
POWIATOWE
ŻYCIE KUTNA

www.zyciekutna.pl                           powiatowe@zyciekutna.com.pl

Gazeta Publicystyczno − Promocyjna   Nr 17/559/2021  14.09.2021 r.

Egzemplarz bezpłatny                               ISSN 1507−0212

KORONAWIRUS (C.D.)
� Informacja z 5 wrze�nia: w USA zachorowa³o na Covid-19 ³¹cznie
ju¿ 40.000.000 osób.
� Niezaszczepieni s¹ 29 razy bardziej nara¿eni na Covid-19.
� Na ca³ym �wiecie pandemia Covid-19 zabra³a ponad 110 milionów
miejsc pracy.
� W 39 krajach wykryto now¹ odmiane wirusa Covid-19 - Mu.
� Przed pandemi¹ 64% obywateli Unii Europejskiej czu³o siê wolnymi.
Dzi� - to ledwie 22%.
� Izrael oferuje trzeci¹ dawkê szczepieñ ju¿ ludziom powy¿ej 50 roku
¿ycia. W Polsce tylko dotyczy to osób z zaburzeniami odporno�ci.
Podobnie jak Izrael post¹pi³a Francja.
� Po zaszczepieniu ponad 80% spo³eczeñstwa, Dania znios³a wszystkie
ograniczenia covidowe.
� Prezydent RP Andrzej Duda okre�li³ siê jako zdecydowany prze-
ciwnik obowi¹zkowych szczepieñ przeciwko Covid-19. Wirusolodzy:
�Ryba psuje siê od g³owy�.
� Doktor Pawe³ Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej d/s
Covid-19: �Dlatego wirus tej jesieni bêdzie zbiera³ najwiêksze ¿niwo
w�ród osób niezaszczepionych�.
� Jak stwierdzi³ minister zdrowia Adam Niedzielski nauka stacjonarna
w szko³ach potrwa co najmniej miesi¹c lub dwa.
� Zaszczepionych jest 80% nauczycieli i 30% uczniów w wieku 12-26 lat.
� Szykuj¹ siê bezp³atne urlopy dla ... niezaszczepionych.

PROMOCJA KUTNA

Miêdzynarodowe Targi Sztuki Ludowej w Krakowie, to jedna
z wiêkszych imprez prezentuj¹cych polsk¹ sztukê ludow¹ oraz
rêkodzie³o artystyczne w Europie �rodkowo-Wschodniej, która
stwarza warunki do ratowania tradycyjnego rzemios³a i twórczo�ci
ludowej oraz promocji szeroko pojêtego folkloru.

(ci¹g dalszy - strona 5)

NARODOWE CZYTANIE

W s³oneczne, pi¹tkowe przedpo³udnie na boisku Szko³y Podsta-
wowej we Wroczynach odby³a siê X, jubileuszowa, edycja Naro-
dowego Czytania. Tegoroczna lektura - utwór �Moralno�æ pani
Dulskiej� autorstwa Gabrieli Zapolskiej - to jeden z najs³ynniej-
szych polskich dramatów, który od ponad 100 lat �mieszy i sk³ania
do refleksji kolejne pokolenia czytelników i widzów.

(ci¹g dalszy - strona 5)

NIGDY WIĘCEJ WOJNY!

W parku Wiosny Ludów, przed Pomnikiem Bohaterów Walk nad
Bzur¹, odby³y siê miejskie uroczysto�ci z okazji 82 rocznicy
wybuchu II wojny �wiatowej.    (ci¹g dalszy - strona 15)

W Kutnie po raz 47 odby³o siê �wiêto Ró¿y. To najwiêksze i naj-
starsze wydarzenie kulturalno-rozrywkowe o tematyce ró¿anej
w Polsce! Ju¿ w pi¹tek zostali�my oczarowani niezwyk³ym pokazem
florystycznym �Otulone kwiatami�. To wydarzenie dostarczy³o
wielu wra¿eñ. Piêkne kreacje floralne, zaprojektowane przez
mistrzyniê florystyki Ma³gorzatê Szwagiel, zachwyci³y kutnowsk¹
publiczno�æ. Pokazowi towarzyszy³y efekty �wietlne i pirotechnika.

(ci¹g dalszy - strona 2)

ZA NAMI WYJĄTKOWY WEEKEND

PACHNĄCY RÓŻAMI!

Jakie zmiany szykuje
Minister Edukacji i Nauki ...

Pocz¹tek wrze�nia jest czasem, w którym dyrektorzy, nauczyciele, rodzice
i uczniowie, wracaj¹ do wyzwañ, które niesie za sob¹ nowy rok szkolny.
Dotychczas dotyczy³ on g³ównie uk³adania planu na ca³y rok, zapozna-
wania siê z nowymi zmianami w podstawie programowej, dopasowywania
rodzinnych poranków tak, aby dzieci punktualnie dociera³y na lekcje.

(ci¹g dalszy - strona 4)

W imię narodowej dumy
Uda³o mi siê prze¿yæ II �wiatow¹ wojnê,
tak¿e koszmar stanu wojennego.
Potem nasta³y czasy wzglêdnie spokojne,
a¿ do dnia dzisiejszego.

Dzi� siê znów szykujê do obrony
honoru nowych polskich idea³ów,
bo zagra¿aj¹ nam z ka¿dej strony
wrogowie historycznych IPN-u dyrdyma³ów.

Instytut Pamiêci Narodowej
ma badaæ historiê i dumê odradzaæ.
Komu wiêc przysz³o do g³owy,
by za inne pogl¹dy do wiêzienia wsadzaæ?

Je¿eli jaki� nieuk za przesz³o�æ nas obra¿a,
tak bardzo cierpi nasza duma narodowa,
by przysz³o�æ na obstrukcjê nara¿aæ
i spory z s¹siadami zaczynaæ od nowa?

Kazimierz Ci¹¿ela
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¯YCIE KOLOROWE

Po pokazie mieli�my przyjemno�æ us³yszeæ Anikê Koralewsk¹ � woka-
listkê i Królow¹ Ró¿ 2012 i Aleksandra Klembalskiego � finalistê The
Voice Kids. Nie zabrak³o podziêkowañ dla twórców pokazu, florystów
zaanga¿owanych w przygotowanie �wiêta Ró¿y oraz dla pracowników
KDK. Tradycyjnie �wiêto Ró¿y otworzy³ prezydent Zbigniew Burzyñski
wraz z tegoroczn¹ Królow¹ Ró¿ Kaj¹ Górsk¹.
Znów do naszego miasta przyjechali najlepsi producenci ró¿ z ca³ego kraju.
Mogli�my kupiæ najpiêkniejsze kwiaty i ro�liny ozdobne na Plenerowych
Targach Ró¿anych i na Kiermaszu Ogrodniczym. Nie zabrak³o rêkodzie³a,
kosmetyków i bi¿uterii na Kiermaszu Ró¿anych Ró¿no�ci.
Ulica Królewska po dwóch latach znów zmieni³a siê w Jarmark Ró¿any,
który cieszy³ siê du¿¹ popularno�ci¹ w�ród mieszkañców. Nie inaczej by³o
z Lunaparkiem, który dostarczy³ wiele rado�ci fanom mocnych wra¿eñ,
ale te¿ i najm³odszym uczestnikom imprezy.
Tradycyjnie sercem �wiêta Ró¿y by³a Ogólnopolska Wystawa Ró¿, która
podobnie jak w ubieg³ym roku stanê³a w namiocie przed budynkiem Kut-
nowskiego Domu Kultury. T³umy odwiedzaj¹cych mog³y podziwiaæ naj-
piêkniejsze kwiaty od najlepszych polskich producentów, a tak¿e oddaæ
g³os w plebiscycie publiczno�ci na Najpiêkniejsz¹ Ró¿ê Wystawy.
Wygra³a ró¿a APHRODITE (Hodowca: Rosen Tantau 2006, producent:
Rosarium Szkó³ka Ró¿ Chodun) zdobywaj¹c 497 g³osów, II miejsce otrzy-
ma³a ró¿a Heimatmelodie (491 g³osów), a III Królowa Warszawy (269
g³osów). Ogó³em oddano 5.164 g³osów (w tym: 5.065 wa¿nych).
Wystawie Ró¿ towarzyszy³ tak¿e Profesjonalny Konkurs o Z³ot¹ Ró¿ê
Ogólnopolskiej Wystawy Ró¿ Kutno 2021. Jury przyzna³o nastêpuj¹ce
nagrody: Z³ota Ró¿a - Baranowscy za Heimatmelodie Hans Yurgen Evers
2000, Srebrna Ró¿a - Rosarium Szkó³ka Ró¿ Chodun za Marchenzauber
Kordes 2003, Br¹zowa Ró¿a - Rosarium Szkó³ka Ró¿ za Mozart Lambert
1936. Trofea dla zwyciêzców konkursu ró¿anego w ramach Ogólnopol-
skiej Wystawy Ró¿ ufundowa³a Odlewnia Kutno Sp. z o.o.
Odby³ siê tak¿e, rekordowy pod wzglêdem zg³oszeñ, Amatorski Konkurs
Ró¿any. Z³ot¹ Ró¿ê zdoby³a pani Miros³awa Misiewicz, srebrna trafi³a
do pani Doroty Czajkowskiej, a br¹zowa w rêce pani Moniki Pu�cian.
Wszyscy odwiedzaj¹cy park Traugutta mogli poczuæ siê jak w bajce za
spraw¹ piêknych instalacji florystycznych. Ca³o�ci dope³ni³o o�wietlenie,
które po zmroku dodawa³o ro�linom magicznej aury. Efekty prac prawie
40 florystów z ca³ej Polski by³y bardzo chêtnie fotografowane. Do budowy
niezwyk³ych instalacji u¿yto kilkunastu tysiêcy kwiatów � w tym oczy-
wi�cie ró¿. �wiêto Ró¿y to nie tylko zabawa � odby³y siê równie¿ warsz-
taty z florystami, a w ramach Panelu Ró¿anego mo¿na by³o pos³uchaæ
ekspertów z Polskiego Towarzystwa Ró¿anego, którzy chêtnie dzieli siê
swoj¹ wiedz¹ i do�wiadczeniem.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê piêkna, kolorowa i olbrzymia kon-
strukcja florystyczna, która stanê³a na placu Wolno�ci. Wielka karuzela
pe³na wst¹¿ek i kwiatów s³u¿y³a mieszkañcom jako niezwyk³e t³o do pami¹t-
kowych zdjêæ. Równie czêsto fotografowano siê na tle wielkich skrzyde³.
Plac Wolno�ci, dziêki koncertom, foodtruckom i florystyce, sta³ siê centrum
wydarzeñ w mie�cie podczas tegorocznej edycji �wiêta Ró¿y.
Na odwiedzaj¹cych pawilon muzealno-wystawienniczy czeka³y trzy wystawy:
�Przemijanie�, �Portret Ró¿y�, �W zgodzie z natur¹� oraz �Plac Wolno�ci
� historia miejsca�. W ramach wernisa¿u jednej z nich (�Przemijanie�
Wilhelm Makkink) odby³ siê koncert �Wieczór musicali� Ma³gorzaty
Kustosik.
W programie wydarzenia by³y równie¿ koncerty. Na Scenie Stadion
wyst¹pili Grubson, Enej, Piotr Cugowski i Agnieszka Chyliñska. W ró¿nych
punktach miasta mo¿na by³o pos³uchaæ znanych przebojów w nowych
aran¿acjach w wykonaniu BRASS Federacji, Cyrkowej Orkiestry w to-
warzystwie ¿onglerów oraz duetu Sobiecki&Olesiñski w ramach bloku
Muzyka w�ród ró¿.
Ca³e �wiêto Ró¿y odby³o siê zgodnie z obecnymi wytycznymi G³ównego
Inspektoratu Sanitarnego. By³o bezpiecznie, profesjonalnie i jednocze�nie
atrakcyjnie. Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku � ju¿ bez maseczek �
bêdziemy mogli swobodnie �wiêtowaæ w ten najpiêkniejszy pachn¹cy
ró¿ami wrze�niowy weekend. A teraz dziêkujemy wszystkim za wspólne
47. �wiêto Ró¿y!

ZA NAMI WYJĄTKOWY WEEKEND PACHNĄCY RÓŻAMI!
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¯YCIE POWIATOWE

Powiat Kutnowski z³o¿y³ wnioski o uzyskanie dofinansowa-
nia w ramach Rz¹dowego Funduszu Polski £ad � Program
Inwestycji Strategicznych na poni¿ej wymienione zadania
inwestycyjne:
1) Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E
i Nr 2161E (przewidywana warto�æ inwestycji: 17.000.000,00 z³;
wnioskowana kwota dofinansowania: 16.150.000,00 z³);
2) Budowa instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii
elektrycznej na potrzeby w³asne 9 placówek o�wiatowych
z terenu powiatu kutnowskiego: ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3,

I LO, II LO, SOSW Nr 1, Bursa Nr 1 w Kutnie oraz w ZS
i MOS w ¯ychlinie (przewidywana warto�æ inwestycji:
2.233.000,00 z³; wnioskowana kwota dofinansowania:
2.121.350,00 z³);
3) Budowa budynków sto³ówki dla DPS w Kutnie, ul. Opo-
rowska 27, dla DPS w Wojszycach, oraz dobudowa klatki
schodowej przy budynku DPS w Kutnie w powiecie kut-
nowskim (przewidywana warto�æ inwestycji: 11.781.030,00 z³;
wnioskowana kwota dofinansowania: 10.013.878,00 z³).

W �Staszicu� i �D¹browszczaku� powstan¹
Ekopracownie. Wszystko to dziêki dofi-
nansowaniu WFO�iGW w £odzi.

Powiat Kutnowski otrzyma³ dotacjê
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej
w £odzi na realizacjê utworzenia Ekopra-
cowni w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Gen. J. H. D¹browskiego w Kutnie
oraz w Zespole Szkó³ nr 1 im. Stanis³awa
Staszica w Kutnie.

Zadaniem takiego miejsca jak Ekopra-
cownia jest poszerzanie wiadomo�ci
z zakresu ekologii i ochrony �rodowiska,
uwra¿liwianie na problematykê zagro-
¿eñ �rodowiska oraz propagowanie jego
ochrony, kszta³towanie postaw ekologicz-
nych, zachêcanie do w³¹czenia siê do
udzia³u w ró¿norodnych akcjach proeko-
logicznych, rozwijanie aktywno�ci
badawczej w�ród m³odzie¿y, rozwijanie
poczucia odpowiedzialno�ci za stan
�rodowiska oraz u�wiadomienie, ¿e co-
dzienne czynno�ci, w tym segregowanie
i prawid³owa utylizacja odpadów, maj¹
ogromne znaczenie dla przyrody, kszta³-
towanie pozytywnych nawyków zwi¹-
zanych z wielokrotnym wykorzystaniem
przedmiotów.

Dotacja z WFO�iGW w £odzi na utwo-
rzenie ekopracowni w I LO im. Gen. J. H.
D¹browskiego w Kutnie wynosi:
49.963,00 z³.
Dotacja WFO�iGW w £odzi na utworzenie
ekopracowni w ZS nr 1 im. Stanis³awa
Staszica w Kutnie wynosi: 41.476,00 z³.

NOWE EKOPRACOWNIE
W POWIATOWYCH

SZKOŁACH

POLSKI ŁAD POMOŻE W KILKU INWESTYCJACH
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¯YCIE REGIONALNE

WÓJT – KONTRA SEKRETARZ
- Kiedy podjê³a pani pracê w samorz¹dzie gminy Kutno?
- W samorz¹dzie gminy Kutno rozpoczê³am pracê od 1 lutego 1996 roku
na stanowisku sekretarza gminy Kutno.
- Kiedy �nasta³a� w gminie wójt Justyna Jasiñska?
- Wójt Justyna Jasiñska rozpoczê³a urzêdowanie 22 listopada 2018 roku.
- Kiedy i w jaki sposób otrzyma³a pani zwolnienie i to dyscyplinarne!?
- Rozwi¹zanie stosunku pracy z winy pracownika otrzyma³am 25 stycznia
2019 roku, które zosta³o przes³ane poczt¹ na mój adres domowy.
- O co pani¹ �oskar¿a³a� wójt gminy Justyna Jasiñska?
- Nie chcê obecnie wypowiadaæ siê na ten temat, gdy¿ wyrok s¹du I instan-
cji nie jest jeszcze prawomocny. Po og³oszeniu prawomocnego wyroku
w tej sprawie, szeroko omówiê te �oskar¿enia�. Mogê tylko powiedzieæ,
¿e w mojej ocenie by³y one bezpodstawne, dlatego te¿ z³o¿y³am pozew
do s¹du pracy z roszczeniem o przywrócenie do pracy.
- Ile razy wójt Jasiñska by³a obecna na rozprawach s¹dowych?
- By³a obecna na wszystkich rozprawach s¹dowych.
- Czy przebieg sprawy wskazywa³, ¿e strona pozwana d¹¿y do consensusu?
- Nie odnios³am takiego wra¿enia.
- W pani ocenie, czy wójt gminy Justyna Jasiñska bêdzie siê odwo³ywaæ
od wyroku?
- Sama to o�wiadczy³a w skierowanym do mnie pi�mie, którego �historiê�
krótko przytoczê. Po og³oszeniu wyroku, stosuj¹c siê do obowi¹zuj¹cego
prawa, zg³osi³am gotowo�æ niezw³ocznego podjêcia pracy: pisemnie
i osobi�cie razem z moim pe³nomocnikiem w dniu 18 sierpnia 2021 roku.
Wójt nas nie przyjê³a (chocia¿ by³a w urzêdzie). Zostali�my przyjêci przez
Marka Migalskiego, który przedstawi³ siê jako doradca Pani Wójt i obieca³
umówiæ spotkanie. Nastêpnego dnia zadzwoni³ do mnie z informacj¹, ¿e
nie ma mo¿liwo�ci spotkania siê z Pani¹ Wójt oraz, ¿e otrzymam pismo
w tej sprawie. W owym pi�mie jest informacja o zaskar¿eniu wyroku s¹du
I instancji.
- Czy w pani sprawie wójt upowa¿ni³a do jej obrony pana Marka �mi-
gielskiego, dyrektora zarz¹dzaj¹cego filii Kancelaria w Kutnie dr Filip
�migielski?
- Nic mi o tym nie wiadomo. Na ostatniej rozprawie w dniu 28 kwietnia
2021 roku Wójt przedstawi³a nowego pe³nomocnika w osobie adwokata
dr. Filipa �migielskiego. Marka �migielskiego pozna³am jako doradcê
Wójt Gminy Kutno.
- Jaki by³ wyrok S¹du Pracy w Kutnie?
- S¹d Rejonowy w Kutnie Wydzia³ IV Pracy (cytujê):
�1. przywraca powódkê El¿bietê Koralewsk¹-Kowalczyk do pracy w po-
zwanym Urzêdzie Gminy Kutno na dotychczasowych warunkach pracy
i p³acy,
2. zas¹dza od pozwanego na rzecz powódki kwotê 5110,00 z³ (piêæ tysiêcy
sto dziesiêæ z³otych) tytu³em zwrotu kosztów procesu,
3. nakazuje �ci¹gn¹æ od pozwanego na rzecz Skarbu Pañstwa S¹du Rejo-
nowego w Kutnie kwotê 590,00 z³ (piêæset dziewiêædziesi¹t z³otych)
tytu³em wydatków poniesionych w sprawie.�

Dziêkujê za rozmowê � Andrzej Stelmaszewski

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Niestety, dzi�, po roku nauczania zdalnego i nowych zarz¹dzeniach Ministra
Edukacji i Nauki, Przemys³awa Czarnka, wszystkie osoby zaanga¿owane
w kszta³cenie nowych pokoleñ, mierzyæ siê musz¹ z brakami kadrowymi,
w tym równie¿ dyrektorskimi, wprowadzaniem do szkó³ ideologii, które rz¹d
uznaje za s³uszne, niepewno�ci¹ i pomys³em zwiêkszenia kompetencji kuratorów
o�wiaty, którzy s¹ przed³u¿eniem kontroli w³adzy w województwach.
O wyzwaniach, które czekaj¹ nas w nowym roku szkolnym oraz o ogólnopol-
skiej akcji Wolna Szko³a, w Kutnie na zaproszenie pos³anki z partii Lewica
Razem Pauliny Matysiak dyskutowali: Mariusz Kozarski, prezes Zarz¹du
Oddzia³u Miêdzygminnego Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie, Marek
Æwiek, prezes Okrêgu £ódzkiego Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, Agnieszka
Dziemianowicz-B¹k, pos³anka nale¿¹ca do klubu Lewicy i cz³onkini sejmowej
Komisji Edukacji, Nauki i M³odzie¿y oraz Anita Sowiñska, pos³anka, równie¿
nale¿¹ca do klubu Lewicy. Go�cinnie w rozmowie wziêli udzia³ nauczyciele,
samorz¹dowcy, dyrektorzy szkó³ publicznych i niepublicznych oraz opiekunowie
uczniów.

Szko³y Przemys³awa Czarnka: Kontrola i zastraszanie?
Jednym z tematów poruszonych w debacie, by³o zapowiedziane przez ministra
Czarnka wzmocnienie roli organów sprawuj¹cych nadzór pedagogiczny, czyli
kuratoriów. Kuratorzy s¹ powo³ywani przez Ministra Edukacji i Nauki, to oni
maj¹ odgrywaæ kluczow¹ rolê w zakresie powo³ywania, a tak¿e odwo³ywania
i zawieszania dyrektorów szkó³. Jakie niesie to zagro¿enie?
- Przemys³aw Czarnek chce i wprowadzi to zapewne, dlatego, ¿e ma pe³ne
poparcie swojego obozu politycznego, ¿eby od tej pory, decyzje o tym, czy dany
dyrektor mo¿e byæ nadal dyrektorem szko³y, czy nie, podejmowa³ de facto jed-
noosobowo kurator o�wiaty - t³umaczy pos³anka Agnieszka Dziemianowicz-
B¹k. - Jakie maj¹ byæ kryteria tego, ¿e dyrektorzy szkó³ mog¹ byæ po prostu
dowolnie zwalniani ze swojej pracy przez kuratora? Ano takie, ¿e kurator przyj-
dzie do szko³y, przeprowadzi kontrolê, dojrzy uchybienia, cokolwiek to znaczy,
a jest bardzo szeroko rozumiane, wyda zalecenia naprawcze, czyli takie, ¿eby
tych uchybieñ unikaæ, potem oceni, czy te uchybienia zosta³y zniwelowane, czy
nie. Je¿eli uzna, ¿e nie, to po prostu mo¿e po podj¹æ tak¹ decyzjê, ¿eby dyrektora
nie by³o. Nie musi pytaæ o zgodê rady rodziców, nie musi pytaæ rady pedago-
gicznej, nie musi pytaæ o zgodê organu prowadz¹cego, mimo, ¿e to samorz¹d
p³aci za budynek i utrzymuje o�wiatê lokaln¹. Ale do gadania nic nie bêdzie
mia³.
Tak samo sytuacja bêdzie wygl¹da³a w przypadku nauczycieli. Jak na zmiany
zapatruje siê Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego?
- Atmosfera, która przed nami w tym roku szkolnym siê rysuje jest bardzo
niepewna. Nauczyciele s¹ pe³ni obaw i w¹tpliwo�ci co bêdzie dalej. W jakim
kierunku te zmiany pójd¹ - odpowiedzia³ Marek Æwiek, prezes Okrêgu £ódz-
kiego Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. - Przy tej wszechw³adzy kuratorów
o�wiaty, któr¹ szykuje nam minister Czarnek, dyrektor faktycznie bêdzie móg³
byæ w ka¿dym momencie i w ka¿dej chwili odwo³any, nawet bez wypowiedzenia
- potwierdzi³.

W dalszej czê�ci wypowiedzi pan Æwiek opowiedzia³ o sytuacjach, w których
dyrektorzy rezygnuj¹ ju¿ ze swoich stanowisk, a w przypadku konkursów nie
ma chêtnych do objêcia wakatów. Jego wypowied� w dalszej czê�ci uzupe³ni³
Mariusz Kozarski, prezes Zarz¹du Oddzia³u Miêdzygminnego Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie mówi¹c wprost:
- Nikt nie chce podj¹æ tej rêkawicy, nic nie chce braæ na siebie takiej ogromnej
odpowiedzialno�ci. Tak naprawdê byæ ubezw³asnowolnionym i uzale¿nionym
od decyzji kuratora.
Pod koniec wrze�nia w mediach pojawi³a siê informacja, ¿e w Polsce brakuje
10000 nauczycieli. Ale równie¿ tego pan Czarnek nie potraktowa³ powa¿nie
i mówi³, ¿e jest to normalna sytuacja, która powtarza siê co roku.
Pani pos³anka Anita Sowiñska w jednej ze swojej wypowiedzi zwróci³a uwagê
na zdrowie psychicznie uczennic i uczniów. - Nie zapominajmy, ¿e czê�æ uczniów
w tej chwili bardzo siê cieszy, ¿e w koñcu wróci do szko³y i spotka siê z rówie-
�nikami. Czê�æ z nich prze¿ywa te¿ ogromny stres - przypomnia³a.
W trakcie prawie dwugodzinnej debaty pos³anka Paulina Matysiak przypo-
mnia³a o swoim dzia³aniu, dziêki, którym odkry³a, ¿e Ministerstwo Edukacji
i Nauki wytypowa³o uczelnie wy¿sze, które maj¹ kszta³ciæ nauczycieli etyki
w ramach studiów podyplomowych. Wiêkszo�æ z nich ma charakter katolicki,
w tym jedna z nich zwi¹zana jest z Ojcem Rydzykiem. Kontrowersje wzbudza
fakt, ¿e do dzi� kryteria doboru akurat tych szkó³ s¹ niejasne. Wed³ug rz¹du
kierowano siê fachowo�ci¹ i po³o¿eniem. Niestety nie znamy te¿ kwoty, któr¹
rz¹d zaplanowa³ na ten cel. Zamierza j¹ ujawniæ dopiero po podpisaniu umów.
- W moim przekonaniu rozwi¹zaniem sytuacji by³oby po prostu og³oszenie
konkursu dla wszystkich uczelni. Wtedy trzeba pokazaæ, jakie s¹ kryteria, co
oceniamy. Równie¿ czego chcemy, ¿eby ci nauczyciele, którzy maj¹ siê uczyæ,
dowiedzieli siê na tych zajêciach i jaka bêdzie kadra. Równie¿ wtedy by³oby
wiadomo ile to wszystko ma kosztowaæ - powiedzia³a Matysiak.

Wolna szko³a! Czyli jaka?
W trakcie dyskusji kilkakrotnie wspomniano o ogólnopolskiej akcji Wolna
Szko³a. Na czym polega? Jej organizatorzy chc¹, aby dzieci i m³odzie¿, mieli
mo¿liwo�æ uczêszczania do szko³y, która zapewnia bezpieczeñstwo i szacunek
dla ka¿dego z nich. Takiej, która jest wspólnym dobrej i czê�ci¹ lokalnej wspól-
noty, uczy o szacunku do ró¿norodno�ci, promuje otwarto�æ i partycypacjê
obywatelsk¹ oraz rozwija wiedzê, umiejêtno�ci i przygotowuje do doros³ego
¿ycia. W szkole takiej jest miejsce na ró¿ne pogl¹dy i  umiejêtno�ci, szko³a ta
uczy  postawy otwarto�ci oraz szacunku dla drugiego cz³owieka, dziêki czemu
pozwala lepiej zrozumieæ rzeczywisto�æ w jej ca³ej z³o¿ono�ci oraz m¹drzej
i z wiêksz¹ wra¿liwo�ci¹ podchodziæ do problemów spo³ecznych. Jest otwarta
na wspó³pracê z organizacjami spo³ecznymi i na inicjatywy rozwijaj¹ce i wzmac-
niaj¹ce �wiadomy udzia³ m³odych ludzi w ¿yciu publicznym.Nasza kutnowska
pos³anka Paulina Matysiak wspiera i promuje tê akcjê. Jej szczegó³y i mo¿liwe
formy do³¹czenia mo¿na poznaæ na stronie internetowej https://www.wolnasz-
kola.org/. Symbolem akcji jest czerwona ekierka.

Agata Szerszeniewicz

Jakie zmiany szykuje Minister Edukacji i Nauki i jak im
zaradzić? Kutnowska debata ZNP i posłanek Lewicy.
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KAZIMIERZ PIETRZAK
Z teki grafika

Spacery
Nie sied�my za du¿o w domu,
ruch jest potrzebny dla zdrowia.
Korzystaj¹c z wszelkiej mo¿liwo�ci,
za�wieci korzystna odnowa.

Spacery dodadz¹ rado�ci,
sluchaj¹ odg³osów przyrody.
Koj¹co wp³ynie �piew ptasz¹t
na piêkn¹ wra¿liwo�æ nasz¹.

Mieæ obok przyjaciela,
nawet na czterech ³apach.
On te¿ do tej rekreacji
zawsze chêtnie pomaga.

S³oñce, ³adna pogoda
czeka na ka¿dego,
nie b¹d�my kanapowcami,
bo to co najlepsze,
niechaj bêdzie przed nami.

Danuta Kustosik

O tym, ¿e Pó³nocna Szkocja jest piêkna i atrakcyjnie tury-
styczna mówi swoj¹ prac¹ autor.

Nasze kochane babcie
Jeszcze nie zatar³a siê granica nocy i dnia,
a ty spieszysz na pacierz do ko�cio³a.
Pacierz za córkê, syna i ziêcia
i by wnukom do nauki nie zabrak³o zaciêcia.

Chwila odpoczynku w parku na ³aweczce
i spieszysz, by kupiæ wnukom po jednej s³odkiej bu³eczce.
A wnuki, jak ptaszki co w gnie�dzie czekaj¹,
dziobki otwieraj¹ i z lubo�ci¹ kês po kêsie prze³ykaj¹.

Za dobroæ i wielkie serce bardzo j¹ kochaj¹
i niepytane o mi³o�æ, swojej babci czu³o�æ wyznaj¹.
Ma³e, pulchne r¹czki oplataj¹ jej szyjê
i ca³uj¹c jej policzki g³o�no krzycz¹, niech nam babcia ¿yje.

¯ycie zaczyna siê po sze�ædziesi¹tce,
a u naszej babci po 16-ej i po siedemdziesi¹tce.
Na serial ju¿ si³y nie starcza, zasypia wyczerpana,
byle do jutra, byle do rana.

W ró¿ny sposób mo¿na siê spe³niaæ,
na ró¿ne sposoby swe ¿ycie wype³niaæ.
Wa¿ne, by praca i ¿ycie wyda³y owoce
w tych ciê¿kich czasach, w tej trudnej epoce.

El¿bieta P³ochocka

Kutnowscy twórcy, cz³onkowie Towarzystwa Przyjació³ Ziemi
Kutnowskiej, rze�by: Andrzej Wojtczak, Dorota Stanicka, Mag-
dalena Wojtczak, S³awomir Suchodolski, kowalstwo artystyczne:
Jan Wasiak oraz rêkodzie³o artystyczne: Urszula Jêdrzejczyk
w ramach realizacji  zadania publicznego pn. �Promocja kutnow-
skiej rze�by i rêkodzie³a artystycznego w Polsce� dofinansowa-
nego przez prezydenta miasta Kutna uczestniczyli w 45 jubile-
uszowych Miêdzynarodowych Targach Sztuki Ludowej w Krakowie
w dniach 14�29 sierpnia 2021 r.
Targi s¹ najwiêksz¹ w Polsce imprez¹ promuj¹c¹ sztukê ludow¹,
podczas których nasi twórcy zaprezentowali swoje prace, poka-
zuj¹c tradycje rze�by ludowej regionu kutnowskiego i rêkodzie³a
artystycznego na Rynku G³ównym przebywaj¹cym licznie miesz-
kañcom Krakowa i okolic, turystom, muzealnikom, etnografom
z kraju i zagranicy. Po udziale w targach prace naszych artystów
trafiaj¹ do muzeów i galerii oraz do prywatnych kolekcjonerów
w Polsce i na �wiecie.
Dziêki wystawie naszego regionalnego dziedzictwa i tradycji folk-
lorystycznej nasi twórcy doskonale promowali Miasto Kutno.
Do promocji miasta i twórców pos³u¿y³y tak¿e rozdawane pod-
czas targów informatory, w których umieszczone by³y informacje
o kutnowskich twórcach i Kutnie, doskonale promuj¹ce Kutno �
Miasto Ró¿.            El¿bieta ¯ó³towska

PROMOCJA KUTNA
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Jak informuje IMAGO �jest to sztandarowe wydarzenie o bogatej
tradycji oraz silnej i ugruntowanej marce, którego pocz¹tki siêgaj¹
lat 70-tych XX wieku. Pierwsze Targi Sztuki Ludowej zorganizo-
wane zosta³y w 1973 roku przez CEPELIÊ, której idei jeste�my
kontynuatorami i partnerami. Impreza ta zyska³a niemal od razu
ogromn¹ popularno�æ i niezwyk³e uznanie zarówno mieszkañców
Krakowa, jak i turystów odwiedzaj¹cych nasze miasto, a tak¿e
przedstawicieli twórczych �rodowisk ludowych�.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
We wspólnym czytaniu �Moralno�ci Pani Dulskiej� udzia³ wziêli
zaproszeni go�cie: Marcin Motylewski, dyrektor Biura Pos³a
Tomasza Rzymkowskiego, Piotr Czerbniak, dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Leszczynku, Robert Witczak, dyrektor
Centrum Us³ug Wspólnych, Szko³ê reprezentowali: Beata Cie�lak,
Dyrektor SP Wroczyny, Marzena Majtczak, nauczycielka jêzyka
polskiego i organizatorka akcji oraz uczniowie klasy 8. Czytaj¹cy
wcielili siê w rolê m³odych bohaterów tragifarsy. Podczas spotkania
uczestnicy dowiedzieli siê ciekawostek na temat genezy utworu,
g³ównych w¹tków oraz bohaterów. Przygotowana zosta³a równie¿
gazetka tematyczna oraz prezentacja multimedialna. Druga czê�æ
spotkania by³a typowo warsztatowa i skierowana do m³odzie¿y.
Wszyscy m³odzi uczestnicy akcji Narodowego Czytania zostali
nagrodzeni pami¹tkowymi egzemplarzami ksi¹¿ki z dedykacj¹ od
pos³a Tomasza Rzymkowskiego i wójt Gminy Kutno Justyny
Jasiñskiej. Wszystkim, którzy zdecydowali siê odczytaæ fragmenty
ww utworu, serdecznie dziêkujemy za mi³e spotkanie! Wydarzenie
objête zosta³o Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej.

NARODOWE CZYTANIE
W dniach 24-25 wrze�nia br. odbêdzie siê w Kutnie Kongres
Towarzystw Regionalnych Województwa £ódzkiego pn. �Regio-
nali�ci w s³u¿bie dla spo³eczno�ci Ziemi £ódzkiej�, organizowany
przez Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej. Termin kongresu
zbiega siê z przypadaj¹cym 25 wrze�nia Dniem Regionalizmu.
Do Kutna przyjad¹ przedstawiciele stowarzyszeñ z ca³ego woje-
wództwa, dzia³aj¹cych w sferze kultury i zajmuj¹cych siê ochron¹
dziedzictwa kulturowego ma³ych ojczyzn. W programie znajd¹
siê miêdzy wyk³ady, referaty, prelekcje, debata po�wiêcona wspó³-
czesnym problemom polskiego regionalizmu oraz wizyta studyjna
w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach.
Celem Kongresu jest przede wszystkim wzmocnienie identyfikacji
regionalnej poprzez wspó³pracê pomiêdzy stowarzyszeniami oraz
wymianê do�wiadczeñ; upowszechnianie idei regionalizmu w ró¿-
nych jego ods³onach i konkretnych dzia³aniach; stworzenie forum
wymiany my�li i do�wiadczeñ; sformu³owanie wspólnego stano-
wiska na temat wspó³czesnej roli ruchu regionalnego i jego wp³ywu
na rozbudowê �wiadomych wiêzi z Ma³¹ Ojczyzn¹.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objêli Marsza³ek Wojewódz-
twa £ódzkiego Grzegorz Schreiber oraz Ruch Stowarzyszeñ
Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Kongres jest zadaniem publicznym finansowanym w ramach
Bud¿etu Obywatelskiego Województwa £ódzkiego £ÓDZKIE
NA PLUS na 2021 rok.

Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzy-
skania niepodleg³o�ci oraz odbudowy polskiej pañstwowo�ci.

ZJAZD REGIONALISTÓW
Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

KONGRES TOWARZYSTW REGIONALNYCH
WOJEWÓDZTWA £ÓDZKIEGO

KUTNO � KRO�NIEWICE 24-25.09.2021
PROGRAM
24 wrze�nia (pi¹tek)
Kutno, Centrum Teatru, Muzyki i Tañca, ul. Teatralna 1
10:00-10:20 � Otwarcie Kongresu: wyst¹pienie Bo¿eny Gajewskiej,
prezesa TPZK; wyst¹pienia go�ci; sprawy organizacyjne.
10:20-10:40 � Ks. prof. Henryk Skorowski, Uniwersytet Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Warszawie �Aksjologia regionu�.
10:40-11:00 - Ryszard Bonis³awski, Towarzystwo Przyjació³ £odzi
�Eksploracja przestrzeni miejskiej jako forma kszta³towania to¿sa-
mo�ci lokalnej mieszkañców £odzi�.
11:10-11:30 - Dr Zdzis³aw W³odarczyk, Wieluñskie Towarzystwo
Naukowe �Oficyna z prowincji. 20 lat wydawnictwa <Wieluñskie
Towarzystwo Naukowe>�.
11:30-11:50 � Waldemar Domarañczyk, Towarzystwo Przyjació³
Piotrkowa Trybunalskiego, �Je�li nie my, to kto? Ratowanie zabyt-
ków sztuki funeralnej Starego Cmentarza Rzymskokatolickiego
w Piotrkowie Trybunalskim�.
12:00-12:20 � Lidia Le�niewicz, Towarzystwo Przyjació³ Zgierza
�Rozbudowa tradycyjnych i perspektywicznych wiêzi spo³ecznych
podstaw¹ edukacji regionalnej dzieci i m³odzie¿y�.
12:20-12:40 � Adrian Kut, Stowarzyszenie Historia Koluszek
�Regionalizm w czasach pandemii: przechytrzyæ lockdown�.
12:40-13:00 � Bo¿ena Gajewska, Towarzystwo Przyjació³ Ziemi
Kutnowskiej �Pamiêæ o spo³eczno�ci ¿ydowskiej Kutna to nasza
powinno�æ�.
13:00-14:30 - Przerwa obiadowa, restauracja Villa Garden, ulica
Zduñska 11.
14:40-16:40 � Dyskusja.
17:00 � Koncert.
17:45 - Przejazd do hotelu �Stacja Kutno�, ul. £¹koszyñska 127.

25 wrze�nia (sobota)
Kutno, Centrum Teatru, Muzyki i Tañca; Kro�niewice, Muzeum
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach
9:40 � Przejazd do Centrum Teatru, Muzyki i Tañca.
10:00-11:00 � Debata �Wspó³czesne problemy polskiego regionali-
zmu� cz. 1.
11:15-12:30 � Debata �Wspó³czesne problemy polskiego regionali-
zmu� cz. 2.
12:30-13:00 � Plac Wolno�ci, �Dzieñ Regionalizmu na Wolno�ci�:
happening.
14:30-15:00 - Przejazd do Kro�niewic.
15:15-16:30 - Wizyta studyjna w Muzeum im. Jerzego Dunin-
orkowskiego w Kro�niewicach: prelekcja �Niezwyk³a historia
kro�niewickiego muzeum�, obejrzenie ekspozycji, projekcja filmu
o J. Dunin-Borkowskim.
16:30-17:00 � Przejazd do Kutna, Centrum Teatru, Muzyki i Tañca.
17:00 � Zakoñczenie Kongresu.
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ... Felieton KWD

Z innych szpalt

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Czytelniczy Hyde Park

O 5%, do 17,6 mld euro, wzros³a warto�æ eksportu polskiej ¿ywno�ci
w ci¹gu piêciu miesiêcy br. w porównaniu z poprzednim rokiem.
116 tys. ton malin zebrano w Polsce w 2020 r., co sprawia, ¿e jeste�my
liderem w Unii Europejskiej i pi¹tym producentem na �wiecie.
W bran¿y OZE (odnawialne �ród³a energii) pracuje ju¿ w Polsce ok. 100
tysiêcy osób. G³ównie w obszarze biomasy, ale te¿ fotowoltaiki i energii
wiatrowej.
Ponad 16 tys. spó³ek z kapita³em ukraiñskim dzia³a ju¿ w Polsce.
Ponad 42% szkó³ ma problem ze znalezieniem nauczycielki etyki. Na
prawie 35 tys. szkó³ jest nieca³e 4 tys. etyków.
Daniel Passent, komentator: W Polsce niczego nie robi siê na sto procent,
to i dyktaturê mamy kulaw¹. Nasz¹, polsk¹ dyktaturkê. �Polityka�
Karolina Gruszka o �wiecie celebrytów: Dzieci i m³odzie¿ bezkrytycznie
traktuj¹ media spo³eczno�ciowe jako prawdê, a to bardzo czêsto jest
tylko kreacja, nasi¹kniêta cynizmem, z³ymi emocjami. Toksyczna.
Stanis³aw Tym o Zbigniewie Ziobrze: Sêdziowie, którzy nie zasiêgn¹ opinii
ministra przed wydaniem wyroku, wydadz¹ wyrok na siebie.
Prof. Zbigniew Miko³ejko o studentach: A¿ 30-40% studentów nie
powinna znale�æ siê na uczelniach.

Amnezja narodu emigrantów
W latach 80 wyjecha³o na sta³e ponad milion Polaków. To nie byli ucieki-
nierzy polityczni, tylko emigranci ekonomiczni. Robert Walenciak

Przegl¹d nr 36 (1130), 30.08-5.08.2021 r.

Konsumpcyjny sza³ utrwala inlacjê
Ceny towarów i us³ug konsumpcyjnych wzros³y w sierpniu o 5,4% rok do
roku, najwiêcej od 20 lat. Na kolejny rekord trzeba poczekaæ kilka
miesiêcy.

W szpitalu pomagaj¹ nie ³ó¿ka, ale ludzie
- Dzisiaj mamy 575 publicznych szpitali, w tym 301 powiatowych. Chcemy
unowocze�niaæ, a nie zamykaæ, jak chce opozycja twierdz¹c, ¿e wy-
starczy 130 placówek - mówi³ podczas konferencji prasowej Mateusz
Morawiecki.
- Powo³ujemy fundusz wielko�ci 7 mld z³, s³u¿¹cy unowocze�nianiu
szpitali, choæby przez wymianê 90 tys. ³ó¿ek dla pacjentów, 7 tys. ³ó¿ek
na oddzia³ach OIOM czy zakup 400 nowoczesnych ambulansów.

Rzeczpospolita, 01.09.2021 r.
503 tys. emerytów ci¹gle pracuje. Na umowê o pracê, zlecenie itp. - 56,4%,
jako prowadz¹cy dzia³alno�æ gospodarcz¹ - 42,6%.
Gmina Podkowa Le�na (pod Warszaw¹) jako pierwsza przekroczy³a próg
67% zaszczepionych mieszkañców i dostanie 100 tys. z³ rz¹dowej pre-
mii. Na koniec sierpnia w czo³ówce s¹: Warszawa (65,5%), Poznañ
(64,8%), Wronki (64,5%), Raszyn pod Warszaw¹ (64,4%) i Ustronie
Morskie (64%).
5,4% - taki by³ w sierpniu wzrost inflacji mierzonej rok do roku.
Aleksander Kwa�niewski o W³odzimierzu Czarzastym: Nie rozumiem,
dlaczego siê zawiesza ludzi, dlaczego siê kogo� nie przyjmuje. Przeciwko
temu protestujê z ca³ego mojego wnêtrza.
Henryk Martenka o Mateuszu Morawieckim: Umie zmieniæ zdanie bez
najmniejszej fatygi umys³owej, wiêc mo¿e siê nad uchod�cami rozp³akaæ
i pos³aæ im karton ró¿añców.         Przegl¹d nr 37 (1131), 5-12.09.2021 r.
PiS ogranicza wolno�æ s³owa i prawa obywatelskie. Pierwszy od 40 lat
stan nadzwyczajny w Polsce!     Angora nr 37 (1630), 12.09.2021 r.

Wyp³ata zaliczek unijnych i w tym roku (�dziêki� pandemii Covid-19
i suszy) nast¹pi ju¿ od 18 pa�dziernika. Resztê rolnicy otrzymaj¹
w terminach 1 grudnia 2021 do czerwca 2022 r. Masz babo placek!
Ceny w górê! Wed³ug GUS-u od pocz¹tku roku m¹ka podro¿a³a
o 3,6%, a produkty m¹czne o 5,9%. Przyk³adowo pszenica by³a dro¿sza
o 30% ni¿ w roku ubieg³ym ... Ale nie bêd¹ to wysokie zyski dla
rolników, gdy uwzglêdnimy wzrost kosztów (np.: pracowników, �rod-
ków produkcji, transportu). Masz babo placek!
Trochê wie�ci z wielkiego �wiata ... Rocznie produkuje siê na ca³ym
�wiecie 800 milionów ton owoców, na obszarze 70 mln ha. Coraz
trudniej o sezonowych pracowników. St¹d ciekawy jest przyk³ad
Izraela, gdzie za³o¿ona w 2017 r. firma Tevel opracowuje ... lataj¹ce
roboty do zbioru owoców. Masz babo placek!
W Polsce szaleje ASF! Natomiast usta³y odstrza³y sanitarne dzików,
g³ównych nosicieli wirusa. My�liwi twierdz¹, ¿e nie mog¹ polowaæ,
gdy¿ nie maj¹ ch³odni do przechowywania pad³ych sztuk! Ki diabe³?
Dr¿¹ rolnicy o to, czy u nich lub u s¹siada nie wybuchnie zaraz kolejne
ognisko afrykañskiego pomoru �wiñ. Masz babo placek!
W wiekszo�ci Polacy stoj¹ murem za rolnikami i popieraj¹ postulaty
gospodarzy. Ich wyrazicielem jest Agrounia! Dlaczego wiêc minister
i premier spotykaj¹ siê z jakimi� pseudorolnikami, a nie faktycznymi
reprezentantami wsi!? Pytanie �za dziesiêæ punktów�!? Przecie¿ postu-
laty tej organizacji, faktycznie partii, s¹ bardziej biznesowe i ³atwiejsze
do realizacji ni¿ pierwsze postulaty - Samoobrony. No, mo¿e inaczej
jest z wnioskiem o �wywalenie� ministra rolnictwa. Masz babo placek!

Kto w Kutnie dawno nie by³, ten mo¿e nie wiedzieæ, ¿e miasto
jest organizatorem jednej z najwiêkszych w Polsce kulturalno-
handlowych imprez ró¿anych. Z udokumentowanych informacji
wynika, ¿e wysadzono w nim ju¿ co najmniej sto tysiêcy tych
krzewów. Licz¹c skromnie, na jednym z nich ro�nie co najmniej
10 kwiatów, a wiêc w naszym miasteczku mamy oko³o MILIONA
RÓ¯. S¹ ju¿ prawie wszêdzie: w parku Traugutta i Wiosny Ludów,
rondach i pasach zieleni, wzd³u¿ ulic, przed szko³ami, szpitalem,
w przydomowych ogródkach, dzia³kach, o�rodkach itepe, itede.
Wiêc doczekali�my siê, ¿e majowy Piknik W�ród Ró¿ i wrze�niowe
�wiêto Ró¿y odby³y siê ju¿

W KUTNIE - MIE�CIE RÓ¯.
Jeszcze s¹ rygory pandemii, dlatego te¿ w trzydniowe �wiêto Ró¿y
wystêpy gwiazd zorganizowano na stadionie miejskim. Trochê
�popsioczyli� kibice, bo �trzecioligowcy� musieli miast �u siebie�,
graæ �na wyje¿dzie�. Za to mieli inna atrakcjê, ¿artobliwie okre-
�laj¹c �jedn¹ na 100 lat�. Szkoda tylko, ¿e tak ma³o kibiców wziê³o
udzia³ w derbach nieistniej¹cych ju¿ klubów �Kutnowianki�
i �Czarnych� na stadionie przy ul. Oziêb³owskiego. Za to wielce
skar¿yli siê na fakt, ¿e zniszczy siê murawa boiska!? Chocia¿ my
wiemy, ¿e sprzedano wszystkie bilety (�po z³otówce�), jednak przy-
sz³o na stadion w sumie niewielu ludzi. Mo¿e przestraszyli siê, ¿e
podano informacjê, ¿e we�mie w tych wystêpach 250 niezaszcze-
pionych osób. Pozytywnie oceniam te¿ pi¹tkow¹ inauguracjê
�wiêta Ró¿y na p³ycie nowego placu Wolno�ci. Prawid³owo
wyprowadzono z KDK wystawê ró¿. Chyba ju¿ tak bêdzie na
sta³e!? Trochê dziwne by³o usytuowanie na placu Pi³sudskiego
�Lunaparku�. �Czy to mia³o co� wspólnego z bezpieczeñstwem
pandemicznym!?� - pytaj¹ czytelnicy ...
W Kutnie ró¿e s¹ �na 102�. Poniewa¿ pierwsze gospodarstwo
ogrodnicze braci Arona i Kastriela Eizyków powsta³o w 1919 r.
Pó�niej najwiêksz¹ s³awê osi¹gn¹³ Boles³aw Wituszyñski (zdo-
bywca bodaj¿e konkursowych o�miu Z³otych Ró¿) i hodowca
takich odmian tych kwiatów: �Kutno�, �Marylka�, �Miko³aj
Kopernik�.
Oficjalnie tegoroczne �wiêto Ró¿ (wcze�niej Jarmark Ró¿any) jest
47 w historii, ale prawd¹ jest, ¿e I Wystawê Ró¿ zorganizowano
ju¿ w 1968 roku ... Dobrze, ¿e miasto Kutno sta³o siê Miastem
Ró¿. Szkoda tylko, ¿e uby³o nam ich ... hodowców.

Andrzej Stelmaszewski

Zagrożenie
Ludzie walcz¹ z chorobami
Coraz bardziej skutecznie.
Jednak w starciu z wirusami
Nie mog¹ czuæ siê bezpiecznie.

Jedyn¹ obron¹ s¹ tu szczepienia.
By zahamowaæ epidemiê, musz¹ byæ masowe.
Niechêæ przed nimi budzi zdziwienie.
Czemu ludzie siê nie broni¹, zachodzê w g³owê.

Niszczenie punktów szczepieñ to zbrodnia,
Tam przecie¿ ratuj¹ ¿ycie.
Takie czyny bywaj¹ co dnia.
Atakuj¹cy szczepi¹cych, to zwykli bandyci.

Kazimierz Ci¹¿ela

Pracê na stanowisku zastêpcy dyrektora Kutnowskiego Szpitala
Samorz¹dowego Sp. z o.o. podj¹³ Bartosz Serenda (m.in. by³y prze-
wodnicz¹cy powiatowego SLD i obecny radny powiatowy). Jak
to uzasadni³ prezes lecznicy Artur Gur: �W Spó³ce bêdzie odpo-
wiada³ za komunikacjê i informowanie o dzia³aniach szpitala,
szczególnie w trudnym okresie pandemicznym z uwzglêdnieniem
mo¿liwych sytuacji kryzysowych, relacjê z pacjentami/klientami,
wspó³pracê z organizacjami zewnêtrznymi i otoczeniem lokalnym
spó³ki, organizacjê wydarzeñ spo³ecznych, promocjê dzia³añ proz-
drowotnych i profilaktycznych, trwa³¹ zmianê wizerunku spó³ki
na rynku lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, a w wyniku
tych dzia³añ za budowanie nowej jako�ci i nowej marki kutnow-
skiego szpitala.�
�Humor, czy satyra?�. Tym bardziej, ¿e pan S. od dawna �ucho-
dzi³ za naczelnego krytyka KSS�. Poza tym szpitale, w tym
i kutnowski, potrzebuj¹ wiêcej co najmniej dobrych lekarzy
i pielêgniarek, a nie kolejnych ... urzêdników.   Jan Widz

DYREKTORSKI KRYTYKANT!?
Polski rz¹d ma du¿y problem z Uni¹ Europejsk¹, która prze-
sta³a wierzyæ w ba³amutne zapewnienia, ¿e polskie s¹dy s¹
niezale¿ne od w³adzy rz¹dowej. Równie¿ cierpliwo�æ
Komisji Europejskiej i Trybuna³u Sprawiedliwo�ci Unii
Europejskiej siê skoñczy³a. Gro¿¹ nam wysokie kary za
�wiadome ³amanie prawa i niewykonywanie wyroków
TSUE. Tak¿e Stany Zjednoczone nie chc¹ siê zgodziæ na
przejêcie i likwidacjê niezale¿nych mediów. Na dodatek s¹
k³opoty z uchwaleniem Polskiego £adu i pozyskaniem
pieniêdzy z Unii. Bior¹c pod uwagê ilo�æ konfliktów wy-
wo³anych przez w³adzê oraz wagê narastaj¹cych problemów
spo³ecznych, klimatycznych i gospodarczych, pomys³em na
wyj�cie z klinczu mo¿e byæ rekonstrukcja rz¹du. W ramach
tej rekonstrukcji mo¿na rozwa¿yæ wariant powo³ania
nowych ministerstw. Wiod¹cymi resortami mog³yby byæ:
ministerstwo szczê�cia i dobrego samopoczucia, minister-
stwo s³usznych kroków, ministerstwo prognozowania
dobrej pogody i ministerstwo cudów wszelakich. Zadaniem
nowej w³adzy bêdzie ochrona pañstwa przed obcymi,
zapewnienie swojego szczê�cia i pomy�lno�ci oraz dalsze
utrzymanie w³adzy przynajmniej do czasów koñca zmian
klimatycznych, po których na ziemi zaniknie ¿ycie.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

REKONSTRUKCJA

Tak mo¿na spointowaæ wypowiedzi pani wójt Justyny Jasiñskiej, na ostatniej
Sesji Rady Gminy Kutno. Wcze�niej us³yszeli to cz³onkowie Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy. W sumie:

RADNI - WARA OD GMINNYCH DOKUMENTÓW!?
I dalsza refleksja ... Jest tylko jeden, jedyny cz³owiek, mój agent, który
wie wszystko o moich  poczynaniach (bez - ?) - prawnych. Zreszt¹ tym
razem pani Wójt i demoniczny dyrektor �nie grali ca³kiem do jednej bramki
...�. Pan Marek �migielski, notabene równie¿ dyrektor zarz¹dzaj¹cy fili¹
biura prawnego dr Filipa �migielskiego mówi³ (czy tylko megalomañsko,
gdy¿ jest to oczywista bzdura) �o tomach akt, jakie wystêpuj¹ w spra-
wach prowadzonych na rzecz gminy Kutno�. Tak¿e liczba spraw siê im
nie zgadza³a! Dyrektor twierdzi³, ¿e jest ich du¿o, Wójt odwrotnie!? Summa
summarum ów pan przyzna³, ¿e za us³ugi Kancelarii syna - od lutego -
gmina wyp³aci³a ju¿ 100.000 z³otych!!! Wójt twierdzi³a, ¿e by³o tych
wyp³at wiêcej. Jak twierdz¹ czytelnicy: �Za jedn¹ sprawê!?�

A MIA£O BYÆ BEZP£ATNIE!?
Dlaczego wiêc Rada Gminy Kutno nie nakaza³a pani wójt zaprzestania
jakiejkolwiek wspó³pracy - za du¿e pieni¹dze podatników - z firm¹ panów
�migielskich!? Poprzednicy nie korzystali z takich, specyficznych us³ug,
a gmina funkcjonowa³a - dobrze. Ma racje internauta, który pyta: �Czy
jest jaka� instytucja, przed któr¹ ta pani nie bêdzie mia³a nic do ukrycia
i wyka¿e na co id¹ publiczne pieni¹dze? To przecie¿ jej obowi¹zek, bo
nie p³aci z w³asnego portfela, tylko podatników�. Ale sprawy nie dotycz¹
tylko kosztów obs³ugi prawnej gminy ... (to tylko jak twierdz¹ P.T. Czy-
telnicy: �Czubek góry lodowej�). Przypomnijmy, ¿e ju¿ od ponad roku
¿¹daj¹ oni pe³nej kontroli bie¿¹cych wydatków gminy Kutno, a m.in. pra-
wid³owo�ci w rozliczeniu kosztów inwestycji, remontów czy zakupów.
Równie¿ wszystkich imprez organizowanych przez pani¹ wójt (³¹cznie
z dotacjami sponsorów). �Rozdmuchanych� kosztów obs³ugi prawnej. A¿
trzy osoby! Ustalenia kto sfinansowa³ filmy reklamowe!? �W ci¹gu dwóch
lat wymieniono ju¿ 4-5 dyrektorów Domu Kultury w Leszczynku�. Fak-
tycznie nie ma szans, aby te sprawy prawid³owo sprawdzi³ jaki� audytor
czy RIO, poniewa¿ trzeba mieæ wgl¹d w dokumenty nie tylko gminy, ale
równie¿ np. firmy budowlanej, gastronomicznej itepe, itede. Mo¿e wniosek
do organów kontrolnych posiadaj¹cych takie uprawnienia zg³osi oficjalnie
- Rada Gminy Kutno. Chocia¿by w ramach �swoistej pokuty za czerwcowe,
sesyjne owacje dla pani wójt� ... Niech tak¿e wcze�niej - przed wynikami
takiej kontroli - nie udziela zgody na pseudoinwestycyjne kredyty, gdy¿
mo¿emy jako Polska uzyskaæ �rodki na te cele z UE juz z widocznym opó�-
nieniem, albo ... WCALE!?

MY CHCEMY TYLKO PRAWDY!!!
Czy opisane fakty to fake newsy!? Czy te¿ du¿a afera samorz¹dowa?

Andrzej Stelmaszewski

�Heca na 102 fajerki ...�

GMINA − TO JA!

Jak poda³o Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo³ecznej na koniec sierpnia
by³o zarejestrowanych 961,8 tysi¹ca bezrobotnych (5,8% - stopa bezro-
bocia). Równocze�nie pracodawcy zg³osili 113,3 tysi¹ca wolnych miejsc
pracy.

BEZROBOCIE I WAKATY

W nowym roku szkolnym 2021/ 2022 naukê w 7 szko³ach podstawowych
rozpoczê³o 3.101 uczniów (147 oddzia³ów). Po raz pierwszy w szkolnych
³awkach zasiad³o 416 uczniów. �rednia liczba uczniów w klasie 21,1.
Nauczyciele zatrudnieni w miejskich szko³ach podstawowych: 344, w tym
dyplomowani 207, mianowani 97, kontraktowi 38, sta¿y�ci 2.
Z opieki w 6 przedszkolach miejskich i punktach przedszkolnych skorzy-
sta 1.079 dzieci, w tym 304 dzieci w wieku 6 lat.

Joanna Brylska - kierownik, Biuro Prasowe

UCZNIOWSKA STATYSTYKA
Chcieli�my �zamkn¹æ sprawê� oko³o 100 kg �niêtego karpia w stawach
parku w Leszczynku. Wójt gminy Kutno Justyna Jasiñska �odbi³a�
pa³eczkê i skierowa³a nasze pytania do Stowarzyszenia Wêdkarskiego
�Leszczynek� (bez podania nazwiska prezesa Zarz¹du).
Otrzymali�my enigmatyczn¹ odpowied� od tego Stowarzyszenia, tyle ¿e
okaza³o siê, ¿e bêdzie ono dzia³aæ od 30 grudnia 2021 roku (by³o bez
piecz¹tki i podpisane przez nieupowa¿niona osobê).
W dalszym ci¹gu s¹ wiêc aktualne, czytelnicze pytania, m.in.:
- Kto trzyma³ pieczê nad karpiami w stawach w Leszczynku?
- Kto, imiennie, jest odpowiedzialny za ten skandal?
- Kto wywióz³ (zakopa³) owe ryby?
- Gdzie je zutylizowano?
- Dlaczego sprawê �przyduchy� ryby ukrywano i ukrywa siê w takiej
tajemnicy?

MO¯E WRESZCIE KTO� ODPOWIEDZIALNY
Z GMINY KUTNO NAM ODPOWIE!?

/a.s./

Pisanie na Berdyczów

KTO ODPOWIE!?
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¯YCIE REKLAMOWE

Wydarzeniem towarzysz¹cym Apelowi Pamiêci, zorganizowanemu
przez Towarzystwo Mi³o�ników Historii ̄ ychlina i Urz¹d Gminy
w ¯ychlinie w 101 rocznicê Bitwy Warszawskiej w dn. 16 sierpnia
2021 roku by³o ods³oniêcie plenerowej wystawy fotograficznej
pod murem cmentarza pt. �P³ock: miasto � bohater Bitwy War-
szawskiej�. By³a to pierwsza taka wystawa, jednak¿e ilustrowa³a
i dope³nia³a podjêt¹ tematykê podczas Apelu. Obecnie jest  zain-
stalowana w Urzêdzie Gminy w ¯ychlinie. W przysz³o�ci bêdzie
j¹ mo¿na obejrzeæ w ¯DK, a potem zostanie wyeksponowana
w szko³ach.
Przygotowuj¹c siê do tegorocznego Apelu Pamiêci i towarzysz¹cej
mu wystawy cz³onkowie Towarzystwa Mi³o�ników Historii
¯ychlina byli 11 sierpnia br. na wycieczce badawczej w P³ocku.
To miejsce najbli¿ej ̄ ychlina, gdzie toczy³y siê walki w 1920 roku.
P³ock jest te¿ naszym by³ym miastem wojewódzkim (1975-1998).
Chcieli�my oddaæ ho³d bohaterom tej bitwy, pochowanym na
Cmentarzu Miejskim, Cmentarzu Garnizonowym, na cmentarzu
P³ock-Radziwie i cmentarzu P³ock-Trzepowo, które odwiedzili-
�my i zapalili�my znicze na mogi³ach. Na  Bratniej Mogile, gdzie
spoczywa 99 obroñców, w tym harcerzy, te¿ zapalili�my znicz
i z³o¿yli�my wi¹zankê kwiatów.
Za bohatersk¹ walkê w obronie wolno�ci Ojczyzny P³ock otrzyma³
miano miasta � bohatera. W dn. 10 kwietnia 1921 r. marsza³ek
Józef Pi³sudski osobi�cie odznaczy³ miasto Krzy¿em Walecznych,

jako drugie takie miasto po Lwowie, który otrzyma³ order Virtuti
Militari. Podczas naszej wycieczki po P³ocku zobaczyli�my wiêk-
szo�æ miejsc zwi¹zanych z walk¹ p³occzan przeciw bolszewikom.
Obejrzeli�my tablice upamiêtniaj¹ce j¹ na Odwachu i na ratuszu,
w kruchtach kolegiaty pw. �w. Bart³omieja (p³ockiej fary) i bazy-
liki katedralnej pw. Wniebowst¹pienia NMP. Obok bazyliki znaj-
duje siê kamieñ z napisem: BOHATERSKIM OBROÑCOM
P£OCKA 18-19 SIERPNIA 1920 r., postawiony w 78 rocznicê
zwyciêskiej bitwy na miejscu z³o¿enia ziemi z barykad p³ockich.
Dziêki kompetentnemu przewodnikowi uda³o nam siê te¿ wej�æ
do ratusza, gdzie w izbie pamiêci zobaczyli�my Krzy¿ Walecznych
i inne dokumenty.
Zatrzymali�my siê z zadum¹ przy Pomniku Obroñców P³ocka 1920
roku na placu Narutowicza. Jest to prawie 11 m kolumna z or³em
na szczycie. Na bocznych �cianach postumentu s¹ umieszczone:
Krzy¿ Walecznych oraz Order Virtuti Militari, a ca³o�æ podpisana:
�Zwyciêskim Obroñcom P³ocka 1920 roku w 100-lecie odzyskania
niepodleg³o�ci, wdziêczni p³occzanie�.
Dziêki tej wycieczce uda³o siê nam skomponowaæ ciekaw¹ wystawê
pt. �P³ock: miasto � bohater Bitwy Warszawskiej�. Na trzech pierw-
szych antyramach mo¿na obejrzeæ fotokopie zdjêæ archiwalnych
i map. Pierwsza ukazywa³a sypanie barykad, a wzniesiono ich 34,
a 12 spo�ród nich otoczono zasiekami oraz bohaterskich obroñ-
ców: ¿o³nierzy, ¿andarmeriê, harcerzy, ludno�æ cywiln¹, druga
dotyczy³a podpisania 18 marca 1921 r. traktatu pokojowego
w Rydze, który koñczy³ wojnê polsko-bolszewick¹ i wyznacza³

PATRIOTYCZNA WYSTAWA

granice pañstwa polskiego na wschodzie. Trzecia antyrama uka-
zywa³a odznaczenie miasta � bohatera Krzy¿em Walecznych przez
marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w dn. 10 kwietnia 2021 r. oraz jego
obroñców: 50 osób orderami Virtuti Militari i 64 osób Krzy¿em
Walecznych, w tym kilku harcerzy. Kolejne tablice ukazywa³y
miejsca pamiêci we wspó³czesnym P³ocku, odwiedzone przez
cz³onków TMH¯.
Wystawê przygotowali: Anna Wrzesiñska i Jacek Jó�wik.

Prezes Towarzystwa Mi³o�ników Historii ¯ychlina
Anna Maria Wrzesiñska
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(...) Nadszed³ tragiczny wrzesieñ. Rano, l wrze�nia 1939 roku,
samoloty hitlerowskie zrzuci³y pierwsze bomby w pobli¿u Kutna,
na poci¹g pasa¿erski linii £ód� - Kutno. W nastêpnych dniach
bombardowa³y stacjê, sparali¿owa³y jej pracê, ruch poci¹gów,
pozostawiaj¹c setki zabitych i rannych. Zniszczono tory, budynki
i urz¹dzenia stacyjne. Brak ³¹czno�ci telefonicznej wykorzysty-
wali wrogowie, rozsiewaj¹c fa³szywe informacje o zarz¹dzonej
ewakuacji wszystkich kolejarzy w kierunku Lublina. Du¿o ich
posz³o i wielu z nich nie powróci³o ju¿ do swych domów, zginêli
po drodze od ku³ i bomb. 5 wrze�nia nie przyjmowano na stacji
Kutno ju¿ ¿adnych poci¹gów. Na przyleg³ych szlakach i stacjach
sta³y poci¹gi, jeden za drugim, z wygaszonymi parowozami, z braku
wêgla i wody. Trwa³ jeszcze zaciek³y opór i brawura bojowa
¿o³nierzy polskich na terenie ca³ego kraju, a ju¿ 6 wrze�nia admi-
nistracja stacji Kutno opu�ci³a wêze³, pal¹c uprzednio tajne doku-
menty, a wiêkszo�æ kolejarzy nie otrzyma³a ju¿ wyp³aty za miesi¹c
wrzesieñ. Kierownictwo stacji objê³o wojsko, a dowódc¹ wêz³a
zosta³ pp³k. dypl. Dergerporer z nieliczn¹, pozosta³¹ za³og¹.
Zostali miêdzy innymi Wawrzyniec Lelewski, Antoni Bednarz,
Tadeusz Baranowski, Aleksander Kaniepieñ i Wac³aw Ku�miñski.
Ich zadaniem by³o sprawowaæ nadzór nad stacj¹ oraz ochrona trans-
portów z ¿ywno�ci¹, amunicj¹ i benzyn¹, s³u¿¹cych zaopatrzeniu
naszych oddzia³ów wojskowych, pojazdów mechanicznych i samo-
lotów, stoj¹cych w pobli¿u koszar 37 pp na terenie miasta Kutna.
¯ycie na wê�le powoli zamiera³o. 16 wrze�nia Kutno zosta³o opa-
nowane przez armiê niemieck¹. Za wojskiem przybyli zaraz
niemieccy kolejarze, jako kadra do obsady stacji i wêz³a. Byli do
tego przygotowani na d³ugo przed wybuchem wojny, z gotowymi
planami obsady posterunków. Tak te¿ by³o i na innych stacjach
i wêz³ach. W du¿ej mierze przyczyni³a siê do tego �pomoc� tutej-
szych volksdeutschów, jak Dobersztajn, bracia Józef i Karol Rentke
i wielu innych obywateli polskich pochodzenia niemieckiego. Po
przejêciu wêz³a kutnowskiego, ukaza³y siê og³oszenia wzywaj¹ce
wszystkich kolejarzy do natychmiastowego stawienia siê do pracy
pod rygorem i gro�b¹ aresztowania. Hitlerowcy mieli wcze�niej
sporz¹dzone listy kolejarzy kutnowskich, wykonane przez tutej-
szych Niemców. Pracownicy kolejowi zostali zepchniêci na naj-
ni¿sze stanowiska pracy, a pracownicy administracji zatrudnieni
byli jako robotnicy. Przy pomocy polskich kolejarzy Niemcy
zaczêli naprawiaæ uszkodzenia urz¹dzeñ kolejowych, aby jak
najszybciej wywie�æ maj¹tek polski w g³¹b Rzeszy.
Ju¿ w pa�dzierniku 1939 roku, po wcieleniu do Rzeszy wiêkszo�ci
województw polskich i utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa,
rozpoczêto usuwanie wszelkich przejawów polsko�ci, w³¹cznie
z masowymi wysiedleniami Polaków z terenów w³¹czonych do
Rzeszy. Wywóz Polaków do Niemiec, terror, grabie¿e i morder-
stwa dokonywane by³y codziennie.
Spo�ród wszystkich zak³adów pracy w Kutnie, najwiêcej Polaków
pracowa³o na wê�le kolejowym. Pierwsze ich konspiracyjne dzia-
³ania, to zbieranie sk³adek na kwiaty do dekoracji miejscowych
grobów ofiar wojny. Do kolejarskich zbiórek w³¹cza³a siê lud-
no�æ miasta. Dekoratorem grobów by³ inwalida Kargulewicz,
a przy uk³adaniu or³a z bia³o-czerwonych kwiatów, protez¹ nogi
wskazywa³, gdzie i jaki kwiat po³o¿yæ. Przy koñcu wrze�nia Niemcy
zabronili zbierania sk³adek. Z ka¿dym dniem, w wyniku narasta-
j¹cych represji, potêgowa³a siê nienawi�æ do wrogów i ros³a wola
zemsty. Wielu kolejarzy nie wykona³o polecenia w³adz niemiec-
kich i nie odda³o odbiorników radiowych.
S³uchali oni w ukryciu komunikatów stacji zagranicznych o stanie
wojny. Informacje te by³y dla ogó³u Polaków po¿ywk¹ i wzmac-
nia³y wiarê w rych³e zwyciêstwo nad hitleryzmem.
Zamar³e ¿ycie na wê�le odradza³o siê, do Kutna przyjecha³y
poci¹gi z polsk¹ obs³ug¹ z Warszawy, £odzi, Poznania i innych
odleg³ych miejscowo�ci, nawi¹zywano kontakty. (...)
S. Gierula, W. Ku�miñski, J. Krakowiak, W. Przybysz, Historia
ruchu oporu Wêz³a Kolejowego Kutno ps. �Karol� w walce z oku-
pantem hitlerowskim w latach 1939-1945 [w:] Kutnowskie
Zeszyty Regionalne. Tom XXIII, TPZK, Kutno 2019

Historia klubu �Czarni� zwi¹zana jest nierozerwalnie z powsta-
niem i rozwojem na terenie miasta Kutna wêz³a kolejowego. Jego
pocz¹tki to lata 1861-62, kiedy to przez Kutno przeprowadzono
liniê Warszawsko-Bydgosk¹ Kolei Warszawsko-Wiedeñskiej.
W 1927 roku pracownicy zrzeszeni w Zwi¹zku Zawodowym
Maszynistów powo³ali do ¿ycia klub sportowy i nadali mu nazwê
Kolejowy Klub Sportowy �Parowóz�, który przez kilkadziesi¹t
lat swojej wspania³ej egzystencji zmienia³ kilkakrotnie nazwê.
W latach 1932-39 dzia³a³ jako Kolejowe Przysposobienie Woj-
skowe, a po wojnie, do 1949 r., nazywa³ siê Zwi¹zek Zawodowy
Kolejarzy �Ruch�. W latach 1949-56 przyj¹³ nazwê Kolejowy Klub
Sportowy �Kolejarz�, a od 1956 r. wystêpowa³ jako KKS �Kolejarz -
Czarni�. Ostatnia nazwa (od r. 1957) to KKS �Czarni� Kutno.
Sztandarowym sportem kutnowskich kolejarzy sta³a siê pi³ka no¿na.
W okresie miêdzywojennym funkcjonowa³a te¿ sekcja lekkoatle-
tyczna, z której to Miros³aw Król w r. 1938, z okazji otwarcia
stadionu sportowego w Gostyninie, zaj¹³ drugie miejsce w biegu
na 5 km przegrywaj¹c tylko z mistrzem olimpijskim z Los Angeles
(1932) Januszem Kusociñskim. W tym czasie silne by³o te¿ strze-
lectwo. W 1938 roku otwarto nowo wybudowany stadion przy
ul. Siemiradzkiego. Po wyzwoleniu, ju¿ w marcu 1945 r., powo-
³ano Zarz¹d Klubu i rozpoczêto aktywn¹ dzia³alno�æ sportow¹.
Prezesem zosta³ Marian Czerwiñski (ciekawostk¹ jest fakt, ¿e jego
wnuk Marian junior by³ ostatnim szefem �Czarnych�). W pierw-
szym rzêdzie reaktywowano sekcjê futbolu. W roku 1948 powsta³a
sekcja siatkówki i koszykówki, w roku 1949 - sekcja bokserska,
a w 1957 - sekcja szachowa. Dru¿yna pi³karska �Czarnych�
nieprzerwanie nale¿a³a do czo³ówki ³ódzkiej ligi okrêgowej i wal-
czy³a z powodzeniem z takimi zespo³ami jak: Start £ód�, Concor-
dia Piotrków Trybunalski, Lechia Tomaszów Mazowiecki, Widzew
£ód�. Uznanym trenerem by³ Edward Bielicki, który w 1960 r.
wprowadzi³ swój team do III ligi. Najwybitniejszym pi³karzem
by³ Jerzy Skierski, ale najwiêksz¹ karierê zrobi³ Andrzej Witkowski
(czo³owy zawodnik I ligowej Zawiszy Bydgoszcz). Warto zazna-
czyæ, ¿e przy �Czarnych� powsta³a w 2001 r. sekcja kobiecej pi³ki
no¿nej, licz¹ca siê w rozgrywkach regionu ³ódzkiego (trener
Ryszard Strêciwilk). W roku 1958 podczas meczu bokserskiego
Kutno - Hannover (10:10) wystêpowa³o trzech piê�ciarzy Czar-
nych: Tadeusz Kucharski (wygra³ z Lutzke) oraz Ryszard Czaj-
kowski i Stefan Piotrowski. Silna by³a sekcja bryd¿a sportowego
za³o¿ona w 1984 r. przez prezesa Ryszarda Borzuchowskiego.
G³o�no by³o o zespole koszykówki mêskiej prowadzonej przez
Jerzego Dercza i graj¹cej w III lidze. Najm³odsi zawodnicy �Czar-
nych� oparci o SP nr 3, zajêli II miejsce w Poznaniu (r. 1976)
w Ogólnopolskich Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej. Du¿ym zain-
teresowaniem w�ród kolejarzy zintegrowanych w �Czarnych�
cieszy³a siê królewska gra � szachy. Startowali w roku 1956
w pó³fina³ach mistrzostw Polski, a Zbigniew Kmita i Jerzy Rosiñski
byli mistrzami województwa ³ódzkiego, tak jak i dru¿yna �Czar-
nych�, która walczy³a nawet o awans do I ligi. Aktywne by³y rów-
nie¿ siatkarki, które w r. 1951 we Wroc³awiu gra³y w pó³finale
mistrzostw Polski ZS �Kolejarz�. 2 sierpnia 2004 roku powo³ano
nowe stowarzyszenie o nazwie MKS �Kutno-Czarni�. Zdaniem
ówczesnego prezesa £ZPN Miros³awa Wróblewskiego by³o to
optymalne rozwi¹zanie. Dzi� w Mie�cie Ró¿ nie funkcjonuje �Kut-
nowianka�, ani MKS �Kutno� i �Czarni� Kutno. Od roku 2014
roku dzia³a pi³karsko KS �Kutno�. Pozosta³y wspomnienia, ale
jakie!!! � Na pewno dobre.     Jerzy Micha³ Papiewski

Ostatni prezes KS �Czarni� Kutno - Marian Czerwiñski.

AMBITNE STOWARZYSZENIE

WSPOMNIENIA

Wed³ug ró¿nych szacunków II wojna �wiato-
wa �zmiot³a� od 3 do 3,7% ludno�ci, czyli 70
do 85 milionów osób. Podczas I wojny �wia-
towej ofiarami byli g³ównie ¿o³nierze - 95%,
w II wojnie 33% (67% osób cywilnych).
Polska straci³a w ostatniej wojnie �wiatowej
od 5,6 do 5,8 miliona ludzi.

MASAKRA!!!

DWIE ŚWIATOWE WOJNY W 2001 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Zeromskiego
w Kutnie obchodzi³a jubileusz 70-lecia dzia³alno�ci. Tradycja
kutnowskiej ksi¹¿nicy rozpoczê³a siê wraz z powstaniem, 19 marca
1931 r., Biblioteki Sejmikowej im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
oraz Powiatowego Centrum Bibliotek Ruchomych. Czyni¹c zado�æ
prawdzie historycznej, nadmieniæ nale¿y, ¿e pocz¹tki bibliotek
publicznych na Ziemi Kutnowskiej siêgaj¹ oko³o 100 lat. (...)
(...) W koñcu XIX w., na terenie guberni warszawskiej, istnia³y
23 biblioteki uznane za publiczne. Kiedy na terenie powiatu kut-
nowskiego powsta³a pierwsza biblioteka publiczna nie wiemy.
Zdo³ano jedynie ustaliæ, ¿e ju¿ w pocz¹tkach XX w. przy Kut-
nowskim Towarzystwie Dobroczynno�ci funkcjonowa³a biblioteka,
któr¹ kierowa³a Helena Bowbelska, aktywna dzia³aczka o�wiatowa.
Du¿e zas³ugi w jej urz¹dzeniu i upowszechnieniu czytelnictwa
m.in. po³o¿yli: Stefan Chrupcza³owski, Helena Kosiorowa, Aniela
i W³adys³aw £osiñscy, Jadwiga i Boles³aw Otoccy, Lubomira
i Antoni Troczewscy, Zofia ̄ ó³towska. Spo³eczeñstwo do ca³ej akcji
odnios³o siê ze zrozumieniem i wspiera³o j¹ moralnie i materialnie.
Na ten temat napisano: ¿e liczni obywatele �p³acili sk³adki cz³on-
kowskie: zarówno inteligenci, jak równie¿ rzemie�lnik i robotnik
polski, rozumiej¹c, ¿e tu nic na marne nie idzie, ¿e tu idzie walka
z nieprzyjacielem o duszê polskiego dziecka, o mowê ojczyst¹.
Z czasem wydzia³ biblioteczny popad³ w kryzys finansowy i w 1912 r.
bibliotekê zamkniêto, a ksiêgozbiór przekazano Towarzystwu
Ochotniczej Stra¿y Ogniowej (dalej: TOSO). W 1913 r., Zarz¹d
TOSO, po uzupe³nieniu i skatalogowaniu zbioru, uruchomi³ wypo-
¿yczalniê ksi¹¿ek dla stra¿aków i ich rodzin. W 1907 r., kutnow-
skie ko³o Polskiej Macierzy Szkolnej (dalej: PMS) otworzy³o
pierwsz¹, w pe³ni publiczn¹ �centraln¹ bibliotekê�, której zadaniem
by³o stworzenie w mie�cie bazy dla rozwijaj¹cego siê czytelnic-
twa ksi¹¿ki i prasy. Niestety, po oko³o roku dzia³alno�ci, w³adze
carskie rozwi¹za³y PMS i zawiesi³y dzia³alno�æ biblioteki.
Kiedy min¹³ ostry kurs antypolskich prze�ladowañ, spowodowany
wydarzeniami lat 1905-1907, kutnowscy dzia³acze wznowili aktywn¹
pracê o�wiatowo-kulturaln¹ i narodowo-patriotyczn¹. W jej wyniku
na terenie miasta zorganizowano 5 bibliotek, o których A. Tro-
czewski napisa³: �Nie licz¹c bibliotek szkolnych miasto nasze
posiada piêæ czytelni ksi¹¿ek, s¹ to: biblioteka przy Towarzystwie
Dobroczynno�ci, przy Zwi¹zku Robotników Przemys³u ¯elaznego,
dwie wypo¿yczalnie ksi¹¿ek przy ksiêgarniach Porowskiego
i Geista oraz biblioteka za³o¿ona przez miejscowe spo³eczeñstwo
¿ydowskie�.
W 1913 r., miejscowe Polskie Towarzystwo Krajoznawcze otwo-
rzy³o niewielk¹ bibliotekê z czytelni¹, która jak na ówczesne czasy
dysponowa³a licznymi tytu³ami prasy, w�ród których m.in. by³y:
�Dziennik Kujawski�, �Tygodnik Polski�, �Ziemia�, �Biblioteka
Warszawska�. Pierwsze biblioteki by³y organizowane i utrzymy-
wane ze skromnych funduszy spo³ecznych, które nie wystarcza³y
na uzupe³nianie i unowocze�nianie ksiêgozbiorów. Nie by³o te¿
mo¿liwo�ci organizowania nowych bibliotek. Odmiennym i bar-
dzo niepokoj¹cym zjawiskiem by³ brak zainteresowania ksi¹¿k¹
ze strony �redniej i ni¿szej warstwy spo³eczeñstwa. Bibliotekarze
skar¿yli siê, ¿e czytelnictwo jest niewielkie i nie rozwija siê, za�
ksiêgarze uskar¿ali siê, ¿e ksi¹¿ki kupuj¹ tylko nieliczni. Dr
A. Troczewski z ¿alem twierdzi³, ¿e zainteresowania du¿ej czê�ci
spo³eczeñstwa id¹ w niew³a�ciwym, czêsto wrêcz szkodliwym
kierunku. W jednym z artyku³ów napisa³: �... restauracje i szynki
robi¹ kolosalne obroty, w niedzielê gwarno tam i rojno, a w biblio-
tece pusto, bibliotekarka na pró¿no czeka na czytelników (...) smutno
robi siê w duszy uwa¿nego obserwatora, który z ubolewaniem od
szeregu lat nie dostrzega poprawy w�ród ciemnego, niezaradnego
spo³eczeñstwa ma³omiasteczkowego. W �rodowisku spo³eczno-
o�wiatowych dzia³aczy kr¹¿y³a niepochlebna opinia, ¿e �U nas
nie ma braku ksi¹¿ek, ale jest brak czytelników�. Problem by³
o tyle istotny, ¿e na terenie miasta brakowa³o i bibliotek i czytel-
ników. Dla dzia³aczy o�wiatowych i narodowych by³o jasne, ¿e
nie ma i nie bêdzie czytelników, je�li nie bêdzie bibliotek i odpo-
wiedniej ilo�ci szkó³ pracuj¹cych nad ukszta³towaniem u m³odzie¿y
nawyku czytania. Opinie na ten temat zaprezentowano w artykule
pt. Pal¹ca potrzeba, zamieszczonym w �Dzienniku Kujawskim�,
w 1913 r. Wyra¿ono w nim stanowisko, ¿e nieliczne biblioteki
spo³eczne, ma³e prywatne biblioteki mieszczan i ziemiañstwa,
dostêpne dla nielicznych, nie rozwi¹¿¹ powa¿nych problemów:
likwidacji analfabetyzmu, upowszechniania czytelnictwa ksi¹¿ki
i prasy oraz podniesienia poziomu wiedzy i kultury w�ród spo³e-
czeñstwa. Autor artyku³u napisa³: �Brak bibliotek i czytelni
publicznych jest tak ra¿¹c¹ anomali¹ w ¿yciu kulturalnym tak
du¿ego miasta jakim jest Kutno, ¿e tylko u nas, w Królestwie,
zreszt¹ z powodów od nas niezale¿nych, mo¿e siê co� podobnego
zdarzyæ, u nas, gdzie po zwiniêciu Macierzy nie posiadamy ¿adnej
instytucji centralnej w rodzaju np. Towarzystwa Szkoly Ludowej,
której celem byloby zak³adanie bibliotek po miasteczkach
i wsiach�. W 1916 r., kiedy okupant niemiecki zliberalizowa³
politykê wobec Polaków, reaktywowano PMS. (c.d.n.)
�.P. Eugeniusz Walczak (Towarzystwo Przyjaciót Ziemi Kutnow-
skiej - Kutno), Zarys historii publicznych bibliotek miasta Kutna
i wsi powiatu kutnowskiego od pocz¹tków XX w. do 1939 r. [w:]
Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom VI, TPZK, Kutno 2002

HISTORIA BIBLIOTEK KUTNA
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SPORTOWE PRZE¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

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

605-991-655

1000 m2 do 1450 m2 (odga³êzienie
od ul. ¯niwnej), kanalizacja
i woda w granicach dzia³ek. Tel.
601-760-860
Sprzedam gara¿ murowany w ci¹gu
gara¿y - Warszawskie Przedmie�cie
(ko³o myjni samochodowej), cena
36.900 z³. Tel. 504-671-345
Sprzedam dom jednorodzinny
120 m2 wraz z ziemi¹ 1,8 ha przy
trasie A2 w miejscowo�ci Azory
k/Kutna. Tel. 782-757-931
Sprzedam nieruchomo�æ 0,68 ha
z budynkiem 145 m2. Tel. 721-608-267
Sprzedam dzia³ki budowlane
1100 m2 i 1123 m2 w Nowej Wsi
k/Kutna. Tel. 605-538-934
Sprzedam dzia³kê 240 m2 �Z³ota
Ró¿a� z domkiem Tel. 24 254-29-62
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1098 m2. Kutno Jesienna. Tel. 692-
090-034
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
2300 m2 lub mniejsze przy ul. Ko-
nopnickiej. Tel. 660-794-274
Sprzedam dzia³kê 2000 m2 z domem
podpiwniczonym o pow. 120 m2

plus budynki gospodarcze. Okolice
parku Wiosny Ludów, ul. Krzywa.
Tel. 515-122-731
Sprzedam dom, dzia³ka 3200 m2

w Wierzbiu lub zamieniê na bloki.
Tel. 533-889-309
Sprzedam dzia³kê w ROD �Wzgórze�,
ul. Graniczna. Tel. 24 253-37-45
Sprzedam ziemiê 2,18 ha, dzia³ki
budowlane i groch paszowy. Tel.
691-507-568
Sprzedam pole uprawne 4,08 ha
w Go³êbiewie Starym. Tel. 783-
941-932
Sprzedam dzia³kê 380 m2. Ogro-
dzona z altan¹ (pr¹d i woda). ROD
Kutno�Azory. Tel. 506-950-717

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam dom pow. u¿yt. 80 m2,
pow. dzia³ki 1600 m2. Kolonia
Pobórz k/Oporowa. Budynek
gosp. Tel. 721-267-619
Sprzedam dzia³kê 380 m2. Tel.
505-870-487
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51. Tel.
605-072-824
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Kró-
lewskiej. Tel. 519-762-235
Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno
ul. Królewska. Tel. 883-922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla przed-
stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
Wynajmê gabinety lekarskie
w Kutnie przy ul. M.C. Sk³odow-
skiej 46. Tel. 510-991-497
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne. Tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec
na elewacjê budynków. Tel. 519-762-235
Sprzedam dzia³ki budowlane od

Sprzedam posiad³o�æ 1 ha w Kutnie.
Tel. 510-441-170, 607-088-950
Sprzedam u¿ywany piec olejowy
Buderus Logano GM5 ze zbiorni-
kiem 1600 l. Tel. 507-707-409
Przetaczanie tarcz i bêbnów
hamulcowych. Tel. 604-140-241
Sprzedam dzia³kê nr 87 na ROD
przy  ul. Objazdowej w Kutnie. Tel.
889-836-546

PRZEDWOJENNI SPORTOWCY

Wydzier¿awiê Bar przy ul.
Sienkiewicza. �cis³e centrum
Kutna. Tel. 508-243-775

NIEMIECKA CHEMIA,
s³odycze oferuje sklep

ul. Ko�ciuszki (róg ul. Pu³awskiego)
Pon. - Pt. 900 - 1700

Sobota 900 - 1400

KRYCIE PAPĄ
zgrzewalną, malowanie

farbą, smarowanie dachów

781−310−433

Sprzedam dom przy ul. Batorego.
Tel. 661-456-424
Sprzedam piec na paliwo sta³e 15 kW
�Zêbiec� (2018). Tel. 506-578-494
Sprzedam drzwi z bloku 3 szt.,
balkonik do rehabilitacji, ambonê
do nauki chodzenia. Tel. 667-855-257
Oddam ¿u¿el. Tel. 500-042-352
Sprzedam Audi A4, 2008 r., diesel
2.0, bia³y, stan b. dobry. Cena
wstêpna 24 tys. Tel. 507-054-575
Sprzedam dzia³ki budowlane przy
ul. Raszewskiej (od 800 m2). Tel.
608-374-025
Sprzedam Opla Zafirê 1,9 disel,
199 KM z 2006 r., 7 -osob. Tel.
508-193-744
Sprzedam Volvo V40 D4 (2014),
czarny, diesel, 2000 cm3, 190 KM,
I w³a�ciciel w Polsce, 41.900 - cena
do negocjacji. Tel. 507-006-938
Zamieniê mieszkanie 26 m2 (pokój
z kuchni¹, IV p., ma³y balkon, ksiêga
wieczysta, centrum Kutna) na dwu-
pokojowe. Tel. 696-023-530
Sprzedam pomieszczenie miesz-
kalne, magazynowe, gara¿. Trasa
Piatek - Kutno (M³ogoszyn 36). Tel.
780-113-284
Sprzedam dom 180 m2, dzia³ka 600 m2,
wszystkie media. Tal. 667-132-664,
609-211-154
Sprzedam agregat uprawowy 2,3 m,
p³ug 4-skibowy. Tel. 727-609-822
Sprzedam: wózek inwalidzki (ma-

nualny), stary kredens z nadstawk¹
(secesja) do renowacji, stary fotel
(typu tron) do renowacji. Tel. 503-
090-534
Sprzedam stó³ do rzepaku do kom-
bajnu �Class� Merkator 75, szer.
3,6 m. Tel. 667-212-150
Zamieniê mieszkanie 26 m2 (pokój
z kuchni¹, IV p., centrum Kutna,
KW, ma³y balkon) na dwupokojowe.
Tel. 696-023-530
Sprzedam materac rehabilitacyjny
magnetyczny za 20% ceny. Tel.604-
254-132
Poszukujê pracownika - pomoc
dla dekarza. Tel. 781-310-433
Sprzedam 39 m2, parter, ul. Grun-
waldzka. Tel. 519-550-523
Sprzedam dom z budynkiem gospo-
darczym w D¹browicach, pow.
dzia³ki 3400 m2. Tel. 500-594-404
Sprzedam mieszkanie 48 m2, I p.
w ¯ychlinie. Cena 160.000 z³. Tel.
603-258-804
Sprzedam dzia³kê przemys³owo-
budowlan¹ 32.000 m2 w ¯ychlinie.
Tel. 603-258504
Wydzier¿awiê bez czynszu 0,75 ha
ziemi ornej w zamian za wykarczo-
wanie krzewów. Tel. 668-345-916

Dzięciołowski Julian
Porucznik kutnowskiego 37
pu³ku piechoty. Dzia³acz spor-
towy. Cz³onek Zarz¹du Woj-
skowego Klubu Sportowego
�Boruta� w Kutnie.

Erlich Tadeusz
Kapitan kutnowskiego 37 pu³ku
piechoty. Dzia³acz sportowy.
Cz³onek zarz¹du Wojskowego
Klubu Sportowego �Boruta�
Kutno. W latach 1937-1939
cz³onek Zarz¹du Podokrêgu
Pi³ki No¿nej w Kutnie.

Ernest Aleksander
Urodzony 14 kwietnia 1895 r.
w Kutnie. Zmar³ 14.02.1986 r.
Dzia³acz sportowy kutnowskiego
�Soko³a�, cz³onek Zarz¹du klubu.

Ernest Jerzy
Urodzony 20 lipca 1922 roku
w Kutnie. Zmar³ 4.01.1995 r.
Lekkoatleta �Soko³a� Kutno.
Jeden z najlepszych lekkoatle-
tów kutnowskich lat trzydzie-
stych. Reprezentant Kutna.

Falc Sender
Dzia³acz sportowy. Wspó³za³o-
¿yciel ¯ydowskiego Klubu
Sportowego �Makabi� Kutno.

Filipowicz Teodor
Pi³karz �Kutnowianki� z okresu
miêdzywojennego. Dzia³acz
sportowy. Cz³onek Zarz¹du
Podokrêgu Pi³ki No¿nej w Kutnie.
D³ugoletni sêdzia pi³karski.

Finkelnstein Maurycy
Dzia³acz sportowy ̄ ydowskiego
Klubu Sportowego �Makabi�
Kutno.

Florczak Zygmunt
Urodzony 10 grudnia 1915 roku
w Kutnie. Zmar³ 15.12.2000 r.
Piê�ciarz kutnowskiego �Strzelca�.
Reprezentant Kutna. Jeden
z pionierów piê�ciarstwa na te-
renie naszego miasta. Wspó³za-
³o¿yciel i dzia³acz sportowy
ZKS �Spójnia� Kutno. Dzia³acz
Motocyklowego Klubu Sporto-
wego �Ochnia� Kutno.

Foland Edward
Lekkoatleta. Czo³owy zawodnik
kutnowskiego �Soko³a�. Repre-
zentant Kutna.

Frank Ksawery
Urodzony 16 kwietnia 1923 r.
w Cyganach. Zmar³ 4.01.1994 r.
Wspó³za³o¿yciel, dzia³acz i za-
wodnik Motocyklowego Klubu
Sportowego �Ochnia� Kutno.
Z powodzeniem startowa³ w kra-
jowych i zagranicznych rajdach
i wy�cigach motocyklowych.
Zawodnik £ódzkiego i War-
szawskiego Automobilklubu.
Jedenastokrotny mistrz Polski
w rajdach i wy�cigach samo-
chodowych. Reprezentant Polski.

Frankenstein Artur
Dzia³acz sportowy. Wspó³za³o-
¿yciel ¯ydowskiego Klubu
Sportowego �Makabi� Kutno.
Sekretarz klubu. Cz³onek Zarz¹du
Podokrêgu Tenisa Sto³owego
w Kutnie.

From Zygmunt
Urodzony 18 listopada 1900 r.
w Kutnie. Zmar³ 20.11.1983 r.
Kolarz kutnowskiego �Soko³a�.
Uczestnik wy�cigu dooko³a po-
wiatu kutnowskiego. Mechanik
sekcji kolarskiej �Soko³a� Kutno.

Jerzy Tru�ciñski, Ludzie kutnowskiego sportu, For Press, Kutno 2006

NAGROBKI
Najtaniej
w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 2.500 z³

530-810-740
606-590-643

Kradzie¿e, kradzie¿e
Kutnowscy policjanci zatrzymali dwóch mê¿czyzn podejrzanych o kradzie¿
w jednym z marketów na terenie miasta. £upem przestêpców pad³y pude³ka
z cukierkami o ³¹cznej warto�ci prawie 400 z³otych. Okaza³o siê, ¿e jeden
z zatrzymanych, 20-letni mieszkaniec Kutna, kilka dni wcze�niej w tym
samym sklepie równie¿ dokona³ kradzie¿y na kwotê prawie 500 z³otych.
Teraz odpowie za przestêpstwo. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolno�ci.
Drugi zatrzymany 23-latek odpowie za wykroczenie. Do zdarzenia dosz³o
25 sierpnia 2021 r. w jednym ze sklepów przy ul. £¹koszyñskiej. Dwóch
mê¿czyzn wykorzysta³o nieuwagê pracowników i ukrad³o 13 kg cukierków
o warto�ci prawie 400 z³otych. Nastêpnie wybiegli z placówki handlowej.
Powiadomieni o zdarzeniu policjanci z kutnowskiej komendy sprawdzili
monitoring sklepowy i rozpoczêli poszukiwania z³odziei. Tego samego dnia
podczas patrolu mundurowi z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego na jednej
z ulic w Kutnie zauwa¿yli dwóch mê¿czyzn, których rysopis zgadza³ siê
z tym zarejestrowanym na monitoringu. Zostali oni zatrzymani i osadzeni
w policyjnym areszcie. S¹ to mieszkañcy Kutna w wieku 20 i 23 lat. W trakcie
prowadzonych czynno�ci okaza³o siê, ¿e 20-latek kilka dni wcze�niej rów-
nie¿ dokona³ kradzie¿y w tym samym sklepie ró¿nych artyku³ów na kwotê
prawie 500 z³otych. W zwi¹zku z tym, ¿e mê¿czyzna dopu�ci³ siê dwóch
kradzie¿y sklepowych w tym samym miejscu w krótkich odstêpach czasu
odpowie za przestêpstwo. Jak ustalili policjanci mê¿czyzna w przesz³o�ci
by³ karany za kradzie¿e. Jego kompan odpowie za wykroczenie.

O bezpieczeñstwo uczniów
Od 1 wrze�nia policja rozpoczê³a dzia³ania kontrolno-prewencyjne �Bez-
pieczna droga do szko³y�. Jak zawsze g³ównym celem akcji bêdzie czuwanie
nad bezpieczeñstwem i porz¹dkiem w ruchu drogowym w rejonach szkó³
i placówek o�wiatowo�wychowawczych w pocz¹tkowym okresie nauki, po
przerwie wakacyjnej. Zadbajmy wspólnie o bezpieczeñstwo naszych dzieci.
Po d³ugiej przerwie, w pobli¿u placówek o�wiatowo-wychowawczych, na-
le¿y spodziewaæ siê zwiêkszonego natê¿enia ruchu ko³owego i  pieszego.
Policjanci ruchu drogowego ju¿ od kilku tygodni przygotowywali siê do
powrotu dzieci i  m³odzie¿y do szkó³. W ostatnich tygodniach wakacji funk-
cjonariusze sprawdzali stan oznakowania dróg i urz¹dzeñ ostrzegawczo-
zabezpieczaj¹cych. W  przypadku stwierdzenia nieprawid³owo�ci kierowali
pisma do zarz¹dców dróg z wnioskiem o usuniêcie nieprawid³owo�ci lub
o uzupe³nienie oznakowania. W pierwszych dniach nauki policyjne patrole,
pe³ni¹ce s³u¿bê w rejonach szkó³, bêd¹ zwracaæ uwagê na wszystkie niepra-
wid³owe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kieruj¹cych,
jak i pieszych. Bêd¹ przypominaæ kieruj¹cym pojazdami o zachowaniu szcze-
gólnej ostro¿no�ci przed przej�ciem dla pieszych oraz w obserwowaniu drogi
i jej otoczenia. Mundurowi zwróc¹ te¿ uwagê czy pojazdy zatrzymuj¹ce siê
przy szko³ach nie powoduj¹ zagro¿enia bezpieczeñstwa ruchu drogowego
lub jego utrudnienia, a tak¿e na sposób przewo¿enia dzieci. Rodzicu!!! Daj
dziecku dobre wzorce. Nie pokazuj negatywnych zachowañ na drodze.
Zadbaj o podstawow¹ edukacjê dziecka z zakresu bezpieczeñstwa w ruchu
drogowym. Nie zapomnij o elementach odblaskowych. Poka¿ dziecku drogê
do szko³y. Wska¿ przej�cia, po których mo¿e przej�æ na drug¹ stronê ulicy
i poka¿ jak nale¿y siê wtedy zachowaæ. Pamiêtaj, ¿e nie zawsze najkrótsza

droga jest najbezpieczniejsza. W miarê mo¿liwo�ci przez jaki� czas towa-
rzysz dziecku w wêdrówce. Kierowco!!! Zwolnij. Gdy zbli¿asz siê do miejsca,
w którym znajduje siê szko³a, zachowaj szczególn¹ ostro¿no�æ. Pamiêtaj,
¿e w starciu z twoim samochodem dziecko nie ma ¿adnych szans na unik-
niêcie obra¿eñ. Dowo¿¹c do szko³y dziecko pamiêtaj o przepisach dotycz¹-
cych u¿ywania urz¹dzeñ ochronnych. Dowo¿¹c dziecko do szko³y nale¿y
zatrzymaæ siê w miejscu dozwolonym, tak aby nie ograniczyæ widoczno�ci
innym kieruj¹cym i pieszym przechodz¹cym przez jezdniê. Nigdy nie
parkuj w zatoczce autobusowej. Zatrzymaj siê! Je¿eli na jezdni stoi autobus
szkolny �Gimbus� z widocznym znakiem �stop� kieruj¹cy musi zatrzymaæ
siê i czekaæ a¿ znak zostanie schowany. Nakaz ten jest obligatoryjny bez
wzglêdu na istnienie zatoki autobusowej, pasa awaryjnego czy te¿ pobocza.
Dotyczy on wszystkich pojazdów doje¿d¿aj¹cych do miejsca postoju odpo-
wiednio oznakowanego autobusu szkolnego. Nie wyprzedzaj na przej�ciach
dla pieszych i bezpo�rednio przed nimi! Nie omijaj pojazdu, który zatrzyma³
siê w celu umo¿liwienia bezpiecznego przej�cia pieszemu przez jezdniê!

Po¿yteczna akcja
Trwa akcja �Bezpieczna droga do szko³y�. Mundurowi czuwaj¹ nad prawi-
d³owym ruchem pieszym i ko³owym w rejonach placówek o�wiatowych.
Policjanci wrêczaj¹ tak¿e odblaski najm³odszym uczestnikom ruchu drogo-
wego i propaguj¹ wiedzê na temat bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. Przez
pierwsze dni wrze�nia rokrocznie policjanci w tym oczywi�cie s³u¿ba ruchu
drogowego na terenie powiatu kutnowskiego prowadz¹ dzia³ania �Bezpiecz-
na droga do szko³y�. Mundurowi czuwaj¹ nad prawid³owym ruchem pie-
szych, rowerzystów i samochodów w rejonach placówek o�wiatowych.
2 wrze�nia mundurowi pojawili siê równie¿ w rejonach placówek i wrêczali
odblaski najm³odszym uczestnikom ruchu drogowego, a tak¿e rozpowszech-
niali ju¿ wiedzê na temat podstawowych zasad i przepisów na drodze. Poli-
cjanci przypominaj¹: Je�li odwozisz dzieci, m³odzie¿ do szko³y pamiêtaj
o korzystaniu z pasów bezpieczeñstwa oraz przewo¿eniu najm³odszych
w fotelikach bezpieczeñstwa lub innych urz¹dzeniach przytrzymuj¹cych.
Zwróæ uwagê aby zatrzymaæ swój pojazd w miejscu dozwolonym, aby nie
ograniczaæ widoczno�ci innym kieruj¹cym oraz pieszym, którzy przechodz¹
przez jezdniê. Pamiêtajmy, dzieci do lat 7 nie mog¹ poruszaæ siê samodzielnie
po drogach! Kierowcy, pamiêtajcie o zachowaniu szczególnej ostro¿no�æ
w rejonach przej�æ dla pieszych i dostosowaniu prêdko�æ do warunków
panuj¹cych na drodze.

Uznanie dla Grzegorza Langiewicza
�Jest to funkcjonariusz, któremu le¿y na sercu dba³o�æ o bezpieczeñstwo
i spokój mieszkañców ... to cz³owiek pe³en empatii i jednocze�nie profesjo-
nalny w swoim dzia³aniu�. To czê�æ podziêkowañ dla sier¿. szt. Grzegorza
Langiewicza, dzielnicowego z kutnowskiej komendy, które nades³ane
zosta³y do Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie. Na rêce Komendanta
Powiatowego Policji w Kutnie podinsp. Józefa Poredy wp³ynê³y podziêko-
wania dla sier¿. szt. Grzegorza Langiewicza, który na co dzieñ pe³ni s³u¿bê
w Rewirze Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Takie
podziêkowania od obywateli s¹ dla mundurowych najwiêksz¹ nagrod¹ za
niesion¹ im pomoc i s³u¿bê. �P¯K� gratuluje!
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Micha³ Papiewski

Baseball

Pi³ka no¿na

O MISTRZOWSKIE PUNKTY

RekreacjaBoks

Na piêknej Ziemi �wiêtokrzyskiej, w sportowym i powiatowym
Staszowie, odby³y siê mistrzostwa Polski juniorów. Bra³o w nich
udzia³ 150 zawodników, którzy walczyli w 13 kategoriach wago-
wych. Reprezentowali oni 93 kluby z 16 województw. W�ród
piê�ciarzy z ró¿nych regionów kraju by³ 18-letni piê�ciarz
Kutnowskiego Stowarzyszenia Bokserskiego �Stal� Miko³aj
Kowalczyk - mistrz województwa ³ódzkiego w wadze �redniej
75 kg. Towarzyszy³ mu w tych presti¿owych zawodach trener
i kierownik sekcji KSB �Stal� Jerzy Karolewski. W nowoczesnej
hali (2 tysi¹ce miejsc i z basenem) zawodników oklaskiwali m.in.:
Anna Krupka - wiceminister sportu i przezes PZB Grzegorz
Nowaczek.
W walce æwieræfina³owej Miko³aj spotka³ siê w ringu z dwukrotnym
mistrzem Polski Dawidem Brzeziñskim z KSZO Ostrowiec �w.,
który jest tak¿e miêdzynarodowym mistrzem Anglii i Niemiec.
Ma w dorobku 38 zwyciêstw i 2 pora¿ki. Po dobrej i wyrównanej
walce Miko³aj uleg³ Dawidowi, ale zdaniem obserwatorów by³ to
jeden z lepszych pojedynków staszowskich mistrzostw.
Oto co powiedzia³ �P¯K� uczeñ III kl. I PUL w Kutnie Miko³aj
Kowalczyk: Jestem mocno usatysfakcjonowany i dumny, ¿e pierwsz¹
pora¿kê ponios³em z nie byle kim. Uwa¿am, ¿e godnie reprezento-
wa³em Kutno i Ziemiê £ódzk¹ na tych mistrzostwach.
Jerzy Karolewski - wspó³twórca KSB �Stal� doda³: Co prawda
Miko³aj przegra³, ale swoj¹ walk¹, ambicj¹ i zaanga¿owaniem
wstydu nam nie przyniós³. Jestem pod wra¿eniem. Przysz³o�æ prze-
cie¿ przed nim.
Dodajmy, ¿e trenerem Miko³aja jest Vardan Arakelyan, a prezesem
KSB �Stal� Adam Grzelak.

KUTNIANIN
WŚRÓD NAJLEPSZYCH

Od lewej: Miko³aj Kowalczyk, Dawid Brzeziñski.

Na najstarszym boisku Kutna (1930 r. KS �Kutnowianka�), przy
obecnej ulicy ksiêdza Micha³a Oziêb³owskiego, rozegrano - przy
du¿ym zainteresowaniu kibiców - mecz pomiedzy zespo³ami przy-
sz³orocznych jubilatów: 100-letniej �Kutnowianki� i 95-letnich
�Czarnych�. �mia³o mo¿na powiedzieæ - lokalne i historyczne
wydarzenie. Organizatorami tego spektaklu futbolowego byli:
Oficjalny Klub Mi³o�ników Pi³ki No¿nej Kutno (przyjaciel
Widzewa £ód�), Komenda Hufca ZHP Kutno i Mi³o�nicy Sportu
Futbolowego. Spotkanie, bardzo zaciête i wyrównane, sêdziowali:
Miros³aw Krzymiñski oraz asystenci - Daniel Walczak i debiutu-
j¹cy w roli arbitra 17-letni Filip Ku�nicki.

WIDOWISKOWY
MECZ OLD BOYÓW

�Czarni� Kutno: Pawe³ Szczepanik, Grzegorz Kopczyñski, Pawe³
Góralski, Tomasz Janakowski, Rados³aw Saganiak, Grzegorz Cesak,
Marek Kowalski, Rafa³ Wiêcek, Waldemar Kopeæ, Tomasz Jasz-
czak, Artur Motylewski, Witold Wojtczak, Micha³ Janakowski,
Wojciech Iwiñski, Marek Olêcki, Piotr Paradowski (graj¹cy trener,
koordynator meczu), Marcin Kopczyñski, Jacek Sta³anowski.
�Kutnowianka�:Jacek Kenska, Adam Kieszkowski, Pawe³ Kê-
dzierski, Wojciech Serwaciñski, Ireneusz Wrzesiñski, Krzysztof
Kotkowski, Grzegorz Kisielewski, Jaros³aw Byczkowski, Miro-
s³aw Smykowski, Pawe³ Nodzak, Dariusz Matusiak, Krzysztof
Pawlak, Robert Marzec, Przemys³aw Chmurski, Jacek Czekalski,
Marek Stasiak, Andrzej Frontczak, Ireneusz Sienny, trener
S³awomir Ryszkiewicz.

Kutnowianka - Czarni 0:4 (0:0)
Grano 2 x 30 minut. Gole dla �Czarnych�: Micha³ Janakowski,
Marek Kowalski, Rados³aw Saganiak, Wojciech Iwiñski. Go�ciem
honorowym by³ Jerzy Skierski (Czarni), najlepszy pi³karz w historii
Kutna.
Du¿¹ pomoc w organizacji kutnowskich derbów w³o¿y³o Starostwo
Kutnowskie z jego szefem Danielem Kowalikiem. Gratulujemy
organizatorom, na czele z Micha³em Wasielewskim, tej �wietnej
i integracyjnej imprezy. Czekamy na nastêpne!

Wissa Szczuczyn - KS Kutno 1:2 (1:0)
Przed tym spotkaniem beniaminek III ligi gr. I z Podlasia by³ wy¿ej
notowany w tabeli rozgrywek ni¿ team z Miasta Ró¿. Podopieczni
Dominika Tomczaka i Paw³a Klekowickiego zagrali dobry mecz
i mimo ¿e przegrywali przez wieksz¹ czê�æ, odnie�li cenn¹
wygran¹, pierwsz¹ w tej rundzie jesiennej na wyje�dzie. Brawa!
Tak trzymaæ! Piêkne gole dla kutnian zdobyli: na 1:1 Krzysztof
Cudowski (70) i na 2:1 Marcin Kacela (73).

Kotan Ozorków - KS II Kutno 0:11 (0:6)
�Worek� z golami podarowali gospodarzom pi³karze trenera Mar-
cina Sztygla. To trzecie zwyciêstwo z rzêdu. £upem bramkowym
podzielili siê: Krystian Bia³as 4, Adrian Krzymieniewski 2, Mariusz
Jakubowski 1, Kamil Jab³oñski 1, Wiktor Florczak 1, Damian
Kozanecki 1, Bart³omiej Tomczak 1. W zespole zadebiutowa³ - i to
udanie - Argentyñczyk z polskimi korzeniami, 24-letni Nicolas
Brian Torrado. Gratulujemy!

Unia Skierniewice - KS Kutno 1:2 (0:1)
Gole dla Kutna: Marcin Kacela (5) i Adam Patora (69).
Cenne zwyciêstwo i to na wyje�dzie u �faworyzowanych� gospo-
darzy (wicelidera tabeli).

KS Kutno - Polonia Warszawa 0:0
Mecz zaciêty i wyrównany. Zas³u¿ony remis dla obu dru¿yn.
Brawa dla nich za ambicjê i wolê walki. W�ród kibiców by³ wice-
prezes PZPN Adam Ka�mierczak.

KS II Kutno - Kanarki Ma³achowice 3:0
Kutnianie wygrali walkowerem. Rezerwy III-ligowców, jak do tej
pory, s¹ niepokonane.

KS II Kutno - Widzew II £ód�
Spotkanie w ramach Pucharu Polski £ZPN rozegrane zostanie
w najbli¿sz¹ �rodê 15.09 na Stadionie Miejskim im. H.T. Reymana
o godz. 17:00.

PUCHAR POLSKI 2021
ZOSTAJE W KUTNIE !!!

Stal Kutno � Centaury Warszawa 15:5
Stal Kutno � Silesia Rybnik 8:7

Stal Kutno � Barons Wroc³aw 3:2
Mecze obfitowa³y w wiele emocjonuj¹cych momentów, które ogl¹-
da³a spora grupa kibiców, którzy w doskona³ym stylu dopingo-
wali kutnowskie Lwy. Nie zabrak³o tak¿e tak bardzo lubianych
przez nich Home Run-ów, czyli odbiæ poza granicê boiska. Doko-
nali tego: Dominik Gajdziñski, Gracjan Bielecki oraz dwukrotnie
Jakub Wojtczak.
Ceremoniê zakoñczenia Pucharu Polski 2021 u�wietnili swoj¹
obecno�ci¹: Danuta Blus - przewodnicz¹ca Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Promocji Miasta Kutno, Zbigniew Wdowiak
- wiceprezydent Miasta Kutno oraz prezes Polskiego Zwi¹zku
Baseballu i Softballu Pawe³ Szczepanik.   Piotr Jakubowski

Trzeci raz z rzêdu nasza seniorska dru¿yna wywalczy³a Puchar
Polski. Fina³owy turniej zosta³ rozegrany w Kutnie na stadionie
im. Stana Musia³a. W ci¹gu ca³ego turnieju dru¿yna Stali Kutno
rozegra³a 3 spotkania (26 zmian) i odnios³a 3 zwyciêstwa.

W najbli¿szym czasie podopieczni trenera Dominika Tom-
czaka graæ bêd¹ o jak najlepsz¹ lokatê w rundzie jesiennej
III ligi (gr. I) w:
19.09, godz. 11:00 (niedziela) w B³oniu z B³oniank¹,
25.09, godz. 13:00 (sobota) w Kutnie z Jagielloni¹ II Bia³y-
stok.

MECZE KS KUTNO
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¯YCIE ROZRYWKOWE

Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

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

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

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

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 559

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: E2-L11-C1-M2-C3-A2  J3-D9  B12-J7-G5-M9
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

Przyroda i my

POWIAPOWIAPOWIAPOWIAPOWIATOWETOWETOWETOWETOWE

ŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNA

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

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

NOWA PORADNIA
ANDROLOGICZNA

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

Tel. 609-107-203
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Bart³omiej Zimny specjalnie dla �P¯K�

PEREŁKA ZIEMI KUTNOWSKIEJ

(ci¹g dalszy z nr 16/558)
- Jak wygl¹daj¹ treningi?
- Taniec breakdance jest najtrudniejszym tañcem na �wiecie! Ten taniec
jest niesamowicie z³o¿ony, ¿eby byæ bboyem, czyli tancerzem breakdance
trzeba byæ bardzo wszechstronnym. Moje treningi dzielê na rozgrzewkê,
czyli przygotowanie cia³a do treningu, podniesienie temperatury cia³a,
aktywacja miê�ni, rozci¹ganie dynamiczne. W zasadzie tylko pocz¹tek
i koniec treningu jest powtarzalny. Na koniec treningu wykonujemy æwi-
czenia wzmacniaj¹ce i rozci¹gamy siê statycznie. Natomiast treningi
wygl¹daj¹ bardzo ró¿nie, æwiczymy figury obrotowe, akrobatykê, muzy-
kalno�æ, na moich treningach gramy w wiele tanecznych gier, przygoto-
wujemy pokazy, uk³ady. Zale¿y mi równie¿ na rozwijaniu kreatywno�ci
moich podopiecznych, powtarzam z moimi podopiecznymi kroki, które
ju¿ potrafi¹ i uczymy siê nowych.
- Czy uczysz tañczyæ innych?
- Tak, prowadzê zajêcia, w których mog¹ wzi¹æ udzia³ dzieci ju¿ od
szóstego roku ¿ycia.
- Czy taniec breakdance jest trudny?
- Taniec breakdance jest uwa¿any za najtrudniejszy taniec �wiata, ale
spokojnie, na pierwszych treningach nie uczymy siê salt ani stania na
rêkach. Takich figur uczymy siê dopiero po wcze�niejszym, czêsto
bardzo d³ugim przygotowywaniu cia³a do takich akrobacji.
- Do jakich szkó³ uczêszcza³e�?
- Jestem absolwentem Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Strzelcach
oraz II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kasprowicza w Kutnie.
- Co ci da³ taniec?
- Nie by³bym t¹ osob¹, któr¹ jestem teraz! Dziêki temu, ¿e �trujê� mia³em
mo¿liwo�æ zobaczyæ wiele niesamowitych miejsc nie tylko w Polsce, ale
i na �wiecie, poznaæ setki wspania³ych ludzi. Nie ma nic piêkniejszego od
¿ycia pe³nego pasji, taniec daje mi niesamowit¹ wolno�æ. Kiedy tañczê
nie my�lê o tym, ¿e mam gorszy dzieñ, zapominam o niepowodzeniach,
liczy siê tylko taniec! ¯ycie bez pasji by³oby szare i nudne, nie chodzi tu
o taniec, pi³kê no¿n¹ czy koszykówkê, ka¿dy mo¿e mieæ inn¹ pasjê - war-
caby, matematyka czy nauka jêzyków obcych - najwa¿niejsze ¿eby�my
kochali to robiæ. W dzisiejszych czasach mamy nieskoñczenie wiele mo¿-
liwo�ci nasza pasja mo¿e byæ nasza prac¹.
- Czy masz inne pasje oprócz breakdance?
- Tak mam wiele pasji, chocia¿by aktorstwo. Gram w spektaklach Kut-
nowskiego Amatorskiego Teatru imienia Fredry. Ogólnie sport jest moj¹
pasj¹, pracujê jako trener personalny na si³owni w kutnowskim Aquaparku.
Uwielbiam czytaæ ksi¹¿ki fantasy i historyczne. Pasje bardzo czêsto zmie-
niam i wed³ug mnie nie jest w tym nic z³ego. Najgorsze jest przymuszanie
kogo� do robienia czego�, czego nie lubi. Kiedy widzê, ¿e po prostu jakie-
mu� mojemu podopiecznemu nie podobaj¹ siê treningi, nie jest po prostu
do tego stworzony, to nigdy go do trenowania nie zmuszam, wrêcz prze-
ciwnie zachêcam go do poszukania innych ciekawszych dla niego aktyw-
no�ci. Najgorsze jest zachowanie rodziców, kiedy zmuszaj¹ dziecko do
uczêszczania na jakie� zajêcia, które bardziej interesuj¹ ich ni¿ samego
uczestnika! Wa¿ne jest, ¿eby próbowaæ byæ otwartym na nowe do�wiad-
czenia. Mo¿liwo�ci w dzisiejszych czasach mamy naprawdê nieskoñczenie
wiele, wystarczy zrobiæ pierwszy krok i spróbowaæ!
- Jak wygl¹daj¹ zawody breakdance?
- Najczê�ciej zawody wygl¹daj¹ w taki sposób, ¿e ka¿dy z uczestników
musi do muzyki, której nie zna i granej przez DJ�a, zaprezentowaæ swoje
umiejêtno�ci, wtedy sêdziowie wybieraj¹ zazwyczaj najlepsz¹ szesnastkê
zawodników, którzy nastêpnie po przej�ciu eliminacji, po losowaniu par
tocz¹ ze sob¹ bitwy taneczne prezentuj¹c swoje umiejêtno�ci w taki sposób
poprzez æwieræfina³y, pó³fina³y a¿ do fina³u. Sêdziowie wy³aniaj¹ najlep-
szego zawodnika.     Rozmawia³ Jerzy Micha³ Papiewski

Poziomo: A-1. Kra na krze, a tak¿e miasto nad rzek¹ Skaw¹
A-7. Ptak z ¿ó³tym dziobem B-9. Tkanina, która siê nie zgina
C-1. U uj�cia Parsêty do Ba³tyku D-9. Bigot E-1. Film Pasi-
kowskiego z Lind¹, Pazur¹ i Kondratem E-5. Chroniona w Ta-
trach i Karpatach G-1. Efekt skurczu przepony I-1. Kordyliery
I-6. Przesiewacz piasku lub ¿wiru J-9. Sto arkuszy papieru
K-1. Wysilenie uwagi L-9. Czê�æ lodowca M-1. Wolny koniec
ka¿dego drzewca omasztowania statku M-5. Japoñski komiks.

Pionowo: 1-A. P³acimy za niego w kasie 1-I. Czê�æ obszaru
wód morskich 2-E. �... na leszcza� w tytule filmowej komedii
sensacyjnej B. Lindy 3-A. Jezioro na Pojezierzu Mazurskim
3-I. Piosenka, któr¹ �piewa Edyta Górniak 4-F. �... losu� z re-
pertuaru R. Rynkowskiego 5-A. Waluta Rosji 5-J. �liwkowy
lub truskawkowy w s³oiku 6-E. ... to talent Bo¿y 7-A. Szare
cia³o sta³e (pierwiastek chemiczny) 7-I. Samuraj bez pana
9-A. Wspólnie z B. Lind¹ gra w filmie �Tato� (Dorota) 9-I. �...
gwiazd� w tytule piosenki R. Lipko (repertuar Z. So�nickiej)
11-A. Studiowa³ tam Kopernik 11-I. Model Seata 13-A. Opera
Flotowa z imieniem w tytule 13-I. Zimowe legowisko nied�wiedzia.

     oprac. Jerzy Ka³u¿ka

... tak nazywano je dawniej. Obecnie, zwiewne piêkno motyli nie pasuje
do wszechobecnego betonu, kikutów zmasakrowanych drzew i stosów
�mieciowego plastiku, dlatego te¿ urokliwe okre�lenie - zanik³o! Unia
Matuszka ma baczenie na nasze bezduszne chciejstwo, bo gdyby nie Ona
z wzorcowej na Europê, polskiej przyrody XX wieku, by pozosta³y
niedobitki fauny, stosy ga³êzi i kory. Co dalej? Pokrêtne zawo³anie: �Nie
by³o nas ...� itd. � po latach nabiera bolesnego akcentu. Telegazeta Polsat:
�Gwa³towny spadek d³ugo�ci ¿ycia Polaków. W 2020 r. przewidywana
d³ugo�æ ¿ycia obni¿y³a siê i dot. zarówno mê¿czyzn jak i kobiet � infor-
muje �Dziennik Gazeta Prawna�. Choæ g³ówn¹ przyczyn¹ by³a pandemia,
na ten wska�nik ma wp³yw m.in. zanieczyszczenie powietrza oraz spo-
wodowane nim choroby uk³adu oddechowego, dolegliwo�ci wieñcowe jak
równie¿ wszechobecny stres i jego pok³osie�. W �P¯K� od 5 lat piszemy
o tym!
Pewnego ranka, zaopatrzony w hiobowe wie�ci, zerkn¹³em na barometr
i zarzuciwszy plecak ruszy³em w teren. Stoj¹c na czerwonym �wietle
zastanawia³em siê, który z kierowców tym razem przy�nie. Dostrzeg³em
przelatuj¹cego motylka i  ...  zacz¹³em kojarzyæ, jak je kiedy� nazywano.
Rozleg³ siê klakson �  zerkn¹³em, pali³o siê zielone.
Zaparkowa³em pojazd przy drodze i ruszy³em nad Ochniê. B³êkit w górze
dodawa³ optymizmu, s³oneczko mile ³askota³o twarz, a barwne, rosn¹ce
polne kwiaty przyci¹ga³y wiele ró¿norakich owadów. By nie krzywdziæ
mikro�wiatu uwa¿nie stawia³em kroki.
Nadlecia³ piêkny motyl, spikowa³ do ¿ó³ciutkiego mniszka, posili³ siê
i przysiad³ obok kreciej górki. Nastawi³em aparat on odwróci³ siê jak kot,
ogonem. Zaszed³em z drugiej strony, a motylek tymczasem przycupn¹³
na o�cie. Ni¿ej - rusa³ka pawik, ulotne dziecko natury przechodzi 3 stadia
rozwoju - g¹sienica, poczwarka i owad doros³y.

DIAMENTY ŁĄK ...

Podsumowuj¹c! Opisane motyle to gin¹ce gatunki. B³agaj¹ o pomoc!
PS. ¯egnaj przyjacielu. 5 sierpnia 2021 r. odszed³ nasz ulubieniec York
�Rufio�. W ostatni¹ drogê pojecha³ do szwagrostwa w skrzyneczce � tru-
mience. Przy bramie czeka³y  psy domowników. Gdy zobaczy³y ow¹,
pospuszcza³y g³owy i ka¿de z nich podrepta³o do swego boksu. Tym smut-
nym gestem po¿egna³y przyjaciela.

Obserwator przyrody i wêdrowiec � Bogdan Pietrasiewicz

Nadszed³ czas �niadania, wiêc i ja usiad³em, a na kolanie po³o¿y³em upie-
czone przez ¿onê ciasto. Siêgaj¹c po kawê dostrzeg³em dostojkê latoniê
jak kucn¹³ na nim - ja powinienem pozostaæ bez ruchu i ... zosta³em.
Ni¿ej - ich biotopem s¹ ³¹ki i wrzosowiska.

Zewsz¹d przybywa³y pszczo³y, siada³y na kwiatach, a po przyklejeniu
okaza³ej ilo�æ py³ku do odnó¿y, odlatywa³y. Bucz¹c dono�nie podfruwa³y
okaza³e trzmiele. Koniki polne raz po raz wyskakiwa³y z trawy. Pokaza³
siê, szukaj¹cy partnerki, rusa³ka wierzbowiec. Patrolowa³ nerwowo te-
ren, znika³ w oddali i powraca³, by znów odlecieæ. Wreszcie zmêczony
usiad³. Ni¿ej - bywa w sadach i zagajnikach, a ¿ywi siê sokiem drzew.
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

28 września 2021 r.

PIĘKNY KONCERT
W Rawie Maz., w ko�ciele pw. Niepokalanego Poczêcia NMP, mia³o miejsce
kolejne wydarzenie kulturalne: koncert organowy w wykonaniu Arkadiusza
Pop³awskiego (poni¿ej przedstawiamy biogram tego artysty).
Z racji obchodzonego roku �w. Józefa oraz faktu, ¿e ta �wi¹tynia zosta³a
wybrana przez Biskupa £owickiego jako ko�ció³ stacyjny, koncert by³
dedykowany Temu �wiêtemu, m.in. us³yszeli�my utwory oraz pe³ne wir-
tuozerii improwizacje organowe nawi¹zuj¹ce do pie�ni o �w. Józefie.
Arkadiusz Pop³awski, urodzony 24 wrze�nia 1975 r. w Raciborzu. Absolwent
PSM I st. w Raciborzu w klasie organów mgr. Henryka Klai, Absolwent
PSM II st. w Rybniku w klasie organów mgr El¿biety W³osek�¯urawieckiej,
absolwent Metropolitarnego Studium Muzyki Ko�cielnej w Katowicach.
Ukoñczy³ studia muzyczne na Wydziale Instrumentalistyki w klasie organów
dr. Tomasza Orlowa oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu
�l¹skiego w klasie fortepianu prof. Joanny Jasiñskiej-¯aby ze specjalno-
�ci¹ dyrygenck¹ w klasie dr Jadwigi Sikory, uzyskuj¹c tytu³ magistra sztuki.
Wielokrotny uczestnik miêdzynarodowych mistrzowskich kursów impro-
wizacji w ramach Letnich Akademii Organowych w Odenthal � Altenberg
w Niemczech pod kierunkiem prof. Wolfganga Seifena. Organista ko�cio³ów
w Raciborzu: �w. Miko³aja, Wniebowziêcia Naj�wiêtszej Maryi Panny,
Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa, �w. Jana Chrzciciela. G³ówny organista
w Bazylice Narodzenia Naj�wiêtszej Maryi Panny w Pszowie, organista
Archikatedry p.w. Wniebowziêcia Naj�wiêtszej Maryi Panny i �w. Andrzeja
we Fromborku.
Wystêpowa³ m.in. w ramach corocznych Festiwali Organowych i Chóral-
nych Fide et Amore w ¯orach, podczas Dni Muzyki Organowej organizo-
wanych przez w³adze miasta Rybnika i Raciborza. Przez kilka lat bra³
udzia³ jako solista w corocznych Tyskich Wieczorach Kolêdowych
w Tychach, bra³ udzia³ w XVI Miêdzynarodowym Festiwalu Muzyki
Wokalnej Viva il Canto w Cieszynie. Koncertowa³ na Wielkanocnych
Koncertach Muzyki Sakralnej w Bia³ej Podlaskiej, a tak¿e w Leverkusen
w ramach corocznych Nocy Organowych Orgelnacht. Gra³ na Miêdzyna-
rodowym Festiwalu Musica Sacra w Skoczowie, na Miêdzynarodowej
Dekadzie Muzyki Organowej w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Koncer-
towa³ na Letnim Recitalu Organowym w Pogórzu. Koncertowa³ tak¿e na
Litwie i S³owacji.
Od 2003 r. prowadzi dzia³alno�æ organmistrzowsk¹, dawniej na terenie
Górnego i Dolnego �l¹ska, obecnie na Pomorzu i Warmii. W latach 2006�
2011 na mocy dekretu arcybiskupa katowickiego Damiana Zimonia
pracowa³ w Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej w Katowicach,
opracowuj¹c wiele akompaniamentów organowych do pie�ni ko�cielnych,
zawartych w nowopowsta³ym trzytomowym �Chorale �l¹skim�. Od 2006 r.
Cz³onek Zwyczajny Stowarzyszenia Polskich Muzyków Ko�cielnych Od
2015 r. dyrektor Miêdzynarodowego Festiwalu Organowego we Fromborku.
Osi¹gniêcia: 2009 � odznaczony Srebrn¹ Odznak¹ Honorow¹ Polskiego
Zwi¹zku Chórów i Orkiestr za dzia³alno�æ artystyczn¹ w spo³ecznym ruchu
muzycznym, 2011 � otrzyma³ Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ za Zas³ugi dla
Województwa �l¹skiego, nadan¹ przez Sejmik Województwa �l¹skiego,
2012 � odznaczony Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ Polskiego Zwi¹zku Chórów
i Orkiestr za dzia³alno�æ artystyczn¹ w spo³ecznym ruchu muzycznym,
2012 � odznaczony Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ �Zas³u¿ony dla Kultury
Polskiej�, nadan¹ przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2014
� otrzyma³ Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi nadany przez prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej za ca³okszta³t dzia³alno�ci artystycznej na terenie �l¹ska,
ze szczególnym uwzglêdnieniem spo³ecznej dzia³alno�ci na rzecz krze-
wienia kultury muzycznej w �rodowiskach amatorskich (wspó³praca
z amatorskimi zespo³ami �piewaczymi, dzia³alno�æ w zakresie muzyki
folklorystycznej, koncerty w �rodowiskach wiejskich, koncerty eduka-
cyjne dla szkó³).        By³y kutnianin, ks. Bogumi³ Karp

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Organizatorami uroczysto�ci byli: prezydent miasta Kutna, Kut-
nowska Rada Pamiêci Narodowej oraz I LO PUL Liceum Mun-
durowe w Kutnie. Przyby³e delegacje zak³adów pracy, harcerzy,
jednostek mundurowych i uczniów szkó³ kutnowskich wys³ucha³y
okoliczno�ciowego wyst¹pienia Zbigniewa Wdowiaka, wicepre-
zydenta miasta. M.in. Stwierdzi³ on: �1 wrze�nia 1939 roku po
strza³ach na Westerplatte rozpoczê³a siê II wojna �wiatowa. By³a
najbardziej krwaw¹, dramatyczn¹ w dziejach, a w sposób szcze-
gólny dotknê³a Polskê i Polaków. Wojna przynios³a olbrzymie straty
do dzi� nieoszacowane. Ta wojna, która spowodowa³a �mieræ
sze�ciu milionów obywateli Rzeczpospolitej zmieni³a m.in. granice
naszego kraju, a przede wszystkim odebra³a nam suwerenno�æ.
Ze wzglêdu na niedotrzymanie zobowi¹zañ sojuszniczych Rzecz-
pospolita musia³a ponie�æ klêskê. Pamiêtamy o Bohaterach Wrze-
�nia, o ¿o³nierzach Wojska Polskiego, którzy po�wiêcili swoje
¿ycie w walce broni¹c Rzeczpospolitej�. Przypomnia³ te¿, ¿e Polacy
w czasie tej wojny odwa¿nie stawiali opór wrogowi, czego przy-
k³adem by³a walka Wojska Polskiego w Bitwie nad Bzur¹. Trzeba
wiedzieæ, ¿e Polacy walczyli w osamotnieniu, a kilkana�cie dni
pó�niej � 17 wrze�nia musieli równie¿ odpieraæ ataki wojsk
sowieckich. Obecni na uroczysto�ci odmówili modlitwê w inten-
cji Bohaterów Wrze�nia 1939 roku, któr¹ poprowadzi³ dziekan
kutnowski ksi¹dz Jerzy Swêdrowski. Na zakoñczenie przyby³e
delegacje z³o¿y³y pod pomnikiem wi¹zanki kwiatów. Wartê
honorow¹ wystawili uczniowie I LO PUL w Kutnie.         /A.B./

NIGDY WIĘCEJ WOJNY! “9” NA PIĄTKĘ

Na pierwszy plan wybijaj¹ siê wystêpy naszych najlepszych
m³odzików, którzy za tydzieñ w £odzi bêd¹ rywalizowali w Miê-
dzywojewódzkich Mistrzostwach M³odzików o udzia³ w Mistrzo-
stwach Polski M³odzików (Ma³y Memoria³ Janusza Kusociñskiego),
które zostan¹ rozegrane od 25 do 27 wrze�nia w Karpaczu: Igora
Frydrysiaka, który po pasjonuj¹cej koñcówce wywalczy³ czwarte
miejsce w biegu na 1000 m w doskona³ym czasie 2.55,76 min.
(nowy rekord ¿yciowy); Huberta Kowalskiego, który w biegu na
300 m wywalczy³ szóste miejsce w czasie nowego rekordu ¿ycio-
wego 40,23 s; Sandry Ga³aj, która w skoku wzwy¿ zajê³a drugie
miejsce z wynikiem 145 cm; Zuzanny Wi�niewskiej, która w biegu
na 100 m wywalczy³a czwarte miejsce w czasie 13,81 s; Agnieszki
Bryszewskiej, która w konkursie skoku w dal zdoby³a czwarte
miejsce z wynikiem 4,59 m; Julii Karasiewicz, która w skoku
wzwy¿ wynikiem 140 cm zaje³a czwarte miejsce, a w biegu na
100 m pi¹te z czasem 14,17 s. Ponadto w kategorii m³odziczek na
wyró¿nienie zas³uguj¹ wyniki: Patrycji Czarneckiej w skoku
w dal � 4,22 m i Weroniki Wikiñskiej w biegu na 100 m z czasem
15,31 s. W memoriale startowa³a tak¿e trójka juniorów m³odszych,
która w lipcu reprezentowa³a nasze miasto na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie M³odzie¿y we W³oc³awku: wieloboistka Julia Tuliñska,
która w skoku w dal skoczy³a na odleg³o�æ 4,82 m i w pchniêciu
kul¹ (4 kg) uzyska³a 9,44 m (rekord ¿yciowy); kulomiot Przemy-
s³aw Gajewski, który w pchniêciu kul¹ (5 kg) wywalczy³ drugie
miejsce z wynikiem 13,12 m i trzecie w rzucie dyskiem (1,5 kg)
wynikiem 27,19 m; skoczka wzwy¿ Micha³a Michalaka, który
w konkursie skoku wzwy¿ z wynikiem 175 cm zaj¹³ czwarte miej-
sce. Micha³ startowa³ tak¿e w pchniêciu kul¹ (5 kg) i zaj¹³ trzecie
miejsce z nowym rekordem ¿yciowym 10,44 m.

Lekkoatleci Uczniowskiego Klubu Sportowego �Dziewi¹tka�
zainaugurowali starty w drugiej czê�ci sezonu letniego 2021. Grupa
kutnowskich sportowców wziê³a udzia³ w 13 Otwartych Mistrzo-
stwach Aleksandrowa £ódzkiego i 2 Memoriale Andrzeja
Grabarczyka. Mityng mia³ bardzo uroczyst¹ obsadê i odby³ siê
z udzia³em olimpijczyka i kilku kadrowiczów. Mi³o nam zakomu-
nikowaæ, ¿e do wysokiego poziomu imprezy dostosowa³a siê du¿a
grupa naszych lekkoatletów.

- Mocne wej�cie w drug¹ czê�æ sezonu naszych zawodników. Naj-
bli¿sze trzy tygodnie bêd¹ bardzo wa¿ne dla kilkunastoosobowej
grupy m³odzików. Za tydzieñ w £odzi makroregion i walka o prawo
startu w finale mistrzostw kraju, które za trzy tygodnie odbêd¹ siê
w Karpaczu. Mam nadzieje, ¿e m³odzicy dorównaj¹ juniorom
m³odszym i tak¿e przynajmniej w trzyosobowym sk³adzie zakwali-
fikuj¹ siê do imprezy mistrzowskiej � podsumowa³ wystêpy swoich
podopiecznych trener Jacek Kud³a.

- Zebranie Grupy Cz³onkowskiej �Be³chatów� w Be³chatowie przy
ul. Pi³sudskiego 14, o godz. 10.00,
- Zebranie Grupy Cz³onkowskiej �£ód�� w £odzi przy ul. ¯erom-
skiego 68, o godz. 10.00,
- Zebranie Grupy Cz³onkowskiej �Kro�niewice� w Kro�niewicach przy
ul. Toruñskiej 5, o godz. 10.00,
- Zebranie Grupy Cz³onkowskiej �D¹browice, £aniêta, Ostrowy�
w Kro�niewicach  przy ul. Toruñskiej 5, o godz. 13.00,
- Zebranie Grupy Cz³onkowskiej �Stryków� w Strykowie przy
ul. Warszawskiej 29, o godz. 10.00.
O przyporz¹dkowaniu cz³onków do poszczególnych Grup Cz³onkow-
skich decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby cz³onka albo miejsce
prowadzenia przez cz³onka dzia³alno�ci gospodarczej.
Ka¿da Grupa Cz³onkowska bêdzie obradowaæ zgodnie z poni¿szym
porz¹dkiem obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Przyjêcie porz¹dku obrad.
3. Wybór Przewodnicz¹cego i Sekretarza Zebrania.
4. Odczytanie Regulaminu Grupy Cz³onkowskiej.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór Delegatów na Zebranie Przedstawicieli.
8. Rozpatrzenie spraw, które maj¹ byæ przedmiotem obrad najbli¿szego
Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli � podjêcie Uchwa³y.
9. Dyskusja.
10. Wolne wnioski.

Zarząd Łódzkiego Banku Spółdzielczego
zgodnie z § 21 Statutu Banku

zawiadamia członków Łódzkiego Banku Spółdzielczego,
że w dniu 24.09.2021 r. odbędą się w placówkach banku

Zebrania Grup Członkowskich:




