce �wiatowe maniery. Z miasta przyje-
cha³a milicja i oczywi�cie wlepi³a wujowi mandat piêæsetz³otowy. Kl¹³
wujaszek pod nosem jak szewc, ale koniec koñców zap³aci³. Lecz kiedy
tylko panowie w mundurach wsiedli do s³u¿bowego gazika i dali gazu,
wujaszek odwróci³ siê w stronê proboszcza i najpierw pokaza³ mu jêzyk,
a potem, zupe³nie jak dzieciak, wypi¹³ siê na niego. Siedzi sobie wuj Józef
z Burkiem w sieni. Rozparty, jak jaki faraon. Kurzy fajkê. Wie, ¿e nic nie
wie. Patrzy na rozk³ad ¿ycia. To ju¿ ma za sob¹, tamto te¿, wiêc domy�la
siê, ¿e przysz³a kolej na kostuchê. Trochê ¿al, bo przecie¿ niejednego
m³odego w karczmie by przetrzyma³, niejednemu m³odemu da³by radê.
Wiêc karmi marzeniami wróble gwiazd, gapi siê to na go�ciniec nieba, to
znów na swego pola ziemiê obiecan¹ i ³za mu siê krêci w oku ze wzruszenia.
27 sierpnia. Gor¹cym polem, przez las promieni s³onecznych, idzie mój
wuj Józef. Rud¹ brodê niesie w rêku, by nie deptaæ po niej. Konie unios³y
g³owy, milcz¹ podkowy, znieruchomia³ bat. Dziewczynka w poñczochach
bocianich przesta³a karmiæ z³ot¹ kurê. W ogrodzie cisza, jakby wiatr ukrad³
pszczole skrzyd³a. Rozkraczona ropucha patrzy i s³ucha. Plotkuje
maciejka z macierzank¹. Opu�ci³y g³owy konie, gadaj¹ podkowy, szczeka
bat. Gor¹cym polem, przez las promieni s³onecznych, idzie mój wuj Józef
prosto do nieba �
3 kwietnia. Wiêc jestem. Znów wiosna. Patrzê w niebo, bo przecie¿ wiosn¹
nie mo¿na nie patrzeæ w niebo. Bez kwitnie i szumi w g³owie od zapachu.
Prowincja noc¹. Mój wielki �wiat obrazków. Znów idê mostem le�nej
drogi, pokonuj¹c jeszcze jeden dzieñ lub raczej przez jeszcze jeden dzieñ
pokonany. Z dyplomem w dziurawej kieszeni, który mia³ mi otworzyæ
z³ote bramy innego �wiata i �wiat³a, a który przyprowadzi³ mnie z powro-
tem tam, sk¹d uciek³em, bo przecie¿ jest tylko jeden �wiat i jedno s³oñce
wszêdzie i dla wszystkich.

Praca Lecha Grali zdoby³a I nagrodê w konkursie
im. Szaloma Asza w roku 2009

JEDNO SŁOŃCE

W mro�ny i �nie¿ny grudniowy czwartek w Placówce Opiekuñczo-
Wychowawczej �Têcza� w Kutnie odby³a siê III edycja Ogólnopowiatowego
Konkursu Ortograficznego �Dyktando 2009�. Uczestniczy³o 11 wycho-
wanków placówek z Kutna i Franciszkowa. Nie dojechali ze wzglêdu na
pogodê uczestnicy z Lubienia Kujawskiego. Konkurs (dyktando i quiz)
trwa³ oko³o dwóch godzin. Uczestnicy startowali w trzech kategoriach:
Kategoria I klasy I-III (7-10 lat): Justyna �wierczyñska, Edyta Marciniak
i Natalia Lipiñska; Kategoria II klasy IV-VI (11-13 lat): Pawe³ Lipiñski,
Piotr Mroczkowski, Tomasz Leszczyñski; Kategoria III gimnazjum i szko³y
�rednie (13-18 lat): Monika Wlaziñska, Krystian Jaroszewski, Sandra
Ignaczak. Patronat nad konkursem objê³o Starostwo Powiatowe w Kutnie,
a nagrody rzeczowe i dyplomy wrêcza³ cz³onek Zarz¹du Powiatu Jerzy
Pawlak w towarzystwie dyrektor Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej
�Têcza� Doroty Æwirko-Godyckiej. Pierwsze miejsca w swoich katego-
riach zajêli: Justyna �wierczyñska w kategorii I; Pawe³ Lipiñski w kate-
gorii II i Monika Wlaziñska w kategorii III.          /G.B./

DYKTANDO 2009

Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Kutnie zwraca
siê z pro�b¹ do mieszkañców Kutna i powiatu kutnowskiego
o udostêpnienie zdjêæ i dokumentów i innych materia³ów zwi¹-
zanych z histori¹ PCK na terenie miasta i powiatu. Materia³y te
pomog¹ w opracowaniu zarysu dzia³alno�ci Polskiego Czerwo-
nego Krzy¿a w Kutnie. Z góry dziêkujemy za okazan¹ pomoc.

Zarz¹d Rejonowy PCK w Kutnie
99-300 Kutno, ul. 29 Listopada 4

tel. 0-24 254-24-89

W KDK odby³a siê impreza pt. �Bliskie spotkania z histori¹. Poznaj
tajemnicê operacji Market - Garden�. By³ pokaz filmu �Honor Genera³a�,
prezentacja ksi¹¿ki pióra Piotra Witkowskiego i Grupy Rekonstrukcji
Historycznej 1 SBS (wspania³a diorama). Operacja Market - Garden by³a
najwiêksz¹ operacj¹ powietrzno-desantow¹ podczas II Wojny �wiatowej.
Rozpoczê³a siê 17 wrze�nia 1944 roku. G³ównym celem operacji by³o
opanowanie mostu na Renie w miejscowo�ci Arnhem oraz zabezpieczenie
go przez 48 godzin, co umo¿liwi³oby ominiêcie Linii Zygfryda do przy-
jazdu si³ w³asnych, to jest 30 Korpusu Pancernego. Spadochroniarze mieli
opanowaæ jeszcze przeprawy przez Eindhoven oraz mosty przez Mozê
w Grave oraz Waal w Nijmegen - operacja �Market�. Tym korytarzem
mia³y zmierzaæ si³y l¹dowe, szybkie zwi¹zki pancerne i zmotoryzowane
- operacja �Garden�. Do przeprowadzenia operacji powietrznej wyzna-
czono jednostki: polsk¹ - 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa,
brytyjsk¹ - 1 Dywizja Powietrzno-Desantowa oraz amerykañskie dywizje
powietrzno-desantowe 101 i 82, jak równie¿ 52 Dywizjê Piechoty
przerzucan¹ drog¹ powietrzn¹. Wojska amerykañskie do³¹czono dziêki
interwencji genera³a Sosabowskiego, który przewidzia³ trudno�ci w opa-
nowaniu wcze�niej wyznaczonych celów szczup³ymi si³ami 1 SBS i 1 DPD.
Niestety, operacja zakoñczy³a siê fiaskiem. Mosty w Arnhem nie zosta³y
utrzymane, a straty, które odnios³y si³y polsko-brytyjskie by³y wysokie:
1 DPD - 80%, a 1 SBS - 23 %. Koz³em ofiarnym dla angielskich dowódców
zosta³ gen. Sosabowski. Cz³owiek, który podczas planowania operacji
wytyka³ s³abo�ci planu marsza³ka Bernarda Montgomery�ego oraz genera³a
Browninga. Po walkach Brytyjczycy naciskaj¹ na polskie w³adze cywilne
i wojskowe, by odsun¹æ niewygodnego �wiadka genera³a Sosabowskiego.
Polski dowódca zostajê zdegradowany do stanowiska inspektora do spraw
Jednostek Dyspozycyjnych, czyli miêdzy innymi s³u¿b wartowniczych.
Po wojnie natomiast pracuje jako � magazynier w fabryce silników elek-
trycznych w Anglii. Zmar³ w 1967 roku i dopiero po tym czasie jego
prochy wróci³y do Polski. Losy genera³a Sosabowskiego oraz 1 SBS sta³y
siê powodem do nakrêcenia filmu przez Joannê Pieciukowicz �Honor
Genera³a� (wcze�niej by³ emitowany w programie 1 TVP). Re¿yserka
przedstawia w nim walkê o przywrócenie dobrego imienia genera³owi,
a tak¿e walkê o nale¿yte upamiêtnienie ¯o³nierzy Polskich walcz¹cych
w operacji �Market - Garden� - odznaczenie ich orderami przez rz¹d
holenderski. �Walkê� tê prowadzi³a � Cora Baltussen, Holenderka, sani-
tariuszka Czerwonego Krzy¿a, która podczas l¹dowania zajmowa³a siê
polskimi rannymi ¿o³nierzami. To dziêki niej po 62 latach uda³o siê od-
znaczyæ ¿yj¹cych jeszcze ¿o³nierzy orderami Br¹zowego Lwa i Orderem
Wojskowym im. Króla Wilhelma. Niestety, pani Cora nie doczeka³a tej
chwili. Film ten wywo³a³ we mnie skrajne uczucia, z jednej strony dumê,
¿e mieli�my takiego dowódcê jak gen. Sosabowski i tak¹ brygadê, z drugiej
strony za¿enowanie i wstyd tym, ¿e nie dbamy nale¿ycie o tych, którzy
walczyli dla wolnej Polski. Film ten dostêpny jest na portalu Youtube.
Zaprezentowano ksi¹¿kê, pracê doktorsk¹, �Polskie Jednostki Powietrzno-
Desantowe na Zachodzie� Piotra Witkowskiego. Zawarto w niej materia³y
Instytutu genera³a Sikorskiego w Londynie, Centralnym Archiwum
Wojskowym oraz wykorzystano czê�æ zbiorów Jacka Dziedzieli pasjonata
1 SBS ,dowódcy Grupy Historycznej 1 SBS, jak równie¿ jednego z za³o-
¿ycieli grupy survivalowej �KABAR�. Miêdzy innymi mo¿na w niej znale�æ
informacje o walkach Polaków w operacji �Market-Garden�, wyposa¿eniu
¿o³nierzy 1 SBS, a tak¿e o tworz¹cej siê jednostce Samodzielnej Kompanii
Grenadierów, która mia³a byæ wykorzystana na terenie Francji. Po pre-
zentacji odby³a siê dyskusja z autorem oraz Jackiem Dziedziel¹. Imprezê
zorganizowa³y: Stowarzyszenie-Historyczne Pu³k 37, Kutnowski Dom
Kultury, Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ im. Stefana ¯erom-
skiego w Kutnie. Dioramê wykona³a �Grupa Rekonstrukcji Historycz-
nych 1 Polska Samodzielna Brygada Spadochronowa dzia³aj¹ca przy
�Zwi¹zku Polskich Spadochroniarzy, Oddzia³ XII w £odzi�.

Konrad Podwysocki

ZMARLI NIE MOGĄ MÓWIĆ
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Kontrola rozruszników serca
Choroby serca

Dr n. med. Marcin Rosiak
Starszy Asystent
Kliniki Kardiologii

Uniwersytetu Medycznego
Szp. im. S. Sterlinga w £odzi

Przyjêcia:
Kutno, ul. Sienkiewicza 40

Zapisy:
tel. (024) 254 39 76

Elżbieta Chrząstek

Kutno, ul. Barlickiego 16
(róg D³ugosza)

Tel. 254−24−03, 0−601−051−027

Biuro Nieruchomości

WYCENY NIERUCHOMO�CI
WYNAJMY MIESZKAÑ

OG£OSZENIA
DROBNE

DZIEJE KUTNOWSKIEGO SPORTU

AZS WSGK KUTNO (cz.I)

Sprzedam mieszkanie w Kutnie,
ul. Krasiñskiego, pow ok. 48 m2,
parter, 3 pokoje + aneks ku-
chenny. Tel 0519-592-418

Sprzedam plac o powierzchni
2772 m2 (pod budowę domku,

bloku, marketu, bloku z handlem
i usługami) ul. Oporowska−

Szymanowskiego (przed blokami
TBS). Tel. 0602−70−90−90

Sprzedam posesjê w Bedlnie
ko³o Kutna, budynek mieszkalny
92m2, budynek gospodarczy
36m2, gara¿, ogrzewanie na olej
opa³owy cena 210 000 z³. Tel.
0607-658-165

Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2

w Krzesinie 500 m od trasy
A2, wszystkie media. Tel. 0603-
639-456

DO WYNAJĘCIA
powierzchnia magazynowa

około 250 m2 w centrum Kutna.
Tel. 512−335−560, 512−335−561

� tynki cementowo-wapienne
� wylewki
� murowanie
� docieplenie domów, dachów-stropodachów
� p³yty gipsowo-kartonowe
� g³adzie, malowanie
� panele pod³ogowe

Telefon: 0513−244−53

USŁUGI
OGÓLNO−BUDOWLANE

Wielki w³am
W ¯urawieñcu, z pomieszczenia
biura, skradziono laptop, dokumen-
ty i kluczyki od samochodów. Przy
ich u¿yciu skradziono samochód
VW Passat typu Kombi oraz samo-
chód ciê¿arowy typu laweta marki
Citroen Jumper, na którym za³ado-
wana by³a przyczepa campingowa
marki Beyerland. W³a�ciciel firmy
poniós³ straty w wysoko�ci 130
tysiêcy z³otych.

Jak kamfora
Z firmy w �leszynie skradziono
zbiornik do ch³odzenia spirytusu
o pojemno�ci 1.500 litrów. Firma
ponios³a straty warto�ci 10 tysiêcy
z³otych.

Wandal ?
Na ulicy Józefów w Kutnie,
po³amano p³otki ogrodzeniowe
okalaj¹ce restauracjê Mc�Donalds.
Firma ponios³a szkody warto�ci
500 z³otych.

Nowa masarnia ?
Z magazynów Zak³adów Miêsnych,
przy ulicy Warszawskie Przedmie-
�cie w Kutnie, skradziono sto³y
masarskie, wanny, zlewy oraz ele-
menty linii przemys³owej wykona-
nych ze stali kwasoodpornej. Straty
oszacowano na kwotê 38 tysiêcy z³.

Noworoczne zaopatrzenie
W Leszczynku, ze sklepu spo¿yw-
czo-przemys³owego, skradziono
alkohol - wódki i wina ró¿nych
marek warto�ci oko³o 5.500 z³otych,
papierosy na warto�æ 4 tysiêcy
z³otych i pieni¹dze w kwocie 800
z³otych. £¹cznie straty oszacowano
na warto�æ 10.600 z³otych.

Styropian �znikn¹³�
Z ulicy Oporowskiej w Kutnie
skradziono 24 paczki styropianu.
W³a�ciciel tego materia³u poniós³
straty warto�ci oko³o tysi¹ca z³otych.

Komórkowa strata
Z szatni zak³adu przy ulicy Zielo-
nej w Kutnie dokonano kradzie¿y
telefonu komórkowego marki Sam-
sung Avila powoduj¹c straty
w wysoko�ci 300 z³otych.

Obwodniczy odprysk
W miejscowo�ci Kajew, z dwóch
metalowych pojemników zasilaj¹cych
falê �wietln¹ na remontowanym
odcinku drogi K-1, nieznany
sprawca z ich wnêtrza dokona³
kradzie¿y dwóch akumulatorów
�Centra�. Straty w wysoko�ci 1.200
z³otych ponios³a firma z Be³chatowa.

Z³odziejski cyklosport
Skradziono dwa rowery górskie
znajduj¹ce siê w piwnicy bloku

mieszkalnego przy ulicy Wyszyñ-
skiego w Kutnie.

Samochodowa corrida
Skradziono samochód marki Toyota
Highlander warto�ci 54 tysiêcy
z³otych. Pojazd znajdowa³ siê na
ulicy Kochanowskiego w Kutnie.
Uszkodzono pow³okê lakiernicz¹
samochodu Skoda Felicia stoj¹cego
na ulicy Sowiñskiego w Kutnie,
a tak¿e skradziono antenê dachow¹
i wycieraczkê tylnej szyby. Ogó³em
straty okre�lono na 800 z³otych.
Dokonano uszkodzenia pojazdu
Peugeot Partner poprzez wybicie
przedniej szyby i oderwanie
zewnêtrznego lusterka. Samochód
zaparkowany by³ na ulicy Wschod-
niej. Warto�æ strat okre�lono na
sumê 500 z³otych.
Z samochodu Opel Vectra, stoj¹cego
na ulicy Jagie³³y w Kutnie, skra-
dziono radioodtwarzacz i akumu-
lator. £¹czne straty to 1.340 z³otych.
Skradziono cztery ko³paki od samo-
chodu marki VW Golf stoj¹cego na
ulicy Reja w Kutnie. Szkody okre-
�lono na warto�æ 400 z³otych.
Z kabiny samochodu Scania stoj¹-
cego na ulicy Ko�ciuszki w Kutnie
skradziono radio samochodowe,
radio CB i nawigacje marki Manata.
£¹czna warto�æ strat 700 z³otych.

Drogowe tragedie
Kieruj¹cy pojazdem marki Audi na
ulicy 29 Listopada, wje¿d¿aj¹c na
przej�cie dla pieszych, nie ust¹pi³
pierwszeñstwa schodz¹cej z niego
kobiecie. Dosz³o do jej potr¹cenia.
Trafi³a na ortopediê kutnowskiego
szpitala. Uczestnicy zdarzenia
trze�wi.

Czerwony kur
W wyniku zaprószenia ognia
w budynku stodo³y, na terenie miej-
scowo�ci K¹ty, spowodowano po¿ar,
w wyniku którego dosz³o do spalenia
oko³o 200 sztuk ma³ych belek s³omy,
nadpalenia konstrukcji dachowej
i spalenia wrót stodo³y. Straty osza-
cowano na warto�æ 15 tysiêcy z³otych.

Morderstwo !?
W nocy z 25 na 26 grudnia w bloku
przy ulicy Braci �niadeckich
w Kutnie prawdopodobnie dosz³o
do morderstwa. Mieszkaniec,
36-letni kutnowianin, zosta³ pobity
i w wyniku zadanych ran - zmar³.

Kolejny denat
Wieczorem, oko³o godziny 19.00,
pod ko³ami poci¹gu Inter City
Warszawa-Szczecin zgin¹³ 51-letni
kutnianin. Najprawdopodobniej
chcia³ z ulicy Sienkiewicza dostaæ siê
ulicê Siemiradzkiego.

Sprzedam w³asno�ciowe 73 m2

(4p+k), III p., ul. Batorego. Tel.
0603-346-090
Sprzedam w³asno�ciowe 53,3 m2,
III p., os. Rejtana. Tel. 0782-101-
184, 0663-401-265
Sprzedam w³asno�ciowe 38 m2

w Ciechocinku. Tel. 0517-270-565
Sprzedam w³asno�ciowe 48 m2,
po remoncie, IV p. Tel. 0662-
939-804
Sprzedam w³asno�ciowe 48 m2,
I p., 150 tys., os. Tarnowskiego.
Tel. 0601-168-088
Sprzedam w³asno�ciowe 28,2 m2,
w Sk³ótach. Tel. 024 356-03-69
KUPIÊ MIESZKANIE DO 40
M2, CENTRUM KUTNA. TEL.
0664-424-408
Posiadam do wynajêcia 48 m2,
II p., umeblowane, centrum Kutna.
Tel. 0691-620-644
Posiadam do wynajêcia od zaraz
36 m2, najchêtniej emerytom. Tel.
0796-565-044
Posiadam do wynajêcia 30 m2,
w centrum Kutna. Tel. 0664-399-435
Przyjmê na pokój w bloku oso-
bê pracuj¹c¹ lub ucz¹c¹. Tel.
0516-940-051
Sprzedam posesjê w Kutnie,
ul. 29 Listopada 8. Tel. 058 348-
73-32 po 20.00
Sprzedam kamienicê przy
ul. Sk³odowskiej 27. Tel. 058
348-73-32 po 20.00
Sprzedam dom 153 m2, przebu-
dowany, wszystkie media, dzia³ka
1840 m2, Wo�niaków. Tel. 0605-
557-827
Sprzedam dom 160 m2 z dzia³k¹
2000 m2, Kutno. Tel. 0662-103-174

Sprzedam dom 150 m2 w ca³o-
�ci, dzia³ka 600 m2, Kutno. Tel.
0601-083-999
Sprzedam dom 146 m2, dzia³kê
0,77 ha oraz budynek gosp., Budy
Nowe gm. £aniêta. Tel. 0721-
462-480
Sprzedam dzia³kê budowlan¹,
droga asfaltowa, media w ulicy,
ok. Kutna. Tel. 0696-037-821
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
5200 m2, wszystkie media, przy
ul. Bocznej. Tel. +48 505-909-
158, +49 171 287 3902
Sprzedam dzia³kê 4500 m2, Ada-
mowice. Tel. 024 254-55-95
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1400 m2, wszystkie media, Nowa
Wie�. Tel. 0721-575-000, 0692-
510-722
Sprzedam 10 ha ziemi ok. Kutna.
Tel. 0886-999-719, 0723-531-231
Sprzedam 3,5 ha lasu obok dzia³ka
budowlana 9000 m2, blisko
Kutna. Tel. 0503-432-651
Posiadam do wynajêcia 30 m2 na
dzia³alno�æ us³ugow¹, Józefów.
Tel. 0667-604-442
Posiadam do wynajêcia lokal
25 m2 pod dzia³alno�æ, ul. Sien-
kiewicza 20. Tel. 024 254-27-30
Posiadam do wynajêcia lokal na
dzia³alno�æ handlowo-us³ugow¹,
centrum Kutna. Tel. 0724-549-699,
0609-161-997
Sprzedam kiosk 12 m2, przy ul.
Barlickiego. Tel. 0695-049-927
Sprzedam Polonez Truck 1,6
(96), hak, gaz LPG, czerwony.
Tel. 0697-852-084
Sprzedam VW Polo 1,9 D (98).
Tel. 0695-563-812
Sprzedam ci¹gnik C360 (81).
Tel. 0602-642-456
Sprzedam ci¹gnik rolniczy Same
Antares, 130 KM, 4x4, stan
idealny. Tel. 0696-037-821
Sprzedam silnik 1,8 TD z pomp¹
wtryskow¹ do Forda. Tel. 0697-
692-818

Sprzedam opony zimowe �14�
jeden sezon. Tel. 0501-615-738
Sprzedam przyczepê rolnicz¹-
wywrotka na trzy strony HW-
6011-6 ton (88) po kapitalnym
remoncie, zarej. Tel. 0694-832-904
Sprzedam siewnik zbo¿owy
Nordsten CLB 400, 4 m szer., stan
idealny. Tel. 0696-037-821
Sprzedam krzes³a �Bawaria�.
Tel. 0502-257-652
Sprzedam statyw do gitary ze
specjalnym uchwytem na gryf,
sk³adany, stan idealny, 50 z³. Tel.
0605-360-733
Sprzedam skuter dla dziecka do
4 lat z ³adowark¹ do ³adowania.
Tel. 0722-237-710
Sprzedam brodzik akrylowy
80x80x15 na podbudowie styro-
pianu (nowy, 2 l gwar.) Tel. 0500-
216-660
Sprzedam wózek wielofunk-
cyjny (g³êboki + spacerówka)
dobry stan. Tel. 0721-522-854
Sprzedam tanio znaczki luzem
i w klaserach (du¿a ilo�æ). Tel.
024 253-90-49
Sprzedam tanio 17 szt. p³yt DVD
z serialem ameryk. �Pogoda dla
bogaczy�. Tel. 0604-254-132
Sprzedam kolekcjê numizma-
tów, z³ocone srebro, z certyfika-
tami, poni¿ej ceny emisyjnej. Tel.
0604-254-132
Sprzedam okna gara¿owe, meta-
lowe 1,20 x 2,20. Tel. 024 254-
27-30
Sprzedam cylindry plastikowe
do rozsady �rednicy 7, 8, 9 cm.
Tel. 024 254-27-30
Sprzedam piece gazowe �Rapido�
60 i 120 KW, rury 2 i 2,5 cala.
Tel. 024 254-27-30

W dniu 17 pa�dziernika 2000 roku, na zebraniu zarz¹du Klubu Uczelnia-
nego Akademickiego  Zwi¹zku Sportowego Wy¿szej Szko³y Gospodarki
Krajowej w Kutnie, powo³ano do ¿ycia sekcjê koszykówki mêskiej.
Inicjatorami powstania w AZS-ie tej dyscypliny sportu byli: Maciej Dercz,
S³awomir Erwiñski, Mieczys³aw Ga³usa i Marek Witkowski. Na powy¿-
szym zebraniu powo³ano kierownictwo tej dyscypliny sportu w sk³adzie:
Maciej  Dercz - kierownik sekcji, S³awomir Erwiñski - kierownik dru¿yny
i Karol Ja¿d¿ewski - cz³onek kierownictwa. Trenerem zosta³ znany kut-
nowski koszykarz i szkoleniowiec Marek Witkowski.
W latach 2000-2002 koszykarze akademiccy ograniczali siê do udzia³u
w rozgrywkach organizowanych przez macierzysty klub na terenie Kutna.
Organizowali turnieje o: �Memoria³  Jerzego Dercza�, �Puchar Prezy-
denta Miasta�, �Puchar Rektora WSGK� oraz uczestniczyli w rozgrywkach
kutnowskiej amatorskiej ligi koszykówki. Pierwszy gwiazdkowy turniej
pi³ki koszykowej AZS zorganizowa³ w dniu 20 grudnia 2000 roku.
W zawodach zwyciê¿y³ zespó³ AZS WSGK przed �Salosem�, ZSZ Nr 1
i dru¿yn¹ �Amatorów�.
W sezonie 2002/2003 koszykarze kutnowskiego AZS�u zg³oszeni zostali
do rozgrywek  mistrzowskich o wej�cie do drugiej ligi (III liga) organizo-
wanych przez £ódzki Zwi¹zek Koszykówki. Pierwszy mecz w III lidze
kutnowianie rozegrali z dru¿yn¹ ³ódzkiego Startu przegrywaj¹c 62:74.
W tym historycznym meczu w dru¿nie kutnowskiej wystêpowali: Wojciech
Makowski 15, Arkadiusz Suchiñski 11, Jaros³aw Stemplewski 11, Tomasz
Pasiñski 10, Karol Ja¿d¿ewski 8, Marcin Rytczak 7, Mariusz £ubiñski,
Piotr Witkowski i Rafa³  Ka�mierczak.

Trzecioligowy zespó³ AZS WSGK 2002 r. Stoj¹ od lewej: Marek
Witkowski - trener, Robert Chmielecki, Maciej Konarski, Jaros³aw
Stemplewski, Wojciech Makowski, Pior Witkowski, Arkadiusz
Antczak. Klêcz¹: Karol Ja¿d¿ewski, Marcin Rytczak, Mariusz
£ubiñski, Mariusz Trojanowski, Miros³aw Szczepanik i Dawid Zió³-
kowski.
W sezonie 2002/2003 koszykarze AZS-u rozegrali 20 spotkañ mistrzow-
skich. W zwi¹zku z tym, i¿ do rozgrywek zg³osi³a siê ma³a liczba zespo³ów,
zawody rozegrano systemem  czterorundowym. A oto wyniki:
AZS - Start £ód� 62:72, 48:61, 78:90, 70:108
AZS - PKK Pabianice 69:82, 98:104, 77:101, 94:99
AZS - Ósemka Skierniewice 75:79, 110:84, 53:147, 86:100
AZS - £KS II £ód� 83:85, 83:68, 61:72, 90:82
AZS - Ksiê¿ak £owicz 80:86, 75:107, 86:84, 86:103

Koszykarze AZS WSGK 2002 r. Od lewej: Tomasz Skowron, Karol
Ja¿d¿ewski, Jaros³aw Stemplewski, Dawid Zió³kowski, Macej
Konarski, Robert Chmielecki,Wojciech Makowski, Dariusz Miesz-
kowski i Miros³aw Szczepanik.
Sezon 2003/2004. Dru¿yna koszykówki AZS wystêpuje w  trzeciej lidze.
Przed rozpoczêciem sezonu rezygnacjê z pracy z³o¿y³ dotychczasowy szko-
leniowiec Marek Witkowski. Funkcjê pierwszego trenera obj¹³ znany
w Kutnie koszykarz i trener Jaros³aw ¯ak. Pracê z zespo³ami m³odzie¿o-
wymi podjêli starsi zawodnicy - nauczyciele wychowania fizycznego. Ju-
niorów prowadzi Dariusz Mieszkowski, dru¿ynê kadetów trenuje Tomasz
Pasiñski, a dru¿ynê m³odzików szkoli Maciej Konarski. Kierownik sekcji
S³awomir Erwiñski, a trzecioligowej dru¿yny Miros³aw Szczepanik.
W trakcie sezonu do pracy z m³odzie¿¹ w³¹cza siê by³y koszykarz Czarnych
i Kasprowicza, nauczyciel wychowania fizycznego Piotr Bajda. Szkole-
niowcom i dzia³aczom pomaga w pracy grupa zafascynowanych koszy-
kówk¹ ludzi: Tomasz Gruszczyñski, Maciej Kierzkowski, Henryk Palusz-
kiewicz, Maciej Stefañski i Krzysztof Stelmaszewski. Wyniki rozgrywek AZS:
Ksiê¿ak £owicz 87:58 80:65 80:74 95:76
£KK £ód� 61:56 86:72 63:67 73:81
Ósemka Skierniewice 70:74 81:91 73:77 73:79
£KS II £ód�                      87:91 71:60 84:49 84:65
Start £ód� 65:58 68:56 77:64 74:83
Tabelka rozgrywek: 1. Ósemka Skierniewice 20 36 1572:1397; 2. £KK
£ód�  20 35 1481:1300; 3. AZS Kutno 20 32 1537:1402; 4. Start £ód�
20 27 1271:1418; 5. £KS II £ód� 20 27 1337:1480; 6. Ksiê¿ak £owicz
20 23 1247:1539.        Jerzy Tru�ciñski

Sprzedam tanio palmê nadaj¹c¹
siê do mieszkania w bloku. Tel.
024 254-26-49
Sprzedam tanio drewniane okna
po demonta¿u. Tel. 0606-475-184
Zaopiekujê siê dzieckiem lub
osob¹ starsz¹. Tel. 0726-378-246
Odst¹piê miejsce na cmentarzu
parafialnym w Kutnie. Tel. 0782-
036-691
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka

II liga U-20
£KS BW £ód� - MKS Kutno 69:37; w kwartach 10:17, 22:1, 22:7, 15:12
MKS: Katarzyna Galicka 16, Adrianna  Grzelak 6, Agnieszka Sobczyk 4,
Dagmara Malarska 4, Patrycja Janczak 4, Anna Koziczak 2, Aleksandra
Podemska 1. Ponadto gra³y: Klaudia Stoliñska, Anna Kozio³.

PTK Pabianice - MKS Kutno 89:47
(w kwartach 19:16, 22:8, 25:5, 23:18)

MKS: Mariusz £ubiñski - trener, Jaros³aw Malarski - kierownik, Katarzyna
Galicka 17, Dagmara Malarska 16, Adrianna Grzelak 6, Anna Koziczak 5,
Alicja Stêpniak 3, Aleksandra Podemska 1 oraz Anna Kozio³, Beata
Wojciechowska.

Juniorki U-18
£KS BW £ód� - MKS Kutno 83:38

(w kwartach 20:6, 19:10, 21:10, 23:12)
Dla MKS-u najwiêcej punktów zdoby³y: Sobczyk 13, Malarska 8, Galicka 7.

M³odziczki U-14
MKS Sirmax Kutno - MUKS Widzew £ód� 92:41

(w kwartach 30:14, 18:3, 21:15, 23:9)
MKS: Michalina Kamiñska 24, Natalia £ukasik 16, Angelika Kobus 10,
Maria Z³otowska 9, Marta Domañska 10, Karolina Filipczak 7, Karolina
Zieliñska 5, Natalia Furmañska 5, And¿elina Przytulska 4, Natalia ¯urada 2
i Patrycja Matczak 0. Trener Adam Paw³owski.

PTK Pabianice - MKS Sirmax Kutno 74:91
To 7 zwyciêstwo z rzêdu kutnianek, które prowadz¹ w tabeli. Najwiêcej
punktów zdoby³y: Kamiñska 25, £ukasik 22, Furmañska 19.

M³odziczki U-13
MKS Kutno - UKS Basket Aleksandrów £. 84:50

(w kwartach 16:14, 26:11, 20:10, 22:15)
MKS: Justyna Szczesiak 13, Anna Walicka 13, Klaudia Podorska 12,
Magdalena Kaliñska 11, Martyna Borowiecka 10, Ma³gorzata Wo�niak 8,
Paulina Kacprowicz 5, Justyna Stawirowska 4, Anna Wo�niak 4, Kinga
Sikora 4, Martyna Tarka 0, Wiktoria Nowak 0. Trener Tomasz Pasiñski.

¯aczki U-12
UMKS Ksiê¿ak £owicz - MKS Kutno 48:47

(w kwartach 13:22, 7:9, 17:4, 11:12)
UMKS G³owno - MKS Kutno 29:61
(w kwartach 1:23, 0:16, 14:8, 14:14)

MKS: Paulina Kacprowicz 21, Anna Walicka 18, Klaudia Banasiak 16,
Martyna Trawiñska 16, Karolina Kopczyñska 12, Angelika Gabrysiak 12,
Nataia Szczepañska 9, Wiktoria Nowak 4, Oliwia Wo�niak 2. Trener
Karolina Kociurska-Tomczak.

UKS Basket Aleksandrów £. - MKS Kutno 54:52
MKS Kutno - MUKS Widzew £ód� 66:46

Dla MKS-u najwiêcej: Walicka 28, Kacprowicz 25, Kopczyñska 12.

WĘDKARSKA WIGILIA
21 osób zwi¹zanych integralnie z dzia³alno�ci¹ Ko³a PZW �Metalurg�
spotka³o siê w go�cinnej kawiarence �U �w. Jacka� przy parafii �w. Jana
Chrzciciela, aby podzieliæ siê op³atkiem i z³o¿yæ sobie ¿yczenia bo¿ona-
rodzeniowe i noworoczne. W�ród zebranych by³ przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Kutnowskiego Zdzis³aw Trawczyñski i ksi¹dz pra³at Jan Dobrodziej
- kapelan Ko³a. By³y kolêdy i wspomnienia o zmar³ych Kolegach.

LIGA REGIONU ŁÓDZKIEGO

W Gimnazjum Nr 3 w Kutnie przeprowadzone zosta³y zawody strzeleckie
w ramach Miejskiej Miêdzyszkolnej Ligi Strzeleckiej, organizatorem
których od wielu ju¿ lat jest Zarz¹d Powiatowy Ligi Obrony Kraju. Wziê³o
w nich udzia³ ponad 70 uczniów reprezentuj¹cych szko³y podstawowe,
gimnazja i szko³y �rednie. Podczas oficjalnego otwarcia zawodów Lidia
Nowocin, dyrektor Gimnazjum Nr 3 nadmieni³a: �¯yczê wygrania naj-
lepszym i my�lê, ¿e nie bêd¹ to ostatnie zawody rangi powiatowej organi-
zowane w naszej szkole�. Bior¹cy w nich udzia³ zaproszeni zostali na
dwudaniowy obiad, a tradycyjnie ju¿ �wiêty Miko³aj przyniós³ ze sob¹
�wi¹teczne paczki. Sêdzi¹ g³ównym by³ W³odzimierz Czerniec. W grupie
szkó³ podstawowych najlepiej strzela³ zespó³ Szko³y Podstawowej Nr 4,
uzyskuj¹c 227 pkt. przed SP nr 9 - 208 pkt. i SP nr 6 - 199 pkt. W�ród
gimnazjów zwyciê¿y³a dru¿yna Gimnazjum Nr 3 z ilo�ci¹ 347 pkt. przed
Gimnazjum Nr 2 - 341 pkt. i Gimnazjum Nr 1 z ilo�ci¹ 323 pkt. W grupie
szkó³ �rednich najlepsz¹ dru¿yn¹ byli uczniowie z I LO im. H. D¹brow-
skiego przed II LO im. J. Kasprowicza i Liceum z ZS nr 1. Indywidualnie
w poszczególnych grupach najcelniej strzelali: Marcel Ledzion SP nr 4 z
ilo�ci¹ 111 pkt., £ukasz Cieplak z Gimnazjum Nr 1 gromadz¹c 153 pkt. i
Gracjan Trojak z I LO z ilo�ci¹ 208 pkt. W poszczególnych grupach wie-
kowych wrêczono puchary ufundowane przez ZP LOK, a trzy pierwsze
miejsca wyró¿nione by³y nagrodami rzeczowymi i dyplomami.

ŚWIĄTECZNE STRZELANIE

KOLEJNA WYGRANA AZS−u
Czwarte z rzêdu zwyciêstwo odnie�li podopieczni trenera Marka Bia³o-
skórskiego i jego asystenta Jaros³awa ¯aka. Tym razem w pokonanym
polu, w ramach 11 kolejki mistrzostw II ligi grupy B, pozostawili w stolicy
Dolnego �l¹ska renomowany kiedy� �l¹sk Wroc³aw.

�l¹sk Wroc³aw - AZS WSGK Pol Fol Kutno 72:86
(w kwartach 19:21, 18:26, 18:24, 17:15)

AZS: £ukasz B¹k 22, Tomasz Nogalski 19, Adam Go³uch 16, Rados³aw
Kubala 12, Tomasz Szczepaniak 8, Adam Rajkowski 5, Micha³ Pawlak 4,
Filip Tru�ciñski 0, Karol Ja¿d¿ewski 0. Zwyciêstwo kutnian ani przez
moment nie podlega³o dyskusji, chocia¿ grali oni bez Bart³omieja Strze-
leckiego i Krzysztofa Rydlewskiego, których zmog³a choroba. Dla
gospodarzy najwiêcej punktów, 20, zdoby³ wychowanek kutnowskiego
selekcjonera Marka Bia³oskórskiego Piotr Warawko. Nastêpne mecze
AZS-u: 6 stycznia w Poznaniu z miejscowym AZS Politechnika i 9 stycznia
(godz. 17.00) w Kutnie z MKS-em Skierniewice !

„SPRAWNI RAZEM” Z KUTNA NAJLEPSI
W Stemplewie rozegrano turniej w baskecie mêskim okrêgu skierniewic-
kiego Specjalnych O�rodków Szkolno-Wychowawczych. Znakomicie
wypad³a w nim dru¿yna kutnowskiego O�rodka, której trenerem i opie-
kunem jest Piotr Bajda. Jego podopieczni nie dali ¿adnych szans swoim
przeciwnikom wyra�nie ich pokonuj¹c. Zespó³ z kutnowskiej ulicy Prze-
mys³owej wygra³ z Raw¹ Mazowieck¹ 50:10, £êczyc¹ 51:6 i Stemplewem
46:22. W zawodach w Stemplewie zwyciê¿y³a zdecydowanie ekipa z Kutna
przed £êczyca, Stemplewem i Raw¹ Mazowieck¹. Gra³a ona w sk³adzie
(w nawiasie zdobyte punkty): Roman Staniaszek (52) - król strzelców,
Emil Makowski (38), Ireneusz Jaros 21), Adam Lisiecki, Kamil Staniaszek
(10), Mateusz Makowski (6), Dawid Michalak (4). Przypominamy, ¿e dru-
¿yna Piotra Bajdy z SOSW nr 1 (dyr Iwona Kaca) w lipcu ub. r. zdoby³a
z³oty medal w Ogólnopolskich Zawodach Olimpiad Specjalnych w Kielcach.

Kick-boxing

KUTNIANIE WŚRÓD NAJLEPSZYCH

W podwarszawskim Tarczynie odby³y siê miêdzynarodowe zawody
Mazovia Open, które by³y jednocze�nie mistrzostwami Polski kadetów
w kategoriach: light - semicontact. Obok zawodników z Czech, Ukrainy
i Niemiec na matach i ringu mocno swoj¹ obecno�æ zaakcentowa³y pol-
skie kluby z Gdañska, Zielonej Góry, Poznania, Krakowa, Kielc, Lublina,
Warszawy, Piaseczna i Tarczyna. W turnieju bra³o udzia³ ³¹cznie dwie�cie
zawodniczek i zawodników, w�ród nich dwaj zawodnicy z kutnowskiej
sekcji kick-boxingu: Piotr Raciborski i Damian Tomczak. Piotr walczy³
w kategorii wagowej do 94 kg w formule light-contact, gdzie wystartowa³
jako junior. Kutnianin okaza³ siê bezkonkurencyjny pokonuj¹c w finale
Tomasza Urbalskiego z klubu Tarczyn. Piotr wystartowa³ udanie równie¿
w kategorii senior zdobywaj¹c srebrny medal. W walce o z³oto uleg³ nie-
znacznie Mariuszowi Kwiatkowskiemu z Poznania. Drugi reprezentant
kutnowskiego klubu Damian Tomczak startowa³ w seniorskiej kategorii
wagowej + 94 kg. W formule light contact, w której dozwolone s¹ kop-
niêcia i uderzenia od pasa w górê, nieznacznie przegra³ w walce o palmê
pierwszeñstwa z Zenonem Suszkiem z Lublina. W formule light kick,
która jest nowa i gdzie mo¿na stosowaæ kopniêcia na udo, i kopniêcia oraz
uderzenia od pasa w górê, po wspania³ej walce Damian te¿ minimalnie uleg³
Jerzemu Lipskiemu z Gdañska. Trener kutnowskiej sekcji kick-
boxingu Aleksander Grabowski nie kry³ po turnieju wzruszenia i rado�ci:
�Zawodnicy moi bardzo solidnie pracowali na treningach i to zaprocen-
towa³o na zawodach. Jestem z nich dumny. Jeden medal z³oty i trzy srebrne
to wspania³e trofea. Chcê przypomnieæ, ¿e Piotrek Raciborowski utrzy-
muje szczytow¹ formê od d³u¿szego czasu. jest przecie¿ z³otym medalist¹
mistrzostw Polski juniorów w kick-boxingu i srebrnym w taekwondo�.
Natomiast Piotr Raciborski doda³, ¿e te  sukcesy dedykuje Karolinie, osobie
dla niego szczególnej i lekko speszony mówi nam, ¿e w przerwach miêdzy
turniejowymi walkami my�la³ tylko o Niej. Widaæ pomog³o !

MIĘDZYNARODOWA WIGILIA
W sali konferencyjnej Urzêdu Miasta Kutna z udzia³em blisko 100 osób
odby³o siê ju¿ po raz XV Spotkanie Op³atkowo-Wigilijne Sportowców.
Uczestniczyli w imprezie przedstawiciele: MKS, MSZS, Akademickiego
Zwi¹zku Sportowego WSGK, Ma³ej Ligi Baseballu, Uczniowskiego Klubu
Sportowego �Ippon�, Klubu Strzelectwa Sportowego �Orze³�, Salezjañ-
skiego Organizacji Sportowej �Salos�, Stowarzyszenia �Libero�, MKS
�Stal� Baseball-Softball, Uczniowskiego Klubu Szachowego i Ko³a
Seniorów Sportu. Kolêdy pieknie �piewa³a Julita Bruch, solistka z Poznania.
Wystêpuje ona czêsto w �rodowiskach polonijnych na ró¿nych kontynentach.
Wyda³a cztery p³yty, a do wielu z nagranych utworów napisa³a w³asne
teksty i skomponowa³a muzykê. Gospodarzem uroczysto�ci by³ prezes
MKS-u �Kutno� Zdzis³aw Bartol. Zapalenia ��wiecy Wigilijnej� dokona³
Antoni Kaliñski, wicemistrz �wiata i mistrz Europy w trójboju si³owym
w kategorii masters, a �Wigilijn¹ Ewangeliê� odczyta³a Michalina
Kamiñska, uczennica Gimnazjum nr 1 i koszykarka (kapitan dru¿yny m³o-
dziczek starszych MKS Sirmax). S³owo na Bo¿e Narodzenie do kutnow-
skich sportowców skierowa³ ks. pra³at Jan Dobrodziej, proboszcz Parafii
�w. Jana Chrzciela. On te¿ po�wiêci³ op³atki. Niezwykle barwne by³o
wykonanie kolêd przez obywateli Ghany i Nigerii, obecnie pi³karzy MKS-u
�Kutno�: Onubiyi Praise, Aarponga Ernesta Mensaha, Ohagwu Ekenedi-
richukwu, Ijezie Maobi Valentine. Sk³adano te¿ wzajemne ¿yczenia,
z których na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ te od Ko³a Seniorów £ódzkiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, a z którym kutnowskie Ko³o Seniorów utrzymuje
przyjacielskie stosunki. Na spotkaniu sportowców z grodu nad Ochni¹
go�cili�my wspania³ych seniorów z �Polskiego Manchesteru�: Mariana
Myd³owskiego i Miros³awa Ossowskiego, by³ych cenionych sêdziów pi³ki
no¿nej szczebla centralnego. By³ te¿ suty, wigilijny poczêstunek w restau-
racji �Rozmaryn� ufundowany przez sponsorów: Nijhof-Wassink, Sirmax,
Teva, Mavex, AMZ, PKS, Trakt, PRD, Awis, St. Fabianowski, Gambit.
P.S. Szczê�liwego Nowego Roku dla kutnowskich sportowców i ludzi
kochaj¹cych SPORT od Redakcji �P¯K�.

Bryd¿

WIGILIA ... ZAMEK ... TURNIEJE
W historycznych komnatach Zamku w Oporowie odby³a siê uroczysta,
XV z kolei, kolacja wigilijna bryd¿ystów i zaproszonych go�ci. Zorgani-
zowano j¹ przy du¿ym wsparciu Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz
skupionych w nim jednostek, m.in. Muzeum w Oporowie i Domów Pomocy
Spo³ecznej. Z tej te¿ okazji rozegrano kilka turniejów bryd¿owych, w których
brali udzia³ miêdzy innymi: Artur Wasiak, wicemistrz olimpijski z Pekinu,
medalista mistrzostw Europy i �wiata; Marta Maj - Rudnicka, mistrzyni
Europy; Irena i Jan Chodorowscy, arcymistrzowie miêdzynarodowi. Turniej
par na maksy wygra³a Marta Tomczewska ze S³upska z partnerem Stani-
s³awem Owczarkiem ze Zgierza. Drugie miejsce zajêli: Alina i Pawe³
Krzemiñscy z Aleksandrowa Kujawskiego, a trzecie - Dariusz Borysow
i Jan Ho³owiñski z W³oc³awka. W turnieju par na impy triumfowa³ duet
W³odzimierz Andriejew z £odzi i Czes³aw Tomaszewski z Wroc³awia
przed par¹ Adam Paw³owski  -Karol Pokorski z Kutna oraz Rados³awem
Tomczakiem i Zbigniewem Ratajczykiem równie¿ z Kutna. W turnieju
indywidualnym najlepszymi byli: Artur Wasiak z £odzi, Pawe³ Krzemiñski
z Aleksandrowa Kujawskiego i Hanna Zdanowicz z £odzi. W trakcie
imprezy wyst¹pi³y z inscenizacj¹ jase³kow¹ dzieci z Placówki Opiekuñczo-
Wychowawczej �Têcza� z Kutna.

Futsal

W hali sportowej Gimnazjum w Krzy¿anowie Powiatowe Zrzeszenie
Ludowe Zespo³y Sportowe w Kutnie (przewodnicz¹cy W³adys³aw Sokó³),
przy wspó³pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie, Gimnazjum w Krzy-
¿anowie i Gminnego O�rodka Kultury i Sportu w Krzy¿anowie, zorgani-
zowa³o mistrzostwa LZS Ziemi Kutnowskiej w pi³ce no¿nej ch³opców na
rok 2009. W tym bardzo dobrze przeprowadzonym turnieju bra³o udzia³
sze�æ dru¿yn. Wyniki eliminacyjne meczów: Krzy¿anów - Szczyt 2:0,
Strzelce - Oporów 3:1, Bedlno - Krzy¿anów 1:1, Ostrowy - Strzelce 4:1,
Szczyt - Bedlno 0:2, Oporów - Ostrowy 1:2. W spotkaniu o III miejsce Bedlno
wygra³o ze Strzelcami karnymi 3;2 (w regulaminowym czasie by³o 2:2).
Halowym mistrzem powiatu kutnowskiego Ludowych Zespo³ów Sportowych
w pi³ce no¿nej zosta³a dru¿yna z Krzy¿anowa, która w meczu fina³owym
zwyciê¿y³a 3:2 zespó³ z Ostrów. Ekipa z Krzy¿anowa, któr¹ opiekuje siê
Anna Tec³aw, gra³a w sk³adzie: Andrzej Kowalski, Patryk Matusiak, Marcin
Przepiórkowski, Rafa³ Aniszewski, Micha³ Jujka, Dominik Go³êbiowski,
Sebastian Jakubowski, Konrad Krzy¿aniak i Krzysztof Kowalczyk. Naj-
lepszym bramkarzem turnieju zosta³ Maciej Wo�niak z Bedlna, a strzelcem
Patryk Matusiak z Krzy¿anowa. Zdoby³ on 3 gole.

TRIUMF KRZYŻANOWA

W hali sportowej Zespo³u Szkó³ w Go³êbiewku odby³ turniej pi³ki no¿nej
z udzia³em: LZS Krzy¿anów, LZS Amazonka Strzelce, GKS Bedlno, LZS
Olimpia Oporów, LKS Bzura M³ogoszyn i LKS Ostrovia Ostrowy. G³ównym
organizatorem imprezy by³o prê¿ne Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kutnie,
któremu przewodniczy od lat W³adys³aw Sokó³. Wyniki spotkañ elimina-
cyjnych: Oporów - Ostrowy 2:4, Bedlno - Krzy¿anów 8:1, Strzelce - Oporów 7:0,
M³ogoszyn - Bedlno 3:2, Ostrowy - Strzelce 3:4, Krzy¿anów - M³ogoszyn
1:4. Spotkanie o III miejsce zakoñczy³o siê wygran¹ Bedlna 6:3 z Ostro-
wami. Pierwsz¹ lokatê wywalczy³ zespó³  Strzelec pokonuj¹c 4:1 M³ogoszyn.
Bramkarzem turnieju zosta³ Szymon £ukaszczyk, a strzelcem z 7 bramkami
Mariusz Ja�kiewicz. Dru¿yna Amazonki Strzelce gra³a w sk³adzie: S. Jó�-
wiak, £. Wojciechowicz, S. Rzymski, Sz. Konowalczyk, M. D³u¿niewski,
A. Runiewicz, D. Ja�kiewicz, M. Ja�kiewicz, T. Lebociñski i T. Chmielecki.

O PUCHAR STAROSTY KUTNOWSKIEGO
Siatkówka

AZS W FINALE
W nowej hali MOSiR w £owiczu odby³ siê, dobrze zorganizowany, turniej
eliminacyjny do Akademickich Mistrzów Polski. W zawodach wziê³y
udzia³ zespo³y mê¿czyzn: dwie dru¿yny z Zespo³u Kolegiów Nauczycielskich
z £owicza oraz ekipy - Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej ze Skier-
niewic i AZS-u WSGK Kutno. Turniej zakoñczy³ siê sukcesem kutnow-
skich akademików, których trenuje Mieczys³aw Ga³usa. Studenci z Kutna
wygrali wszystkie swoje mecze po 2:0 i awansowali do fina³ów regionu
³ódzkiego. Dru¿yna AZS WSGK gra³a w sk³adzie: Jakub Myszorek, Piotr
Wojciechowski, Tomasz Wojciechowski, Sebastian Wojciechowski,
Dariusz Skrzeczkowski, Dawid Mamiñski i Krzysztof Miklas.

W hali SP nr 6 rozegrane zosta³y mecze fina³owe ju¿ czwartego Grand
Prix w ping-pongu organizowanego przez kutnowski MOSiR. Koordyna-
torem zawodów by³ Marek Witkowski. Rozrywki trwa³y od marca. W�ród
uczniów szkó³ podstawowych najlepszymi byli: Ma³gorzata £uczak i
Damian Trawiñski. W kategorii gimnazjów wygrali: Katarzyna Lewan-
dowska i Krzysztof £uczak, a w grupie uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
zwyciê¿yli: Joanna B¹czyk i Damian Wiankowski. Najlepsz¹ w�ród kobiet
do lat 35 okaza³a siê Magdalena Walczak, a w tej kategorii wiekowej
mê¿czyzn triumfowa³ Adam Bandachowicz. Natomiast najlepszym teni-
sist¹ sto³owym powy¿ej 35 lat zosta³ Jacek W³odarczyk. Mi³o�nicy popu-
larnego ping-ponga obecnie przygotowuj¹ siê do VI mistrzostw Kutna
amatorów, które rozegrane zostan¹ 9 stycznia w godz. 16.00 w hali SP
nr 6 przy ulicy £¹koszyñskiej.

Tenis sto³owy

IV GRAND PRIX KUTNA
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 277

Has³o: A5-C2-C13-L5 A1-J5-M1
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
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SPRZEDAM
nieruchomość
pod inwestycje

10.200 m2 − teren

MIESZKANIE
DLA FIRM

− tanie pokoje
www.awis.kutno.pl/pokoje.html

kom. 509 302 316
ZAPRASZAMY

Telefon: 0−724−126−378

BIURO
MATRYMONIALNO

-ZAPOZNAWCZE
poszukuje panów od 40 lat

i panien do 40 lat
Tel. 268-12-76, 693-806-780

US£UGI
Projektowanie i nadzór

w budownictwie
Tel. 607-386-512

CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem
ZADZWOŃ !

Tel. 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.

WYKONUJÊ PROJEKTY
BUDOWLANE

Kutno, ul. Staszica 10/29
Tel: 253-37-98, 0609-822-102

DIDŻEJ − bale, wesela,
imprezy okolicznościowe.

Tel. 0609−107−203

Kraj, zagranica − srebrny Bus Vito
(9−osobowy, długi, klimatyzacja)

Tel. 0−605 830−684

PRZEWÓZ GRUPOWY OSÓB

Atrakcyjne

KREDYTY
• gotówkowe • konsolidacyjne
• samochodowe • hipoteczne

0−790−879−444
0−692−643−691

Videofilmowanie
wesela komunie studniówki

Telefon:

0602−649−360

OG£OSZENIA
DROBNE

Poziomo: A-1. Wilhelmi i Polañski A-7. Chiñczyk na planszy B-9. Ukochana
Filona C-1. Doktor Zofia Burska z serialu �Na dobre i na z³e� (prywatnie) D-9.
Ceg³y z gliny i s³omy u¿ywane w budowie przez Indian w Meksyku E-1. Wiecznie
zielone drzewo afrykañskie E-5. Profesja, choæ bywa tak¿e mi³osny G-1. Gra
rolê karczmarza Taga w dramacie filmowym J. Kawalerowicza Austeria/Fran-
ciszek I-1. G³ówna jednostka si³y I-6. Siostra Baala J-9. Znana polska aktorka
filmowa (Pola) K-1. W filmowym dramacie sensacyjnym �Striptiz� gra rolê
tancerki nocnego lokalu Erin Grant (emisja telewizyjna 9.I.04 r.) L-9. Twórca
pañstwa radzieckiego M-1. Dawny chiñski instrument muzyczny podobny do
cytry M-5. Trzos, kabza.

Pionowo: 1-A. Sieæ rybacka w kszta³cie walca z otworami z obu stron 1-I.
Tytu³ polskiego filmu z Adolfem Dymsz¹ 2-E. Drwiny 3-A. Tytu³ powie�ci
Orzeszkowej i opery Flotowa 3-I. W religii staro¿. Rzymu tajemnicza si³a
panuj¹ca w �wiecie 4-F. Zupa rybna 5-A. Obowi¹zkowa modlitwa odmawiana
w islamie piêæ razy dziennie 5-I. Ogon zaj¹ca 6-E. Dawna klamra u pasa 7-A.
Miasto nad Wie¿yc¹ (w pobli¿u Tczewa) 7-I. Córka Tantala w mit. greckiej
9-A. Hiszpañski burmistrz 9-I. Wystêpuje m.in. w filmie J. Kawalerowicza �Quo
Vadis� (Jerzy) 11-A. Pi¹tek z rzêdu siewkowatych 11-I. Krzew �ródziemno-
morski 13-A. Górna czê�æ damskiego fartucha 13-I. Dawny przyrz¹d do mielenia
ziarna.   oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Jerzy Zelnik (ur. 14 wrze�nia 1945 r. w Krakowie) - to aktor teatralny,
filmowy i telewizyjny, scenarzysta ma³ych form teatralnych (monodra-
mów, etiud), re¿yser teatralny, dyrektor artystyczny Teatru Nowego
w £odzi (2005-2008). Jego ojciec Jan Zelnik (1921-2007) by³ re¿yserem
d�wiêku radiowego, autor sztuk scenicznych i s³uchowisk. Jerzy Zelnik
ukoñczy³ w 1965 r. VI LO im. Tadeusza Reytana w Warszawie, a w 1968 r.
Wydzia³ Aktorski Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej. Na przedsta-
wieniu dyplomowym zaprezentowa³ siê w pe³nej temperamentu scence
w tragikomedii Antoniego Czechowa �Trzy siostry� jako Aleksander
Wierszynin. Jego debiutem scenicznym by³a rola Karola Kriebla w sztuce
Vaclava Havla �Puzuk, czyli uporczywa niemo¿no�æ koncentracji� (1968 r.).
Pe³ni³ wtedy funkcjê asystenta re¿ysera. By³o to na scenie krakowskiego
Teatru Starego im. Heleny Modrzejewskiej, z którym by³ zwi¹zany w latach
1968-70 graj¹c m.in. Lizandra w komedii szekspirowskiej �Sen nocy letniej�
(1970-73), gdzie wyst¹pi³ m.in. w sztuce szekspirowskiej �Juliusz
Cezar� (1971) jako Oktawian, czy w dramacie Stanis³awa Wyspiañskiego
�Wyzwolenie� (1972) w roli Maski; �Powszechnym� im. Zygmunta
Hubnera (1979-86, 1992); �Teatrze Scena Prezentacje� w Warszawie
(1981,1998); �Studiu� im. Stanis³awa Ignacego Witkiewicza (1986-92);
�Muzycznym Roma� (1994); �Ochoty� (2002). Gra³ równie¿ go�cinnie
w teatrach: �Studio Dramatyczne� Sto³ecznej Estrady w spektaklu Juliusza
S³owackiego �Z³ota czaszka� (1974) jako Ryszard Peryt; im. Aleksandra
Fredry w Gnie�nie (1975) w przedstawieniu S³owackiego �Mindowe�
w roli tytu³owej; �Wspó³czesnym� w Szczecinie w sztuce Eugene Jonesco
�Macbett� jako Banco (1976); �Powszechnym� w £odzi w spektaklu Lwa
To³stoja �Zmartwychwstanie� jako Niechludów (1977); POSK Londyn
w komedii Juliana Tuwima �Porwanie Sabinek� jako Strzycki (1987);
�Scenie na Piêtrze� w Poznaniu (1999); im. Heleny Modrzejewskiej
w Legnicy (2001); �Dramatycznym� im. Aleksandra Wêgierki w Bia³ym-
stoku jako tytu³owy �Makbet� (2002 - debiut re¿yserki); Wroc³awskim
Teatrze Pantomimy w dramacie Adama Mickiewicza �Dizady� jako
Gu�larz (2002) i �Nowym� im. Kazimierza Dejmka w roli tytu³owego
�Don Juana� Moliera (2008). W 2006 r. otrzyma³ nagrodê sekcji kryty-
ków teatralnych ZASP za �inicjatywê polegaj¹c¹ na zaanga¿owaniu
absolwentów rocznika 2004/05 PWSFTV i T w £odzi w projekcie Scena
M³odych�. Debiutowa³ na kinowym ekranie w komedii Leonarda Bucz-
kowskiego �Smarkula� (1963). Uznanie zdoby³ podwójn¹ kreacj¹:
Faraona Ramzesa XIII nastêpcy tronu, który pragnie przeprowadziæ
reformy i rozszala³ego Lykona w ekranizacji powie�ci Boles³awa Prusa
�Faraon� (1965) w re¿yserii Jerzego Kawalerowicza, za któr¹ otrzyma³
swoj¹ pierwsz¹ wyp³atê. Zagra³ w filmach Wajdy: �Przek³adaniec� (1968)
na podstawie utworów Stanis³awa Lema jako doktor Burton, �Pi³at i inni�
(1971) na podstawie powie�ci Tadeusza Do³êgi - Mostowicza. Zagra³
postaæ Zygmunta Augusta w serialu �Królowa Bona� (1980), za któr¹

ARTYŚCI Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI
Go�cili�my ich w naszym mie�cie z okazji Festiwalu Kultury ¯ydowskiej
im. Szaloma Asza. Poznajmy ich bli¿ej.

zdoby³ nagrodê zespo³ow¹ I stopnia Przewodnicz¹cego Komitetu ds. Radia
i Telewizji za osi¹gniêcia aktorskie, a w szczególno�ci za przybli¿enie
postaci historycznych i dramacie �Epitafium dla Barbara Radziwi³³ówny
(1982) z Ann¹ Dymn¹. Zebra³ pochlebne recenzje za rolê hrabiego
Henryka w poniedzia³kowym spektaklu Teatru Telewizji �Nie-boska
komedia� Zygmunta Krasiñskiego w re¿yserii Zygmunta Húbnera.
W telewizyjnej adaptacji opowiadañ Jaros³awa Iwaszkiewicza �Trzy
m³yny� (1984) pojawi³ siê jako homoseksualny koneser sztuki zakochany
w m³odym Julianie (Jan Najkowski). W telenoweli TVP 1 �Klan� (1998-
2000) wystapi³ w roli Krzysztofa Malickiego, pierwszej wielkiej mi³o�ci
El¿biety Chojnickiej (Barbara Bursztynowicz). Wzi¹³ udzia³ w projekcie
�Verba Sacra�. W 2006 r. podczas XI Festiwalu Gwiazd w Gdañsku odci-
sn¹³ d³oñ na Promenadzie Gwiazd powsta³ej na wyspie O³owianka.
Wyst¹pi³ w IV edycji programu �Jak oni �piewaj¹�, gdzie zaj¹³ 12 miejsce.
Swoja ¿onê Urszulê pozna³ w 1968 r., gdy by³a uczennic¹ ostatniej klasy
liceum i ... korzysta³a z biblioteki Szko³y Teatralnej. Maja córkê Martê
(1986) i syna Mateusza (1981). Jerzy Zelnik gra³ równie¿ w 15 filmach
telewizyjnych i 25 serialach TV. By³ równie¿ narratorem w 8 filmach
z polskim dubbingiem.

Jerzy Nowak (ur. 20 czerwca 1923 r. w Brzesku) - aktor filmowy i te-
atralny. Podczas II wojny �wiatowej walczy³ w partyzantce. W 1948 r.
ukoñczy³ Pañstwow¹ Szko³ê Dramatyczn¹ w Krakowie. Po latach, ju¿
jako aktor krakowskiego Teatru Starego, zosta³ jej wyk³adowc¹. Za swoje
wybitne kreacje sceniczne by³ wielokrotnie nagradzany. Do historii pol-
skiego teatru wszed³ przede wszystkim rola Hirsza Singera w granym
nieprzerwanie od 1993 r. spektaklu �Ja jestem ̄ yd z Wesela� wed³ug prozy
Romana Brandstaettera (z t¹ sztuk¹ by³ w Kutnie i swoja gr¹ wywo³a³
wielkie wzruszenie u licznej publiczno�ci). 14 kwietnia 2007 r. odby³o
siê 400 przedstawienie tej sztuki. Do dzisiaj wystawiono j¹ ponad 700
razy. W filmach Jerzy Nowak obsadzony by³ najczê�ciej w rolach drugo-
planowych postaci charakterystycznych (¯yów, gestapowców). Wielk¹
kreacjê stworzy³ jako Zucker w filmie �Ziemia obiecana� w re¿yserii
Andrzeja Wajdy. Jesieni¹ 2009 r. nak³adem Wydawnictwa Literackiego
zosta³a wydana biografia Jerzego Nowaka, Publikacja nosi tytu³ �Ksi¹¿ka
o mi³o�ci� i zawiera wspomnienia z dzieciñstwa, studiów, refleksje
o aktorstwie i teatrze. Popularny Pan Jerzy zagra³ w 30 filmach. Zadebiu-
towa³ w �Ziemi obiecanej� (1974). Gra³ m.in. w �Li�cie Schindlera�
91993), �Brat naszego Boga� (1997), �Wied�minie� (2001), �Quo Vadis�
(2001), �Zem�cie� (2002) i �Dzieci Ireny Sendlerowej� (2009). W roku
2005 postanowi³ zrobiæ film, którego tematem bêdzie �mieræ, rzekomo
dowiedziawszy siê o swojej powa¿nej chorobie. Swoje zw³oki zapisa³ w
testamencie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego, gdzie
maj¹ zostaæ spreparowane w formalinie. W 2007 r. powsta³ jednak film
- dokument traktuj¹cy o problemie �mierci jako takiej. Jerzy Nowak gra³
w nim, a re¿yserem by³ Marcin Kosza³ka. Film wzbudzi³ du¿e zaintereso-
wanie mediów, a plotki o chorobie aktora zosta³y zdementowane. Obu
naszym wspania³ym aktorom ¿yczymy w Nowym Roku zdrowia, zdrowia
i dalszych sukcesów.        Jerzy Papiewski

Sprzedam mieszkanie 60,4 m2, ul. Wilcza.
Tel. 606 140 638
Sprzedam mieszkanie w³asno�ciowe
pow. 75 m2 w Kutnie po remoncie. Tel.
0501-669-196, 0501-666-527
Sprzedam mieszkanie o powierzchni
52 m2 z gara¿em. Tel. 0513-284-401
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w³asno�ciowe umeblowane o pow. 49 m2,
3 pokoje, IV pietro, centrum miasta, tel.
0664-01-85-95.
Sprzedam gara¿ w Kutnie Warszawskie
Przedmie�cie. Tel. 0512-335-561
Sprzedam dzia³kê na POD Kutnowianka
- Bielawki, tel. 0695-591-002
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow.
5 tys. m2 w miejscowo�ci Krzesin. Dostêp
do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
Sprzedam magazyn wysokiego sk³ado-
wania o pow. 250 m2 na dzia³ce budow-
lanej o pow. 3100 m2, ko³o Kutna - bardzo
tanio. Tel. 0501-669-196, 0501-666-527
Posiadam do wynajêcia lub sprzedam
magazyn w Kutnie o pow. ok. 400 m2 +
dwa gara¿e + budynek mieszkalny do

remontu na dzia³ce  ogrodzonej ok. 3000 m2.
Tel. 24 355-68-64, 0501-666-527
Posiadam do wynajêcia lokal handlowo-
us³ugowy, centrum Kutna, pow. ok. 90 m2

(nowe budownictwo). Tel. 24 355-68-64,
0501-666-527
Sprzedam schodo³az Scalamobil S20,
urz¹dzenie do transportowania osoby
niepe³nosprawnej wraz z wózkiem po
schodach. Maksymalne obci¹¿enie
130 kg. Tel. 0604-913-028
Sprzedam  akordeon Weltmeister
Cordal, 80 basów, stan bdb.  Tel. 0604-
913-028
Sprzedam bardzo tanio monitor Philips
109S (19``). Tel. 0606-475-184
Sprzedam odzie¿ ci¹¿ow¹ i ubranka dla
ma³ego dziecka, tel. 602-32-46-56.
Sprzedam dom 220 m2 - wysoki standard
na dzia³ce 7500 m2, tel. 0-507-072-007
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 0-507-072- 007
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W dniach 17 i 21 grudnia w Przedszkolu Miejskim nr 15 w godzinach
popo³udniowych odby³y siê spotkania wigilijne, na które dzieci wraz ze
swoimi opiekunami zaprosi³y rodziców i bliskich. Ka¿da z grup przygo-
towa³a program artystyczny a  najstarsza grupa �Motylki� przedstawi³a
�Jase³kê�. Od 14 grudnia trwa³ w tym przedszkolu �Kiermasz �wi¹teczny�,
na którym mo¿na  zakupiæ kartki �wi¹teczne, gliniane Anio³ki, stroiki
i inne ciekawe ozdoby. Pieni¹dze zebrane na kiermaszu przekazane zostan¹
na akcjê WO�P.

WIGILIJNE SPOTKANIE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W spotkaniu uczestniczyli równie¿ zaproszeni przyjaciele firmy
InterYeast oraz go�cie, m.in.: radny Rady Powiatu Zdzis³aw
Sapiejka, dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego Pawe³ Peda, ksi¹dz
Jacek Drzewiecki, ksi¹dz. Tadeusz �wi¹tek. Spotkanie otworzy³
dyrektor firmy Andrzej Szopiñski witaj¹c serdecznie zgromadzo-
nych pracowników i go�ci. Spotkanie u�wietni³ wystêp m³odzie¿y
z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kro�niewicach, która zaprezen-
towa³a �Jase³ka� obrazuj¹ce tradycje, wierzenia wigilijne oraz za-
�piewa³a kolêdy. M³odzie¿ nagrodzono s³odyczami. Wrêczono
równie¿ �wi¹teczne upominki oraz odznaczenia. Z³ot¹ Odznak¹
Specjaln¹ firmy InterYeast uhonorowano Zdzis³awa Gersa za
wybitne osi¹gniêcia w zakresie przeprowadzonych prac remonto-
wych i inwestycyjnych w firmie InterYeast. Z³ot¹ Odznakê
Specjaln¹ firmy InterYeast przyznano Burmistrz Barbarze
Herman za pomoc w rozwi¹zywaniu problemów firmy. Spo�ród
pracowników firmy Z³ot¹ Odznak¹ wyró¿niono m.in: Bart³omieja
Podporê oraz Wojciecha Kosakowskiego za sprawne i wzorowe
przygotowanie firmy do audytu certyfikacyjnego. Dyrektor Andrzej

Certyfikat w imieniu firmy InterYeast odbierali: zastêpca dyrektora
Lech Wo�niakowski i asystentka dyrektora Danuta O¿arek.

Szopiñski przypomnia³ równie¿ o tegorocznym sukcesie firmy,
a mianowicie 4 grudnia 2009 r. na Gali Fair Play w Warszawie
firma InterYeast uzyska³a trzeci ju¿ Certyfikat Przedsiêbiorstwo
Fair Play - tym razem Z³oty. Dyrektor podkre�li³, i¿ firma rozwija
siê bardzo dynamicznie, w planach przewidziana jest dalsza
modernizacja i rozbudowa zak³adu. Firma InterYeast nadal bar-
dzo intensywnie wspó³pracuje z wieloma wybitnymi uczelniami
i instytucjami w Polsce w celu udoskonalania i dalszego posze-
rzania asortymentu  preparatów dro¿d¿owych dla ludzi i zwierz¹t.

ZŁOTA FIRMA

Do dzieci i m³odzie¿y Specjalnego O�rodka Szkolno-Wychowawczego
Nr 1 w Kutnie po raz dziesi¹ty przyjecha³ �wiêty Miko³aj, wys³any przez
firmê Florian Centrum S.A. Powita³a go 30-osobowa grupa wychowanków
tej placówki. Na tym przed�wi¹tecznym spotkaniu sponsora i przyjaciela
O�rodka reprezentowali: prezes firmy Florian Centrum S.A. Grzegorz
Heimann, Magdalena Ladorudzka i Pawe³ Olesiñski. Po otrzymaniu pre-
zentów dzieci razem z go�æmi zjad³y s³odki poczêstunek. �piewano znane
i lubiane przez wszystkich kolêdy. �Dziesiêæ lat spotykamy siê razem.
Ten ma³y jubileusz mogli�my �wiêtowaæ dziêki naszym przyjacio³om, firmie
�Florian Centrum� S.A. powiedzia³a dyrektor O�rodka z Przemys³owej
Iwona Kaca. Jeste�my wdziêczni za pamiêæ o naszych dzieciach i m³o-
dzie¿y, wdziêczni za przyja�ñ i mi³o�æ�. Po otrzymaniu upominku od dzieci
prezes Grzegorz Heimann nadmieni³: �Ten jubileusz jest oznak¹, ¿e
o Was pamiêtamy, a u�miechy na waszych twarzach daj¹ nam pewno�æ,
¿e z upominków od �Floriana� jeste�cie zadowolone. Bêdziemy was wspieraæ
na ile to bêdzie mo¿liwe�.           /A.B./

MIKOŁAJ OD „FLORIANA”

W �wietlicy �rodowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie odby³o siê
wigilijne spotkanie, w którym udzia³ wziêli wszyscy przychodz¹cy do O-
�rodka, czyli 23 osoby. Przygotowano jase³kê pod nazw¹ �Betlejemska
droga� w re¿yserii Anny Ku�min (terapeuta).           /A.B./

BETLEJEMSKA DROGABETLEJEMSKA DROGA



Ostatnie dni nauki szkolnej w starym roku tradycyjnie wype³niaj¹
przedstawienia jase³kowe. We wtorek 22 grudnia 2009 r., zgodnie
z tradycj¹, historiê Bo¿ego Narodzenia opowiedzieli uczniowie
Szko³y Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzur¹ we Wroczy-
nach. Na uroczystym spotkaniu wigilijnym dyrektor szko³y Beata
Cie�lak powita³a proboszcza parafii Nowe ksiêdza Krzysztofa
Ku�mirka, rodziców oraz Radê Pedagogiczn¹. Mali aktorzy ode-
grali jase³ka, do których przygotowywali siê pod kierunkiem
katechetki Iwony Poznañskiej. Uczniowie zostali obdarowani
obfitymi brawami, a ksi¹dz proboszcz nie kry³ wzruszenia, które
towarzyszy³o zarówno jemu jak i pozosta³ym uczestnikom wigi-
lijnego spotkania. Refleksjê nad tajemnic¹ Wcielenia Syna Bo¿ego
i przed�wi¹teczny nastrój wype³ni³o wspólne �piewanie kolêd,
a tak¿e ³amanie siê op³atkiem.

JASEŁKA WE WROCZYNACH

W czasie jego trwania szczególn¹ uwagê przywi¹zywali�my do pozyskania
dotacji z programów unijnych. Podpisali�my umowy, w wyniku których
przyznano nam ³¹cznie 23.704.146,72 z³. W tej kwocie znajduje siê równie¿
dotacja na drogê Stara Wie� - Franki, któr¹ otrzymali�my ze wspólnego
wniosku z innymi gminami w ramach Zwi¹zku Gmin Regionu Kutnow-
skiego. Inne zadania wspó³finansowane z programów unijnych to:
1. Budowa gimnazjum:
- ³¹czna warto�æ projektu 10.160.980,29 z³.
- zakoñczenie robót koniec lipca 2010 r.
2. Przebudowa drogi gminnej Nowe - Pawlikowice:
- ³¹czna warto�æ projektu 4.486.766,55 z³,
- zakoñczenie planowane na wiosnê 2010 r.
3. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miasta ³¹cznie z modernizacj¹ oczysz-
czalni �cieków - zadanie wieloletnie o warto�ci 10.366.145,65 z³ bêdzie
kontynuowane w roku 2010 i zakoñczone wiosn¹ 2011 r.
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego na obiekcie Stadionu Miejskiego,
jako jeden z elementów rozbudowy i modernizacji tego obiektu zakoñ-
czone w roku 2009 o warto�ci 421.878,55 z³.
5. Oczyszczalnie przydomowe - procedura przetargowa obecnie jest
w trakcie, a inwestycja bêdzie kontynuowana w roku 2010 - warto�æ
projektu 558.149,86 z³.
Wykonali�my równie¿ szereg modernizacji i inwestycji w oparciu o �rodki
w³asnego bud¿etu:
1. Kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ w ul. Parkowej (warto�æ 368.666,55 z³)
- wykonawca MZGKiM.
2. Kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ w ul. Kolejowej (warto�æ 383.434,66 z³)
- wykona³ MZGKiM.
3. Kanalizacjê deszczow¹ w ul. Kolejkowej (MZGKiM).
4. Kanalizacjê sanitarn¹ do terenów inwestycyjnych dla pó³nocnej czê�ci
miasta (354.640,43 z³) - wykonawcy Konsorcjum HYDROPOL z Sp. z o.o.
i PEKUM SA (zadanie jest jednym z elementów kompleksowego systemu
kanalizacji miasta).
5. Wykonano przebudowê drogi dojazdowej w miejscowo�ci Pniewko.
6. Nawierzchniê t³uczniowo-¿u¿low¹ drogi Nowe Probostwo - Wola Nowska
- 1.200 mb.
7. Podobn¹ nawierzchniê na drog¹ w miejscowo�ciach Bardzinek 1.750 mb,
G³ogowa 550 mb, Sk³óty (850 mb), Szubsk Du¿y, Szubsk Towarzystwo
(ok. 1.00 mb).
8. Nawierzchniê ¿wirow¹ na drodze Godziêby - Zieleniew (200 mb).
9. Systematycznie prowadzili�my wycinkê zbêdnych zakrzewieñ przy drogach
gminnych rozdrabniaj¹c pozyskane ga³êzie zakupionym równie¿ w 2009 r.
rêbakiem przeznaczaj¹c zrêbki do wykorzystania w piecach CO.
10. Odnowili�my skwer przy placu Wolno�ci dodaj¹c elementy ma³ej
architektury poprawiaj¹ce estetyzacjê miasta.

SKOŃCZYŁ SIĘ 2009 ROK − CZAS NA PODSUMOWANIE: KROŚNIEWICE
11. Wyremontowali�my �wietlicê w Bielicach i Szubsku Du¿ym.
12. Dokonali�my modernizacji �wietlic w Teresinie i Kajewie.
13. Przygotowali�my p³ytê boiska do pi³ki no¿nej na Stadionie Miejskim
³¹cznie z budow¹ odcinka wodoci¹gu do zasilania zraszaczy p³yt.
14. W ramach funkcjonuj¹cego ju¿ monitoringu miasta zainstalowane
zosta³y tak¿e 4 kamery dla potrzeb obiektu boiska, a tak¿e dodatkowe 2
w centrum miasta.
15. Zainstalowano lampy o�wietleniowe w ul. Dêbowej (4 szt.), ul. Po-
znañskiej (3 szt.), ul. Toruñskiej (3 szt. do o�wietlenia boiska wielofunk-
cyjnego), we wsi Kajew (3 szt.), we wsi Bielice (3 szt.) oraz we wspó³pracy
z mieszkañcami 2 lampy w Mi³onicach i 1 lampê w Woli Nowskiej.
16. Rozpoczêli�my modernizacjê ogrodzenia zabytkowego parku miej-
skiego, w I etapie wykonuj¹c bramê do parku wraz z fragmentem muru.
17. Wykonane zosta³y tak¿e nawierzchnie z trylinki na osiedlu Kolejowa 25
przy bloku nr 6, nr 4, plac parkingowy przy bloku nr 6, a tak¿e chodnik
z kostki brukowej przy ul. Parkowej.
Chcê podkre�liæ, ¿e czê�æ materia³ów na chodniki, place i drogi uzyskali-
�my od gospodarstwa rolnego G³ogowa oraz mieszkañców (trylinka ok.
1.000 m2 i gruz budowlany 5.400 t). O nowe elementy wzbogaci³o siê
tak¿e Sk³adowisko Odpadów Komunalnych we Frankach. Powsta³a tam
sortownia odpadów oraz nowoczesna (jedna z dziesiêciu najwiêkszych
w kraju) elektrownia wytwarzaj¹ca pr¹d z biogazu pozyskiwanego ze sk³a-
dowanych tam odpadów. Niew¹tpliwie znacz¹cym wydarzeniem w ¿yciu
gminy by³o oddanie do u¿ytku obwodnicy miasta, która budzi³a i pewnie
przez jaki� czas bêdzie jeszcze budziæ wiele emocji w�ród mieszkañców.
Na pewno jednak sam proces jej budowy spowodowa³ wiele komplikacji
w codziennym ¿yciu gminy. W wyniku d³ugich i czasami trudnych nego-
cjacji uda³o nam siê uzyskaæ dodatkowe korzy�ci dla gminy i jej miesz-
kañców. S¹ do min. nowe nawierzchnie asfaltowe na drodze w miejsco-
wo�ci Kajew (1.500 mb), Morawce (680 mb), ci¹g pieszo-rowerowy
w Pomarzanach (jeszcze w trakcie przystosowywania) oraz przej�cie dla
pieszych przez obwodnicê dla mieszkañców Morawiec i Krzewia (jeszcze
w trakcie budowy). W okresie wiosennym odtworzone zostan¹ tak¿e
drogi zniszczone w trakcie budowy za parkiem w kierunku Pomarzan i za
osiedlem B³onie. Gmina wspó³finansowa³a tak¿e inwestycjê powiatu
(ul. Kolejowa) w ci¹gu drogi od drogi krajowej nr 2 do D¹browic. Przy-
gotowuj¹c siê do budowy dróg w roku 2010 dokonali�my wykupu gruntów
pod ich budowê od mieszkañców Woli Nowskiej, B³onia i Jankowic
(w trakcie realizacji - ³¹cznie ok. 3.500 m2). Opracowany zosta³ tak¿e,
i przyjêty przez Radê Miejsk¹, Plan Rewitalizacji miasta Kro�niewice,
który jest dokumentem niezbêdnym do ubiegania siê o dofinansowanie
unijne na odbudowê i modernizacjê budynków wielomieszkaniowych
w roku przysz³ym i w latach nastêpnych. Bardzo wa¿nym dla przysz³ego
rozwoju gminy dzia³aniem, którego realizacjê rozpoczêli�my w roku 2009

by³o rozpoczêcie procedury poszerzenia granic miasta do linii nowej
obwodnicy. Przeprowadzili�my konsultacje z mieszkañcami i uzyskali�my
wynik pozytywny. Teraz przygotowujemy wniosek i ca³y szereg specjali-
stycznych opracowañ i dokumentów, które zakoñczy z³o¿enie (do koñca
marca) wniosku za po�rednictwem Wojewody do Rady Ministrów. Roz-
strzygniecie w takich sprawach dokonywane jest raz w roku, w lipcu.
Liczymy, ¿e pozytywna decyzja pozwoli nam uzyskaæ ok. 130 ha terenów
dla przysz³ych inwestorów tworz¹cych miejsca pracy. Przedstawione
wy¿ej przedsiêwziêcia s¹ czê�ci¹ dzia³añ roku 2009 naszej gminy. Mamy
nadziejê (wszyscy, którzy mieli swój udzia³ w ich realizacji), ¿e przyczy-
ni³y siê one do rozwoju gminy i dobra jej mieszkañców. Je¿eli nawet
w drobny sposób spe³niaj¹ oczekiwania mieszkañców, to wszystkim,
którzy siê przyczynili do ich realizacji daje to satysfakcjê i poczucie
dobrze przepracowanego roku.

W imieniu W³adz Samorz¹dowych, So³tysów i Prze-
wodnicz¹cych Zarz¹dów Osiedli, Pracowników
Urzêdu Miejskiego, Zak³adów i Instytucji gmin-
nych, inicjatorów i wykonawców dziêkuj¹c za
wspólnie przepracowany rok 2009 ¿yczê mieszkañcom
miasta i gminy oraz wszystkim czytelnikom gazety
udanego 2010 roku.

Julianna Barbara Herman - Burmistrz Kro�niewic


