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KORONAWIRUS CD.
� Komisja Europejska dopu�ci³a do obrotu w Unii Europejskiej pi¹t¹
szczepionkê Novavax.
� Pierwsza, polska ofiara koronawirusa zmar³a w jednym z poznañ-
skich szpitali 12 marca, a ³¹cznie do przed�wiatecznego tygodnia
zmar³o 91.486 Polaków, czyli wiêcej ni¿ DWA MIASTA WIELKO-
�CI KUTNA. Teraz jest ju¿ ponad 100 tysiêcy, czyli tyle ile liczy
ludno�æ Kalisza!!!
� Profesor Micha³ Bilewicz: ��rednio dziennie umiera³o w Polsce 140
osób (czyli z wy³¹czeniem kampanii wrze�niowej i akcji �Burza�),
tyle ich ginê³o podczas II wojny �wiatowej!!!�.
� W przed�wi¹tecznym tygodniu w kutnowskim szpitalu zmar³o 30
osób z województwa ³ódzkiego i mazowieckiego!!!
� Wed³ug WHO Polska jest na trzecim miejscu na �wiecie pod wzglê-
dem liczby zgonów z powodu koronawirusa, bo ponad 100 tysiêcy
(111). Najwiêcej w kwietniu 2021 r. - 954 (w koñcówce grudnia oko³o
700, gdy np. w Portugalii ... 12).
� Min¹³ rok (27 grudnia 2021), gdy zaszczepiono w Polsce pierwsz¹
osobê; aktualnie wynosi trochê powy¿ej 50% ca³ej populacji, a 60% -
doros³ych.

VESTER 1991−2021

O zadaniach inwestycyjnych zrealizowanych w 2021 roku przez
Przedsiêbiorstwo Budownictwa Ogólnego �VESTER� Handze-
lewicz Sp. jawna - czytaj na stronie 2.

W £odzi odby³ siê wojewódzki turniej w kickboxingu kadetów m³od-
szych, kadetów starszych, juniorów i seniorów w formule kick light.

(ciag dalszy - strona 5)

PODSUMOWANIE ROKU 2021
Rozmowa ze Zbigniewem Burzyñskim,

prezydentem miasta Kutna

KUTNIANIE W PRESTIŻOWYM TURNIEJU

- Panie Prezydencie, za nami 2021 rok. Jaki on by³ dla samo-
rz¹du miejskiego, co zdominowa³o ten rok?
- Mimo borykania siê z pandemi¹ koronawirusa rok ubieg³y
mo¿emy pod wzglêdem gospodarczym zaliczyæ do udanego.

(ci¹g dalszy - strona 8)
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Miniony rok up³yn¹³ pod znakiem wielkich turbu-
lencji na rynku budowlanym. Niepohamowany
wzrost cen dostaw, jaki zaskoczy³ wszystkich ju¿
w I kwartale minionego roku, potêgowa³ niepew-
no�æ wzmacniaj¹c efekt inflacyjny. Covid zbiera³
coraz to wiêksze ¿niwo, za� brak �rodków unijnych
hamowa³ inwestycje. W takich warunkach przecho-
dzili�my 30-t¹ rocznicê dzia³alno�ci. Ze wzglêdu
na restrykcje nie by³o �wiêtowania i hucznych
obchodów, za� ¿niwo �mierci bliskich i znajomych,
którzy przegrali z chorob¹, by³o czynnikiem depry-
muj¹cym i depresyjnym, my�lê ¿e dla wielu z nas.
Jak ju¿ wcze�niej bywa³o redakcja �P¯K� poprosi³a
mnie o informacjê na temat zrealizowanych w 2021
roku zadañ inwestycyjnych. Otó¿, po siedmiu mie-
si¹cach realizacji, oddali�my do u¿ytku sympatycznie
wygl¹daj¹cy biurowiec z czê�ci¹ warsztatow¹ dla

Pawilon D w szpitalu im dr. W³.Biegañskiego w £odzi

ECO       PRE-ZERO    EXPOM

firmy ECO w Kutnie, dostawcy ciep³a systemowego.
Ponadto zakoñczyli�my budowê biurowca w Krzy-
¿anowie dla koncernu Pre-Zero, a tak¿e halê pro-
dukcyjn¹ w Kro�niewicach, któr¹ zamówi³ u nas
Expom, nasz wypróbowany od wielu lat partner
biznesowy. Prawdziwym hitem by³o jednak wyko-
nanie w zaledwie 4 miesi¹ce pawilonu D w szpitalu
im. dr. W³. Biegañskiego w £odzi. Obiekt o po-
wierzchni u¿ytkowej 925 m2 (38 nowych ³ó¿ek, w tym
4 intensywnego nadzoru, 16 nowych ³azienek)
z przeznaczeniem na leczenie covidu i rehabilitacji
postcovidowej, nowocze�nie wyposa¿ony zosta³
oddany do u¿ytku w dniu 28 grudnia z udzia³em
najwy¿szych w³adz województwa. Z nadziej¹ na
lepszy rok 2022 ¿yczê naszym klientom, pracowni-
kom, redakcji �P¯K� oraz czytelnikom wszystkiego
dobrego.    Adam Handzelewicz

VESTER 1991−2021
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Niedawno przywitali�my Nowy 2022 Rok. Styczeñ jest czasem refleksji
nad tym, co uda³o dotychczas uda³o siê zrobiæ, aby z now¹ energi¹ pod-
j¹æ siê nowych wyzwañ. Zajrzyjmy do �wiata polityki i sprawd�my, jak
wygl¹da³a praca kutnowskiej pos³anki Pauliny Matysiak na przestrzeni
minionego roku. Jak wygl¹da³a jej praca w Sejmie? Ile podjê³a inter-
wencji? Jakie postanowienia jej towarzysz¹? Tego spróbujemy siê
dowiedzieæ.

Liczby nie k³ami¹

Paulina Matysiak, która reprezentuje powiat kutnowski oraz zachodni¹
czê�æ województwa ³ódzkiego, w 2021 roku wystosowa³a 291 interpe-
lacji, 99 interwencji poselskich i 21 zapytañ. Na mównicy sejmowej
zabiera³a g³os 45 razy, a tak¿e bra³a udzia³ w posiedzeniach ró¿nych
komisji i zespo³ów. W pa�dzierniku powo³a³a Parlamentarny Zespó³ ds.
Równo�ci Rodziców w Dostêpie do �wiadczeñ po Stracie Ci¹¿y, który
dzia³a ponad politycznymi podzia³ami.

Projekty ustaw kutnowskiej pos³anki

W poprzednim roku pos³anka Matysiak pracowa³a nad trzema projektami
ustaw. Dotyczy³y one medycznej marihuany, integracji cudzoziemców
w samorz¹dach oraz u³atwienia formalno�ci dla rodziców, którzy
do�wiadczyli straty ci¹¿y (poronienia b¹d� martwego urodzenia). Jakie
konkretne rozwi¹zania zaproponowa³a przedstawicielka partii Razem?
W przypadku medycznej marihuany chodzi o jej legaln¹ uprawê w Polsce,
aby dziêki temu zwiêkszyæ jej dostêpno�æ dla potrzebuj¹cych pacjen-
tów. Projekt zak³ada równie¿ mo¿liwo�æ refundacji recept na bazie
konopii, dziêki czemu niezbêdne lekarstwo nie bêdzie a¿ tak drogie.
Z kolei ustawa o cudzoziemcach zak³ada wyposa¿enie samorz¹dów
w odpowiednie narzêdzia, aby mog³y zapewniæ im skuteczn¹ integracjê.
Wokó³ nas pojawia siê coraz wiêcej przybyszów z Ukrainy, ale tak¿e
z Bia³orusi, Wietnamu czy Chin, dlatego jest to odpowied� na istniej¹ce
wyzwanie. A co w przypadku sytuacji rodziców, którzy zmierzaj¹ siê
z bolesn¹ utrat¹ dziecka? Tutaj Paulina Matysiak wskazuje, ¿e nadal
musz¹ borykaæ siê z wieloma trudno�ciami administracyjnymi, miêdzy
innymi ustaleniem p³ci dziecka, co nie zawsze jest mo¿liwe i wi¹¿e siê
z kosztownymi badaniami, a jest potrzebne, aby uzyskaæ �wiadczenia.
Dlatego w projekcie pos³anki usuwa siê ten wymóg, co jest pierwszym
krokiem do zniesienia uci¹¿liwo�ci.

PODSUMOWANIE ROKU POSŁANKI MATYSIAK

Kutno z akademi¹
Minister Edukacji i Nauki
wyrazi³ zgodê (29 grudnia
2021 r.) na zmianê nazwy
Wy¿szej Szko³y Krajowej
w Kutnie na AKADEMIÊ
NAUK STOSOWANYCH
GOSPODARKI KRAJOWEJ.

Miejskie D¹browice
Do 20 stycznia bêd¹ trwa³y
konsultacje w sprawie przyzna-
nia D¹browicom praw miej-
skich, po ich utracie z mocy
ukazu cesarza Aleksandra II
z 1 czerwca 1869 r. Póki co,
D¹browice maj¹ 670 miesz-
kañców ...

Krótko ...

Postanowienia na nowy rok

Pytana o plany na najbli¿szy czas pos³anka Matysiak odpowiada, ¿e ma
zamiar dalej dzia³aæ na rzecz mieszkañców Kutna i powiatu kutnow-
skiego, które reprezentuje w Sejmie. Uwa¿nie �ledzê problemy, z który-
mi zg³aszaj¹ siê do mnie wyborcy i samorz¹dowcy. W ich sprawach na
pewno bêdê interweniowaæ jeszcze nie raz - mówi Paulina Matysiak -
Dlatego zapraszam do kontaktu za po�rednictwem mojego Biura Posel-
skiego w Kutnie, które jest otwarte dla ka¿dego i pozostaje do pañstwa
dyspozycji. Pos³anka podkre�la, ¿e bez w¹tpienia bêdzie równie¿ dalej
zajmowaæ siê tematami z ca³ej Polski, zw³aszcza je�li dotyczyæ bêd¹
transportu publicznego czy sytuacji osób starszych. A jakie postanowie-
nia noworoczne towarzysz¹ pos³ance? Mam nadziejê, ¿e uda siê w tym
roku, reaktywowaæ spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki w Kutnie. Wia-
domo przecie¿, ¿e ksi¹¿ka jest dobra na wszystko!

Tylko jedna firma z powiatu kutnowskiego znalaz³a siê w�ród tysi¹ca
najwiêkszych przedsiêbiorstw Polski. Jest nia Animex Kutno sp. z o.o.
Warszawa (nastêpca �Pini�). Ta - w sumie chiñsko-polska spó³ka osi¹-
gnê³a w 2020 r. przychody ze sprzeda¿y wielko�ci 1.070.134 tys. z³
i osi¹gnê³a 37.457 tysiêcy z³ zysku. Na pierwszym miejscu niezmiennie
�króluje� Polski Koncern Naftowy Orlen SA GK, P³ock (odpowiednio
86.180.000 tysiêcy z³otych i 2.825.000 tysiêcy z³otych) przed Jeronimo
Martins Polska S.A. Kostrzyñ oraz PGE Polska Grupa Energetyczna SA
Warszawa (zamieni³y siê miejscami z PGNiG SA GK, Warszawa).

Akt I
TO BY£A WIELKA MANIFESTACJA!!! T³umy, t³umy, t³umy towa-
rzyszy³y w ostatniej drodze i pogrzebowej pos³udze �P. Paw³a Józwiaka.
Skromnego cz³owieka, przyjaciela wielu ludzi. M¹drego pedagoga
i �wietnego dyrektora Szko³y Podstawowej im. W³adys³awa Stanis³awa
Reymonta w podkutnowskim Go³êbiewku (od 2001 r.). W ka¿dym,
innym miejscu taki cz³owiek to - SKARB!!! Natomiast w gminie Kutno
sensacja goni sensacjê!!! Nawet taki epizod, jak zbyt liczne � zdaniem
mieszkañców � internetowe nekrologi pracowników gminy o dyrektorze
podkutnowskiej szko³y, nasunê³y nieoczekiwane skojarzenia. Zmar³y
przedwcze�nie dyrektor Pawe³ Józwiak nie by³ bowiem �pupilkiem�
w³adzy. Uzyska³ jej poparcie dopiero po dwukrotnym konkursie ... I to
wtedy, gdy na nie � nie zg³osi³ siê nikt inny. Nam wiêc pozostaje zachowaæ:

CZE�Æ JEGO PAMIÊCI!
Akt II
Swoistym �teatrem� gminy Kutno sta³y siê sesje jej Rady. �Nie wiado-
mo czy �miaæ siê, czy p³akaæ� z ich przebiegu. Jak mo¿e wójt gminy
Justyna Jasiñska (przy�oku kamery� i internetu) ple�æ takie androny,
g³upoty, absurdy czy pospolite k³amstewka!? Jak przewodnicz¹ca Rady
(i radni) mog¹ to bezkarnie znosiæ!? To zaprzeczenie samorz¹du, to ...
(cenzura redakcyjna) ... Jedyn¹, normaln¹ osob¹ na sali obrad jest ostatnio
radna Edyta Lewandowska. Brawo! Reszta: chyba tylko �pi i oczekuje
wyp³aty absolutnie niezas³u¿onych, coraz wy¿szych diet. Komizm i dra-
matyzm takiej sytuacji ��mierdzi na milê�!? To prawdziwy, samorz¹dowy
skandal, w którym - parafrazuj¹c przys³owie �o kwiatku do ko¿ucha� -
w³a�ciwym staje siê pytanie: Kto komu podlega!? Czy Rada wójtowej,
czy te¿ odwrotnie!? To budzi niesamowite emocje ogl¹daj¹cych te spek-
takle. Ale jak ich nie mieæ, gdy na grudniowej sesji nawet skarbnik gminy
- zapewne bior¹c przyk³ad ze swojej szefowej - poda³a koszty gminy
wyp³acone by³ej sekretarz jako wynagrodzenie ... netto. �Guzik bez
pêtelki�!!! Podajemy wiêc dane, jakie uzyskali�my od najbardziej zinte-
resowanej osoby. Cytujemy za jej e-mailem:
�Panie Redaktorze, zgodnie z rozmow¹, przekazujê informacjê o wyp³acie
przez Gminê Kutno na moj¹ rzecz wynagrodzenia za czas pozostawania
bez pracy oraz innych nale¿nych �wiadczeñ:
1) wynagrodzenie od 26.01.2019 r. do 14.11.2021 r. (odejmuj¹c czas
pozostawania na zwolnieniu lekarskim) - 128.906,25 z³ netto (dla mnie),
z bud¿etu gminy brutto 222.105,86 z³;
2) nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy - 16.432,00 z³ brutto (11.174,00 z³
netto);
3) odprawa emerytalna - 49.296,00 z³ brutto (33 521,00 z³ netto).
Podsumowuj¹c: z bud¿etu gminy wydatkowano �rodki finansowe
w wysoko�ci 287.833,86 z³.
Po uprawomocnieniu siê wyroku s¹du przywracaj¹cego mnie do pracy,
zg³osi³am siê do pracy 15.11.2021 roku i na powitanie otrzyma³am roz-
wi¹zanie stosunku pracy za wypowiedzeniem (3-miesiêcznym okresem)
oraz zosta³am zwolniona z obowi¹zku �wiadczenia pracy. Obecnie je-
stem pracownikiem Urzêdu Gminy Kutno - sekretarzem gminy w okre-
sie wypowiedzenia. Nie pracujê, a dostajê wynagrodzenie. Gmina ma
dwoje op³acanych sekretarzy ... Powy¿sze rozwi¹zanie stosunku pracy,
moim zdaniem, obarczone jest b³êdami prawnymi, dlatego te¿ mój pe³-
nomocnik z³o¿y³ w moim imieniu pozew do s¹du o przywrócenie do
pracy lub wyp³atê odszkodowania.
Pozdrawiam - El¿bieta Koralewska-Kowalczyk�
�K³amstwo goni k³amstwo� tak o wypowiedziach pani wójt Justyny
Jasiñskiej (i jej przybocznych) s¹dz¹ mieszkañcy gminy.
Akt III
Ostatnio, jak g³osi gminna fama, wójt wesz³a w spadkobranie ... Chyba
otrzyma równie¿ nale¿ne/nienale¿ne podwy¿szone p³ace. I to wstecz,
od 1 sierpnia 2021 r. (radni te¿ otrzymali podwy¿szone diety). Spad³y
wójt te pieni¹dze jak �gwiazdka z nieba�. Wiêc, je�li im wierzyæ, kilku
mieszkañców gminy Kutno wyst¹pi³o z ofert¹ do wójt Justyny Jasiñskiej:
�Niech sama sp³aci swoje hmm, hmm �d³ugi� wobec gminy�. Ich zda-
niem tak �pi razy oko� pó³ miliona z³otych!? Wy�mia³em ich ... Zapewne
wzorowali siê na poczynaniach portugalskiego selekcjonera pi³karskiego
(na szczê�cie ju¿ by³ego) Paulo Sousy. Jednak - jak dotychczas - Justyna
Jasiñska w swej wójtowskiej roli zaprezentowa³a g³ównie negatywne
cechy, z których hucpa i k³amstwa nale¿¹ do najmniejszych przewinieñ.
St¹d ja �nie postawi³bym z³amanego grosza� na to, ¿e ulegnie ona (i jej
otoczenie) presji mieszkañców gminy.

A MO¯E!?
Andrzej Stelmaszewski

JEDNA W TYSIĄCU!

GMINNY SKANDAL,
czyli

podkutnowskie Wilkowyje.
Dramat w 3 odsłonach
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Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Kutnie otrzyma³a od Starostwa Powiatowego w Kut-
nie nowy samochód operacyjny o warto�ci 125 tysiêcy
z³otych.
Samochód zosta³ zakupiony w g³ównej mierze ze �rodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska, bud¿etu pañ-
stwa oraz ze �rodków Starostwa Powiatowego w Kutnie.
- mówi Starosta Kutnowski, Daniel Kowalik.
Tego samego dnia Starosta na rêce Komendanta KP PSP
w Kutnie przekaza³ czujnik wielogazowy, czujnik do gazu oraz
ubranie ochronne do owadów b³onkoskrzyd³ych.
Przedmioty te zosta³y zakupione w ramach programu zapo-
biegania przestêpczo�ci oraz porz¹dku publicznego i bezpie-
czeñstwa obywateli powiatu kutnowskiego na lata 2018 � 2022
�Bezpieczny Powiat�.
Jest to pewnego rodzaju �wi¹teczny prezent od Zarz¹du dla
naszych wspania³ych kutnowskich stra¿aków. - dodaje Tomasz
Walczewski, cz³onek Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego.

Wchodz¹c ¿wawym krokiem w 2022 rok, spójrzmy na to,
jakie tematy najbardziej interesowa³y Pañstwa w 2021 r.
Miniony rok by³ pe³en wydarzeñ zwi¹zanych z mieszkañcami
Powiatu Kutnowskiego. Wielu z Pañstwa wziê³o udzia³ w kon-
kursach organizowanych przez Referat Promocji Starostwa
Powiatowego w Kutnie. � mówi Starosta Kutnowski, Daniel
Kowalik.
Dziêkujemy bardzo za tak liczny udzia³ w konkursach. Po roz-
mowach z Pañstwem wnioskujemy, ¿e podobaj¹ siê Wam te
wydarzenia. � mówi Tomasz Walczewski, cz³onek Zarz¹du
Powiatu Kutnowskiego � Zachêcamy do udzia³u w kolejnych
edycjach w 2022 roku.
Poni¿ej Top 10 wydarzeñ, które najbardziej interesowa³y
Pañstwa w 2021 roku:

1. Konkurs komiksowy �¯o³nierze niez³omni�
 � Wybór Internautów

Dziêki pomocy internautów wy³oniono artystê, który otrzyma³
Nagrodê Specjaln¹ w konkursie komiksowym pn. �¯o³nierze
Niez³omni�. By³ nim Kacper Strupagiel � z Akademickiego
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kutnie.

2. Konkurs, w którym rozdano 50 choinek
Zasady konkursu by³y proste. Mieszkañcy powiatu kutnow-
skiego w krótkiej i zabawnej formie argumentowali dlaczego
powinni otrzymaæ choinkê. Pierwsze 50 osób z najwiêksz¹
ilo�ci¹ polubieñ wygrywa³o ¿yw¹ choinkê pochodz¹c¹ z kut-
nowskich lasów.

3. Wydzia³ Drogownictwa w Starostwie Powiatowym
 w Kutnie zakupi³ nowy sprzêt.

Wydzia³ Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w zakupi³
ci¹gnik rolniczy do robót drogowych wraz z g³owic¹ do
koszenia przydro¿nych traw i krzaków. �rodki na ten cel
pochodzi³y z Rz¹dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Warto�æ tej inwestycji wynios³a: 138 900,00 z³.

4. Konkurs �Dzieñ z tat¹ na rybach�
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê integracyjny konkurs
rodzinny �Dzieñ z tat¹ na rybach�, gdzie uczestnicy mieli za
zadanie uwieczniæ na zdjêciu wspólne wêdkowanie, a najlepsze
zdjêcia zosta³y nagrodzone tematycznymi przedmiotami.

5. Starosta kutnowski zawita³ u podopiecznych
SOSW nr 1 i Niezabudki

Z okazji Miko³ajek Starosta Kutnowski Daniel Kowalik i cz³onek
Zarz¹du Tomasz Walczewski wraz z policjantami z KPP w Kutnie
� podkom. Edyt¹ Machnik i asp. szt. Jackiem Czerniawskim
obdarowali bezpiecznymi prezentami podopiecznych z SOSW
nr 1 i Niezabudki.

6. Do¿ynki Powiatowo-Gminne
Informacja o Do¿ynkach Powiatowo-Gminnych w D¹browicach,
gdzie na scenie wyst¹pili: Andreas, Dejw, Ma³y z du¿ym i Extazy,
wzbudzi³a wiele pozytywnych emocji w�ród mieszkañców
Powiatu Kutnowskiego. Licznie zebrane osoby w D¹browicach
stêsknione by³y za takimi wydarzeniami. Przypomnijmy w 2020
roku do¿ynki siê nie odby³y.

7. Ostatni Konkurs Roku
Konkurs, w którym internauci sk³adali ¿yczenia mieszkañcom
regionu. Do wygrania by³y gad¿ety z herbem Powiatu Kutnow-
skiego. Nagrodzone zosta³y te, które zdoby³y najwiêcej �lajków�.

8. Jesienna akcja sprz¹tania �wiata
Wraz z dzieæmi ze Specjalnego O�rodka Szkolno-Wychowaw-
czego nr 1 przy ul. Przemys³owej oraz z M³odzie¿owym O�rod-
kiem Socjoterapii Domostwo w ¯ychlinie sprz¹tano las w Nad-
le�nictwie Kutno z siedzib¹ w Chro�nie (Le�nictwo Strzelce).

9. Powiat Kutnowski otrzyma³ dofinansowanie
na modernizacje dróg powiatowych

Powiat Kutnowski otrzyma³ ponad 16 mln z³ brutto na moderni-
zacje dróg powiatowych Nr 2172E Nowe � Marynin � Zalesie
� Opiesin � Kurza Jama � Grabów - Nagórki, Nr 2110E Oporów
� Drzewoszki � Dobrzelin i Nr 2161E Kutno (ul. Lotnicza)
� £¹koszyn � Szewce Owsiane.

10. Kutnowscy policjanci otrzymali nowy sprzêt
W tym m.in. urz¹dzenie wielofunkcyjne, flary ostrzegawcze oraz

Powiat Kutnowski ma du¿e powody do rado�ci.
Planowany bud¿et na 2022 rok to:

153 810 242,43 z³.
Warto�æ inwestycji jakie planuje siê zrealizo-
waæ w kolejnych 365 dniach wynosi:

23 802 353,54 z³.
Najbardziej warto�ciowe przedsiêwziêcia zostan¹ wyko-
nane w obszarze transportu i ³¹czno�ci, o�wiaty, ochrony
zdrowia i edukacyjnej opieki wychowawczej. Plany te
ciesz¹ w³odarza powiatu, który uwa¿a, ¿e kierunek jaki
obra³ zarz¹d jest s³uszny, a dzia³ania zarz¹du maj¹ pozy-
tywny wp³yw na ¿ycie mieszkañców.
Ciê¿ka praca pracowników wszystkich wydzia³ów i re-
feratów Starostwa Powiatowego w Kutnie op³aci³a siê.
Dziêki tym dzia³aniom oraz decyzjom zarz¹du mo¿emy
cieszyæ siê wspólnym dobrem jakim bêd¹ inwestycje na
2022 r. � mówi Starosta Kutnowski, Daniel Kowalik �
Bêd¹ one zrealizowane na terenie powiatu kutnowskiego
m.in. w takich dziedzinach jak transport, bezpieczeñstwo
czy ochrona zdrowia. S¹ to wa¿ne inwestycje wp³ywaj¹-
ce na codzienne ¿ycie mieszkañców. Ich ³¹czna warto�æ
to niemal 24 miliony z³otych. � dodaje Daniel Kowalik.

Planowane wydatki inwestycyjne na 2022 rok:

Transport i ³¹czno�æ: 10 375 857,00 z³
Drogi publiczne powiatowe: 10 199 579,00 z³.
Modernizacja dróg powiatowych: 1 099 579,00 z³.
Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E,
Nr 2161E: 8 200 000,00 z³.
Opracowanie dokumentacji technicznej na moderniza-
cjê/przebudowê dróg powiatowych: 100 000,00 z³.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2148E Kajew Wo³odrza
do drogi Nr 581 w ramach Rz¹dowego Funduszu Dróg:
300 000,00 z³.
Remont dróg powiatowych: nr 2172E Nowe � Marynin
� Zalesie � Opiesin � Kurza Jama � Grabów � Nagórki
na odcinku od km 0+000 do 2+828 oraz Nr 2133E st.
Kolej. Strzelce Kujawskie � Strzelce � Oporów na
odcinku od km 3+420 do km 7+980: 500 000,00 z³.
Pozosta³a dzia³alno�æ: 176 278,00 z³.
Przebudowa przej�cia dla pieszych na ul. £ukasiñskiego
w ¯ychlinie: 92 702,00 z³.
Przebudowa przej�cia dla pieszych na ul. ¯eromskiego
w ¯ychlinie: 83 576,00 z³.

Ochrona zdrowia: 7 420 000,00 z³
Pozosta³a dzia³alno�æ: 7 420 000,00 z³.
Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpi-

tala Samorz¹dowego Sp. z o. o. z przeznaczeniem na
Oddzia³ Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz czê�ci
Bloku Operacyjnego wraz z kompletnym wyposa¿eniem:
7 420 000,00 z³.

O�wiata i wychowanie: 1 997 600,00 z³
Technika: 147 600,00 z³.
Dostosowanie budynków Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Kutnie do
wymagañ ochrony przeciwpo¿arowej: 147 600,00 z³.
Pozosta³a dzia³alno�æ: 1 850 000,00 z³.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkó³
Nr 3 w Kutnie: 1 400 000,00 z³.
Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespo³u Szkó³ Zawo-
dowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie:
450 000,00 z³.

Dzia³alno�æ us³ugowa: 1 294 232,38 z³
Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 1 294 232,38 z³.
Budowa systemu informacji przestrzennej wspieraj¹cego
�wiadczenie e-us³ug przez powiaty z terenu województwa
³ódzkiego: 779 232,38 z³.
Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kar-
tograficznego: 355 000,00 z³.
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków: 120 000,00 z³.
Zakup sprzêtu teleinformatycznego i oprogramowania:
40 000,00 z³.

Edukacyjna opieka wychowawcza: 1 040 142,16 z³
Specjalne o�rodki szkolno-wychowawcze: 1 040 142,16 z³.
Dostosowanie do obowi¹zuj¹cych wymogów ochrony prze-
ciwpo¿arowej kompleksu budynków Specjalnego O�rodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie: 286 000,00 z³.
Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1
w Kutnie, ul. Przemys³owa 6: 754 142,16 z³.

Pomoc spo³eczna: 686 222,00 z³
Domy Pomocy Spo³ecznej: 472 000,00 z³.
Dostosowanie budynku Domu Pomocy Spo³ecznej w Woli
Chru�ciñskiej do wymagañ ochrony przeciwpo¿arowej:
132 000,00 z³.
Dostosowanie budynku DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11
do wymagañ ochrony przeciwpo¿arowej: 30 000,00 z³.
Modernizacja oczyszczalni �cieków w Domu Pomocy Spo-
³ecznej w Wojszycach: 100 000,00 z³.
Remont elewacji budynku Domu Pomocy Spo³ecznej
w Kutnie, ul. Oporowska 27: 60 000,00 z³.
Remont kompleksu ³azienek w Domu Pomocy Spo³ecznej
w Woli Chru�ciñskiej: 127 000,00 z³.
Zakup magla przemys³owego elektrycznego dla Domu
Pomocy Spo³ecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27: 23 000,00 z³.

TOP 10 WYDARZEŃ
tubê elektroakustyczn¹. Ponadto nowe radiowozy. W 2021
roku kutnowska Policja otrzyma³a 6 nowych pojazdów. Urz¹-
dzenia te zosta³y zakupione w ramach programu zapobiegania
przestêpczo�ci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
obywateli powiatu kutnowskiego na lata 2018 � 2022 �Bez-
pieczny Powiat�. Podczas przekazania sprzêtów i nowych
radiowozów obecni byli: Komendant Powiatowy Policji
w Kutnie m³. insp. Józef Poreda; zastêpca Komendanta
Powiatowego Policji w Kutnie m³ insp. Pawe³ Ciechanowski;
Starosta Kutnowski Daniel Kowalik i cz³onek Zarz¹du
Powiatu Kutnowskiego Tomasz Walczewski; zastêpca Prezy-
denta Miasta Kutno Jacek Boczkaja; funkcjonariusze i funk-
cjonariuszki kutnowskiej Komendy.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie: 92 950,00 z³.
Remont wêz³a cieplnego w budynku przy ul. Wyszyñ-
skiego 13: 27 950,00 z³.
Wykonanie przy³¹cza energetycznego do budynku przy
ul. Wyszyñskiego 13: 65 000,00 z³.
Pozosta³a dzia³alno�æ: 121 272,00 z³.
Prace remontowo-adaptacyjne na potrzeby Domu
Dziennego Pobytu w ¯ychlinie, ul. Dobrzeliñska 6:
121 272,00 z³.

Administracja publiczna: 470 000,00 z³
Pozosta³a dzia³alno�æ: 470 000,00 z³.
Modernizacja sali konferencyjnej w Starostwie Powia-
towym w Kutnie: 150 000,00 z³.
Wykonanie dokumentacji oraz po³o¿enie sieci elektrycz-
nej w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy
ul. Ko�ciuszki 16: 200 000,00 z³.
Zakup sprzêtu teleinformatycznego i oprogramowania:
80 000,00 z³.
Zakup sto³ów do gry TEQBALL: 15 000,00 z³.
Zakup systemu do prowadzenia ewidencji �rodków trwa-
³ych: 25 000,00 z³.

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿a-
rowa: 250 000,00 z³
Komendy Wojewódzkie Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej:
250 000,00 z³.
Zakup dwóch samochodów ratowniczo-ga�niczych
(�redniego i ciê¿kiego) dla Komendy Powiatowej Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Kutnie � Fundusz Wsparcia
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w £odzi: 250 000 z³.

Rodzina: 161 300,00 z³
Dzia³alno�æ placówek opiekuñczo-wychowawczych:
161 300,00z³.
Budowa chodnika przy Placówce �Ró¿any Zak¹tek�
w Kutnie: 100 000,00 z³.
Modernizacja instalacji wodoci¹gowej z wyprowadze-
niem punktu czerpalnego i instalacj¹ urz¹dzenia uzdat-
niania wody w Placówce �Ró¿any Zak¹tek� w Kutnie:
10 300,00 z³.
Zakup samochodu typu Bus 9-cio osobowego (8+1) dla
Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej we Franciszkowie:
51 000,00 z³.

Ró¿ne rozliczenia: 107 000,00 z³
Rezerwy ogólne i celowe: 107 000,00 z³.
Rezerwa inwestycyjna: 107 000,00 z³.

Kutnowscy strażacy
zasileni nowym sprzętem

REKORDOWY BUDŻET POWIATU!

Łączna kwota to: 23 802 353,54 zł
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Zimowy krajobraz Niziny Kutnowskiej.

Trwaj¹ obchody 100-lecia powstania Klubu Sportowego �Kut-
nowianka�. Organizatorzy (Oficjalny Fan Club Widzewa £ód�,
OFC Kutno - ma³¿eñstwo Ewa i Micha³ Wasielewscy) zaprosili
do Sali Tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury swoich, wiernych
sympatyków na promocjê ksi¹¿ki �HKS Kutnowianka, historia
klubu i jego kibiców�.

CENNA KSIĄŻKA

By³a ona po³¹czona ze specjalnym podziêkowaniem dla osób
zas³u¿onych dla kultywowania pamiêci o nietuzinkowej �Kut-
nowiance�. Towarzyszy³a jej atmosfera pe³na rado�ci, wzruszeñ
i przyja�ni. Autorem ksi¹¿ki jest kutnianin, absolwent II LO im.
J. Kasprowicza - Kamil Wójkowski. Ma on w swoim ¿yciowym
dorobku wolumin po�wiêcony Legii Warszawa oraz dziennikarsk¹
wspó³pracê z TVP Wroc³aw. Aktualnie jest aktywny jako dzien-
nikarz w Biurze Prasowym �Widzewa� £ód�. Ksi¹¿ka mówi
o harcerskich pocz¹tkach i przedwojennych losach �Kutnowianki�,
o odrodzeniu i kryzysach pod szyldem �Budowlanych�, o �chu-
dych� latach 70, coraz lepszej grze i �przeklêtych� bara¿ach,
o remisie 2:2 z £KS-em £ód� (1989) i fuzji ze �Stal¹�. Epilog
po�wiêcony jest spotkaniu klubowiczów po latach, a w aneksie
s¹ wyniki meczów ligowych �Kutnowianki� od 1932 r. /J.M.P./

KAZIMIERZ PIETRZAK
Z teki grafika

Trochê �po znajomo�ci�, bo jeste�my absolwentami �Kasprowicza�,
publikujemy fragmenty (o)powie�ci El¿biety Wasiñskiej, z domu
Nawrockiej i urodzonej w Kutnie 6 lipca 1949 r., autorki �kut-
nowskiej� ksi¹¿ki �Pod¹¿aj¹c ku przeznaczeniu�.
(...) Otó¿ jedn¹ z wa¿niejszych dat w dziejach Kutna by³ 5 stycz-
nia 1904 roku, kiedy to w pa³acu Zawadzkich bawi³ Henryk Sien-
kiewicz - chwali³ siê Lucjan. - Dochód ze spotkania z noblist¹
przekazano na ubogie dzieci, a po wystêpie pisarza odby³ siê
bankiet, na który, jak mówiono, mieli wstêp wy³¹cznie mê¿czy�ni.
Kobiety natomiast mog³y podziwiaæ Sienkiewicza przez nie
zamkniête okiennice.
- Dziwne to by³y czasy - odezwa³am siê nie�mia³o.
Czy¿by pa³ac Zawadzkich to ten sam, o którym wspomina³
Jurek, pomy�la³am? Tak naprawdê opowiedzia³ mi jedynie krótk¹
historiê z lat 20. XX wieku, kiedy w Pa³acu rezydowa³ Adam
Zawadzki.
Ten bardzo przystojny i postawny mê¿czyzna, chocia¿ bardzo lubi³
kobiety, nigdy siê nie o¿eni³. Nie gardzi³ te¿ takimi �z ludu�.
Gdy która� zasz³a z nim w ci¹¿ê, szuka³ jej kandydata na mê¿a
i zapisywa³ kawa³ek ziemi. Lubi³ kobiety, ale nie przepada³ za
przekupkami, które od rana ustawia³y siê ze straganami na placu
przy ko�ciele �w. Wawrzyñca. Wracaj¹c z nocnych eskapad roz-
tr¹ca³ bryczk¹ stragany z jajkami, kurami i warzywami. Za nim
szed³ jego lokaj i... p³aci³ odszkodowania kobietom.
- A pa³ac Zawadzkich? - spyta³am. - To daleko st¹d?
Lucjan wyj¹³ z kieszeni zegarek i przez kilka sekund siê zasta-
nawia³.
- Obieca³em Jurkowi zwolniæ samochód przed obiadem ... a wiêc
nie mamy zbyt du¿o czasu.
Powiem tylko, ¿e Pa³ac Zawadzkich, dawny Pa³ac Giera³ty,
po³o¿ony w jednej linii z Pa³acem Saskim, to ciekawy obiekt i ma
�wietn¹ przesz³o�æ. Aktualnie mie�ci siê tam szko³a muzyczna.
Mam nadziejê, ¿e kiedy� obejrzymy go razem, ale... nie dzisiaj -
zagadkowo siê u�miechn¹³. - Go�cili w nim cesarz Napoleon oraz
król pruski, Fryderyk August. Do wybitnych go�ci pa³acu zali-
czyæ trzeba genera³a Charlesa de Gaulle�a. Pani, panno Janko,
ze wzglêdu na swój m³ody wiek, zapewne nie pamiêta - Charles
de Gaulle przyby³ do Polski jako m³ody kapitan z misj¹ dyplo-
matyczn¹, a co ciekawe przyjmowa³a go starsza pani Zawadzka.
Budzi³a ona spore zainteresowanie i emocje poniewa¿, jak mó-
wiono, pali³a fajkê.
Du¿e te¿ poruszenie, na ulicach Kutna, wywo³a³ krocz¹cy przez
miasto ¿a³obny orszak. Tego dnia wieziono do Warszawy zw³oki
ksiêcia Józefa Poniatowskiego. (...)
(...) Ulica Mickiewicza - szeroka i zamieszka³a i chocia¿ powietrze
przesi¹kniête spalinami z przeje¿d¿aj¹cych poci¹gów, czasem
dra¿ni³o nozdrza, to panuj¹cy tu ruch umila³ drogê. Od kolejo-
wego przejazdu do Zak³adów Spirytusowych sz³am bez po�pie-
chu i z przyjemno�ci¹ mija³am ludzi, spiesz¹cych do Cukrowni
Konstancja. Jak pó�niej siê dowiedzia³am nazwa tego produk-
cyjnego zak³adu pochodzi³a od imienia pierwszej ¿ony w³a�ci-
ciela cukrowni. To jedna z najwiêkszych cukrowni w Królestwie
Polskim, chwali³ siê Lucjan. Przechodzi³am têdy codziennie
z przyjemno�ci¹, do czasu... kiedy to pewnego razu, Lucjan
odwo¿¹c mnie ulic¹ Mickiewicza do Hryniewiczów, zatrzyma³
doro¿kê przy jednym z niewielkich domów.
To tu - powiedzia³, w 1940 roku niemiecki okupant stworzy³ piek³o
na ziemi - ¿ydowskie getto. W piêciu budynkach mieszkalnych,
ogrodzonych drutem kolczastym, umie�ci³ osiem tysiêcy kutnow-
skich ¯ydów. By³a to jedna trzecia wszystkich mieszkañców
naszego miasta - opowiada³ Lucjan. Warunki jakie tam panowa³y,
by³y tragiczne. �cisk, brak jedzenia, opa³u, wody, jakichkolwiek
warunków sanitarnych. Jedyn¹ ¿ywno�ci¹ by³ chleb i ziemniaki.
Ludzie umierali na tyfus, gru�licê, z g³odu, zamarzali, a nawet
podobno pope³niali samobójstwa. By³y takie dni, kiedy umiera³o
tam dziennie dziesiêæ osób. Wiosn¹ czterdziestego drugiego -
mówi³ Lucjan, ¯ydzi poszli w swoj¹ ostatni¹ drogê. Najpierw
zamordowano starszyznê ¿ydowsk¹, a resztê osób przewieziono
do Che³mna gdzie, w bestialski sposób, zostali zakatowani
w obozie �mierci... tylko dlatego, ¿e... byli ¯ydami. (...)
Tak przy okazji, dziêki tej powie�ci skojarzyli�my, ¿e m³odszy
brat autorki, to urodzony 30 czerwca 1950 r. Pawe³ Nawrocki,
nasz kolega i miêdzy innymi dyrektor nieistniej¹cego �Radia
Boss�.        /a.s./

PODĄŻAJĄC
KU PRZEZNACZENIU

Szok! Wiadomo�æ zbulwersowa³a (w drugi dzieñ �wi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia) - nie tylko - sportowych kibiców. Internet rozgrza³ siê gor¹czk¹
- g³ównie - pasjonatów sportu w ogóle, a futbolu w szczególno�ci ...
Najdelikatniejsze sformu³owania wobec Paolo Sousy za propozycje
polubownego odej�cia z funkcji selekcjonera Polski by³y nastêpuj¹ce:
�Niepowa¿ny�, �Nieszczery�, �Niewiarygodny�, �Dezerter�, �Bezho-
norowy�, �Siwy bajerant�, �Pozer�, �Klaun�, �Mistrz udawania�, �Pajac�,
�Kretyn�, �K³amca jak Pinokio�, �Ob³udnik�, �Zdrajca�. Inni, po zapewne
jeszcze bardziej przyspieszonej palpitacji serca, potraktowali zaistnia³¹
sytuacjê jeszcze mocniej: �To wstyd�, �Hañba�, �Zrobi³ sobie jakie� jaja�,
�Haniebna ucieczka�, �Bezczelnie sobie zakpi³�, �Pokaza³ �rodkowy
palec�, �Gdyby mia³ jaja ...�, �Potraktowa³ ludzi jak �mieci�, �Wstrz¹s�.
Najgorsze epitety wyrzucali z siebie ci, co potraktowali trenersk¹ ucieczkê
jako skandal. Pad³y kolejne �kamyczki�, tym razem nie tylko do ogródka
portugalskiego, niefortunnego selekcjonera (i jego agenta Hugo Cajuda
�portugalskiego pajaca�), ale do jego promotora Zbigniewa Boñka,
by³ego i honorowego (jak to dzisiaj brzmi) prezesa PZPN: �Boniek, Zibi,
co� ty zrobi³ Brzêczka Sous¹, ¿e� przegoni³. A gdy grzmia³em to b³¹d
wielki, ty siê �mia³e� jak boss ze sklejki�. Gdy siê jeszcze okaza³o, ¿e
kontrakt Portugalczyka jest niekorzystny dla PZPN, wówczas �rozla³o
siê mleko� i �wysz³o szyd³o z worka�. �Boniek ma co� za uszami� lub
�Rudy bajerant Boniek - handlarz i przekupka�. �Sousa, ch³opie, ty
ok³ama³e� 40 milionów Polaków, ty nas oszuka³e�� - to stwierdzenie
Mateusza Borka przejdzie zapewne do sportowych kanonów. Ale nie to
jest najgorsze! �To najwiêkszy, sportowy szwindel 2021 r.� - tak twierdzi
wielu, a w tym i znaczna czê�æ kutnowskich, �zabitych� kibiców bia³o-
czerwonych. I wracaj¹ do przebrzmia³ych, ale wci¹¿ niewyja�nionych,
��mierdz¹cych� spraw obecnego ju¿ wiceprezesa UEFA. �Mia³o byæ
darmo, a kosztowa³o milion zet� (poza tym mocno przesadzone koszty
adwokackie, którymi zainteresowa³a siê prokuratura). No i teraz ... Pada
nawet oskar¿enie, ¿e obecny tytu³ Boniek otrzyma³ za - nazwijmy to
dyskretnie - koszty zatrudnienia krn¹brnego, klubowego, nawet nie
najlepszego trenera w Portugalii. Znanego z podobnych - jak teraz
w Polsce - wyczynów, szczególnie we francuskim Bordeaux, jak i trzech
angielskich klubach ...

CZY¯BY TAKI �WIATOWIEC JAK BONIEK
O TYM NIE WIEDZIA£!

Co by nie powiedzieæ, to otrzymali�my kolejn¹, zaprawion¹ gorycz¹
lekcjê. Polak m¹dry po szkodzie! W roku 2021 PZPN kosztowa³a ta
nauka - pi razy oko - ju¿ dziewiêæ milionów PLN. Czy tyle jest wart
nowy etat wiceprezesa UEFA, by³ego, ale wci¹¿ HONOROWEGO
prezesa PZPN!? A Sousa? Oceniaj¹c po pi³karsku - w Polsce - jest ...
spalony!!! I jako w sumie

PI£KARZ, MIERNY TRENER, MIERNY CZ£OWIEK.
/a.s./

To już
Jeszcze zielono nie tylko na iglakach,
li�ciaste drzewa ju¿ siê obna¿aj¹,
granatowe owoce tarniny na krzakach
i ptaki ju¿ nie �piewaj¹.

Za chwilê deszczowe szarugi
przez puste pola przepêdz¹,
zostawi¹ na szybach smugi
i nici babiego lata rozpêdz¹.

Depczê opad³e li�cie na trotuarze,
coraz wiêcej mokn¹cych ludzi,
ci bez parasoli, maj¹ mokre twarze,
to ju¿ jesieñ, nie miejmy z³udzeñ.

Kazimierz Ci¹¿ela

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W imprezie udzia³ wziêli zawodnicy Akademii Sportów Walki
i Rekreacji Alex Kutno oraz M³odzie¿owego Domu Kultury w Kutnie.
Zawody odby³y siê na zasadzie walk - sparringów zadaniowo-umow-
nych i mia³y na celu zdobywanie do�wiadczenia przez wszystkich
uczestników przedsiêwziêcia w cyklu przygotowañ przed zawodami
rangi mistrzostw kraju. Wszyscy rywalizowali w formule kick light,
light contact, a tak¿e w boksie.
- Poziom walk bardzo dobry, ka¿dy zawodnik stoczy³ minimum 2, 3
walki ze swoimi partnerami z zaprzyja�nionego ³ódzkiego Klubu Alien
- powiedzia³ trener Aleksander Grabowski.
- Cieszymy siê, ¿e mogli�my uczestniczyæ w tak sprawnie przepro-
wadzonym turnieju. Mamy nadziejê, ¿e wszyscy nasi zawodnicy otrzy-
mali dodatkow¹ cenn¹ lekcjê, która w przysz³o�ci zaprocentuje na
zawodach rangi Mistrzostw Polski - doda³ trener Mariusz Konwerski.
Kutno reprezentowa³o 14 zawodników: kadeci m³odsi: Bartosz
Widawski, Amelia Piwiñska, Igor Kamiñski; kadet starszy: Agnieszka
Bryl, Marcel Kwiatkowski, Alicja Sowiñska, Natalia Widawska,
Kacper Szatkowski; juniorzy:  Filip Ny�kiewicz, Dominik Rosa,
Jakub Sobierañski; seniorzy: Oskar Chojnacki, Andrzej Barañski,
Krzysztof Bryl.

Kickboxing

KUTNIANIE
W PRESTIŻOWYM TURNIEJU

SPORTOWY SKANDAL,
czyli perfidny szwindel
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¯YCIE POLITYCZNE
KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic
... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Felieton KWD

Po II wojnie �wiatowej zniknê³o w Polsce a¿ sze�æ milionów hektarów
u¿ytków rolnych. Tylko w ostatniej dekadzie zmniejszy³y siê one o oko³o
200 tysiêcy ha (1,5%) i wynios³y wed³ug spisu powszechnego w 2020 r.
oko³o 14,637 mln ha. By³o wówczas oko³o 1,3 mln gospodarstw rolnych
(mniej o blisko 13% ni¿ w 2010 r.). �rednia ich powierzchnia wzros³a
do 11,1 ha )czyli wzros³a 0 13%). Masz babo placek!
Jak wynika z raportu Krajowego O�rodka Bilansowania i Zarz¹dzania
Emisjami, a¿ za 82,4% gazów cieplarnianych odpowiada - energetyka.
Rolnictwo jest drugie - 8,4% i wyprzedza - o dziwo - przemys³ - 6,2%.
Problemem emisji w rolnictwie s¹: metan (21 razy wiêksza ni¿ dwutlenek
wêgla) i podtlenek azotu (a¿ 270 razy wiêcej ni¿ CO2). Masz babo placek!
Wed³ug danych Krajowego O�rodka Wsparcia Rolnictwa w 2007 roku
pog³owie trzody chlewnej siêga³o 18 mln sztuk. Aktualnie - ledwie 11 mln
sztuk i jeste�my uzale¿nieni od importu (40%) - warchlaków. Masz babo
placek!
W Wielkopolskiej IzbieRolniczej porównano op³acalno�æ produkcji rolnej
w tym i zesz³ym roku. Có¿ z tego wynika? Otó¿ najbardziej op³acalne
by³y uprawy pszenicy, jêczmienia, rzepaku i ziemniaka przemys³owego
(których cena nasion by³a wy¿sza dwukrotnie). Cieszyli siê te¿ produ-
cenci soi. Natomiast zdecydowanie spad³a zyskowno�æ buraka cukro-
wego, jak i trzody chlewnej (ASF). Lepiej, ale tylko trochê, wygl¹da te¿
hodowla byd³a mlecznego (najkorzystniej w oparciu o dobre, w³asne
pasze). Jednak zdaniem fachowców, horrendalne zwy¿ki cen gazu, a wiêc
i nawozów azotowych nie pomagaj¹ w prorokowaniu cen zbytu artyku-
³ów rolnych po przysz³ych ¿niwach. Masz babo placek!
W 2021 r. zebrali�my ponad 7 mln ton kukurydzy ziarnowej, z czego
4 mln ton przeznaczono - wobec dobrych cen - na eksport. W ubieg³ym
roku kukurydza zajmowa³a  1,7 mln ha. Masz babo placek!
Sensacja 2022 roku. Lider zespo³u �Bayer Full� ma byæ dystrybutorem
nowego, polskiego ekonawozu - donosi �Gazeta Wroc³awska�. Nie wia-
domo jeszcze jak siê bêdzie ten wyrób nazywa³, ani ile ma kosztowaæ ...
Ma byæ alternatywa na ci¹gle dro¿ej¹ce nawozy sztuczne. Ma siê ukazaæ
w marcu i zastosowanie 2 razy po trzy litry na hektar ma daæ efekt
podobny do dzia³ania 20 ton obornika - twierdzi solista disco polo!!!
Nawet lepiej - wstêpnie podaje on, ¿e ich cena bêdzie mniejsza ni¿
w przypadkach zastosowania nawozów sztucznych. Masz babo placek!

70% Polaków popiera budowê elektrowni j¹drowych, a 58% zgadza siê
na lokalizacjê w okolicy ich miejsca zamieszkania.
Ro�nie eksport polskiej ¿ywno�ci i siêga ju¿ 35 mld euro. Sprzedajemy
ok. 80% naszej wo³owiny, prawie 60% drobiu i ponad 40% mleka.
Polska jest w europejskiej czo³ówce producentów wyrobów czekolado-
wych. Po Niemczech, które maj¹ 33% rynku, W³oszech (15,6%), Francji
(9,2%) i Holandii (9%) Polska ma 6,7% rynku.
Gmina Czernica (Dolno�l¹skie), gmina Stawiguda (Warmiñsko-Mazur-
skie) i gmina Wieliszew (Mazowieckie) to miejsca, do których najchêtniej
przeprowadzaj¹ siê Polacy.
88,5% doros³ych Polaków ma rachunek p³atniczy.
38% du¿ych i �rednich krajowych firm popiera przyst¹pienie Polski do
strefy euro. O 2% wiêcej ni¿ rok wcze�niej, ale o po³owê mniej ni¿
w 2010 r.
Kraków po wprowadzeniu w 2019 r. zakazu palenia wêglem nie jest ju¿
liderem najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce i Europie
Cis pospolity z Henrykowa Lubañskiego, który liczy sobie ponad 1,2
tys. lat jest najstarszym drzewem w Polsce.
Za decyzjê Antoniego Macierewicza o wycofaniu siê z umowy o zakupie
�mig³owców Caracal zap³acimy 80 mln z³. Wykoñczeniem oferty Fran-
cuzów chwali³ siê mieszkaj¹cy w USA Wac³aw Berczyñski, cz³onek
skompromitowanej komisji smoleñskiej.
Nowy Targ jest najbardziej zanieczyszczonym i rakotwórczym miastem
w Polsce. W 2020 r. przez 90 dni by³y w nim przekraczane normy jako�ci
powietrza (Polski Alarm Smogowy). W czo³ówce s¹ te¿ Nowa Ruda,
Nowy S¹cz, Sucha Beskidzka, Gocza³kowice-Zdrój i Rabka-Zdrój.
Oko³o 10% polskich uczniów cierpi na dysleksjê, a ok. 7% ma zaburzenia
jêzykowe, czyli trudno�ci z przyswajaniem mowy ze s³uchu i z utrwala-
niem jej na pi�mie (Instytut Badañ Edukacyjnych).
Adam Michnik, redaktor naczelny �Gazety Wyborczej�: My�lê, ¿e
Ko³odko mia³ wiêcej racji ni¿ Balcerowicz. �Zdanie�
Daniel Passent, komentator: W Polsce niczego nie robi siê na sto procent,
to i dyktaturê mamy kulaw¹. Nasz¹ polsk¹ dyktaturkê.         �Polityka�
Prof. Tadeusz Klementowicz, politolog, UW: M³ode pokolenie uwiód³
Jobs, a sponiewiera³ Bezos - rentierzy sieci.             �Trybuna�
Krystyna Janda o wstydzie: Na nikim nie robi wra¿enia pytanie: �Jak
panu nie wstyd�.
Wojciech Smarzowski o historii: Nasza historia wci¹¿ jest poddawana
zabiegom upraszczania, prostowania i przemilczania.
Robert Górski, satyryk, twórca serialu �Ucho Prezesa�: Podoba mi siê
nasz prezydent jako bohater skeczów, bo on jakby funkcjonuje poza g³ów-
nym nurtem. W zasadzie na nic nie ma wp³ywu. I dlatego nie kojarzy siê
z niczym strasznym, tylko z niedorajd¹, który wpl¹ta³ siê w tryby historii
i nie daje sobie z tym rady. Duda jest jak bohater �Zezowatego szczê-
�cia�, którego ta historia tak unios³a i niesie go wbrew niemu, a trochê
mu siê podoba, bo jest na górze. Ale nie do koñca sobie zdaje sprawê
z tego, jak �mieszn¹ jest postaci¹. Taki bohater budzi i sympatiê, i odrazê
jednocze�nie, bo nam go i szkoda, i trochê nas mierzi to, co robi. Nie
muszê za du¿o wymy�laæ. Po prostu go cytujê. l publiczno�æ za�miewa
siê do ³ez.             Przegl¹d nr 1 (1147), 27.12.2021-2.01.2022 r.
Margaret Thatcher, by³a premier rz¹du Wielkiej Brytanii, �¯elazna Lady�
jest autorem powiedzenia: �Je�li rz¹d mówi, ¿e komus co� da, to znaczy
zabierze tobie, bo rz¹d nie ma ¿adnych w³asnych pieniêdzy�. I tak samo
jest z hojno�ci¹ �wiêtego Miko³aja z Alei Ujazdowskich. Jego prezenty
nie zosta³y nam dane za darmo. TO MY SOBIE JE SAMI SFINASO-
WALI�MY. I to na odroczon¹ p³atno�æ. (...) Za pó³ roku przyjdzie czas
sp³aty tego, co dostali�my pod choinkê. (...)

Rzeczpospolita, Andrzej Malinowski, Rachunek za �wiêtego Miko³aja
Kard. Kazimierz Nycz w �wi¹tecznym kazaniu ostro skrytykowa³ w³adzê
za brak konkretnych dzia³añ w walce z covidem i podkre�li³ jej odpo-
wiedzialno�æ za �mieræ tysiêcy ludzi.
Za prawie 2,4 mld z³ dofinansowania z Rz¹dowego Funduszu Rozwoju
Dróg powstanie 51 obwodnic w ci¹gach dróg wojewódzkich.
Polska elektrownia atomowa ma powstaæ w miejscowo�ci Lubiatowo-
Kopalino w gminie Choczewo. Planowane oddanie pierwszego bloku
o mocy 1-1,6 GW okre�lono na 2033 r.
Andrzej Gwiazda, choæ od 30 lat obficie korzysta z kas pañstwa, ci¹gle
chce wiêcej. Za internowanie w 1981 r. domaga³ siê 2 mln z³. S¹dy (pra-
womocnie) zmniejszy³y ¿¹dania pazernego opozycjonisty. Dostanie 400
tys. z³. A to siê cz³onkowie starej i nowej Solidarno�ci uciesz¹.
POPiS plus PSL w Parlamencie Europejskim ma siê dobrze. Europos³owie
tych partii (z wyj¹tkiem Janiny Ochojskiej) nie poparli rezolucji PE
broni¹cej wolno�ci mediów, spo³eczeñstwa obywatelskiego i wymiaru
sprawiedliwo�ci w S³owenii
Katarzyna Klimkiewicz, re¿yserka: Zbyt d³ugo my�lelismy o PRL-u jak
o czym� wstydliwym. �Twój Styl�
Oliver Stone, amerykañski re¿yser: Donald Trump by³ b³êdem, to menel,
egomaniak i cz³owiek niebezpieczny.

�Forum� za �Sûddeutsche Zeitung�
Jerzy Urban o gen. Jaruzelskim: Zabrak³o sprawno�ci i nie stworzyli�my
zorganizowanego kultu gen. Jaruzelskiego jako jedynego w dziejach
wielkiego organizatora.
Jacek Merkel o odmowie przyjêcia Krzy¿a Zas³ugi: Rzeczpospolita Polska
nie ma wobec mnie zdolno�ci honorowych, choæ to moje pañstwo.
Andrzej Rozenek o W³odzimierzu Czarzastym: Kierownictwo Lewicy
nie ma ¿adnych idea³ów i jest mu absolutnie wszystko jedno, z kim bêdzie
rz¹dziæ. Przegl¹d nr 2 (1148), 3-9.01.2022 r.
Gamoniem Roku okrzykniêto Zbigniewa Boñka. Selekcjonerem nama-
�ci³ Paulo Sousê. Debiutant w prowadzeniu reprezentacji, trenowa³ kil-
kana�cie klubów bez ¿adnych sukcesów. Teraz by³y prezes chowa siê po
k¹tach przed narodem. Pycha, arogancja, dyktatorskie rz¹dy wpêdzi³y
Najja�niejsz¹ Niepodleg³¹ w ramiona przyjació³ Moskali.
Na Cwaniaka Roku wybi³ siê Paulo Sousa. Pierwszy, który zrobi³ pajaca
z Boñka. Zagra³ w dziada, pozamiata³ satrap¹ pobojowisko, doprowa-
dzaj¹c prawdziwych Polaków i patriotów do pomroczno�ci jasnej.

Marek £opiñski, Romantyk sportu: Marzenia i ¿yczenia,
Dziennik £ódzki, 3.01.2022 r.

Rz¹d w spotach, na konferencjach prasowych i wiecach partyjnych
informuje do znudzenia o zwiêkszonej kwocie wolnej i podniesionym
drugim progu podatkowym. To ma byæ najwiêkszy efekt Polskiego
(nie)£adu. Te korzy�ci to jest fatamorgana na pustyni. Prawda jest bru-
talna. Podatnik nic nie zyska, bo zosta³y zmienione zasady p³acenia sk³ad-
ki zdrowotnej i niszczy nas galopuj¹ca inflacja.
Andrzej Malinowski, Witajcie w Polskim (nie)£adzie, Rzeczpospolita,
3.01.2022 r.

Z innych szpalt

Memento Mori 2022
Dwa lata pandemii. Jestem z³y. Ci, którzy siê nie szczepi¹, robi¹ �wiñ-
stwo sobie, narodowi, pañstwu. Jaki gen sprzeciwu? ¯eby umrzeæ? Ten
gen maj¹ ludzie pod wp³ywem durnej propagandy - mówi profesor
Krzysztof Simon, specjalista ds. chorób zaka�nych.

Newsweek 1/2022, 3-9.01.2022 r.

Jakie epidemie wp³ywa³y w przesz³o�ci na �wiat
Rozmowa z dr. hab. Piotrem Guzowskim z Wydzia³u Historii i Stosun-
ków Miêdzynarodowych Uniwersytetu w Bia³ymstoku - rozmawia³a
Marta Gawina
(...) Jakie mog¹ byæ konsekwencjee pandemii koronawirusa?
Oprócz g³êbokich strat gospodarczych, mamy do czynienia z drastycz-
nym ograniczeniem wolno�ci obywatelskich. Epidemia jest sytuacj¹
nadzwyczajn¹ i zachowanie sprawno�ci systemu opieki zdrowia oraz
zminimalizowanie liczby ofiar wymaga³o podjêcia nadzwyczajnych dzia³añ,
ale trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e dzia³ania wielu rz¹dów maj¹ charakter
chaotyczny. Z drugiej strony, epidemia przyczyni³a siê do udoskonalenia
elektronicznych narzêdzi do komunikacji i przy�pieszy³a procesy digi-
talizacji.          Dziennik £ódzki, 27.12.2021 r.

Czy¿by to by³a nieustanna inwigilacja?
Wojciech Hermeliñski, Barbara Nita-�wiat³owska
Pojawiaj¹ce siê ostatnio informacje o inwigilacji osób publicznych
w Polsce przy u¿yciu programu Pegasus daj¹ asumpt do szerszego spoj-
rzenia na problem dzia³alno�ci operacyjnej uprawnionych do tego w kraju
s³u¿b specjalnych oraz koniecznej, niezale¿nej kontroli s¹dowej nad tym
procesem, która obecnie nie jest w³a�ciwie sprawowana.

Rzeczpospolita, 5-6.01.2022 r.

Czy Pegasus mo¿e byæ legalny?
Kupiony przez rz¹d system dzia³a niezale¿nie od operatorów telekomu-
nikacyjnych i internetowych. A polskie prawo nie przewiduje mo¿liwo�ci
korzystania z takich sprzêtów.            Rzeczpospolita, 11.01.2022 r.

Sylwester i pierwsze dni Nowego 2022 Roku przywita³y nas - wiosn¹!
Temperatura plusowa (6-10°), pada³o wiêc jak kto woli, mog³a to byæ
jesienna szaruga.
Nawet ci, którzy w tym okresie przybyli do Kutna, czyli miasteczka,
w którym �Kto nie by³ ten ¿ycia i �wiata nie zna�, mog¹ nie znaæ miej-
scowych realiów z prze³omu lat 2021-2022. W kutnowskim szpitalu
w Nowy 2022 Rok nie pojawi³ siê noworodek ...
Dodajmy, w covidowym obiekcie s³u¿by zdrowia, w którym liczba ³ó¿ek
(158) dla chorych z koronawirusem przekroczy³a  o ponad po³owê przy-
k³adowo szpital na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich.
Zreszt¹ nasz kutnowski szpital przy ul. Ko�ciuszki jest - na obecne warunki
- zbyt du¿y, gdy¿ jak g³osi miejscowa fama, �komuna� wybudowa³a go
dla potrzeb starcia zbrojnego Wschodu - z Zachodem. Nic bardziej myl-
nego! Bardziej zbudowano go jako obiekt o skali regionalnej ze wzglêdu
na �krzy¿ówkê� dróg nr 1 i 2 i konieczno�æ obs³ugi ofiar wypadków na
tych trasach. Teraz ich przyby³o, bo autostrady, ale uby³o ci u nas chirur-
gów (i innych lekarzy specjalistów). Jak kto nie wierzy, ¿e kutnowski
szpital ledwie medycznie �zipie� (gdy¿ liczba etatowych lekarzy wynosi
oko³o 40, a reszta to - tzw. kontraktowi) ... Na ca³e szczê�cie - póki co -
jeszcze w s³u¿bie zdrowia nie popsu³y siê ratownicze ... �mig³owce.
A tak naprawdê, na wypadek wojny, przygotowano na cele szpitalne
nasze ... szko³y!!! �Jedynkê� i �Dziewiatkê�!!! Dlatego s¹ tam du¿e
korytarze, a wcze�niej jeszcze by³y du¿e przestrzenie na przysz³e sale
operacyjne. Pó�niej zamienione na szkolne klasy!!! Ot i wszystko. Taka
jest prawda! Zdziwicie siê, ¿e ju¿ teraz, w pierwszym miesi¹cu 2022 r.,
mo¿na sporz¹dzaæ roczny bilans mo¿liwo�ci, np. budownictwa w Polsce.
Wychodzi �jak szyd³o (tylko nie by³a premier z �broszk¹�) z worka�, ¿e
jak za �komuny� bêdzie brak mocy wykonawczych np. w budownic-
twie. Po prostu nie bilansuje siê nam liczba ludzi, sprzêtu i materia³ów
z ... potrzebami.
Co by nie powiedzieæ, to trzeba pozytywnie oceniæ �wi¹teczny wygl¹d
miasta. Urzêdy, markety, po ma³e sklepiki roz�wietli³y nasze �Kucienko�
w wielkomiejski blichtr!!! Ciekawe, ¿e na prze³omie roku 2021/2022
nie odby³ siê w Kutnie �Sylwester pod Ratuszem�, a 6 stycznia �wiêto
Trzech Króli nie by³o uroczystego przemarszu od ko�cio³a �wiêtego
Wawrzyñca, przez plac Wolno�ci, Królewsk¹ do placu Pi³sudskiego.

WSZYSTKIM ¯YCZYMY KOÑSKIEGO ZDROWIA,
BO WTEDY �RESZTÊ� SOBIE ZA£ATWICIE!

Z wyrazami szacunku - Andrzej Stelmaszewski

Mimo obstrukcji obozu w³adzy s¹dy okrêgowe w pierwszej instancji
rozpatrzy³y pozytywnie niemal 4 tys. spraw by³ych funkcjonariuszy
objêtych tzw. ustaw¹ dezubekizacyjn¹ B³aszczaka, a ok. 300 decyzji jest
prawomocnych. Niestety, 3 tys. funkcjonariuszy zmar³o, nie doczekawszy
sprawiedliwo�ci.
433 lekarzy cudzoziemców uzyska³o w 2021 r. prawo wykonywania
zawodu w Polsce, 47 osobom odmówiono zgody. Obiekcje Naczelnej
Rady Lekarskiej budzi zw³aszcza znajomo�æ jêzyka polskiego.
Od 1 stycznia zdro¿a³o 500 leków, m.in. na ³uszczycê, schizofreniê, nad-
ci�nienie i do ochrony po przeszczepach.
Joanna Kos-Krauze o relacji Tusk - Kaczyñski: My�la³am o filmie opo-
wiadaj¹cym o tym, ale to musia³by byc pojedynek w stylu Ridleya Scotta
- walka dwóch ob³¹kanych sob¹ panów.

Przegl¹d nr 3 (1149), 10-16-.01.2022 r.

Dopiero po wyroku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego Ministerstwo
Obrony Narodowej ujawni³o, ¿e koszty funkcjonowania podkomisji
smoleñskiej, kierowanej przez Antoniego Macierewicza, od 2016 r. wynios³y
22,5 mln z³. P³aci³ bud¿et pañstwa, czyli my wszyscy!!!    Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Z innych szpalt

Czytelniczy Hyde Park

DOPIERO TERAZ

W 2021 r. w Polsce zakoñczono budowê 386 kilometrów szybkich tras.
Na ultimo roku a¿ 164 kilometry (11 odcinków)! Miêdzy innymi:
w Warszawie - Pu³awska - Wilanów (4,6 km z tunelem); cztery odcinki
Via Carpatia - ponad 96 km (Lublin - Niedrzewica Du¿a, obwodnica
Kra�nika, odcinek Kra�nik - Janów Lubelski z obwodnic¹ tego miasta);
Czêstochowa - Tuszyn - prawie 50 km; Kamieñsk - Radomsko - 17 km;
druga jezdnia od Kruszyny do obwodnicy Czêstochowy wraz z wiaduk-
tem nad lini¹ kolejow¹; na S7 cztery fragmenty (Napierki - M³awa, M³awa
- Strzegowo, Strzegowo - Pieñki oraz Pieñki - P³oñsk) o d³ugo�ci 71 km;
£om¿a Zachód - £om¿a Po³udnie - 9 km oraz ekspresówka Wysokie -
Raczki - 20 kilometrów. Szerokiej drogi - kierowco!

NOWE DROGI

W temacie walki z pandemi¹ dalej mamy chaos i woln¹ amerykankê tole-
rowan¹ przez pisowski rz¹d. W³adza boi siê antyszczepionkowców jak
diabe³ �wiêconej wody. St¹d tolerancja dla mitycznego genu sprzeciwu,
szkoda, ¿e tylko w temacie szczepieñ i procedur ochronnych. W³adza
w swoich szeregach ma wolnomy�licieli, którzy mentalnie tkwi¹ w epoce
kamienia ³upanego. Stary rok zakoñczy³ siê kolejnym wielkim chaosem,
który w prezencie da³a nam pisowska w³adza. Wielka, licz¹ca ponad
700 stron ustawa podatkowa pod nazw¹ polski ³ad, zosta³a przygotowana
bez ³adu i sk³adu w trybie ekspresowym.  Nie by³o koniecznych konsul-
tacji spo³ecznych, ale by³y powa¿ne zastrze¿enia Biura Legislacyjnego
Sejmu, pracodawców, ekonomistów i ekspertów podatkowych. Uchwa-
lone przepisy okaza³y siê tak niespójne, ¿e mo¿liwo�ci ich interpretacji
przeros³y tak¿e autorów, czyli polski rz¹d na czele z premierem i mini-
sterstwem finansów. Zaskoczenie by³o ca³kowite, gdy w pierwszych
dniach stycznia wielu nauczycieli i emerytów otrzyma³o mniejsze
wyp³aty, niektórzy nawet mniej o 300-400 z³. W³adza w grudniu, po
przyjêciu ustawy, odtr¹bi³a wielki epokowy sukces. Niestety, styczniowa
rzeczywisto�æ by³a wielk¹ kompromitacj¹. W³adza, jak zwykle zauro-
czona sama sob¹ stwierdzi³a, ¿e winni s¹ samorz¹dowcy i ksiêgowi.
Pó�niej, tu¿ przed sylwestrem, w³adza wyda³a dziwne rozporz¹dzenie
interpretacyjne i zobowi¹za³a Urzêdy Kontroli Skarbowej do wprowa-
dzenia dy¿urów zaraz po Nowym Roku i wyja�nianiu obywatelom na
czym polega reforma. Zwi¹zki zawodowe pracowników UKS o�wiad-
czy³y, ¿e nie bardzo wiedz¹ jak interpretowaæ prawo, skoro sama w³adza
siê pogubi³a i nie bardzo wie o co chodzi. Pó�niej nie�mia³o premier
wyksztusi³ s³owo przepraszam, ale ba³agan dalej trwa w najlepsze. Pierwsza
po³owa stycznia po raz kolejny pokaza³a zupe³n¹ nieskuteczno�æ i s³a-
bo�æ w³adzy w walce z pandemi¹. Grupa kilku pos³ów antyszczepion-
kowców ponownie zablokowa³a procedowanie ustawy umo¿liwiaj¹cej
pracodawcom sprawdzanie paszportów covidowych. Wolnomy�liciele
uznali, ¿e ustawa idzie za daleko. Ustawa posz³a do szuflady. W³adza
dalej opowiada dyrdyma³y o wolno�ci i uzna³a, ¿e nara¿anie spo³eczeñ-
stwa na utratê bezpieczeñstwa zdrowotnego mo¿e nadal trwaæ. �mier-
telno�æ w Polsce nale¿y do najwy¿szych w Europie. Ba³agan i chaos
trwa, a system opieki zdrowotnej staje siê coraz bardziej niewydolny.
Rekomendacje rady medycznej przy premierze dotycz¹ce walki z pan-
demi¹ w zdecydowanej wiêkszo�ci nie by³y przez w³adzê brane pod
uwagê i trafia³y do kosza. W tej sytuacji 13 cz³onków rady z jej 17-
osobowego sk³adu, w pi¹tek 14 stycznia, poda³o siê do dymisji. G³os
wybitnych i uznanych autorytetów medycznych jest dla w³adzy nieistotny.
W³adza boi siê utraty wiêkszo�ci i s³ucha swoich pos³ów, którzy chyba
uwa¿aj¹, ¿e w Polsce koronawirus nikomu nie zagra¿a,a ograniczenia s¹
zbêdne. W zwi¹zku z tym pisowska w³adza powinna rozwa¿yæ zmiany
w sk³adzie rady medycznej. Jak w³adza nie chce s³uchaæ fachowców, to
mo¿e powo³a do rady swoich wiernych polityków. Znakomitymi kandy-
daturami mog¹ byæ:  pose³ Janusz Kowalski, wielka, têga g³owa, wype³-
niona wiedz¹ tajemn¹, krakowska kurator o�wiaty Barbara Nowak, która
uzna³a szczepienia za niesprawdzony eksperyment i pos³anka Anna Maria
Sierakowska, która ma wiedzê na temat antycia³ chroni¹cych niezasz-
czepionych. Mo¿na dobraæ jeszcze kilkunastu partyjnych aktywistów.
Taka rada ma ogromn¹ szansê idealnie wspó³pracowaæ z  premierem,
ministrem zdrowia i rz¹dem. Na koñcu tej drogi bêdzie wielki chaos
i zapa�æ, a pó�niej zgodnie z ¿yczeniem  w³adzy, koronawirus ze strachu
sam ucieknie z wielkiej i niezwyciê¿onej Polski.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

CHAOS
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¯YCIE MIEJSKIE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Bezrobocie utrzymywa³o siê na stosunkowo niskim poziomie,
a na koniec listopada ub.r. odnotowali�my najni¿sze bezrobocie
w mie�cie w historii odrodzonego samorz¹du (czyli od 1989 r.)
- 1.167 osób poszukuj¹cych zatrudnienia.
W ci¹gu 2021 roku odbyli�my kilkana�cie spotkañ z polskimi
i zagranicznymi inwestorami. Pozytywny fina³ mia³y negocjacje
z amerykañskim inwestorem z bran¿y spo¿ywczej, który w tym
roku planuje w Kutnie rozpoczêcie budowy zak³adu o warto�ci
ok. 100 mln z³. Cieszy nas tak¿e rozwój firm funkcjonuj¹cych
ju¿ na naszym terenie. Kolejn¹ inwestycjê o warto�ci ok. 500
mln z³ w postaci nowej linii produkcyjnej zakoñczy³a firma
Kellogg�s. Dalsze plany inwestycyjne ma tak¿e firma Katoen
Natie. Zakupi³a ona od miasta 2,6 ha gruntów z przeznacze-
niem na rozbudowê swojego kompleksu magazynowego przy
ul. Intermodalnej. To kolejne miejsca pracy, tak potrzebne
w tych niepewnych czasach.
Rok 2021 to tak¿e jubileusz XX-lecia powstania Podstrefy
Kutno £ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Doro-
bek kutnowskiej podstrefy, zajmuj¹cej czo³owe miejsce w�ród
pozosta³ych 45 podstref, to 3 mld z³ nak³adów inwestycyjnych
oraz ponad 3.300 nowych miejsc pracy.
Kutno nadal pozostaje liderem w województwie ³ódzkim,
je�li chodzi o liczbê osób pracuj¹cych w przedsiêbiorstwach
zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób. Jak informuje G³ówny Urz¹d
Statystyczny,  przedsiêbiorcy w powiecie kutnowskim zainwe-
stowali w 2020 roku rekordow¹ kwotê ponad 812 mln z³. Rów-
nie¿ z tego powodu znajdujemy siê w czo³ówce województwa
³ódzkiego.
To, co nas niestety niepokoi to dane demograficzne dotycz¹ce
miasta. W Kutnie, jak zreszt¹ w ca³ej Polsce, mamy do czynienia
ze starzej¹cym siê spo³eczeñstwem. Jest to trend trudny do
odwrócenia, dlatego te¿ odnotowujemy ci¹g³y spadek liczby
mieszkañców. Wybuch pandemii spowodowa³ niestety znacz¹cy
wzrost liczby zgonów, przy jednoczesnym spadku liczby
urodzeñ.
Drugim istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na malej¹c¹ liczbê
mieszkañców jest migracja. I choæ pocieszaj¹ce jest to, ¿e prze-
ciêtnie co druga osoba wyprowadzaj¹ca siê z Kutna, melduje
siê w gminach wiejskich w powiecie kutnowskim, to jednak
wraz z takimi osobami ucieka równie¿ ich podatek PIT.
Wszystkie te uwarunkowania uwzglêdnili�my w rozpoczêtych
w roku ubieg³ym pracach nad now¹ Strategi¹ Rozwoju Miasta
Kutna 2030. Stworzony projekt poddajemy w³a�nie konsulta-
cjom spo³ecznym, zachêcam wszystkich Pañstwa do zg³aszania
swoich uwag i pomys³ów za po�rednictwem strony internetowej:
www.kutno.wdialogu.pl.
- To plany i wyzwania dotycz¹ce przysz³o�ci. A jakie inwestycje
miejskie uda³o siê samorz¹dowi zrealizowaæ w roku ubieg³ym?
- Mijaj¹cy rok inwestycyjny mo¿emy podsumowaæ wydatkami
na poziomie 18 mln z³. Kontynuowali�my realizacjê dwóch
du¿ych zadañ. Chodzi oczywi�cie o budowê kompleksu mu-
zealno-wystawienniczego Pa³acu Saskiego wraz z modernizacj¹
budynku ratusza. W marcu ub.r. zakoñczyli�my modernizacjê
i zagospodarowanie Placu Wolno�ci i Rynku Zduñskiego wraz
z ulicami przyleg³ymi.

PODSUMOWANIE ROKU 2021
Realizowali�my równie¿ Kutnowski Bud¿et Obywatelski, czyli
zwyciêskie projekty zg³aszane przez mieszkañców. By³y w�ród
nich m.in. budowa przej�cia dla pieszych przy ul. Krasiñskiego,
monta¿ monitoringu na bloku przy ul. Barlickiego, ró¿any mural
na schodach KDK, kurtyny wodne na p³ycie Placu Wolno�ci,
kosze na psie odchody czy organizacja  koncertów rockowych.
Pod pewnym wzglêdem ubieg³y rok dla naszego miasta by³ bar-
dziej pozytywny ni¿ mogli�my siê spodziewaæ. Kutno otrzyma³o
dofinansowanie w wysoko�ci ponad 24 mln z³ z Rz¹dowego
Funduszu Inwestycji Strategicznych na budowê infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej i sportowej nad rzek¹ Ochni¹. Bez
tak wysokiego wsparcia finansowego miasto nie zrealizowa³oby
tej inwestycji w pe³nym zakresie. Og³oszenie przetargu nast¹pi
w tym roku.
- Inwestycje s¹ bardzo wa¿ne, ale czy zieleñ i szeroko rozumiana
ekologia dla w³adz samorz¹dowych jest tak samo wa¿na?
- Absolutnie tak. Ponad 200 nowych drzew w roku ubieg³ym
zosta³o zasadzonych na terenie parków, zieleñców i w pasach
drogowych. Równie¿ w ramach projektów Kutnowskiego Bud¿etu
Obywatelskiego realizujemy wiele nowych nasadzeñ drzew,
pojawi³o siê równie¿ kilkana�cie gazonów kwiatowych i rabat
krzewiasto-bylinowych. Aran¿acje zieleni pojawi³y siê równie¿
na p³ycie Placu Wolno�ci, bêdziemy je wzbogacaæ o nowe
elementy równie¿ w roku bie¿¹cym. Uzupe³niali�my rabaty
ró¿ane, a przypomnê, ¿e mamy ponad 100 tys. nasadzeñ ró¿a-
nych na terenie miasta. Marka Kutno - miasto ró¿ zobowi¹zuje.
Bardzo dziêkujê mieszkañcom, którzy w realizacji tego zadania
mocno nas wspieraj¹ i sadz¹ ró¿e w swoich przydomowych
ogródkach.
Je�li chodzi z kolei o dzia³ania proekologiczne, to warto wspo-
mnieæ o miejskich dotacjach na wymianê starych pieców
wêglowych. W ubieg³orocznym naborze ze wsparcia w wyso-
ko�ci 210.000 z³ skorzysta³o 72 w³a�cicieli budynków jednoro-
dzinnych. Przypomnê ¿e, dotacje przyznawane s¹ w Kutnie od
2016 roku. W sumie przeznaczyli�my na ten cel prawie 1.300.000
z³otych. Osi¹gniêty efekt ekologiczny to wymiana blisko 500
starych pieców wêglowych.
Zarz¹d Nieruchomo�ci Miejskich pod³¹czy³ kolejne budynki
wielorodzinne do sieci ciep³owniczej ECO Kutno. To jeden
z wa¿niejszych elementów zwalczania niskiej emisji na terenie
miasta. Realizacja tego typu przedsiêwziêæ bezpo�rednio przed-
k³ada siê na pozytywny efekt ekologiczny dla wszystkich miesz-
kañców.
- Wiadomo, ¿e kolejny rok zdominowany zosta³ przez pandemiê
i trzeba by³o siê skupiæ na walce z koronawirusem. Jaki wiêc
by³ ubieg³y rok w kwestii polityki spo³ecznej?
- Samorz¹d kutnowski kontynuowa³ dzia³ania ³agodz¹ce skutki
pandemii. Koordynowa³ je Zespó³ Kryzysowy, we wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi  i wolontariuszami. Na wydatki
zwi¹zane z zakupem �rodków ochronnych na potrzeby jedno-
stek organizacyjnych miasta i placówek edukacyjnych miasto
wydatkowa³o blisko 150 tys. z³. Z us³ugi dowozu na szczepienia
do placówek medycznych skorzysta³o ok. 150 seniorów i osób
niepe³nosprawnych. Osoby starsze b¹d� przebywaj¹ce na kwa-
rantannie mia³y zapewnione wsparcie w postaci wykupu lekarstw,
niezbêdnych produktów ¿ywno�ciowych czy dostarczenia
ciep³ego posi³ku.
Zgodnie z postulatami wyborczymi w roku ubieg³ym powo³ana
do ¿ycia zosta³a Rada Seniorów Miasta Kutna jako organ kon-
sultacyjny i doradczy .G³ównym jej zadaniem jest integracja
�rodowiska senioralnego, rozpoznanie jego potrzeb i oczekiwañ.
Niew¹tpliwie do integracji �rodowiska przyczyni³y siê Kutnowskie
Dni Seniora, w ramach których miasto we wrze�niu ub.r. zorga-
nizowa³o 65 ró¿norodnych wydarzeñ tj. warsztatów, koncertów,
spotkañ integracyjnych w wiêkszo�ci na �wie¿ym powietrzu
z uwagi na re¿im sanitarny.

- Czy dla kutnowskiej edukacji by³ to równie trudny rok?
- Bogatsi o do�wiadczenia oraz wypracowane rozwi¹zania,
dyrektorzy i nauczyciele szkó³ podstawowych, przedszkoli
i ¿³obka z sukcesem sprostali przeszkodom napotkanym w roku
ubieg³ym. W zale¿no�ci od sytuacji epidemiologicznej, zmie-
niane by³y formy kszta³cenia ze stacjonarnego na hybrydowe.
Jednostki na bie¿¹co zaopatrywane by³y w �rodki niezbêdne
do zachowania re¿imu sanitarnego.
Ponadto przy wspó³pracy z poszczególnymi placówkami
z powodzeniem uzyskane zosta³y �rodki ze �róde³ zewnêtrz-
nych na realizacjê wycieczek, zakup sprzêtu sportowego,
multimedialnego, czy rozwój czytelnictwa. W rok 2022 wcho-
dzimy z nadziejami, aby normalna stacjonarna nauka trwa³a
jak najd³u¿ej.
- Jaki by³ miniony rok w kutnowskiej kulturze? Czy mimo
pandemicznych ograniczeñ mo¿na go zaliczyæ do udanych?
- Miniony rok w kulturze to przede wszystkim wspólny wysi³ek
wszystkich pracowników placówek kulturalnych, aby zorgani-
zowaæ wydarzenia zgodnie z wystêpuj¹cymi ograniczeniami,
aby bezpiecznie mo¿na by³o w nich uczestniczyæ.
Zrealizowana zosta³a wiêkszo�æ imprez bêd¹cych sta³ym
elementem kulturalnego ¿ycia miasta. Czê�æ z nich zosta³a prze-
niesiona do Internetu, niektóre odby³y siê stacjonarnie choæ
w zmienionej formule ze wzglêdów na ograniczenia sanitarne.
Za nami 47. �wiêto Ró¿y, kolejna edycja Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego i Festiwalu im. Szaloma Asza, �Stacja
Kutno� 17. Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory, Festi-
wal Z³oty �rodek Poezji, Wigilia Miejska. Przytoczy³em tu
tylko najwa¿niejsze wydarzenia, bo nie sposób krótko podsu-
mowaæ miniony rok w kulturze. By³o ich zdecydowanie
wiêcej, skierowanych do zró¿nicowanego krêgu odbiorców
i o ró¿nym zasiêgu.
Wa¿nym wydarzeniem promuj¹cym markê ró¿an¹ miasta by³
udzia³ Kutna w organizacji Królewskiej Wystawy Kwiatów
w Ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Reprezentacja
Kutnowskiego Domu Kultury we wspó³pracy z Polskim
Towarzystwem Ró¿anym wspó³tworzy³a strefê, prezentuj¹c¹
bogaty i ró¿norodny �wiat ró¿ � od krzewów rabatowych po
zachwycaj¹ce kompozycje florystyczne stworzone przez
mistrzynie florystyki.
Mi³ym akcentem roku ubieg³ego by³o wyró¿nienie kutnow-
skiego �wiêta Ró¿y Certyfikatem Regionalnej Organizacji
Turystycznej Województwa £ódzkiego. �wiêto Ró¿y zosta³o
uznane za Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa
£ódzkiego w 2021 roku.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna systematycznie
zapewnia³a czytelnikom dostêp do zbiorów, zarówno w pla-
cówce, jak i zdalnie. Du¿ym sukcesem okaza³y siê pe³ne atrakcji
pikniki rodzinne organizowane przed budynkiem biblioteki,
a tak¿e inne wydarzenia plenerowe, takie jak koncerty jazzowe,
teatrzyki dla dzieci, a tak¿e spotkania autorskie z Robertem
Górskim, Les³awem ̄ urkiem czy Krzysztofem Daukszewiczem.
Dla Muzeum Regionalnego w Kutnie rok 2021 by³ szczególny,
bo placówka obchodzi³a jubileusz 40-lecia swojej dzia³alno�ci,
po³¹czony z przygotowan¹ w Parku Traugutta imprez¹ plene-
row¹ �Piknikiem Saskim�. Oprócz tego Muzeum by³o organi-
zatorem m.in. uroczysto�ci 82. rocznicy Bitwy nad Bzur¹ oraz
Narodowego �wiêta Niepodleg³o�ci. Muzeum realizowa³o te¿
kolejne dzia³ania zwi¹zane z odbudow¹ Pa³acu Saskiego i utwo-
rzeniem nowego kompleksu muzealnego. S³u¿y³y temu dalsze
prace merytoryczne nad scenariuszem przysz³ych wystaw
sta³ych.
Miniony rok przyniós³ tak¿e kilka wyró¿nieñ w kulturze.
W uznaniu szczególnych zas³ug i osi¹gniêæ w dziedzinie twór-
czo�ci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Nagrod¹
Prezydenta Miasta Kutna zosta³a uhonorowana pani
Ma³gorzata Musia³owska, Dyrektor Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I i II stopnia im. K. Kurpiñskiego. Placówka
�wiêtowa³a w roku ubieg³ym jubileusz 75-lecia powstania.
Laureatem Honorowej Nagrody Prezydenta Miasta Kutna
zosta³ pan Jerzy Papiewski - dziennikarz, komentator i spiker
sportowy, zaanga¿owany regionalista, wieloletni dyrektor
Kutnowskiego Domu Kultury i radny IV, V i VI kadencji
Rady Miasta Kutna.
- A jak przedstawiaj¹ siê plany na obecny rok, czy s¹ jakie�
obawy?
- Przyjêty na 2022 rok bud¿et miasta zak³ada dochody i wy-
datki na poziomie 250 milionów z³otych. Po stronie wydatków
zabezpieczyli�my 30 mln z³ na realizacjê kluczowych dla
naszego miasta zadañ inwestycyjnych. Zakoñczona zostanie
m.in. budowa kompleksu muzealnego wraz z odrestaurowa-
niem Pa³acu Saskiego oraz modernizacj¹ budynku ratusza.
Przed nami wa¿ne zadanie - wspó³finansowanie przebudowy
przejazdu pod wiaduktem w ul. Józefów. Planujemy tak¿e
wykonaæ modernizacjê dróg m.in. w ul. Zamenhofa, Narutowicza,
Troczewskiego, Królowej Jadwigi, D¹browskiego, Wysockiego
i Ekonomicznej. W I kwartale bie¿¹cego roku planujemy
zakoñczenie rozpoczêtych w roku ubieg³ym prac drogowych
w ul. Sk³odowskiej-Curie, oraz Chmielnej i Spacerowej. Ju¿
za chwilê ruszamy z kolejnym Kutnowskim Bud¿etem Oby-
watelskim, który przyniesie nowe pomys³y mieszkañców na
nasze miasto.
Trudno przewidzieæ jaki bêdzie to rok, jakie przyniesie zmiany.
Jest wiele niewiadomych i raczej z obaw¹ my�lê o tegorocz-
nym roku. Natomiast wszystkim Czytelnikom �Powiatowego
¯ycia Kutna� niezmiennie ¿yczê przede wszystkim zdrowia
i szybkiego powrotu do normalno�ci.

Dziêkujê za rozmowê � Andrzej Stelmaszewski

Na budowê nowych i modernizacjê istniej¹cych dróg przezna-
czyli�my ponad 4 mln z³. Zakoñczyli�my budowê ul. Chopina,
przebudowali�my ulice: Morcinka, Wybickiego wraz z ul. Ewy
oraz Jesienn¹. Wy³oniony zosta³ wykonawca przebudowy
ulicy Chmielnej wraz ze Spacerow¹ na osiedlu £¹koszyn.
W roku bie¿¹cym zakoñczymy modernizacjê ul. Sk³odowskiej-
Curie na odcinku od skrzy¿owania z ul. Pó³nocn¹ do granic
miasta. Warto�æ tego zadania to kwota ponad 2 mln z³.
W ramach drobnych remontów przebudowali�my fragmenty
chodników w ul. Papie¿a Jana Paw³a II, £okietka, Kopernika,
Sobieskiego, Królowej Jadwigi. Powsta³y te¿ nowe zatoki
parkingowe w ul. Matejki, Al. ZHP 1 oraz przy Szkole Podsta-
wowej Nr 6. Sukcesywnie wykonywane s¹ drogi dojazdowe
do posesji, tzw. siêgacze na osiedlu Dybów. £¹czne wydatki na
modernizacjê chodników i budowê parkingów przekroczy³y
kwotê 0,5 mln z³.
W ramach poprawy bezpieczeñstwa uda³o nam siê pozyskaæ
dofinansowanie na budowê aktywnych przej�æ dla pieszych
na ulicach Szymanowskiego, Zamoyskiego i Troczewskiego.
Wykonawca przyst¹pi³ ju¿ do prac.
Du¿ym u³atwieniem dla osób starszych i niepe³nosprawnych
w za³atwianiu spraw urzêdowych jest wykonany monta¿ windy
w budynku Urzêdu Miasta. Zadnie to zrealizowali�my przy
wsparciu �rodków z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych.

Co istotne w codziennym ¿yciu kutnowskich seniorów, uda³o
nam siê okre�liæ g³ówne za³o¿enia programu pomocy w drobnych
naprawach  domowych. W ramach �Kutnowskiej Z³otej R¹czki
dla Seniora� z pomocy w drobnych naprawach bêd¹ mog³y sko-
rzystaæ osoby w wieku powy¿ej 70 lat i osoby niepe³nosprawne.
Du¿ym wsparciem dla osób borykaj¹cych siê z przej�ciowymi
trudno�ciami by³o utworzenie Zespo³u Mieszkalno-Integracyj-
nego z mieszkaniami wspomaganymi przy ul. Majdany 1
w Kutnie. W 2021 roku budynek zosta³ zasiedlony przez 17 rodzin.
Osoby te objête s¹ indywidualnymi programami usamodzielnia-
nia i rozwoju, w ramach których realizowane s¹ ró¿nego rodzaju
warsztaty, terapie czy reintegracja zawodowa.
Miasto rokrocznie wspiera Kutnowski Szpital Samorz¹dowy
w realizacji ró¿nych potrzeb inwestycyjnych b¹d� te¿ doposa¿a
w specjalistyczny sprzêt medyczny. W roku ubieg³ym samorz¹d
miejski dokona³ zakupu urz¹dzenia do laparoskopii o warto�ci
250 tys. z³.

ul. Morcinka

Rada Seniorów Miasta Kutna
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¯YCIE REKLAMOWE

Porównanie potencja³ów militarnych (w dolarach)
NATO Rosja

Bud¿et obronny 1.010.000.000.000 48.000.000.000
¯o³nierze 3.657.000 1.013.000
Czo³gi 20.752 21.921
Pojazdy opancerzone 106.630 51.452
Transportery opanc. 17.896 9.931
Samochody opancerzone 113.632 27.672
Pojazdy opanc. (MRAP) 19.627 10.209
Wyrzutnie rakietowe 4.824 4.032
Artyleria 13.540 11.232
Lotnictwo 22.872 4.206
Flota bojowa 1.679 621
Broñ j¹drowa 4.418 6.500

Angora nr 2, 9.01.2022 r.

�PiS wypu�ci³ p³acowo-dietowego �d¿ina�. Albo jak kto woli
wystrzeli³ przedwyborcz¹ bombê� - tak ocenili kutnowscy
obserwatorzy sejmowo-senacko-prezydenck¹ decyzjê. �Na jej
lep� z³apali siê nieomal wszyscy szefowie samorz¹dów. Co oczy-
wiste: ci etatowi, ale i niby - spo³eczni - TE¯!!! Sprawa dotyczy
OBOWI¥ZKOWEJ podwy¿ki p³ac i diet. Po niej np. prezydent
miasta Kutna zarabia ju¿ 18.900 z³ (a nie 10.940) i wcale nie
zarabia mniej n¿ wójt gminy £aniêta. W dodatku owe podwy¿ki
dzia³aj¹ wstecz, czyli od 1 sierpnia (sic!). Samorz¹dowi prze-
wodnicz¹cy nie byli gorsi i do �granic rozpusty� dopu�cili siê
podwy¿szenia tzw. diet, czyli do poziomu ponad trzy tysi¹ce.
Z hakiem! NETTO! Czyli, otrzymaj¹ w samorz¹dach czêsto wiêcej
z³otówek ni¿ w macierzystej firmie. Za co!? Za dzieñ (czy kilka
dni) �odsiadki� na sesjach w miesi¹cu (sic!). Bowiem ich samo-
rz¹dowe dochody s¹ - mniej wiêcej - równe poborom prezesów
�redniej wielko�ci firm w Kutnowskiem.
Tylko jeden samorz¹dowiec nie uleg³ presji finansowej i ustawi³
swoj¹ zap³atê najni¿ej jak móg³!? To Starosta Kutnowski Daniel
Kowalik (tylko 15.273 z³). Chyba ro�nie nam rozs¹dny samo-
rz¹dowiec - BIZNESMAN.  Jan Widz
P.S. Jak to jest finansowa pu³apka dla samorz¹dowców niech
�wiadczy o�wiadczenie radnego Rady Powiatu Zbigniewa Fili-
piaka: �Dla pracowników mamy podwy¿kê 2,8%, a my sami
dajemy 80% !!!�.

GRY WOJENNE

Czytelniczy Hyde Park

ŚWIĄTECZNA
(PŁACOWA) BOMBA!!!

Za nami kolejny rok w realiach walki z pandemi¹ COVID � 19. Ograni-
czenia dotknê³y wielu dziedzin naszego ¿ycia � w tym tak¿e kultury.
Nie wp³ynê³y one jednak na atrakcyjno�æ oferty KDK, który zadba³
o rozrywkê na najwy¿szym poziomie przy zachowaniu wszystkich norm
bezpieczeñstwa.
Pierwsze pó³rocze 2021 roku to ponownie pe³en atrakcji program online.
Kutnowscy instruktorzy wrócili do znanego i lubianego cyklu � Kultu-
ralnej kwarantanny. Widzowie uczestniczyli w kulturze poprzez ekrany
swoich komputerów, tabletów i smartfonów. Pojawi³y siê ciekawe
propozycje zajêæ plastycznych, origami, szycia dla ca³ych rodzin. W ubie-
g³ym roku na kanale YouTube KDK wyemitowano 19 filmów z tej serii.
£¹cznie od pocz¹tku projektu Kulturalna kwarantanna liczy sobie a¿ 61
odcinków. Kutnowski Dom Kultury by³ aktywny online tak¿e w innych
miejscach w sieci � regularnie publikuj¹c tre�ci w mediach spo³eczno-
�ciowych takich jak Facebook, Instagram czy TikTok. Zaowocowa³o to
du¿ym wzrostem popularno�ci tych profili pod wzglêdem obserwuj¹-
cych. Np. stronê KDK na Facebooku �ledzi ju¿ 23 000 osób, a konto na
TikToku obserwuje a¿ 70 000 osób.

KULTURA Z BLISKA I NA ODLEGŁOŚĆ – CZYLI PODSUMOWANIE 2021 W KDK

Do sieci trafi³y tak¿e najwa¿niejsze imprezy KDK odbywaj¹ce siê
w pierwszym pó³roczu 2021 roku. Po raz trzeci zrealizowano Festiwal
na Faktach, który transmitowany by³ na ¿ywo. Mogli�my te¿ obejrzeæ
X Alternatywn¹ Majówkê z Barej¹, która ju¿ po raz drugi odby³a siê

w formie online. Kolejnym takim wydarzeniem by³ koncert galowy
Festiwalu Stacja Kutno pt. Królowe Festiwali. Zosta³ on zarejestrowany
w sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury.
Na prze³omie maja i czerwca KDK wróci³ do dzia³alno�ci stacjonarnej,
a widzowie znów mogli przyj�æ do kina. Dopasowuj¹c siê do aktual-
nych restrykcji, zespó³ dok³ada³ wszelkich starañ, by ka¿dy móg³ korzy-
staæ z kulturalnej oferty czuj¹c siê przy tym bezpiecznie i komfortowo.
Na seansach filmowych czêsto pojawia³y siê ca³e rodziny. Du¿¹ popu-
larno�ci¹ cieszy³ siê szczególnie repertuar dla dzieci. To tylko utwier-
dza w przekonaniu, ¿e mali widzowie i ich rodzice mogli siê czuæ
w kinie jak w domu! W formie stacjonarnej odby³a siê kolejna edycja
Festiwalu Z³oty �rodek Poezji.

KDK jako wspó³organizator wzi¹³ udzia³ w wyj¹tkowej Królewskiej
Wystawie Kwiatów realizowanej pod has³em �Muzeum w zgodzie z na-
tur¹� na Zamku Królewskim w Warszawie. Po kilku miesi¹cach przygo-
towañ i wielu godzinach pracy przy konstruowaniu wystawy widzom
ukaza³ siê wielobarwny tajemniczy ogród stworzony z ponad 100
odmian ró¿ ogrodowych, 500 szt. ró¿ ciêtych i setek innych ro�lin towa-
rzysz¹cych.
Odby³y siê dwie premiery naszej sekcji teatralnej � Grupy Teatralnej
�od jutra�. Obydwie zagrane w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca dla
publiczno�ci na ¿ywo. Pierwszy z nich to �Po¿¹danie w cieniu pokryw-
ki� w re¿yserii Krzysztofa Ryzlaka, a drugi �(bardziej) CZY�CI ARTY-
�CI� w re¿yserii Dominiki Staniszewskiej.
W pierwszym pó³roczu 2021 oficjalnie otworzono pawilon muzealno�
wystawienniczy na Placu Wolno�ci, z tej okazji KDK we wspó³pracy
z TPZK i wszystkimi instytucjami kulturalnymi w Kutnie przygotowa³
wyj¹tkow¹ wystawê fotograficzn¹ pt. Plac Wolno�ci � historia miejsca,
prezentuj¹c¹ najwa¿niejsze momenty historii Placu Wolno�ci uchwycone
przez fotografów od XIX w. po wspó³czesno�æ.
Drugie pó³rocze 2021 to projekt �Kultura na wolno�ci � rodzinne spo-
tkania w plenerze�, w ramach którego mieszkañcy mogli uczestniczyæ
w koncertach, rodzinnych animacjach, spektaklach, porankach teatral-
nych i muzycznych oraz w seansach kina plenerowego.

(ci¹g dalszy - strona 11)
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Zdjêcia i satyra z �Marszu wyg³odzonych� w Kutnie - 25 lipca 1981 r.

HASŁA WIECZNIE ŻYWE

(...) Walki na Ziemi Kutnowskiej rozpoczê³y siê w nocy z 22 na 23
stycznia atakiem na ̄ ychlin. Oddzia³ powstañczy z³o¿ony przewa¿nie
z robotników fabrycznych, licz¹cy wg �róde³ rosyjskich 500 pie-
szych i 150 konnych, powsta³ ju¿ 21 stycznia, g³ównie z robotników
pobliskiej cukrowni. W oddziale atakuj¹cym ¯ychlin by³a grupa
m³odzie¿y warszawskiej, która schroni³a siê przed brank¹ w Pusz-
czy Kampinoskiej, a nastêpnie przesz³a Bzurê i dotar³a do ¯ychlina
i G¹bina. Atakiem na ¯ychlin dowodzi³ Kazimierz Mielêcki, ale
oddzia³ w mie�cie mieli zorganizowaæ dwaj oficjali�ci fabryczni
Zawadzki i Kurowski. Rosjanie o powstañcach dowiedzieli siê
nastêpnego dnia, tj. 22 stycznia. Wys³ano natychmiast oficera ¿an-
darmerii nazwiskiem Pitie i dwóch kozaków do zbadania sytuacji.
Wyprawiono te¿ kolej¹ pluton piechoty rosyjskiej dowodzony przez
ppor. Iwanowa. Zanim pluton przyby³ na miejsce Pitie i kozacy led-
wie zdo³ali uratowaæ siê ucieczk¹. Pluton Iwanowa mia³ z powstañ-
cami w ¯ychlinie utarczkê, ale powstañcy odparli ten atak. W dniu
nastêpnym Rosjanie otrzymali posi³ki. Dowodz¹cy w Kutnie p³k
Surzin wys³a³ do ¯ychlina jeszcze jedn¹ kompaniê piechoty i 18
kozaków (czê�æ 16 £adoskiego pu³ku piechoty) pod dowództwem
mjr. Burhardta, który po po³¹czeniu z plutonem Iwanowa wypar³
powstañców z ¯ychlina i zmusi³ ich do wycofania siê w lasy
gostyñskie i g¹biñskie.
By³a to jedyna w województwie mazowieckim w nocy z 22 na 23
stycznia zbrojna akcja powstañcza. Warto tu przytoczyæ jeszcze inne
epizody powstañcze zwi¹zane z ¯ychlinem i okolic¹. Noc¹ z 4 na 5
lutego przez �leszyn, wg raportu miejscowego so³tysa, przeszed³
80 osobowy oddzia³ powstañców uzbrojonych w broñ paln¹ i sieczn¹,
wozami, konno i pieszo w kierunku ¯ychlina. Zabrali ze sob¹ parê
koni dworskich luzem i fornalkê z fornalem. W czasie potyczki zgi-
nêli w okolicy �leszyna dwaj powstañcy. Byli to dwaj oficerowie
Or³owski i Kêpiñski, którzy wie�li kasê powstañcz¹. Pomiêdzy
¯ychlinem a �leszynem w lesie zostali napadniêci przez kozaków
i zabici. Zw³oki przewieziono do dworu w �leszynie, gdzie przeby-
wa³ chwilowo oficer rosyjski. Ludno�æ miejscowa zawiadomi³a
rodziny zabitych, które przyby³y na drugi dzieñ i prosi³y oficera
o godny pochówek. Oficer wyrazi³ zgodê pod warunkiem, ¿e po-
grzeb odbêdzie siê bez ¿adnych uroczysto�ci i bêd¹ go patrolowaæ
kozacy. 5 lipca 1863 r. wystawiono zw³oki oficerów w ko�ciele.
Matka i siostra prosi³y oficera o otwarcie trumny, a gdy to zrobiono,
odciê³y po 1 guziku od munduru na pami¹tkê. Na pogrzeb przyby³o
dwóch powstañców w przebraniu ch³opskim. Obu oficerów pocho-
wano na cmentarzu w �leszynie. Na terenie ¯ychlina dosz³o przy-
najmniej do jednego jeszcze incydentu powstañczego. Jesieni¹ 1863 r.
na ul. Narutowicza czterech powstañców �ciga³o dwóch kozaków,
którzy skrêcili najpierw w ul. Zdrojow¹, a nastêpnie poprzez Rynek
z powrotem wjechali w ul. Narutowicza i tu dosz³o do starcia.
Jeden z kozaków zgin¹³, a powstaniec zosta³ ciê¿ko ranny. Zabitego
kozaka ukryto pod mostem, a rannego powstañca w cukrowni. Zw³oki
kozaka zosta³y odkryte dopiero po kilku dniach. (...)
Urszula Kowalska, Piotr A. Stasiak, Powstanie styczniowe na ziemi
kutnowskiej, Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom XII, TPZK,
Kutno 2008

Bitwa o ¯ychlin

POWSTAŃCZE EPIZODY
KULTURA Z BLISKA I NA ODLEGŁOŚĆ – CZYLI PODSUMOWANIE 2021 W KDK

(ci¹g dalszy ze strony 10)
W okresie letnim odby³a siê tak¿e kolejna edycja Festiwalu �wiat
Muzyki Muzyka �wiata.

Po wakacjach odby³a siê 47. edycja �wiêta Ró¿y. Widowiskowa inau-
guracja tego wydarzenia zdecydowanie przejdzie do historii jako jedno
z najbardziej efektownych, barwnych i niezwyk³ych wydarzeñ ró¿anych
w mie�cie. Mogli�my bowiem zobaczyæ wyj¹tkowy pokaz florystyczny
pod nazw¹ ,,Otulone kwiatami�, któremu towarzyszy³y efekty �wietlne
i pirotechnika.

Tradycyjnie sercem �wiêta Ró¿y by³a Ogólnopolska Wystawa Ró¿, która
podobnie jak w ubieg³ym roku stanê³a w namiocie przed budynkiem
Kutnowskiego Domu Kultury. W Kutnie wyst¹pi³y najwiêksze gwiazdy
polskiej muzyki � Grubson, Enej, Piotr Cugowski i Agnieszka Chyliñska.
W ró¿nych punktach miasta mo¿na by³o tak¿e pos³uchaæ znanych prze-
bojów w nowych aran¿acjach w wykonaniu BRASS Federacji, Cyrkowej
Orkiestry w towarzystwie ¿onglerów oraz duetu Sobiecki&Olesiñski.

W 2021 roku odby³a siê 17. edycja Stacji Kutno Ogólnopolskiego Festi-
walu Jeremiego Przybory. Nie zabrak³o muzyki, spotkañ autorskich
i kina � widzowie mogli bowiem przedpremierowo obejrzeæ film
o Kalinie Jêdrusik �Bo we mnie jest seks�.
W grudniu za� Kutnowski Dom Kultury zaproponowa³ mieszkañcom
Jarmark �wi¹teczny na Placu Pi³sudskiego urozmaicony atrakcjami
w postaci szczudlarzy, Miko³ajów rozdaj¹cych s³odycze czy parady
orkiestry dêtej.
W sieci pojawi³y siê tak¿e kolejne filmy � koncerty: laureatów 15. Kut-
nowskiego Konkursu Kolêd i Pastora³ek oraz 18. edycji �I Ty mo¿esz
zostaæ Miko³ajem� oraz �wi¹teczny monta¿ liryczno-muzyczny Grupy
Teatralnej �od jutra� i m³odzie¿y z sekcji wokalnej MDK.

Warto zaznaczyæ, ¿e w 2021 roku dziêki staraniom pracowników KDK,
�wiêto Ró¿y otrzyma³o Certyfikat Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa £ódzkiego  i zosta³o uznane za Najlepszy Produkt Tury-
styczny Województwa £ódzkiego.
Za Kutnowskim Domem Kultury kolejny pracowity rok, a trwaj¹cy ju¿
2022 zapowiada siê te¿ ciekawie. ¯yczymy wiêc Pañstwu i sobie kultu-
ralnego Nowego Roku!
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SAMO ¯YCIE SPORTOWE PRZE¯YCIE

PRZEDWOJENNI SPORTOWCYWSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

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

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

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
przedstawiciela 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, certyfika-
ty energetyczne. Tel. 507-072-007
Sprzedam dzia³ki budowlane od
1000 m2 do 1450 m2 (odga³êzienie

NIEMIECKA CHEMIA,
s³odycze oferuje sklep

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

Sobota 900 - 1400

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

Kardiolog
Kontrola rozruszników,
Holter, nadci�nienie,
arytmia, echo serca

Dr n. med. Marcin Rosiak
Starszy Asystent

Kliniki Elektrokardiologii
Sterlinga 1/3 w £odzi

Przyjêcia:
Kutno, ul. Zamkowa 6

Zapisy: tel. (24) 254 39 76

KRYCIE PAPĄ
zgrzewalną, malowanie

farbą, smarowanie dachów

781−310−433
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 budyn. 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 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
Przetaczanie  tarcz i bêbnów
hamulcowych. Tel. 604-140-241

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., die-
sel 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
kombajnu �Class� Merkator 75,
szer. 3,6 m. Tel. 667-212-150

Sprzedam materac rehabilitacyjny
magnetyczny za 20% ceny.
Tel.604-254-132
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
Wydzier¿awiê bez czynszu 0,75 ha
ziemi ornej w zamian za wykarczo-
wanie krzewów. Tel. 668-345-916
Sprzedam miejsce na cmentarzu
w Kutnie, sektor 24. Tel. 785-917-014
Wynajmê umeblowany parter
55 m2, okolice os. Tarnowskiego.
Tel. 885-888-498
Sprzedam Volkswagen Polo rok
prod. 2005, przebieg 197 tys. km.
Tel. 785-917-014
Sprzedam Fiat Sedici-Emotion
1,6V, 120 KM, 183.000 km, 2011 r.
Tel. 607-217-505
Sprzedam dzia³kê przemys³owo-
budowlan¹ 32.000 m2 w ̄ ychlinie.
Tel. 603-258-804
Sprzedam wózek inwalidzki. Tel.
797-317-107
Sprzedam Hondê Civic rok prod.
2011 (94.000 km, benzyna, 100 KM,
bia³a per³a, bezawaryjna, stan bdb,
gara¿owana). Cena 28 tys. Tel.
507-006-938

Kiński Hieronim
Urodzony 29 wrze�nia 1916 r.
Zmar³ 2.05.1998 r. Motocykli-
sta. Zawodnik Motocyklowego
Klubu Sportowego �Ochnia�
Kutno i kutnowskiego �Kole-
jarza�.

Kisielewski
Zygmunt
Urodzony 29 pa�dziernika
1904 roku. Zmar³ 20.12.1987 r.
Pi³karz. W latach dwudziestych
zawodnik Harcerskiego Klubu
Sportowego �Kutnowianka�.
D³ugoletni sêdzia pi³karski.
Cz³onek Zarz¹du Podokrêgu
Pi³ki No¿nej w Kutnie. Cz³onek
komitetu budowy Stadionu
Miejskiego w 1947 roku.

Klepa Tomasz
Urodzony 14 listopada 1885
roku w Wo�nikach. Zmar³
w 1968 r. Dzia³acz sportowy.
W latach 1922-1926 prezes
Towarzystwa Gimnastycznego
�Sokó³� w Kutnie.

Kluga Jerzy
Urodzony 3 lutego 1917 roku
w Kutnie. Zmar³ 18.09.1993 r.
Dzia³acz sportowy KKS �Czarni�
Kutno. D³ugoletni cz³onek
Zarz¹du kolejowego klubu
i kierownik sekcji pi³ki no¿nej
�Czarnych�.

Kocira Jan
Urodzony w 1910 roku. Zmar³
w 1970 r. Nauczyciel wycho-
wania fizycznego w Szkole
Podstawowej nr 7 w Kutnie.
Dzia³acz sportowy miêdzywo-

jennego kutnowskiego �Strzel-
ca� i Szkolnego Zwi¹zku Spor-
towego w Kutnie. Organizator
imprez sportowych dla m³o-
dzie¿y szkolnej.

Koniarek Andrzej
Urodzony 24 maja 1924 roku
w Kutnie. Siatkarz kutnow-
skiego �Visu� i �Kolejarza�
Kutno. Koszykarz �Visu�,
�Kolejarza� Kutno i AZS
Poznañ. Pi³karz rêczny AZS
Poznañ. Propagator pi³ki rêcznej
na terenie naszego miasta. Tre-
ner kadry narodowej juniorów
i akademickiej reprezentacji
Polski w pi³ce rêcznej. Dziekan
i prorektor Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Poznaniu.

Konopka Alojzy
Pi³karz - obroñca. Zawodnik
kutnowskiego �Strzelca�. Re-
prezentant Kutna. Piê�ciarz.
Czo³owy zawodnik �Strzelca�
Kutno. Reprezentant Kutna.

Kopczyński Marian
Urodzony 16 sierpnia 1920 r.
w Kutnie. Pi³karz - obroñca.
Zawodnik kutnowskich klu-
bów: �Strzelca� (1936-1938),
�Boruty� (1939), �Turu�
(1945-1948), �Ruchu� (1949 ),
�Gwardii� (1949-1950) i �Stali�
(1951-1953). Reprezentant
Kutna.

Kornacki Michał
Urodzony 4 pa�dziernika 1891 r.
w Kutnie. Zmar³ 27.08.1982 r.
Dzia³acz sportowy. Cz³onek
Zarz¹du Podokrêgu Pi³ki
No¿nej w Kutnie. W 1947 roku
cz³onek komitetu budowy
Stadionu Miejskiego przy ulicy
Ko�ciuszki.

W trosce o pieszych
�Odblaskowy Anio³ Stró¿� - pod takim has³em policjanci z kutnowskiej
Komendy wspólnie z Fundacj¹ Inicjatyw Osób Niepe³nosprawnych, roz-
poczêli dzia³ania profilaktyczne maj¹ce na celu poprawê bezpieczeñ-
stwa pieszych na drodze. Pamiêtaj, kiedy jeste� widoczny na drodze
jeste� bezpieczniejszy. 29 grudnia 2021 roku na placu Wolno�ci w Kutnie
kutnowscy policjanci wspólnie z Fundacj¹ Inicjatyw Osób Niepe³no-
sprawnych, rozdawali kamizelki odblaskowe. Kamizelki dosyæ wyj¹t-
kowe poniewa¿ posiadaj¹ na plecach odblaskowy nadruk w kszta³cie
skrzyde³ anio³a, który zosta³ zaprojektowany i wykonany przez Fundacjê.
Noszone na odzie¿y zimowej przez pieszego z pewno�ci¹ sprawi¹, ¿e
bêdzie on widoczny z bardzo daleka dla kieruj¹cych pojazdami. O tym,
czy �Odblaskowy Anio³ Stró¿� sprawdza siê na drodze bêd¹ mieli okazjê
przekonaæ siê wychowankowie placówki opiekuñczo-wychowawczej
�Ró¿any zak¹tek� w Kutnie, którzy bêd¹ �wieciæ przyk³adem, bo do
nich równie¿ trafi³y kamizelki.Przypominany, ¿e zgodnie z przepisami
ustawy - Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszaj¹ siê po drodze
po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, s¹ obowi¹zani u¿ywaæ ele-
mentów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.
Poza obszarem zabudowanym z regu³y drogi nie posiadaj¹ wydzielonych
chodników i w wiêkszo�ci nie s¹ o�wietlone lub te¿ s¹ s³abo do�wietlone,
a piesi s¹ s³abo widoczni dla kieruj¹cych pojazdami. Zachêcamy rów-
nie¿ do noszenia elementów odblaskowych na obszarze zabudowanym.

Psy w s³u¿bie policji
Policyjne psy s³u¿bowe s¹ nieocenion¹ i znakomit¹ pomoc¹ w s³u¿bie.
Ich szkolenia odbywaj¹ siê systematycznie na terenie ca³ego garnizonu
³ódzkiego. 30 grudnia 2021 roku, w miejscowo�ci Sójki na terenie
powiatu kutnowskiego, odby³o siê takie szkolenie. Luba i Negat, dwa
psy patrolowo-tropi¹ce s³u¿¹ce w kutnowskiej Komendzie wraz ze swo-
imi przewodnikami æwiczyli pos³uszeñstwo, szybko�æ reagowania i obronê
przewodnika. Szkolenie poprowadzi³ starszy specjalista W³odzimierz
Gossa z KWP w £odzi. Przeprowadzone szkolenie mia³o na celu spraw-
dzenie umiejêtno�ci czworonogów pod k¹tem pos³uszeñstwa, szybko�ci
reagowania i obrony przewodnika. Policjanci przygotowali dla swoich
podopiecznych zadania, z którymi psy mog¹ spotkaæ siê w codziennej
s³u¿bie. Podczas szkolenia, które odby³o siê 30 grudnia 2021 r. w pusto-
stanach, w miejscowo�ci Sójki, psy s³u¿bowe musia³y wykazaæ siê du¿¹
sprawno�ci¹ fizyczn¹. W opuszczonych budynkach musia³y odnale�æ
i obezw³adniæ uzbrojonego agresywnego przestêpcê. Luba i Negat bez
najmniejszego trudu wykona³y swoje zadanie, co mo¿e �wiadczyæ o ich
bardzo dobrym przygotowaniu do s³u¿by. Takie szkolenia odbywaj¹ siê
systematycznie, raz w tygodniu, po to aby czworonogi nie obawia³y siê
zagro¿enia i dzia³a³y w ka¿dej chwili kiedy zaistnieje taka potrzeba.

Uwaga kierowcy
Kierowca samochodu ciê¿arowego Renault nie przygotowa³ odpowiednio
swojego auta do jazdy. Z plandeki podczas wymijania lód spad³ na jad¹cy
w przeciwnym kierunku samochód marki Man. Uszkodzeniu uleg³a
przednia szybê samochodu, a kierowca trafi³ do szpitala. Pamiêtajcie, ¿e
obowi¹zkiem kierowcy jest dok³adne przygotowanie auta do jazdy.
30 grudnia 2021 roku, oko³o godziny 10:40 na drodze krajowej nr 91
dosz³o do zdarzenia drogowego. Jak siê okaza³o, nie by³o to typowa
kolizja drogowa poniewa¿ nie dosz³o do zderzenia siê ze sob¹ samocho-
dów. Podczas wymijania siê dwóch pojazdów z plandeki samochodu
ciê¿arowego Renault spad³a bry³a lodu, która uderzy³a w przedni¹

szybê samochodu marki Man rozbijaj¹c j¹. Kawa³ki szyby zrani³y kie-
rowcê Mana, który pojecha³ do szpitala. Kierowca ciê¿arówki z którego
spad³a bry³a lodu odjecha³ z miejsca zdarzenia. Policjanci prowadz¹
czynno�ci w kierunku ustalenia sprawcy kolizji.Funkcjonariusze przy-
pominaj¹, ¿e art. 66 Prawa o ruchu drogowym nak³ada na kierowcê obo-
wi¹zek utrzymania pojazdu w takim stanie, aby korzystanie z niego nie
zagra¿a³o bezpieczeñstwu osób nim jad¹cych lub innych uczestników
ruchu drogowego i nie nara¿a³o kogokolwiek na szkodê. Tak wiêc
kierowcy ciê¿arówek powinni dok³adnie usun¹æ zalegaj¹cy �nieg i lód
z plandek i zabudowañ przyczep i naczep � szczególnie po d³u¿szym
postoju.

Policyjny Sylwester
Podczas sylwestrowego weekendu na kutnowskich drogach dosz³o do 7
kolizji i 1 wypadku drogowego, w których na szczê�cie nikt nie odniós³
powa¿nych obra¿eñ. Policjanci zatrzymali ³¹cznie 4 nietrze�wych
kieruj¹cych, a 5 osób straci³o prawo jazdy, w tym mê¿czyzna, który prze-
kroczy³ prêdko�æ o 110 km/h w terenie zabudowanym. Dla wielu z nas
czas Sylwestra to czas zabawy i relaksu, natomiast dla policjantów jest
to czas intensywnej pracy. Tak jak i w latach ubieg³ych w sylwestrowy
weekend na grogach powiatu kutnowskiego o bezpieczeñstwo miesz-
kañców dba³a wiêksza ni¿ zwykle liczba funkcjonariuszy. Zwracano
uwagê na stan trze�wo�ci kieruj¹cych, przypadki przekraczania prêdko�ci
oraz przestrzeganie obowi¹zku jazdy w zapiêtych pasach bezpieczeñ-
stwa. Szczególn¹ uwagê zwracano tak¿e na zachowanie kieruj¹cych, jak
i pieszych, w rejonach przej�æ dla pieszych.
Od 1 stycznia 2022 roku obowi¹zuje nowelizacja Ustawy Prawo o Ruchu
Drogowym, która wprowadza szereg zmian w sprawach o wykroczenia
w ruchu drogowym, w tym te dotycz¹ce wy¿szych kar m.in za przekro-
czenie prêdko�ci. O tym jak wysokie mog¹ byæ to kary przekona³ siê
równie¿ kierowca Audi, który 2 stycznia 2022 roku w terenie zabudo-
wanym jecha³ 160 km/h. Pamiêtajmy, ¿e jad¹c z tak¹ prêdko�ci¹ w terenie
zabudowanym stwarzamy ogromne zagro¿enie nie tylko dla siebie, ale
równie¿ dla innych uczestników ruchu drogowego. Apelujemy o rozwagê
i rozs¹dek! Wraz ze wzrostem prêdko�ci zmniejsza siê czas potrzebny
na obserwacjê drogi i tym samym na reakcjê obronn¹. Tym razem nie
dosz³o do tragedii. Mê¿czyzna straci³ prawo jazdy, przyj¹³ mandat karny
w wysoko�ci 2500 z³otych i 10 punktów karnych. Przypominamy, ¿e
nadmierna prêdko�æ jest nadal g³ówn¹ przyczyn¹ wielu tragicznych
w skutkach zdarzeñ drogowych.

Zatrzymanie poszukiwanego
Policjanci z kutnowskiej Komendy zatrzymali 39-latka, który by³
poszukiwany 3 listami goñczymi. Ukrywa³ siê od kilku lat, równie¿ poza
granicami naszego kraju. Ma na swoim koncie przestêpstwa narkotykowe
oraz przestêpstwa rozbójnicze z u¿yciem broni za które orzeczono kary
pozbawienia wolno�ci. Na podstawie trzech listów goñczych policjanci
z Wydzia³u Kryminalnego kutnowskiej Komendy od kilku lat poszuki-
wali 39-letniego mê¿czyznê. Mieszkaniec Kutna ukrywa³ siê przed
wymiarem sprawiedliwo�ci równie¿ poza granicami naszego kraju.
Z informacji, które posiadali policjanci wynika³o, ¿e 39-latek móg³ po-
wróciæ do swojego miejscu zamieszkania. Zatrzymali mê¿czyznê 4 stycznia
2022 roku. Ukry³ siê przed funkcjonariuszami w mieszkaniu pod stela-
¿em ³ó¿ka. By³ poszukiwany miêdzy innymi za przestêpstwa narkoty-
kowe oraz szereg przestêpstw rozbójniczych, w tym z u¿yciem broni
palnej. 4 stycznia zosta³ doprowadzony do zak³adu karnego w celu
odbycia zas¹dzonej kary.
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Micha³ Papiewski

„Najlepszy sportowiec, drużyna,
trener Ziemi Kutnowskiej”

Uwaga! Uwaga!
Regulamin Konkursu

Pi³ka no¿na

1. Polega on na wyborze najlepszego zawodnika, zespo³u
i szkoleniowca Powiatu Kutnowskiego w roku 2021.
2. Kandydatury dotycz¹ sportowców naszego rejonu oraz
innych regionów Polski pod warunkiem, ¿e aktualnie repre-
zentuj¹ oni barwy �Kutna�.
3. Konkurs jest adresowany do osób indywidualnych oraz
klubów i stowarzyszeñ zwi¹zanych ze sportem.
4. Ostatecznego wyboru, spo�ród kandydatów i zespo³ów,
dokona Kapitu³a Konkursu z³o¿ona z dziennikarzy �P¯K�
i honorowych go�ci.
5. Zg³oszenia nale¿y kierowaæ na adres: �Powiatowe ¯ycie
Kutna�, 99-300 Kutno, ul. Królewska 47, tel. (24) 355-10-00,
fax (24) 355-10-02; e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
6. Organizatorem Konkursu jest Redakcja �Powiatowego ̄ ycia
Kutna�, a honorowymi patronami s¹: przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Kutnowskiego Marek Ci¹pa³a i przewodnicz¹cy
Rady Miasta Kutna Mariusz Sikora.
7. Termin sk³adania propozycji na �Najlepszego sportowca,
dru¿ynê i trenera Ziemi Kutnowskiej 2021 roku� oraz innych
sugestii tematycznych - do 31 stycznia 2022 r.
8. Uroczyste wrêczenie okoliczno�ciowych pucharów
i pamiatkowych dyplomów odbêdzie siê w marcu 2022 r.
w Redakcji �Powiatowego ¯ycia Kutna�.

Tak j¹ oceni³ Dominik Tomczak, g³ówny trener reprezentacyjnej
dru¿yny Miasta Ró¿, która gra drugi sezon w III lidze ³ódzko-
mazowiecko-warmiñsko-mazursko-podlaskiej: Runda jesienna,
je�li chodzi o zdobycz punktow¹ (28 i gole 25:26 oraz 8 miejsce
na 19 zespo³ów) by³a w naszym wykonaniu bardzo dobra. Szkoda
przede wszystkim straty 4 punktów z teamami Soko³a Aleksandrów £.
i Znicza Bia³a Piska (po 1:1). Mimo ¿e przed sezonem po¿egna³o
siê z nami 16 pi³karzy, po krótkim czasie uda³o siê nam zbudowaæ
solidn¹ dru¿ynê, która jest w czo³ówce tej klasy rozgrywek ...
a upatrywano w nas kandydata do spadku. Mamy olbrzymi
potencja³. Zdajemy sobie jednak sprawê, ¿e �wiosn¹� czeka nas
trudna walka o pozostanie w III lidze (gr. I). Do rundy tej przy-
gotowywaæ bêdziemy siê g³ównie w styczniu na treningach si³o-
wych i motorycznych (to w Kutnie). Zaplanowali�my tak¿e mecze
kontrolne z rywalami z ró¿nych lig. Rozegrane bêd¹ sparingi,
m.in. ze Zrywem Wygoda, Wart¹ Sieradz, Stoczniowcem P³ock,
Olimpi¹ Grudzi¹dz, Uni¹ Skierniewice, KKS-em Kalisz, GKS-em
Be³chatów, Widzewem II £ód�, Soko³em Kleczew, W³oc³avi¹ W³o-
c³awek, Lechi¹ Tomaszów Maz. Zmiany kadrowe bêd¹ na pewno
niewielkie. Liczymy, jak zawsze, na gor¹cy i kulturalny doping
naszych kibiców oraz na sponsorów, bez których nie by³oby
dobrego futbolu w naszym mie�cie. Za �jesieñ� zawodnikom na-
le¿¹ siê wielkie brawa za �zostawione serca� na boiskach ró¿-
nych stadionów, za zaanga¿owanie i dobr¹ realizacjê za³o¿eñ
taktycznych w wiêkszo�ci rozegranych spotkañ. Jestem przeko-
nany, ¿e tak bêdzie w rundzie wiosennej.
Dodajmy, ¿e sympatyczni kutnianie, prowadzeni przez Dominika
Tomczaka, Paw³a Klekowickiego (II trener) oraz Bartosza
Janiaka (trener przygotowania motorycznego), rozegrali ju¿
sparing w Warszawie z �Talentem�, liderem I grupy A klasy
i zremisowali 3:3, prowadz¹c do przerwy 3:0. Gole dla naszych
zdobyli: Piotr Kierus, Fabian Bulek i Damian Szczepañski.
Od Redakcji �P¯K�: Dobrego zdrowia, kondycji i sukcesów!
¯yczymy te¿ odpowiedniego klimatu dla futbolu i ... sponsorów.

„JESIEŃ” KS KUTNO

Po raz kolejny kutnowski Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji
zorganizowa³ - cykliczn¹ ju¿ i wpisan¹ w zimowy kalendarz
wypoczynku mieszkañców Miasta Ró¿ i Ziemi Kutnowskiej -
Amatorsk¹ Halow¹ Ligê Pi³ki No¿nej. Od 16 stycznia br., w ka¿d¹
niedzielê (do po³udnia i po po³udniu) w hali sportowej Szko³y
Podstawowej nr 1 im. T. Ko�ciuszki w Kutnie graj¹ w ramach
I i II ligi amatorzy - mi³o�nicy futbolu. W zawodach, które
potrwaj¹ do po³owy marca br., bior¹ udzia³ dru¿yny tak¿e
z o�ciennych powiatów. Kierownikami obu lig pi³karskich s¹
do�wiadczeni dzia³acze sportowi, uznani kiedy� sêdziowie -
Miros³aw Krzymiñski i Zbigniew Baran.

Futsal

JUŻ GRAJĄ

Nie brakuje chêtnych do korzystania z niego. Lodowisko kut-
nowskiego MOSiR-u czynne jest przez ca³y tydzieñ (od ponie-
dzia³ku do czwartku w godz. 8:00-20:00, w pi¹tki 8:00-21:00,
a w soboty, niedziele i �wiêta 10:00-21:00). Lodowisko znajduje
siê przy Stadionie Miejskim im. p³k. H.T. Reymana przy ulicy
Ko�ciuszki. Korzystaj¹cy z niego maj¹ (oczywi�cie za op³at¹)
mo¿liwo�æ wypo¿yczenia i naostrzenia ³y¿ew. S¹ szatnie i szafki
depozycyjne. Obiekt bêdzie czynny do marca br. Przez sezon
zimowy korzysta z niego oko³o 20 tysiêcy osób.

Rekreacja

KRYTE LODOWISKO
ZAPRASZA

W go�cinnej hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 1 im. Tade-
usza Ko�ciuszki w Kutnie rozegrano ju¿ po raz III �wi¹teczny
Turniej Futbolowy dla Dzieci (rocznik 2012 i m³odsi) o Puchar
Prezydenta Miasta Kutna. Jego organizatorem by³, powsta³y
w 2014 roku po upadku MKS-u �Kutno�, Klub Sportowy �Kutno�
(prezes Zbigniew Tomczak). Pozytywnie �dwoi³ siê i troi³� -
w Jego imieniu - Robert Kornacki. Startowa³o w tych udanych
ze wszech miar zawodach osiem zespo³ów z województw: ³ódz-
kiego, mazowieckiego i kujawsko�pomorskiego. Rozegrano, na
boisku 40x20 metrów, ³¹cznie 20 spotkañ (eliminacje, pó³fina³y
i fina³y). Grano systemem grupowo�pucharowym (4 zawodni-
ków plus bramkarz). W dru¿ynach � techniczn¹ finezj¹ � wyró¿-
nia³y siê dziewczêta(!) turniej wygra³ I team KS Kutno (nie by³
wiêc zbyt �go�cinny�) pokonuj¹c w eliminacjach: MKS ¯ychlin
2:0, �Szkó³kê� II P³ock 15:0(!), �Szkó³kê� I P³ock 6:3; w pó³fi-
na³ach �Power� Chodecz 3:1, a w meczu o I miejsce SL Salos
�Ró¿ê� Kutno 2:0. W spotkaniu o III lokatê �Power� Chodecz,
którego trenerem jest uznany kiedy� zawodnik MKS-u Kutno,
Hurtapu £êczyca, Pelikana £owicz i Unii Skierniewice Micha³
Rosiak (do niedawna rekordzista w strzeleniu najwiêcej goli
w sezonie pi³karskim w okrêgu ³ódzkim - 37; rekord (44) pobi³
pi³karz Orl¹t Ciel¹dz Mateusz Bia³ek) wygra³ z P³ockiem I 3:1.
V miejsce zaj¹³ MKS ¯ychlin pokonuj¹c 2:0 KS Kutno II.
W pojedynku o VII lokatê KS �Jedynka� Aleksandrów Kujaw-
ski zwyciê¿y³ 2:0 P³ock II. Zwyciêzcy turnieju (trener £ukasz
Pabjañczyk) grali w sk³adzie: Marcel Piechowski, Adam Jêdrzej-
czak, Stanis³aw Kopczyñski, Patryk Pietrzak, Alan Pêgowski,
Kacper Mijas. Wicemistrz zawodów �Ró¿a� Kutno (trener Robert
Marzec), reprezentuj¹cy Salezjañsk¹ Organizacjê Sportow¹, mia³
w swoich formacjach: Kacpra Ba³a¿ego, Antoniego Ró¿yckiego,
Szymona Wielgosza, Nadiê Zawadzk¹, Rafa³a Wielgosza, Leona
Stêpniaka, Tomasza Dunajskiego, Borysa Chyskiego, Aleksandra
Czerwiñskiego, Alana Jankowskiego, Antoniego Owsika i Woj-
ciecha Kuletê. Piêknie prezentowa³y siê w strojach klubowych
(¿ó³to�niebieskie) dru¿yny KS I i KS II Kutno (dar �Trans-
Michoru�). By³y okaza³e puchary, medale i s³odki poczêstunek.
W zawodach strzelono ³¹cznie 83 gole. Najskuteczniejsi zawod-
nicy to: Alan Pêgowski (KS I Kutno) z 13 bramkami i Stanis³aw
Kopczyñski (KS I Kutno) z 12 golami. Stanis³aw Kopczyñski
zosta³ wybrany MVP turnieju, a bramkarzem � Filip Grabski
(Power Chodecz). Mecze sêdziowali bardzo obiektywnie � Miro-
s³aw Krzymiñski i Zbigniew Morawski, opiekê medyczn¹ pe³ni³a
Lucyna Urbañczyk, a koordynatorem merytorycznym zawodów
by³ Zbigniew Baran. Uczestnicy turnieju, wyje¿d¿aj¹c z Miasta
Ró¿, podkre�lali niecodzienn¹ go�cinno�æ, wzorcow¹ organizacjê
oraz mocno integracyjn¹ atmosferê. Tak dalej nale¿y trzymaæ,
bo Sport - zw³aszcza futbol � ³¹czy; zw³aszcza M£ODYCH!

NIECODZIENNY FUTBOL

Organizacja Fight Rose planuje stworzenie Klubu Bokserskiego
dla dzieci i m³odzie¿y. Miejsce ju¿ jest. Aby je wyremontowaæ
i wyposa¿yæ ruszy³a zbiórka na Pomagam.pl.G³ówn¹ misj¹ klubu
ma byæ przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu oraz hamo-
wanie nastêpstw patologii spo³ecznej.
Pragniemy stworzyæ mo¿liwo�æ kompleksowej opieki nad tym
miejscem do wielowymiarowego rozwoju uczêszczaj¹cych tam
dzieci. Jako organizacja Fight Rose dzia³aj¹ca w bran¿y sporto-
wej, bêdziemy wspieraæ systematycznie rozwój tej nowo powsta³ej
przestrzeni treningowej w Kutnie - mówi¹ organizatorzy zbiórki.
Obecna sala treningowa znajduje siê na ul. Bema. Co prawda
dzieciaki ju¿ tam trenuj¹, jednak pomieszczenie potrzebuje odno-
wienia. Niezbêdny jest remont, sanitaria, maty, sprzêty. Koszty
s¹ du¿e. Organizatorzy zapowiadaj¹, ¿e bêd¹ na bie¿¹co infor-
mowaæ o dzia³alno�ci klubu do momentu otwarcia oraz nadania
oficjalnej nazwy. Link do zbiórki: https://pomagam.pl/y4n98f
Pomagam.pl pozwala w ci¹gu kilku chwil samodzielnie stworzyæ
internetow¹ zbiórkê pieniê¿n¹ na dowolny cel oraz udostêpnia
narzêdzia do jej promowania.

KLUB BOKSERSKI W KUTNIE
Rodzinna atmosfera towarzyszy³a m³odziutkim futbolistom.
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¯YCIE ROZRYWKOWE

Krótkie po¿egnanie i zaproszenie, abym go jeszcze raz odwiedzi³.
Bóg da, to tak bêdzie! Pojecha³em te¿ do pobliskiego Zakrzewa.
Tam znalaz³em wiele pami¹tek zwi¹zanych z walk¹ Polaków o pol-
sko�æ w Niemczech. W Zakrzewie jest Dom Polski Centrum Idei
Rod³a. Rod³o to znak przedstawiaj¹cy bieg rzeki Wis³y wraz z zazna-
czonym Krakowem, u¿ywany przez Zwi¹zek Polaków w Niemczech
od 3 grudnia 1932 roku do dzisiaj. Na budynku znajduje siê tablica
z bardzo wa¿nym napisem, podkre�laj¹cym znaczenie Domu Pol-
skiego: �1935 [znak Rod³a]1985. W 50 rocznicê oddania do u¿ytku
Domu Polskiego, który w latach niewoli niemieckiej by³ ostoj¹
i symbolem polsko�ci tej ziemi, a od 1945 roku o�rodkiem ¿ycia
kulturalnego Gminy. w 40-lecie PRL i 40 rocznicê powrotu Ziemi
Zakrzewskiej do Macierzy. Styczeñ 1985.�  W budynku tym znajduje
siê te¿ izba pamiêci w Zakrzewie. W centrum Zakrzewa znajduje siê
rdzawy obelisk. Jest to POMNIK WOLNO�CI. Na czo³owej �cianie
pod or³em w koronie widniej¹ s³owa: HONOR, WOLNO�Æ,
OJCZYZNA. Na odwrocie znajduje siê napis: �Pomnik Wolno�ci,
wzniesiony w roku 1925, zniszczony przez hitlerowców w1939 roku,
odbudowany w 1993 roku. Jest te¿ du¿y kamieñ, postawiony ku
pamiêci polskich nauczycieli: Józefa Horsta, Jana Maza i Tadeusza
Peza³a, którzy zginêli z r¹k hitlerowskich za polsk¹ szko³ê w Za-
krzewie. Nad pobliskim jeziorem z kolei umieszczone s¹ du¿e
kamienie ze znakami rod³a i z napisami, �wiadcz¹cymi o niez³omnej
wierze mieszkañców tych terenów w polsko�æ. Przeczyta³em na nich
ze wzruszeniem: �Jeste�my Polakami!�, �Polska Matk¹ nasz¹ � nie
wolno mówiæ o Matce �le!�, �Co dzieñ Polak narodowi s³u¿y!�,
�Polak Polakowi bratem!�, �Wiara Ojców naszych jest wiar¹
naszych dzieci!�. Jak¿e to wa¿ne dla nas! Kiedy�, teraz i zawsze!
Oby wszyscy i zawsze pamiêtali!

Opowie�ci cyklisty, patrioty z ¯ychlina wys³ucha³
Jerzy Micha³ Papiewski

Leszek £opata dla �P¯K�
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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

Has³o: C4-B7-K6-G5  I6-A2-M9-A7-C3
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

� 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

Poziomo: A-1. Dawne narzêdzie tortur A-7. Numer
podatnika B-9. Typ skowronka C-1. Prokurator Ewa
w filmie sensacyjnym �Wirus� (Paulina) D-9. Drzewo owo-
cowe rosn¹ce w tropikalnej Azji E-1. Osada u górali kau-
kaskich, a tak¿e u Tatarów E-5. Jezioro na Równinie
Augustowskiej G-1. �... Nikodema Dyzmy� z R. Wilhel-
mim w roli prowincja³a I-1. Imiê Strawiñskiego i Neverlego
I-6. Belka w futrynie drzwiowej J-9. Okre�lony mno¿nik
K-1. W serialu �Czterdziestolatek� wystêpowa³ w roli
Maliniaka (Roman) L-9. Polecenie M-1. Ukryta granica
ogrodu M-5. ... Prowansalskie.

Pionowo: 1-A. Bia³a szata liturgiczna krótsza od alby
1-I. ... Bo¿a to talent  2-E. Cieszy ka¿dego kupca 3-A.
�cis³y u matematyka, a zniewolony u Mi³osza 3-I. Cz³o-
wiek pojedyñczo wziêty 4-F. Kolor w kartach 5-A. Likier
do kawy 5-J. Powóz czteroko³owy zawieszony na pasach
i zaprzêgniêty w 4 konie 6-E. Europejski pierwiastek che-
miczny 7-A. Szczyt nad Ku�nicami 7-I. Le¿y nad rzek¹
Reg¹ 9-A. Niejedna na s³oñcu 9-I. Jednostka administra-
cyjna 11-A. Stan medium 11-I. Akt prawodawczy w³adzy
królewskiej 13-A. Mulisty osad 13-I. Grupa krêgowców
zmiennocieplnych. oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Na szczê�cie, w�ród uwiêzionych zwierz¹t, nie znalaz³o siê jedno o sym-
patycznym pysku, posiadaj¹ce poro¿e i wzro�cie 2,5 m. Jego zaintere-
sowanie samic¹ przypada na czas, kiedy robi siê ch³odno i zaczynaj¹
spadaæ li�cie z drzew. Po spotkaniu samiec wraca na swoje, a 9 miesiêcy
pó�niej na �wiat przychodzi jedno, dwoje ³oszaków karmionych przez
mamê 2 lata. Do swych miejsc bytowania wymienione ssaki wybieraj¹
tereny wilgotne i zakrzewione. Ni¿ej. Przepustem pod autostrad¹ A�1
w Raciborowie przeszed³by równie¿ ³o�, lecz ten zosta³ ... zagrodzony!

ŁOSIU, TRZYMAJ SIĘ ...
Darz bór! Z rogów granie nios³o siê przez wieki po lesistej Rzeczpospolitej.
Bór ile móg³ tyle dawa³, lecz w koñcu zacz¹³ robiæ bokami. Wziêto siê
wiêc za niego (by³em w Parku Narodowym Bory Tucholskie i okolicach
� znam sprawê z autopsji). W konsekwencji le�ne zwierzêta z bólem
opuszcza³y mateczniki i rusza³y przed siebie, by znale�æ odrobinê strawy,
nocleg i odchowaæ potomstwo.
Wraz z nimi orze³ bielik stara³ siê utrzymaæ populacjê i nie dopu�ciæ,
by nasze god³o zosta³o bez protoplasty. ¯ycie napisa³o jednak w³asny
scenariusz, a on zamiast byæ zaliczonym do rodziny or³ów � zakwalifi-
kowany zosta³ do ... jastrzêbiowatych. Nikt nie protestowa³. Przykre!
To tyle, bo zwierzaczki i tak ca³y czas goni sromota, a w biotopach
takich jak Puszcza Bia³owieska, gdzie powinno têtniæ ¿ycie, jego prze-
trwanie stanê³o pod znakiem zapytania. Ni¿ej � stworzenia ¿yj¹ce we
wspomnianym kompleksie le�nym do utrzymania kondycji i wysokiego
potencja³u genów potrzebuj¹ wêdrowaæ w obu kierunkach. Budowany
mur osaczy³ je! Niestety!

Uwaga: £osie podlegaj¹ ca³orocznej ochronie dziêki moratorium wpro-
wadzonemu przez Ministerstwo �rodowiska.
Podsumowuj¹c: Mamy zimê! Dokarmiajmy ptaki i zwierzêta, by nie cier-
pia³y i nie umiera³y w samotno�ci z g³odu i zimna! Czyñmy dobro, aby
uratowaæ bodaj jedno ¿ycie.

Obserwator przyrody i wêdrowiec � Bogdan Pietrasiewicz

Z opisywanym ssakiem mijali�my siê do�æ d³ugo, lecz pewnego mgli-
stego poranka, gdy ³agodny wietrzyk marszczy³ wodê rozlewisk, a s³o-
neczko przeb³yskiwa³o spoza chmur, dotar³ do mnie trzask pêkaj¹cej
ga³êzi. Dzik czy jeleñ � pomy�la³em. Miejsce, sk¹d us³ysza³em ów g³os,
nie wygl¹da³o jednak na biotop wspomnianych zwierz¹t. Kto zatem -
zastanowi³em siê? Niezm¹cona cisza trwa³a dalej. Po d³u¿szej chwili
obra³em kierunek wschodz¹cego s³oñca lecz po przej�ciu kilkuset
metrów us³ysza³em ciche stêkniêcie.
Przystan¹³em, a owe powtórzy³o siê. Zszed³em wiêc ze �cie¿ki i przez
³¹kê ruszy³em w kierunku zakrzewieñ. Zerkaj¹c tu i ówdzie dotar³em na
miejsce, gdzie �pi¹cy na drzewie myszo³ów zatrzepota³ skrzyd³ami
i odlecia³, a po chwili przycz³apa³ � ³o�. £ypnêli�my na siebie oczami.
Musia³em mieæ osobliw¹ minê, bo on zakrêci³ siê na racicy i po zgrab-
nym piruecie da³ drapaka, a do mnie dobiega³o cichn¹ce: chlup, chlup.
Odruchowo spojrza³em na stopy i dostrzeg³em tylko wystaj¹ce z butów
skarpety, a one same po cholewki by³y zanurzone w wodzie. Ruszy³em
z powrotem. Gdy powróci³em za kilka dni, znalaz³em sposób, by stwo-
rzenie poobserwowaæ.

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK
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Jak przebiega nasze (i innych) ¿ycie!? Jak siê dobrze zastanowimy,
to wyra�nie wydzieliæ mo¿emy trzy etapy. Pierwszy - to najlepszy
dzieciêco-szkolno-m³odzie¿owy okres. Jednak - z regu³y - prze-
konujemy siê o tym dopiero, gdy podejmujemy pierwsz¹ pracê.
Pó�niej prowadzimy ma³¿eñsko-rodzinny czas po�wiêcony - sensu
stricto - trudnemu wychowaniu swoich dzieci. By wreszcie  resztê
¿ywota - jako babcie i dziadkowie - przeznaczyæ na mi³o�æ ¿ycia
- wnuczki i wnuki. Mo¿na tez wyznaczyæ cezury wiekowe tych
¿yciowych faz: 25 - 40 - i powy¿ej 64 lat. Prawda to - czy mój
fake news.        /a.s./

Już po świętach
Skoro �wiêta ju¿ za nami,
to i my w drogê ruszamy.
Dosyæ grzania nóg przy kominku,
zatem siup po ma³ym drinku.

By dobre humory w Nowym Roku mieæ,
trzeba toast uroczysty wznie�æ.
Za zdrowie przyjació³ i tych co s¹ na �nie�,
¿e dobrze im ¿yczymy niechaj ka¿dy wie.

¯yczliwym ,za ka¿dy dzieñ piêknie dziêkujemy
i dalsz¹, nie³atw¹ podró¿ obiecujemy.
Wszystkim, których szczerze kochamy,
g³êboki uk³on w podziêce sk³adamy.

Miejmy nadziejê ,¿e bêdzie lepiej,
w domu, w sercach i w kaloryferach cieplej.
Wszystko zmieniæ mo¿emy,
je�li ca³ym sercem odnowy pragniemy.

Nie lêkamy siê ba�niowego potwora,
lecz, by nas nie z¿ar³a gospodarki zmora.
Nadzieja i wiara to nasza sita i broñ,
chroñ nas dobry losie, przed inflacj¹ chroñ.

El¿bieta P³ochocka

Dla zapewnienia najwy¿szych standardów diagnostyki i leczenia wzroku
u dzieci! Serdecznie zapraszamy wszystkich chc¹cych aktywnie wes-
przeæ 30 fina³ WO�P. Bez wyników, nagród za najlepsze czasy i rywali-
zacji, na weso³o i w szczytnym celu! IV Bieg dla WO�P znów bêdzie
KUTNOWSK¥ SZTAFET¥ SERC! Co to znaczy: biegamy w 2 turach
12:00 i 13:15; biegamy przez 1 godzinê w 3 osobowych dru¿ynach;
biegamy po pêtli na terenach rekreacyjnych nad Ochni¹; zbieramy
WO�P-owe znaczniki; POMAGAMY! 29 stycznia 2022 r. Pomaganie
przez bieganie! ZAPISZ swoj¹ dru¿ynê ju¿ dzi�! ZAPISY I REGULA-
MIN: https://b4sportonline.pl/bieg_wosp_kutno/ szczegó³y w wydarzeniu:
https://www.facebook.com/events/729225398059294
UWAGA! Iilo�æ dru¿yn ograniczona (40).
To bêdzie z pewno�ci¹ znakomita zabawa w szlachetnym celu! Wpisowe
zasila SKARBONKI WO�P! Ka¿dy zawodnik otrzyma pami¹tkowy
medal ufundowany przez Przewodnicz¹cego Miasta Kutno! Organiza-
tor: OCRland, WO�P Sztab Kutno. Wspó³organizatorzy: Hufiec ZHP
Kutno, WO�P Sztab Kutno, MOSiR Kutno, B4SPORT przy partner-
stwie Przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutno.

POBIEGNIJ DLA WOŚP!

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

31 stycznia 2022 r.

Kutno w rankingu szkó³
Akademickie LO im. prof. Zbigniewa Religi z Oddzia³em dwujêzycz-
nym - 214 miejsce; LO im gen. J.H. D¹browskiego - 233; III LO im.
Staszica -926.

30 Fina³ WO�P
Na Rynku Zduñskim w ramach 30 Fina³u WO�P, 30 stycznia, wyst¹pi¹:
VIDEO, Sztywny Pal Azji, Nowa Kultura oraz kutnowskie dzieci i m³o-
dzie¿ z SP nr 9 im. W³. Jagie³³y oraz M³odzie¿owego Domu Kultury.

PRAWDA, CZY FAKE NEWS?

Drogi Panie Dyrektorze
S³owa nie oddadz¹ smutku i ¿alu, jaki odczuwamy po Pana stracie. Za
szybko wszystko siê sta³o. A¿ trudno uwierzyæ, ¿e gdy wrócimy do szko³y,
nie ujrzymy ju¿ naszego Dyrektora id¹cego szkolnym korytarzem, w�ród
uczniów. Nie us³yszymy przyjaznego g³osu, nie obdarzy nas Pan ju¿
swym ³agodnym u�miechem.
Dziêkujemy za ¿yczliwo�æ i dobre rady, za codzienny trud nauczycielski
i wyrozumia³o�æ.
Dziêki Panu, uczniowie i nauczyciele czuli siê jedn¹ wielk¹ rodzin¹.
Lecz: �Nie umiera ten, kto trwa w pamiêci ¿ywych�, a my nie zapomnimy.

SPOCZYWAJ W POKOJU WIECZNYM. AMEN.
Uczniowie Szko³y Podstawowej w Go³êbiewku

Tego pogrzebu nie by³o w planach. �mieræ przysz³a niespodziewanie,
niechciana, zakrad³a siê jak z³odziej, by odebraæ jeszcze jedno ¿ycie.
Tylko dlaczego Twoje? Pewnie nikt Ci tego nie powiedzia³, ale dla wielu
z nas by³e� wzorem skromno�ci i prawdziwego cz³owieczeñstwa. Mia³e�
swój w³asny etyczny kodeks i ¿y³e� zgodnie z jego zasadami. Zawsze
umia³e� doceniæ nasze sukcesy, wesprzeæ. Mogli�my zawsze na Ciebie
liczyæ. By³e� naszym prawdziwym Przyjacielem, a dopiero na drugim
miejscu Dyrektorem, którego drzwi gabinetu zawsze by³y dla nas otwarte.
Nie mia³e� w zwyczaju szufladkowania i dzielenia ludzi wed³ug ustalonej
hierarchii zas³ug, czy zajmowanych stanowisk. Ka¿dy by³ dla Ciebie
wa¿ny, tak samo potrzebny. Ka¿dego szanowa³e� i ceni³e�...
Dzisiaj, w czasie uroczysto�ci pogrzebowej odby³a siê nasza ostatnia
wspólna �Rada Pedagogiczna�, w której bra³a udzia³ ca³a spo³eczno�æ
Szko³y Podstawowej im. W³. St. Reymonta w Go³êbiewku: nauczyciele,
pracownicy szko³y, uczniowie wraz z rodzicami, emeryci i absolwenci.
Wszyscy uczestniczyli�my w niej z potrzeby serca, by w ten grudniowy
dzieñ po¿egnaæ swojego Przyjaciela, Dyrektora, oddanego swojej pracy
Skromnego Cz³owieka, który ¿y³ i pracowa³ w�ród nas i z nami. I cho-
cia¿ nic ju¿ bez Ciebie nie bêdzie takie samo, Ty zawsze pozostaniesz
w naszej pamiêci.
�p. Pawe³ Józwiak rozpocz¹³ pracê w naszej szkole 19 listopada 1990 r.
jako nauczyciel biologii. Podczas swojej kariery zawodowej uczy³ rów-
nie¿ przyrody, wychowania fizycznego, techniki i informatyki. Stano-
wisko dyrektora obj¹³ 1 wrze�nia 2001 r. Naszej szkole po�wiêci³ 31 lat
swojego aktywnego ¿ycia, doskonal¹c jej bazê materialn¹, tworz¹c nowe
pracownie. Wiele energii w³o¿y³ w rozbudowê szko³y o halê sportow¹,
dziêki czemu szko³a nabra³a nowego wizerunku, staj¹c siê nowoczesn¹
placówk¹ o�wiatow¹. Dba³ o poziom wykszta³cenia kadry pedagogicz-
nej, tworz¹c jednocze�nie odpowiedni¹ atmosferê do efektywnego pro-
wadzenia nauki.
�p. Pawe³ Józwiak pozostanie cz¹stk¹ naszej historii - historii Szko³y
Podstawowej im. W³. St. Reymonta w Go³êbiewku.

NIECH SPOCZYWA W POKOJU.
Pogr¹¿eni w smutku nauczyciele i pracownicy szko³y

ŚP. PAWEŁ JÓZWIAK
Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku

Po świętach
U nas akurat zima,
kiedy Bóg siê rodzi.
Czêsto �nieg i mróz trzyma,
gdy na �wiat przychodzi.

Cicha, �wiêta, wigilijna noc
chrze�cijañsk¹ tradycj¹ opleciona,
ma w sobie magiczn¹ moc,
otwiera dla wszystkich ramiona.

W domu �wierkiem zapachnia³o,
zal�ni³o bombkami.
Bo¿e Narodzenie nasta³o
wype³nione kolêdami.

Zanurzeni w klimacie �wi¹t,
melodi¹ kolêd otuleni,
nie chcemy by nas wyrwa³ st¹d
�wiat pe³en gro�nych cieni.

Trze�wiejemy ju¿ w innym roku,
w którym pulsuje komercyjne serce,
pozbawionym �wi¹tecznych uroków.
Tu trzeba klêkaæ przed z³otym cielcem.

Kazimierz Ci¹¿ela




