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KORONAWIRUS CD.

W grudniu 2021 r. w naszej szkole go�ci³ doktor Grzegorz Religa - syn
naszego patrona profesora Zbigniewa Religi.      (ci¹g dalszy - strona 9)

DR GRZEGORZ RELIGA
Z WIZYTĄ W ALO

Tym razem �zdalnie�, za spraw¹ bardzo obiektyw-
nych powodów, rozstrzygnêli�my konkurs o miano

„Kutnowski Hit 2021 r.”
Mi³o nam poinformowaæ Pañstwa, ¿e ten zaszczytny
tytu³ zdobyli:

Kapitu³a Nagrody �Kutnowski Hit 2021 roku� dzia³a³a
w nastêpuj¹cym sk³adzie (od lewej): Mariusz Sikora - prze-
wodnicz¹cy Rady Miasta Kutna, Jerzy Papiewski - sekretarz
�P¯K�, Marek Ci¹pa³a - przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kut-
nowskiego, Krzysztof Wac³aw Dêbski � by³y prezydent mia-
sta Kutna, Jerzy Bry³a - by³y wójt gminy Kutno (przez
22 lata) i Andrzej Stelmaszewski � redaktor naczelny �Po-
wiatowego ¯ycia Kutna�.

KAPITUŁA NAGRODY

PreZero ŁĄCZY SIŁY Z KS KUTNO

Dla pi³karzy KS Kutno, sezon 2022/2023 to zapowied� kolejnych spor-
towych wyzwañ na boisku. Tym razem dru¿yna ponownie zagra w bar-
wach PreZero w walce o awans do II Ligi.          (ci¹g dalszy - strona 5)

� Skuteczno�æ szczepionek przeciwko Covid-19 wynios³a
odpowiednio: 94,5% dla Pfizera i 95,9% dla Moderny.
� Ju¿ w 40 krajach pojawi³ siê Omikron.
� Wed³ug danych Ministerstwa Zdrowia, 22 stycznia 2022 r.,
odnotowano 40.876 infekcji. Rekord zaka¿eñ od pocz¹tku
pandemii.
� Minister Adam Niedzielski: Najkorzystniejszy scenariusz
przebiegu pandemii to 60 tysiêcy zaka¿eñ dziennie, najgorszy
- 140 tysiêcy ... Najgorzej od po³owy lutego lub na pocz¹tku
marca ...
� To ju¿ (za tydzieñ) bêdzie setny tydzieñ epidemi Covid-19
w Polsce.
� W reakcji na wzrost liczby zaka¿eñ Rada Ministrów wpro-
wadzi³a mo¿liwo�æ wykonywania testów SARS-CoV-2
w aptekach i zadysponowa³a pracê zdaln¹ w urzêdach admi-
nistracji publicznej.
� Kutno na 13 miejscu w Polsce pod wzglêdem nowych zaka¿eñ
Covid-19.

KONIEC ZBIORÓWEK

15 stycznia ka¿dego roku my�liwi koñcz¹ sezon polowañ zbio-
rowych. Rozpoczynane w pa�dzierniku polowania organizowane
s¹ g³ównie metod¹ pêdzeñ. Zwierzyna, na któr¹ siê poluje, jest
wiêc w ruchu.    (ci¹g dalszy - strona 5)

AMZ − KUTNO S.A.
� � �

STOWARZYSZENIE
„HOSPICJUM KUTNOWSKIE”

             Szczegó³y - czytaj na stronie 2

Z CYKLONEM W TLE

REKORDOWY 30 FINAŁ WOŚP

Ci¹g dalszy - strona 8
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za
wyniki produkcyjne 2021 r.

W tym 256 radiowozów policyjnych oraz eks-
port sanitarek dla pañstw skandynawskich oraz
Nagrodê Prezydenta RP Andrzeja Dudy dla
firmy rodzinnej Fabisiak, mimo niespotykanych
wzrostów cen surowców, materia³ów, pó³fabry-
katów, braków materia³owych, a tak¿e braku
- fachowców.
Prezesem Zarz¹du firmy przemys³u obronnego
AMZ - KUTNO S.A. jest Dariusz Fabisiak.

KUTNOWSKI HIT 2021 ROKU
AMZ − KUTNO S.A

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE „KUTNOWSKI HIT 2021 R.”

powo³ane 19 wrze�nia, a osobowo�æ prawn¹
uzyska³o 25 wrze�nia 1995 r. Utworzy³o go
25 cz³onków. Jego prezesem by³a (do 2015
roku) Katarzyna Kowalska.
Obecny sk³ad Zarzadu stanowi¹: Wies³awa
Sobczyk (prezes) oraz Pawe³ Jêdrzejczak
i Anna Szafoni-Nowak (cz³onkowie).
Na skutek pandemii w roku 2020 �Hospi-

STOWARZYSZENIE „HOSPICJUM KUTNOWSKIE”
cjum Kutnowskie� utrzymywa³o nowo budo-
wany obiekt przy ul. Jastrzêbiej 15 z w³asnych
�rodków i dotacji samorz¹dowej (bez kontraktu
z NFZ).
Do tej pory z us³ug �Hospicjum Kutnowskiego�
skorzysta³o ponad 3.000 osób cierpi¹cych na
choroby nowotworowe.

Zespoły śpiewacze „Strzelce” i „Klonowianki”
z Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach

za folklorystyczną promocję Ziemi Kutnowskiej w Polsce.

Zespó³ �piewaczy �Strzelce� rozpocz¹³ swoj¹
dzia³alno�æ w 1988 roku, uznaj¹c potrzebê pielê-
gnowania kultury i tradycji ludowej. W przy-
sz³ym roku bêdzie obchodzi³ jubileusz 35-lecia
swego istnienia. Wielkim wyró¿nieniem dla
zespo³u by³o kilkukrotne uczestnictwo w Ogól-
nopolskim Festiwalu Kapel i �piewaków Lu-
dowych w Kazimierzu nad Wis³¹, gdzie grupa
by³a reprezentantem województwa ³ódzkiego.
Zespó³ wystêpowa³ wielokrotnie tak¿e na
Miêdzynarodowym Jarmarku Folkloru w Wê-

gorzewie, Szyd³owcu, £odzi, Aleksandrowie
£ódzkim, P³ocku,  Kozienicach, ¯ychlinie, �le-
szynie, Krzy¿anowie, Polañczyku nad Solin¹,
£owiczu, Kro�niewicach, Berezce i wielu innych
miejscowo�ciach, go�ci³ tak¿e na wystêpach na
Litwie. Grupa zdoby³a wyró¿nienie zdobyte
w ubieg³ym roku na presti¿owym Konkursie Ga-
wêdziarzy, Instrumentalistów, �piewaków, Dru¿-
bów i Starostów Weselnych w Bukowinie
Tatrzañskiej. Zespó³ jest reprezentantem folklo-
ru sannicko-gostyniñskiego, w 2013 roku otrzy-
ma³ honorow¹ odznakê �Zas³u¿ony dla Kultury
Polskiej, nadan¹ przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Opiekunem muzycznym
jest W³adys³aw Jasiñski, a kierownikiem grupy
Ewa Karbowska.
Grupa �piewacza �Klonowianki� rozpoczê³a
sw¹ dzia³alno�æ w 2007 roku. Prezentowa³a siê
na wszystkich wa¿nych wydarzeniach kultural-
nych gminy, wystêpowa³a tak¿e m.in. na Miê-
dzynarodowym Jarmarku Folkloru w Wêgorzewie,
Ogólnopolskim Przegl¹dzie Piosenki Biesiadnej
w Kozienicach, Polañczyku nad Solin¹, Aleksan-

          Wies³awa Sobczyk - prezes Zarz¹du                   Pawe³ Jêdrzejczak - cz³onek Zarz¹du          Anna Szafoni-Nowak - cz³onek Zarz¹du

Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia „Hospicjum Kutnowskie” stanowią:

drowie £ódzkim, ¯ychlinie, £odzi, �leszynie,
Krzy¿anowie, Kro�niewicach i wielu uroczy-
sto�ciach organizowanych przez kutnowskie
organizacje pozarz¹dowe. Zespó³ �piewaczy
�Klonowianki� w tym roku bêdzie obchodzi³
jubileusz 15-lecia dzia³alno�ci. Piêknie prezen-
tuje siê w strojach kujawskich, wykonuj¹c
przede wszystkim pie�ni ludowe zwi¹zane z tym
regionem. Instruktorem muzycznym grupy jest
W³adys³aw Jasiñski, a kierownikiem grupy jest
Alicja Solarska.
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Mi³o nam poinformowaæ, ¿e ALO po raz kolejny potwierdzi³o swoj¹
najwy¿sz¹ pozycjê w�ród liceów powiatu kutnowskiego. W tej niedaw-
no powsta³ej szkole egzamin maturalny 2021 odby³ siê dopiero po raz
drugi � I rocznik maturalny 2020, a II � 2021. Obecno�æ na najwy¿-
szych pozycjach w tym presti¿owym rankingu, zarówno w roku 2021
jak i  w 2022, potwierdza wysok¹ jako�æ kszta³cenia i wychowania
w tej szkole. Przypomnijmy, i¿ ALO w roku ubieg³ym równie¿ zwy-
ciê¿y³o w�ród liceów kutnowskich w rankingu �Perspektyw� 2021.
Jako jedyne liceum ogólnokszta³c¹ce z Kutna znalaz³o siê wówczas
w rankingu maturalnym �Perspektyw�.
Zgodnie z metodologi¹ �Perspektyw�, licea zosta³y ocenione za
pomoc¹ trzech kryteriów. S¹ to: sukcesy szko³y w olimpiadach (25%),
matura z przedmiotów obowi¹zkowych (30%) oraz matura z przed-
miotów rozszerzonych (45%). Osi¹gniêcia maturalne absolwentów
ALO prze³o¿y³y siê na wysoki wynik w rankingu. Wszyscy ubieg³o-
roczni absolwenci zdali egzamin maturalny jako jedyni w Kutnie za
pierwszym razem, uzyskuj¹c wysokie noty z przedmiotów matural-
nych, które otworzy³y im drzwi na wybrane kierunki studiów na
renomowanych uczelniach.
W tegorocznym rankingu maturalnym szko³a podwy¿szy³a swoj¹
pozycjê w stosunku do roku ubieg³ego o  20  miejsc, w rankingu
liceów ogólnokszta³c¹cych o 22 miejsca, natomiast w wojewódz-
twie o 2 miejsca. Szko³a mo¿e poszczyciæ siê SREBRN¥ TARCZ¥.
Takie wyniki s¹ dla szko³y powodem do zadowolenia, ale stanowi¹ te¿
wielkie zobowi¹zanie i wyzwanie do dalszej pracy.
Gratulujemy szkole � absolwentom, pedagogom, rodzicom i organowi
prowadz¹cemu szko³ê �Fundacji Rodziny Wo�ko�.  Tak trzymaæ!

RANKING LICEÓW
Akademickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce

im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie najlepsze
w rankingach ogólnopolskich  i wojewódzkim

Naszym zdaniem
Do wielu dokonañ Rodziny Wo�ko na szczególne uznanie - poza firm¹
produkcyjn¹ �Polfarmex� - redakcja zalicza przede wszystkim Akade-
mickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. pro-
fesora Zbigniewa Religi w Kutnie, przy ul. Józefów 9. Jest to jedyna w
Kutnie szko³a przyzak³adowa, nie tylko ze wzglêdu na jej lokalizacjê w
przedsiêbiorstwie. Dzia³a ona pod patronatem edukacyjnym Uniwersy-
tety Medycznego w £odzi, jak te¿ Politechniki £ódzkiej i Uniwersytetu
£ódzkiego. Nowoczesna i elitarna; to prawdziwa

KU�NIA KADR.
Organem prowadz¹cym jest Fundacja Rodziny Wo�ko, w tym za³o¿y-
ciel �P. Mieczys³aw Wo�ko (zmar³y 22 lutego 2021 r.), jego ¿ona Halina
Regina i syn Marek, zarejestrowana w Skierniewicach.

NASZE GRATULACJE!
Za Redakcjê �P¯K� - dr Andrzej Stelmaszewski

Zima, jaką pamiętam
Je�li tego nie opowiem,
to zaraz zapomnê.
Jak wszystko inne, co siê sta³o,
czego ¿a³ujê, ¿e z pamiêci ulecia³o.

By³a zima, sanie robione przez ojca i puszysty �nieg
i tu uwaga, to byt miniony XX wiek.
Zjazdy z górek stylem na ��ledzia� i na �koguta�,
a wszystko to dzia³o siê w Kutnie, w parku Traugutta.

Powroty do domu z ró¿owymi policzkami,
w przemoczonych butach z filcu zwanych �tatrzankami�.
Uszy mrozem malowane buraczki przypomina³y,
a po rozmowie z rodzicami purpurowe siê stawa³y.

By³y i ³y¿wy do obcasa butów przykrêcane,
a owe buty musia³y byæ skórzane.
Mia³am rodziców, buty i ³y¿wy te¿ mia³am,
na stawie w parku swe umiejêtno�ci szlifowa³am.

£y¿wy nie by³y luksusem, butów siê nie trzyma³y,
co chwil kilka w bryle �niegu l¹dowa³y.
Do domu wraca³am z urwanym obcasem,
z ³y¿w¹ w rêku, dusz¹ na ramieniu i z p³aczem.

Z³o�æ rodziców d³ugo nie trwa³a
i ju¿ po kwadransie w u�miech siê zmienia³a.
Gdy �nieg p³atkami sypa³, ba³wana lepi³am,
a wieczorem, zza firan okna, na niego patrzy³am.

Ba³wan topnieje, zima dobiega koñca,
wiatr gwie�dzisty puch z drzew str¹ca.
Dzi�, nie mróz policzki moje maluje,
i a ja wcale siê tym nie przejmujê.

Jeszcze wczoraj z wnukami ba³wana lepi³am,
dzi� o mi³ej sercu wio�nie bêdê �ni³a.

El¿bieta P³ochocka

Za rarytas kutnowskiego - coraz bardziej ubogiego - �rynku kalendarzo-
wego� uznano ten kalendarz �12 cnót niewie�cich� wydany przez
Stowarzyszenie Grupa Przyjació³ �od jutra�. Dotyczy to zarówno

KUTNOWSKI RARYTAS
znikomego nak³adu (100 egzemplarzy), jak i samego dobrego pomys³u
i �wietnego wykonawstwa. Tym bardziej, ¿e owa publikacja jest utrzy-
mana w tonacji czarno-bia³ej plus czerwonej i prezentuje 12 piêknych
dziewczyn - aktorek teatru �od jutra�. Dzi� prezentujemy ok³adkowe
i fotogramy stron za styczeñ i luty. Nastêpne - w kolejnych miesi¹cach.
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MABION S.A. to pierwsza, biotechnologiczna firma nowej generacji
za³o¿ona w 2007 r. Jest to kompleks naukowi-przemys³owy, którego
g³ówna siedziba mie�ci siê w Konstantynowie £ódzkim przy ul. genera³a
Mariana Langiewicza 60. Wa¿kim jego organem jest Laboratorium
Badawczo-Rozwojowe Biotechnologiczne Producentów Leczniczych
w £odzi przy ul. Fabrycznej 17, równie¿ zak³ady w Ameryce Pó³nocnej,
Europie czy Azji. Jedny z czterech za³ozycieli firmy �Mabion� jest
kutnowski �Polfarmex� S.A. posiadaj¹cy a¿ 9,12% udzia³ów. Ostatnio
g³o�no siê zrobi³o wokó³ konstantynowskiego zak³adu, po rekomendacji
Europejskiej Agencji Leków dla pi¹tej szczepionki antycovidowej
Novaxovit. A przede wszystkim umowy z ni¹ amerykañskiej firmy
Novovax na lata 2022-2025 warto�ci 1,5 miliarda z³otych na produkcjê
przez pod³ódzk¹ spó³kê jej aktywnej czê�ci, czyli antygenu bia³kowego.
Bêdzie - ten zak³ad - czê�ci¹ globalnego ³añcucha produkcyjnego ame-
rykañskiego koncernu Novovax, obejmuj¹cego firmy farmaceutyczne
Ameryki Pó³nocnej, Europy i Azji. Mo¿e wiêc i kutnowska spó³ka
- córka Mabionu w �Polfarmexie�, za³o¿ona w 2014 r., bedzie równie¿
producentem tego sk³adnika antycovidowego leku!?          /a.s./

POLSKA, ANTYWIRUSOWA
SZCZEPIONKA!?

W Polsce lekarze mog¹ przepisywaæ medyczn¹ marihuanê, ale
jest ona trudno dostêpna. Nie mo¿na jej uprawiaæ w kraju, lecz
trzeba sprowadzaæ z zagranicy, co podnosi jej cenê. Pacjenci
borykaj¹ siê te¿ z innymi problemami. Sejm zaj¹³ siê dwoma pro-
jektami o medycznej marihuanie, m.in. jednym autorstwa pos³anki
Pauliny Matysiak z Kutna. Jakie s¹ efekty tych prac?

28 tys. recept na leczenie marihuan¹

O tym, ¿e s¹ pacjenci potrzebuj¹cy medycznej marihuany, �wiad-
cz¹ liczby - wed³ug danych Ministerstwa Zdrowia tylko w pierw-
szym kwartale 2021 r. wydano na ni¹ ponad 28 tys. recept. Lek
czêsto przyjmuj¹ osoby, które s¹ ciê¿ko chore, np. na stwardnienie
rozsiane, Parkinsona albo nowotwory. Z jakimi problemami
borykaj¹ siê pacjenci?

- Osoby, które powinny zrealizowaæ receptê na medyczn¹ mari-
huanê, do�wiadczaj¹ g³ównie dwóch problemów: dostêpno�ci
surowca farmaceutycznego w aptekach i ceny leku recepturowego
- odpowiada pos³anka Paulina Matysiak z partii Razem. - Na
dzi� gram kupiæ mo¿na za oko³o 60 z³, co przy wypisanych przez
lekarza 10 gramach przek³ada siê ju¿ na 600 z³, a leczenie kosz-
towaæ mo¿e znacznie wiêcej. To bardzo du¿o. Nie powinno tak
byæ - kontynuuje. Matysiak zwraca te¿ uwagê, ¿e niekiedy lekarze
i farmaceuci nie posiadaj¹ odpowiedniej wiedzy na temat medycz-
nej marihuany, która mog³aby pomóc pacjentom w terapii.

Co z projektami ustaw w Sejmie?

12 stycznia Sejm zaj¹³ siê dwiema ustawami dotycz¹cymi mari-
huany medycznej. Autorem jednej jest pose³ Jaros³aw Sachajko,
a drugiej pos³anka Paulina Matysiak. Czym ró¿ni³y siê miêdzy
sob¹? Ustawa Sachajki porusza³a jedynie kwestiê uprawy mari-
huany w kraju przez specjalne instytuty. Z kolei zapisy w ustawie
Matysiak umo¿liwia³y uprawy wiêkszej liczbie podmiotów po
otrzymaniu odpowiedniego pozwolenia, a tak¿e regulowa³a kwe-
stiê refundacji leczniczej marihuany i wiele innych zagadnieñ
prawnych.

Kutnowska pos³anka zaproponowa³a m.in. zniesienie zakazu
refundacji takich leków, umo¿liwienie pacjentom przetwarzania
ich na w³asny u¿ytek, ustalenie poziomu stê¿enia THC we krwi
dla kieruj¹cych pojazdami oraz uzupe³nienie programów zajêæ
na studiach medycznych. Projekt ustawy powsta³ przy wspó³-
pracy w ramach Parlamentarnego Zespo³u ds. Legalizacji Mari-
huany, którego Matysiak jest wiceprzewodnicz¹c¹.

- Projekt dotycz¹cy medycznej marihuany zawiera³ rozwi¹zania,
które zwyczajnie i po ludzku pomaga³y potrzebuj¹cym osobom -
komentuje pos³anka. Niestety Sejm wiêkszo�ci¹ g³osów PiS
odrzuci³ projekt i nie przedstawi³ merytorycznych argumentów
za t¹ decyzj¹. Parlament do oraæ w komisji skierowa³ natomiast
skromniejszy projekt Sachajki.

- Nie poddajê siê ani ja, ani moje kole¿anki z Zespo³u. Bêdziemy
dyskutowaæ na komisji nad projektem zg³oszonym przez pos³a
Sachajkê i proponowaæ do niego nasze, dobre poprawki - zapo-
wiada Paulina Matysiak.

PACJENCI CZEKAJĄ
NA MEDYCZNĄ MARIHUANĘ Narzeka siê na brak innowacyjno�ci polskich firm. Tymczasem

w jednym przypadku co i rusz nasi b³yszcz¹ i w Polsce, a nawet
w czo³ówce �wiatowej (co po�wiadczaj¹ m.in. �czerwone� i inne
miêdzynarodowe listy goñcze za obywatelami III RP). Dorów-
nuj¹ innym nasi pomys³odawcy, którzy nie wiadomo dlaczego
nosz¹ urzêdow¹ nazwê ... oszustów! Tymczasem ka¿dy z nich
powinien byæ co najmniej polskim ministrem, a na urz¹d
premiera/prezydenta mog³oby byæ wiêcej kandydatów ni¿
dotychczas startowa³o w wyborach. Ale oni s¹ skromni, pozo-
staj¹ wierni tylko g³ównemu fetyszowi (bo¿kowi) kapitalizmu
- czyli - pieni¹dzowi. Zreszt¹ wiêkszo�æ swoich wyczynów osi¹-
gaj¹ przy pomocy najnowszych osi¹gniêæ technologii IT, g³ównie
telefonii komórkowej. £upi¹ naiwnych jak dawniej piraci!!!
Pomys³ów im ci¹gle nie brakuje, wci¹¿ s¹ bardzo kreatywni
i wykorzystuj¹ m.in. nawet instytucje rz¹dowe, banki, czy firmy
kurierskie.

�Nabijaj¹ innych, jak w butelkê!�
Naiwnych nie siej¹! Zreszt¹ trudno ofiary usprawiedliwiæ,
bowiem ci¹gle maj¹ do czynienia z nowymi pomys³ami. Od
popularnej metody �Na wnuczka�, �Na policjanta�, �Na pracow-
nika banku� poprzez �Pocztê g³osow¹�, �Na kryptowaluty�, �Na
Energê�, �Na obc lub paczkê�, �Na blika�, czy nawet �Amery-
kañskiego ¿o³nierza�, czy krajowego �Lekarza inzyniera�, itepe.
itede. Wiêc gwoli drobnej satysfakcji za Policj¹ ostrzegamy tych,
co �nie chc¹ siê nabieraæ�:
� Kiedy otrzymasz ofertê mejlem, nie korzystaj z linków, na stro-
nê sklepu wejd�, wpisuj¹c adres w oknie przegl¹darki. Mo¿na
w ten sposób unikn¹æ stron podszywaj¹cych siê pod legalnie
dzia³aj¹ce sklepy.
� Odwiedzaj¹c stronê swojego banku, sprawd�, czy w pasku
przegl¹darki widnieje symbol zamkniêtej k³ódki. Tylko wtedy
masz pewno�æ, ¿e po³¹czenie jest bezpieczne.
� Nie otwieraj podejrzanych wiadomo�ci SMS z linkami, które
pozwol¹ oszustom przej¹æ
twój komputer czy telefon, a tym samym zdobyæ dostêp do
rachunku bankowego.
� Kupuj¹c przez intemet, kieruj siê ograniczonym zaufaniem do
sprzedaj¹cego i sprawd� jego rzetelno�æ. Zapoznaj siê z opiniami
o sprzedaj¹cym.
� U¿ywaj do zakupów tylko komputera domowego i zachowuj
ca³¹ korespondencjê ze
sprzedawc¹. W razie oszustwa pozwoli to policji szybko go uj¹æ.
� Przy odbiorze przesy³ki sprawd� jej zawarto�æ w obecno�ci
kuriera.
� Je�li, pomimo zachowania zasad ostro¿no�ci, dostaniesz
zamiast zamówionego produktu puste pude³ko, natychmiast
dzwoñ na policjê. Wtedy przes³ana korespondencja i przys³ana
przez oszusta paczka bêd¹ stanowi³y dowody przestêpstwa.

Czytelniczy Hyde Park

KRYMINALNE TANGO

1. Tadeusz Mazowiecki 24.08.1989 - 348 dni
2. Jan Krzysztof Bielecki 10.01.1991 - 327
3. Jan Olszewski 23.12.1991 - 165
4. Waldemar Pawlak 05.06.1992 - 35

(nie sformowa³ gabinetu)
5. Hanna Suchocka 11.07.1992 - 471
6. Waldemar Pawlak 26.10.1993 - 491
7. Józef Oleksy 04.03.1995 - 328
8. W³odzimierz Cimoszewicz 05.02.1996 - 620
9. Jerzy Buzek 31.10.1997 - 1449
10. Leszek Miller 19.10.2001 - 926
11. Marek Belka 02.05.2004 - 547
12. Kazimierz Marcinkiewicz 31.10.2005 - 256
13. Jaros³aw Kaczyñski 14.07.2006
14. Donald Tusk 16.11.2007-22.09.2014
15. Ewa Kopacz 22.09.2014
16. Beata Szyd³o 16.11.2015-11.12.2017
17. Mateusz Morawiecki od 11 grudnia 2017

Prezydenci RP
1. Wojciech Jaruzelski 1989 - grudzieñ 1990
2. Lech Wa³êsa 1990-1995
3. Aleksander Kwa�niewski 1995-2000, 2000-2005
4. Lech Kaczyñski 2005-2010 (zgin¹³)
5. Bronis³aw Komorowski 2010-2015
6. Andrzej Duda 2015-2020 i 2020-

PREMIERZY POLSCY PO 1989 R.

WIEŚCI GMINNE
W dwa dni - milion
Anna Tomczak ze Sk³ót (gmina
Kro�niewice) w dwa dni zebra³a
ponad milion z³otych na leczenie
- teoretycznie �miertelnej -
choroby, jaka jest mukowiscy-
doza. Trzydziestolatce pomaga³y
m.in.: Agata M³ynarska, Cleo
i Dawid Kwiatkowski oraz por-
tale internetowe. Ponad milio-
now¹ zbiórkê wspomog³o ³¹cz-
nie ponad 37 tysiêcy Polaków.

Wichura!!!
W poniedzia³ek, 17 stycznia
2021 r., przesz³a i w Kutnow-
skiem wichurowa burza �nie¿na.
Pañstwowej Stra¿y w Kutnie
zg³oszono oko³o 79 zdarzeñ
(z czego: 41 dotyczy³o po³ama-
nych drzew i konarów, 6 - ze-
rwanych linii energetycznych,
a a¿ 32 dotyczy³y uszkodzo-
nych dachów, w tym 15 w do-
mach).

W sumie - tylko niewinnie siê zaczê³o! Od �niêtych ryb w przy-
dworkowych stawach Leszczynka. Ale odpowied� udzielona
na zapytanie nasunê³a nam szereg w¹tpliwo�ci. Bowiem udzieli³a
jej niekompetentna osoba (a nie prezes), a w dodatku z dat¹
wyprzedzaj¹c¹ zaistnia³e fakty (i w dodatku w kopercie Urzêdu
Gminy Kutno). Po prasowej publikacji �posypa³y siê� czytel-
nicze informacje o �postêpkach� wójt gminy Kutno. Niew¹t-
pliwie �oliwy do ognia dola³o� powo³anie przez ni¹ cytujê
�Agendy Wsparcia Prawnego Wójt Justyny Jasiñskiej�. A jak¿e!
Z dyrektorem - agentem - Markiem �migielskim na czele. My
uwierzyli�my w taki, nawet �wiatowy dziwol¹g, dopiero po
autopsji. Niestety, nie chcia³o byæ inaczej! �Jak byk� wisia³a
taka tabliczka na drzwiach gabinetu poprzedniego wójta. Wtedy
to pojêli�my, ¿e zbiorowe wizyty mieszkañców tej gminy nie
mo¿na ju¿ traktowaæ w my�l porzekad³a �Cierp cia³o, jak siê
wam wybraæ tak zachcia³o�. Zrozumieli�my, ¿e to nie

FAKE NEWS, ALE SAMORZ¥DOWA ... AFERA!
No i zaczê³o siê! Ka¿dy dzieñ przynosi³ - niestety - nowe
odkrycia! A¿ siê wierzyæ nie chce, ¿e jeszcze w czerwcu radni
owacyjnymi oklaskami przyjmowali jej absolutorium, aby we
wrze�niu - równie¿ jednog³o�nie - odmówiæ akceptu na niby -
inwestycyjne kredyty. Wówczas �jak szyd³o z worka wysz³o�,
¿e dodatkowa obs³uga prawna poznañskiego mecenasa doktora
Filipa �migielskiego nie by³a - w sumie - bezp³atna, ale zdaniem
jednego z czytelników �najdro¿sza i w Kutnie, i w Poznaniu�.
Za� ��limacze podrygi� przewodnicz¹cej i wiêkszo�ci
radnych gminy Kutno doprowadzi³y do tego, ¿e umowê
podobno rozwi¹zano dopiero 31 grudnia 2021 r. (dzi� nawet
trudno ustaliæ: KTO? KOMU? Pierwszy wymówi³ ...)!? Do koñca
roku mieli�my ju¿ korzystny dla by³ej (obecnej) sekretarz gminy
wyrok s¹dowy i przy okazji dowiedzieli�my siê, ¿e prowadzono
j¹ bez ... opinii prawnej (przy dwóch jeszcze zatrudnionych
prawnikach). Tak¿e cudownie odnalaz³y siê, po dwóch latach
poszukiwañ, nagrody zespo³ów �Leszczynianki� i �Okowity�
(³¹cznie 8.000 z³)!? Ile gmina ma spraw w s¹dzie, trudno
zliczyæ. Portal e-kutno doliczy³ siê 31 ... Co do pozosta³ych,
niewyja�nionych zdarzeñ w gminie Kutno, to faktycznie -
i moim zdaniem - s¹ one torpedowane przez podleg³¹ wójt ...
Radê Gminy.
GMINA TO JA! - onegdaj o�wiadczy³a wójt Justyna Jasiñska.
Wiêc radnym: �Wara od dokumentów�. To najmniejsze z prze-
winieñ pani wójt. Jak dot¹d, nie by³o ¿adnej, powa¿nej kontroli
gminy Kutno. Nikt nie sprawdzi³, czy prawid³owo rozliczono
koszty inwestycji, remontów i zakupów (sic!). Imprez!? Spon-
soringu!? Niepotrzebnych remontów gminy!? Nie sprawdzono
ich nie tylko w gminie, ale i w firmach budowlanych, gastro-
nomicznych itepe itede!? Nie ustalono kto tak naprawdê
zap³aci³ za filmy reklamowe o gminie (i nie tylko)!? Pozostaje
coraz wiêcej osób pokrzywdzonych!? Nawet ten biznesmen,
który robi³ interesy z gmin¹ Kutno  i �nie doczeka³ siê� nowej
drogi do jego lokalu!? Dziwna rzecz! Osoby, które wspiera³y
pani¹ wójt, teraz

ZIEJ¥ DO NIEJ NIENAWI�CI¥!
Wiêc na co czeka poszkodowana równie¿ Rada Gminy Kutno!?
Na cud! Mieszkañcy gminy Kutno ju¿ w to nie wierz¹. �Czarê
goryczy� przela³a �sk³adka� na SPA wójt gminy Kutno. Ju¿
jeden z internautów (hihihi) napisa³, ¿e: �W³adza dana jest od
ludu, zawsze j¹ mo¿na wywie�æ na taczkach�. Inni ju¿ szukaj¹
kandydata na nastêpnego wójta gminy Kutno. Niech to pos³u¿y
za pointê tego artyku³u, a póki co

�PYCHA KROCZY PRZED UPADKIEM!�
Andrzej Stelmaszewski

Do pa�dziernika 1939 r. terenem powiatu kutnowskiego zarz¹-
dza³o wojsko niemieckie, pó�niej w³adzê obj¹³ zarz¹d cywilny.
Na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 8 pa�dziernika 1939 r.
miasto znalaz³o siê w Generalnym Gubernatorstwie. Ale ju¿
9 listopada zosta³o w³¹czone najpierw do okrêgu Poznañ -
Reichgau, a od 9 stycznia 1940 r. do Warthelandu (w rejencji
inowroc³awskiej).
Namiestnikiem Kraju Warty zosta³ Artur Greiser, wcze�niej
pe³ni¹cy funkcjê prezydenta senatu gdañskiego. Pierwszym,
niemieckim starost¹ (landratem) powiatu kutnowskiego by³ Hans
Trewde. Burmistrzem (Bürgermeister) zosta³ Wilhelm Schrüman
(obaj �szefowali� równie¿ lokalnym strukturom NSDAP w po-
wiecie i mie�cie). Tak wiêc Kutno i powiat kutnowski znalaz³o
siê w granicach hitlerowskich Niemiec (a nie w Generalnej
Guberni). Równie¿ ma³o kto zwraca uwagê, ¿e do koñca 1944 r.
z terenu powiatu kutnowskiego Niemcy wysiedlili ponad 22
tysi¹ce Polaków. W ich miejsce osadzono w Kutnowskiem - tylko
w 1941 r. - ponad 10 tysiêcy niemieckich kolonistów z krajów
ba³tyckich Besarabii, Bukowiny i Wo³ynia.
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czy-
telnicze opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹-
dów Redakcji �P¯K�

Czytelniczy Hyde Park

ZNANE − NIEZNANE

WÓJTOWSKIE
“DZIWOLĄGI” ...



Coraz dłuższe dni
Jasno�æ z narodzenia Pana
nadal o�wietla p³yn¹cy czas
i dzieñ ju¿ d³u¿szy rado�æ
nareszcie wita nas.

Budzi rado�æ i nadziejê
i chêæ na wszelk¹ do ¿ycia
bo w blaskach jego magii
wszystko bardziej zachwyca.

Marzymy ju¿ o wio�nie
w mro¿ne ch³odne dni
bo bli¿ej jakby do niej
z nadziej¹ co w sercu tkwi.

Weselszy �wiergot ptaków
i na wiele wiosennych
budz¹cych rado�æ znaków.

Cieszmy siê równie¿ zim¹,
kiedy urok swój ma
ze �niegiem i rze�kim powietrzem
bo dobrze by³oby przez las
pomkn¹ kuligiem jeszcze.

Danuta Kustosik

KAZIMIERZ PIETRZAK
Z teki grafika

Aktywnie wspó³pracuj¹cy z Redakcj¹ �P¯K� kutnowski artysta - ama-
tor, emerytowany nauczyciel ZS nr 1, swoje �dzie³ka� przedstawiaj¹ce
zimowy krajobraz wykona³ maj¹c ... 10 lat.      /J.M.P./

To by³y piêkne i twórcze czasy mass mediów Grodu nad Ochni¹
i na Ziemi Kutnowskiej. Fukcjonowa³y wtedy - i to permanentnie
- silne organy prasowe, radiowe i telewizyjne. Ukazuje to m.in.
fotka Andrzeja Bieñkowskiego, na której w otoczeniu ówcze-
snego prezydenta miasta Kutna Krzysztofa Wac³awa Dêbskiego
(1998-2002), jego zastêpców - Marka Galusa i Piotra Pilcha oraz
pos³a na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Micha³a Kaczmarka s¹
przedstawiciele �czwartej w³adzy�. Znakomicie rozs³awiali oni
nasze piêkne Miasto Ró¿ przy pomocy pióra i mikrofonu nie tylko
u nas, ale i w regionie p³ockim, ³ódzkim jak i w ca³ej Polsce.
Silna medialnie by³a Telewizja �Toya�, któr¹ kierowa³ Marian
Janowski, Radio �Boss� - szef Andrzej Bry³ka, Radio �Victoria�
prowadzone przez ks. Bogumi³a Karpa. W�ród aktywnych dzien-
nikarzy byli wtedy m.in.: Dorota Gr¹bczewska, Wojciech Petera,
Krzysztof Michalski, Artur Fryz, Wojciech Bernasiak, Dariusz
Marchewska, Mariusz Wieczorkowski, Zbigniew Wirski, Mariola
Baranowska, Hanna Jakóbczak-Zakrzewska, Katarzyna Radzi-
mirska. Czêsto odbywa³y siê integracyjne spotkania ¿urnalistów,
na których podsumowywano ich pracê oraz wskazywano dobre
drogi do dalszej promocji Ziemi Kutnowskiej. Motorem napê-
dowym mityngów dziennikarskich (mia³y one miejsce w kutnow-
skim Urzêdzie Miasta) by³a niezawodna, pod ka¿dym wzglêdem,
rzecznik prasowy Aleksandra Krawczyk. Na zdjêciu widzimy
tak¿e redaktora naczelnego �Powiatowego ¯ycia Kutna� Andrzeja
Stelmaszewskiego i sekretarza �P¯K� Jerzego Micha³a Papiew-
skiego; dwutygodnika powsta³ego w 1999 r. i ukazuj¹cego siê
od tego czasu ... non-stop. Patrz¹c na tê fotografiê pojawia siê
³ezka w oku, bo osoby na niej to wielcy regionali�ci, dzia³acze,
spo³ecznicy. Persony przepe³nione mi³o�ci¹ do tego co robili,
i to z wielkim mistrzostwem, i znawstwem. Ach!

Jerzy Micha³ Papiewski

/foto: Micha³ �wi¹tek/
(ci¹g dalszy ze strony 1)
PreZero to miêdzynarodowa firma, �wiadcz¹ca us³ugi w zakresie
gospodarki odpadami i ochrony �rodowiska. Wspó³praca z KS
Kutno rozpoczê³a siê ju¿ w 2016 roku, a kolejna podpisana umowa
na najbli¿szy rok otwiera Klubowi mo¿liwo�ci rozwoju oraz
kontynuacjê dzia³añ w drodze do osi¹gniecia zamierzonego celu.

- W imieniu spo³eczno�ci sportowej KS Kutno, pragnê bardzo
gor¹co podziêkowaæ za ogromne zaufanie, jakim zostali�my
obdarzeni przez firmê  PreZero. Przez ostatnie kilka lat wspó³-
pracy wspólnie osi¹gnêli�my bardzo du¿o sukcesów na arenie
sportowej, nie tylko w województwie ³ódzkim, ale równie¿ na
obszarze ca³ej Polski. Porozumienie, które zosta³o podpisane na
kolejny rok, mam nadziejê, bêdzie dla nas inspiracj¹ do jeszcze
wiêkszego wysi³ku w rozwój pi³ki no¿nej oraz koszykówki dla
dzieci i m³odzie¿y z naszego rejonu. Wierzê w to, ¿e promocja
poprzez sport przyczyni siê równie¿ do rozwoju ekologii tak
bardzo potrzebnej w ¿yciu codziennym � komentuje Zbigniew
Tomczak, prezes Zarz¹du KS Kutno.

Dalsza wspó³praca to kolejna szansa dla obu stron na promocjê
aktywno�ci fizycznej oraz ekologii w�ród spo³eczno�ci miasta
Kutna i nie tylko.

- Przed PreZero po raz kolejny pojawia siê perspektywa udane-
go roku we wspó³pracy z dru¿yn¹ KS Kutno � mówi Wies³awa
Sawlewicz, cz³onek Zarz¹du PreZero Service Centrum Sp. z o.o.
- Wierzê, ¿e tego typu dzia³ania pomagaj¹ nam szerzyæ ideê zdro-
wego trybu ¿ycia, dlatego konsekwentnie anga¿ujemy siê w tê
i inne sportowe inicjatywy. Jak zawsze kibicujemy naszym lokal-
nym dru¿ynom, a Klub Sportowy Kutno ma ogromny potencja³,
który wspólnie z nimi pragniemy rozwijaæ. Dotychczasowa
wspó³praca okaza³a siê sukcesem, dlatego te¿ ponownie ³¹czymy
swoje si³y, by móc dalej wspólnie promowaæ sport w duchu
ekologii.

Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e PreZero aktywnie wspiera lokalne
dru¿yny, nale¿¹ce do ró¿nych dyscyplin sportowych, a tak¿e jest
partnerem jednego z najwiêkszych siatkarskich wydarzeñ w Pol-
sce - PreZero Grand Prix PLS oraz ogólnopolskiego biegu
charytatywnego Poland Business Run.
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PREZERO PONOWNIE
ŁĄCZY SIŁY Z KS KUTNO

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

¯YCIE KULTURALNE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Trudno wtedy odró¿niæ p³eæ pêdzonych sztuk. W styczniu, wiêk-
szo�æ samic zwierzyny ³ownej jest ju¿ w ci¹¿y. Nale¿y wiêc, ze
wzglêdów etycznych i praktycznych, wszystkie przysz³e matki
oszczêdzaæ. Od wykotów zale¿¹ przysz³e stany populacji okre-
�lonego gatunku.
Nieco inaczej traktowane s¹ dziki. Choroba ASF spowodowa³a,
i¿ dopuszczono polowania na wszystkie dziki w ci¹gu roku. Dziki,
ze wzglêdu na p³eæ, rozró¿nia siê nastêpuj¹co: Samice to lochy,
m³ode samce to wycinki, doros³e samce to odyñce. Wed³ug
wieku klasyfikuje siê je na warchlaki, przelatki i sztuki doros³e.
Mimo nacisku ze strony rolników my�liwi ,w zdecydowanej wiêk-
szo�ci, nie strzelaj¹ do ciê¿arnych loch. Aby unikn¹æ pomy³ek,
koñcz¹ polowania zbiorowe. Robi¹ to tak¿e kutnowscy ³owcy.

KONIEC ZBIORÓWEK

Cz³onkowie �Dzika� w³a�nie 15 stycznia zakoñczyli ten rodzaj
polowañ. 11 my�liwych polowa³o w lesie Strzegocin, pozyskuj¹c
3 dziki i lisa. W ci¹gu sezonu zbiorówek ustrzelili oni 15 dzi-
ków, których tusze przerobiono na smaczne kie³basy. To ostatnie
polowanie sta³o siê tak¿e aren¹ rodzinnej rywalizacji. Ojciec
i syn Olesiñscy konkurowali o tytu³ króla ³owów. Ostatecznie
królami zostali obaj. Syn Piotr to król polowania, który pozyska³
2 dziki i lisa, v-ce król � Wojciech Krukowski ustrzeli³ 1 sztukê,
za� tatê Karola og³oszono królem pudlarzy, bowiem strzela³ do
dzika, ale nieskutecznie. £owy zakoñczono pokotem i biesiad¹
w Raciborowskim �Siedlisku�.

Dalsze polowania, szczególnie na dziki, odbywaj¹ siê indywi-
dualnie. Takie polowania pozwalaj¹ rozró¿niæ p³eæ obserwowa-
nych sztuk i oddaæ strza³ oszczêdzaj¹cy przysz³¹ matkê. My�liwi
�Dzika�, w ca³ym sezonie, pozyskuj¹ ju¿ ok. 100 dzików. Wszystkie
kutnowskie ko³a ³owieckie, a jest ich 5, maj¹ identyczny pogl¹d
na �dziczy temat�. Warto wspomnieæ, ¿e najstarsze z tych kó³,
w tym roku obchodz¹ znacz¹ce jubileusze. �Dzik� �wiêtuje
75-lecie, za� �Szarak� doczeka³ siê 70-ki.

Kazimierz Ci¹¿ela

sowemu prezydenta miasta Kutna. Jak twierdz¹ wspaniali autorzy
tego muzycznego dzie³a projekt �Niedoros³e piosenki� jest
rezultatem radosnej pracy (nie)doros³ych doros³ych, którzy
postanowili zabawiæ siê w (nie)powa¿nych twórców. Efektem
ich dobrej i konstruktywnej zabawy s¹ zawarte na p³ycie utwory
skierowane przede wszystkim do najm³odszych odbiorców. I co
jest bardzo istotne - wszyscy autorzy zaanga¿owani w powstanie
tej interesujacej pod ka¿dym wzglêdem p³yty s¹ mocno zwi¹zani
z naszym Kutnem, z którego pochodz¹ lub do dzi� w nim pracuj¹
i mieszkaj¹. Ich trwa³a, muzyczna praca jest idealn¹ wrêcz pro-
mocj¹ kulturaln¹ Grodu nad Ochni¹ i powinna trafiæ do ka¿dego,
niekoniecznie melomana, niezale¿nie od wieku. P³yta �Niedoro-
s³e piosenki� zawiera 12 utworów o ró¿norodnej tematyce, o czym
�wiadcz¹ ich tytu³y: �Taka ma³a jak ja�, �Hali Ali Ali Hali�,
�Ró¿owe okulary�, �Ale jestem doros³a�, �Kaczka�, �Przedszko-
laczek krakowiaczek�, �Ba³wan na diecie�, �A czemu kot?�,
�Gdzie jest weekend?�, �Szczypiorek�, �Fla¿olety w gabinetach�,
�Niedoros³e piosenki�. Nagrañ dokonano w studiach KDK
i MDK. Autork¹ wiêkszo�ci tekstów do piosenek jest Katarzyna
Karolak-Rojewska oraz tak¿e Aleksandra Ko³odziejek i S³awo-
mir Pijanowski. Pani Kasia poszczególne utwory opracowa³a
i przygotowa³a wokalnie, za� muzycznie dokona³ tego (dodajmy
�wietnie) Rados³aw Rojewski, tak¿e szef nagrañ. Aran¿acjami
i podk³adami instrumentalnymi zajêli siê: Micha³ Chojnacki,
Zbigniew Chojnacki, Marcin Czeka³a, £ukasz Czeka³a oraz
Rados³aw Rojewski i Micha³ Rojewski. Bardzo ciekawy projekt
graficzny obwoluty p³yty jest autorstwa Marty Fija³kowskiej.
Wspó³praca - Ma³gorzata Kubiak i Jolanta Wojtera. Piosenek na
p³ycie �Niedoros³e piosenki� s³ucha siê przez 31 minut. Nie
by³oby ich, gdyby nie m³odzi, uzdolnieni wokali�ci - zintegro-
wani w KDK, MDK i Przedszkolu Miejskim nr 3 �Jarzêbinka�
(gr. V - �Biedroneczki�). Na p³ycie mamy 32 solistów. Piosenki
na tej - wspaniale wykonanej p³ycie - s¹ nie tylko dla najm³od-
szych, ale i dla �ciut, ciut� starszych. O tym przekona³ siê nuc¹c
je przy goleniu ...   Jerzy Micha³ Papiewski

PIOSENKA I MUZYKA TO JEST TO!
Staraniem Urzêdu Miasta Kutna,
Kutnowskiego Domu Kultury,
M³odzie¿owego Domu Kultury
i Regionalnego Towarzystwa
Muzycznego w Kutnie ukaza³a
siê na rynku wydawniczym
Miasta Ró¿ bardzo ciekawa
p³yta zatytu³owana �Niedoros³e
piosenki�. Zosta³a ona zreali-
zowana dziêki wsparciu finan-
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¯YCIE POLITYCZNE
KTO W KUTNIE NIE BY£ ... Felieton KWD

Z innych szpalt
Ponad 3,5 mld euro zainwestowa³y w Polsce zagraniczne firmy
w 2021 r. Jest to rekordowy wynik, w którym najwiêkszy udzia³
maj¹: Korea P³d. (1,9 mld euro), USA (363 mln) i Niemcy (155 mln).
S¹d Okrêgowy w Warszawie umorzy³ sprawê Jakuba ¯ulczyka,
który publicznie u¿y³ pod adresem prezydenta Dudy okre�lenia
�debil�. S¹d uzna³, ¿e ze wzglêdu na znikom¹ szkodliwo�æ
wypowiedzi ¯ulczyk nie dopu�ci³ siê przestêpstwa zniewa¿enia
prezydenta.
Obni¿enie stawki VAT na paliwo z 23% na 8% prze³o¿y siê na
obni¿kê ceny litra benzyny i diesla od 60 do 70 gr.
8,6% inflacji w grudniu to kolejny rekord wzrostu cen paliw,
energii i ¿ywno�ci.
Anna Maria ¯ukowska, pos³anka Nowej Lewicy, dosta³a od
internautów statuetkê Alternatywnej Ziêby za bilogiczn¹ bzdurê
roku. ¯ukowska powiedzia³a w TVP Info, ¿e �biologiczni mê¿-
czy�ni� mog¹ czasem rodziæ dzieci.
Prof. Janusz Czapiñski, psycholog spo³eczny: Tusk nie ma szans
odebraæ PiS wyborców, bo w³a�nie ze wzglêdu na Tuska oni
g³osuja na PiS. �Polityka�
Andrzej Stasiuk, pisarz: Polski katolicyzm ma niewiele wspól-
nego z duchowo�ci¹ i wiar¹. To biznes i w³adza.

�Dziennik Gazeta Prawna�
Ryszard Petru o wygranych PiS: Przeznaczaj¹ olbrzymie �rodki
na badania semantyki s³ów, których powinni u¿ywaæ. Znani
socjolodzy pracuj¹ dla PiS za dziesi¹tki tysiêcy z³otych. Nie
odmawiaj¹.
Bartosz Bielenia o cynicznej propagandzie: Nie ma w moim sercu
miejsca dla tych, którzy organizuj¹ koncert zagranicznych
�gwiazd� zagrzewaj¹cych do boju mundurowych.
Beata Mazurek do Przemys³awa Czarnka: Hej, Czarnek. Ty
g³uchy jeste�? Nie trzymaj nas w nieustannej niepewno�ci, miej
odwagê udzieliæ odpowiedzi.

Przegl¹d nr 4 (1150), 17-23.2022 r.
2 mld z³ wydali Polacy w ramach Polskiego Bonu Turystycznego.
�Szczepienie� i �granica� to zdaniem kapitu³y jêzykoznawców
S³owa Roku 2021. Wed³ug internautów S³owem Roku jest �szcze-
pienie�.
Zbiory kukurydzy by³y w Polsce w tym roku rekordowe i wy-
nios³y 7,3 mln ton.
Oko³o 6,2 mld z³ rocznie zarabiaj¹ Google i Facebook na danych
polskich uzytkowników internetu.
Micha³ Dworczyk (PiS) sta³ siê kronikarzem wpadek w³adzy,
a wycieki z jego skrzynki mejlowej to gotowy materia³ dla
prokuratury. Kiedy� choæby w sprawie zorganizowania hejtu na
strajki nauczycieli i prezesa ZNP S³awomira Broniarza.
Prof. Janusz Czapiñski o PiS: Pisizm by³ w Polsce zawsze. I bêdzie,
ale Polska nie jest pisowska.
Micha³ Szpak o prawicy: W tym �rodowisku jest bardzo wielu
homoseksualistów, wiêc czasami czujê siê jak w matriksie.
Ludwik Dorn o Szymonie Ho³owni: W kategoriach wyborczych
Ho³ownia jest prawdziwym przeciwnikiem Tuska i robi wszystko,
by nie daæ mu siê przytuliæ.
Marek Borowski o p³acach: Presja p³acowa narasta, ale za rosn¹-
cymi zarobkami nie nad¹¿a tempo wzrostu wydajno�ci.
Katarzyna Nosowska o naiwno�ci: M³odzi ludzie s¹ na tyle
naiwni, ¿e my�l¹, ¿e mog¹ wszystko. A ja nie my�lê, ja wiem.
Adam Ferency o uszczypliwo�ci: My�lê, ¿e cz³owiek inteligent-
ny jest uszczypliwy. A ja mam siê za inteligentnego.
Rozum poszed³ w sin¹ dal
Jeste�my niezno�nym bachorem Europy. Jako naród jeste�my
bardzo nabzdyczeni i �mieszni z t¹ swoj¹ powag¹, któr¹ pokry-
wamy czêsto g³upotê. niewiedzê i ma³ostkowo�æ.
Olg¹ Lipiñska, re¿yserka

Przegl¹d nr 5 (1151), 24-30.01.2022 r.

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

Kto w Kutnie nie by³, ten ¿ycia i �wiata nie zna - g³osi popu-
larne powiedzenie, rozg³oszone w �wiat przez redakcjê �P¯K�.
�Jak sêpy� rzuci³y siê �pismaki� na dane czasopisma �Wspól-
nota� dotycz¹ce rankingu zmian demograficznych w Polsce.
Nie to, ¿e s¹ informacje trochê zbutwia³e, bo dotycz¹ lat 2004-
2020, a za parê tygodni otrzymamy wstêpne wyniki Narodo-
wego Spisu Powszechnego Ludno�ci i Mieszkañ z ubieg³ego
roku, a wiêc statystyki z �ostatniej chwili� (sic!). Nie to, ¿e
temat ten jest ju¿ raczej powszechnie znany!? Ale i my ule-
gli�my presji liczb i oceniamy g³ównie wyludnianie siê miast
powiatowych. Nic to, ¿e w kategorii miast powiatowych zna-
laz³a siê Polska - na ma³o zaszczytnym - 4 miejscu, gdzie
w ci¹gu 16 lat uby³o 11,59% mieszkañców. Nic to, ¿e  w ka-
tegorii �Inne miasta� 21 jest ¯ychlin (12,11%), a Kro�niewice
na 32 (10,06%). Jednak tak jednoznacznie nie mo¿na siê
odnie�æ do danych o powiatowym Kutnie, gdy¿ jego w³adze
s³usznie dostrzeg³y dodatkowy problem z pandemi¹ (w ostat-
nich dwóch latach zmar³o oko³ 20% osób wiêcej ni¿ wcze-
�niej), jak niedostrzegalny w statystykach nap³yw ludno�ci,
w tym cudoziemców do - szczególnie - £ódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.
Do danych statystycznych trzeba podchodziæ z rozwag¹,
bowiem jak to g³osi popularne, ekonomiczne porzekad³o:
�Opiera siê ona z regu³y na fa³szywych �rednich, z których
dla �t³umoków� wynika³oby, ¿e cz³owiekowi nic by siê nie
sta³o, gdyby jedn¹, go³¹ stopê postawiæ na rozgrzanej kuchni,
a drug¹ na - lodzie�. Tak siê sta³o i w przypadku gminy Kutno,
której liczebno�æ wzros³a o 4,15%. �To przyjazna gmina� -
stwierdzi³a z totumfack¹ pewno�ci¹ moja �ulubiona� wójt
Justyna Jasiñska. Oczywi�cie, w ten sposób przypisuj¹c
sobie kolejn¹, bzdurn¹ zas³ugê. Otó¿ przyczyn¹ wzrostu lud-
no�ci o 300 osób jest migracja ludno�ci miasta Kutna do przy-
kutnowskich domków w gminie Kutno. Ju¿ w tym roku bêdzie
zapewne wiêcej. St¹d chyba dwóch internautów zwróci³o uwagê
na fakt, ¿e te tereny s¹ bardziej zwi¹zane z miastem ni¿ ze
WSI¥!!! I nale¿y je przy³¹czyæ do miasta, gdy¿ gmina po-
trzeby by³ych mieszkañców Kutna nie zaspokaja nawet
w minimum potrzeb. Sprawi³y to rosn¹ce �jak grzyby po
dzeszczu� osiedla (sic!) domków jednorodzinnych przyleg³ych
do miasta od ulicy Zielonej a¿ po Bielawki. St¹d, rozleg³e
dziury w ulicy Zielonej, zosta³y przez miasto dawno wyasfal-
towane, a nieodleg³y, wa¿ny dojazd do ¯ychlina przez Star¹
Wie� - nie (i to ju¿ trwa dwa lata). Dzi� ju¿ �redniowysoka
zabudowa miasta zbli¿a siê do tych terenów i wcale nie zdzi-
wimy siê, ¿e w tamtym rejonie miasto Kutno wch³onie w swoje
granice - wszak ju¿ kutnowskich ogródków dzia³kowych.
Podobnie, tyle ¿e w mniejszej skali, dzieje siê wokó³ ca³ego
miasta Kutna. Symboliczn¹ oznakê �cis³ego zwi¹zku miasta
Kutna z gminn¹ placówk¹ stanowi - nieprawid³owe obecnie -
dofinansowanie wo�niakowskiego Salosu przez miejski - Bia³y
Dom!!! Za� dzia³alno�æ pani wójt Justyny Jasiñskiej dopro-
wadzi tylko do przy�pieszenia tych procesów: wch³oniêcia
gminy Kutno w granice gminy - ale miejskiej - Kutno.

Andrzej Stelmaszewski

Ta sprawa przyjê³a obrót tragifarsy. Wczesnym rankiem, tu¿ po
siódmej, w czwartek 20 stycznia, zg³osi³ siê do redakcji stateczny
i wiekowy mê¿czyzna. Ju¿ od progu zawo³a³: �Widzia³em
poci¹g na ... niebie z roz�wietlonymi okienkami�. Zosta³ potrak-
towany jak wielu innych, przychodz¹cych do nas z podobnymi,
fantastycznymi rewelacjami. Wy�mia³ go jeden z redaktorów.
I tyle ... Tymczasem! �Nadesz³y� nowe informacje. Tyle, ¿e nie
o poci¹gu, a samolocie lec¹cym z Warszawy do Puerto Plata. A¿
na Dominikanê. Wystartowa³ z Okêcia oko³o 6:30. Kilka minut
pó�niej Boening 787-8 dreamliner znalaz³ siê na kutnowskim
niebie. I wówczas pasa¿erowie prze¿yli chwile grozy.

W samolot trafi³ piorun!!!
Nawet pokaza³ siê ogieñ! Kapitan �podniebnego or³a� zdecydowa³:
�Zawracamy na warszawskie lotnisko�. W powrotnej drodze
samolot pozbywa³ siê zbêdnego przy ladowaniu paliwa; Jednak,
jak zapewniaj¹ lotniczy eksperci, paliwo rozproszy³o siê w po-
wietrzu i nie dotar³o do ziemi ... O 6:54 wyl¹dowa³ z powrotem
na Okêciu. Szczê�cie w nieszczê�ciu, ¿e nikomu z pasa¿erów
(i za³odze) nic siê nie sta³o!!! Chocia¿ samolot �mia³ byæ na
Dominikanie� oko³o godziny 12:30, to pasa¿erowie odlecieli
z Okêcia - innym dreamlinerem i z inn¹ za³og¹ - o godzinie 14:00.
Ju¿ siê nic specjalnego nie dzia³o ... Jan Widz
P.S. Redaktor, który przyjmowa³ Czytelnika donosz¹cego
�o poci¹gu na niebie� serdecznie przeprasza za hmm, hmm ...
¿artobliw¹ ocenê tego faktu i nieporozumienie!

Jeszcze ca³kiem niedawno tona polifoski 5 kosztowa³a 1,5
tysi¹ca z³otych; dzi� - 2,8 tys. z³. Za saletrê amonow¹ - przed
rokiem - p³aci³o siê oko³o 900 z³; latem - 1,6 tys. z³, a teraz
prawie 4 tys. z³. Kiedy skoñczy siê nawozowy koszmar?
Podobno na wiosnê, gdy spadn¹ ceny gazu ... Masz babo
placek!
Blisko 25,5 mln z³otych trafi³o do polskich rolników (15,1
mld z³ dop³aty bezpo�rednie). Masz babo placek!
Rzepak drogi jak nigdy, gdy¿ w ci¹gu roku jego cena wzros³a
o ponad 100%. W zesz³ym roku by³o to 1.600 z³, dzi� - ponad
3.000 z³ (na miêdzynarodowych rynkach 780 euro za tonê).
Jego uprawy zajmuj¹ ju¿ oko³o 900 tysiêcy hektarów, a zbiory
rzepaku i rzepiku wynios³y 3,2 mln ton. Wed³ug kalkulacji
Wielkopolskiej Izby na tonie rzepaku mo¿na by³o zarobiæ a¿
5.479 z³/ha!!! Masz babo placek!
34% u¿ytków rolnych w Polsce jest zmeliorowanych, a 73%
gospodarstw posiada nawadniacze zraszaj¹ce. Tak przynaj-
mniej oceniaj¹ fachowcy z Instytutu Technologiczno-Przy-
rodniczego (po ankiecie w�ród rolników z Kujaw). Tylko, ¿e
oko³o 70% polskiej infrastruktury melioracyjnej wymaga ...
remontu. Masz babo placek!
W okresie roku o 28,9% (a w okresie grudnia o 6%) wzros³y
ceny skupu/ W porównaniu z listopadem trzoda chlewna zdro-
¿a³a �rednio o 7,8%, mleko - 0,6%, a ¿yto o prawie 13%. Masz
babo placek!
Pomo¿e - technika! Jak donosi �Fakt� a¿ 30 pracowników
mo¿e zast¹piæ amerykañski robot Berry na plantacji truska-
wek. Anglicy maj¹ Vegebota, zbieraj¹cego sa³atê, a krakowski
robot Hugo na�wietla ro�liny laserem, przy�pieszaj¹c ich
wzrost. Masz babo placek!

Czy wiecie, że ...
� Wed³ug danych z oko³o 1520 r. zasiêg archidiakonatu ³êczyc-
kiego siêga³ dalej ni¿ województwa ³êczyckiego i obejmowa³ rów-
nie¿ parafie: Kutno, G³ogowiec; z parafii Grochów wsie: Imielno,
Rdutów, Wilkowyje (obecnie Wilkowia) na pó³nocy i Ryków na
Wschodzie.
� W 1896 r. powsta³o w Kutnie Kó³ko Amatorskie, którego
staraniem wystawiono m.in. sztuki: �Farbiarze�, �Kawaler
marcowy�, �Grube ryby�, �Dzier¿awê z Olesiowa�, �Grochowy
wieniec�, �Jesieñ�, �Preludium Chopina� i �Towarzysz pancerny�.
� W 1904 r. powsta³o w Kutnie Towarzystwo Muzykalno-Dra-
matyczne, które 14 stycznia 1905 r. wystawi³o cztery jednoak-
tówki: �Bia³a Kamela�, �Pere³ka�, �Co zwyciê¿a� i �Debiutantka�.
� �Dom Dochodowy� dla Towarzystwa Stra¿ackiego w Kutnie
wybudowano g³ównie w latach 1899-1990, a w grudniu 1908 r.
oddano go uroczy�cie do u¿ytku.
� W 1934 r. zakoñczono budowê strzelnicy w Kutnie.

Czytelniczy Hyde Park

PIORUN STRZELIŁ W BOENINGA

Jak siê okaza³o, tylko Starosta Kutnowski Daniel Kowalik i Wójt
Gminy D¹browice Dorota D¹browska - na w³asn¹ pro�bê - otrzy-
mali najni¿sz¹ podwy¿kê p³ac w�ród samorz¹dowców powiatu
kutnowskiego. Komentarz - chyba zbyteczny!?

STALOWE NERWY

� W powiecie kutnowskim w 2021 r. ogó³em zg³oszono 1.228 prze-
stêpstw kryminalnych (czyli o 139 wiêcej ni¿ w 2020 r.).
� W�ród nich by³o 13 rozbojów i wymuszeñ rozbójniczych.
� Na prawie tym samym poziomie utrzyma³y siê kradzie¿e z w³ama-
niem - 163 (164).
� Wzros³y a¿ o 200% kradzie¿e samochodów 26 (rok wcze�niej 13).
� Zwiêkszy³a sie te¿ do 299 liczba kradzie¿y �cudzej rzeczy�.
� Wszczêto 54 postêpowania przygotowawcze o narkomanii (wzrost
o 10).
� Spadek nast¹pi³ w bójkach (pobiciach_ - 13 (17).
� Ponad po³owê �przyby³o� - do 60 zdarzeñ z uszczerbkiem na zdrowiu.
� Nieznacznie spad³y uszkodzenia mienia 74 (78).
� A¿ do 304, nast¹pi³ wzrost o 65, zwiêkszy³a siê liczba przestêpstw
o charakterze gospodarczym.

„KRYMINAŁKI” 2021

Omikron wkroczy³ do Polski witany przez w³adzê w my�l staro-
polskiej zasady �go�æ w dom, Bóg w dom�. Pisowska w³adza
ma dalej spêtane niemoc¹ nogi, rêce i g³owy. Nieliczna grupa
pisowskich parlamentarzystów w dalszym ci¹gu blokuje rozwi¹-
zania prawne mog¹ce daæ skuteczne zwiêkszenie mo¿liwo�ci
walki z pandemi¹. Równie¿ nieliczna, lecz ha³a�liwa grupa prze-
ciwników szczepieñ i stosowania paszportów covidowych dalej
parali¿uje w³adzê i m¹ci jej w g³owie. Nieudolna w³adza do per-
fekcji opanowa³a �chocholi taniec� polegaj¹cy na szumnych
i buñczucznych zapowiedziach walki z pandemi¹, z których nic
nie wynika. Pozostaj¹ one w sferze obiecanek. W³adza robi
pozorne ruchy i ba³amuci tym spo³eczeñstwo. Zapowiadana
3 miesi¹ce temu ustawa pisowskiego pos³a Hoca, po ja³owej
dyskusji wewn¹trz koalicji rz¹dowej, w³a�nie trafi³a do kosza.
Kolejny kuriozalny projekt zwany Lex Kaczyñski jest jeszcze
bardziej beznadziejny i nie daje ¿adnych skutecznych instrumen-
tów walki z pandemi¹. Rozpocznie siê ja³owa dyskusja, po której
ten gniot zapewne te¿ trafi do kosza. Od wielu miesiêcy w³adza
prowadzi niebezpieczny eksperyment, który jest parodi¹ dzia³ania
w walce z covidem, podczas gdy pi¹ta fala z du¿ym udzia³em
wirusa omikron zbiera swoje tragiczne ¿niwo. Dzienny poziom
zaka¿eñ znacznie przekracza poziom 50 tysiêcy i dalej ma
tendencjê zwy¿kow¹. Ka¿dej doby umiera blisko 300 osób.
W pi¹tek, 28 stycznia, mieli�my zara¿onych ponad 700 tysiêcy
osób, na kwarantannie przebywa³o milion osób. W³adzy to
zupe³nie nie wzrusza. Dalej opowiada dyrdyma³y, jak to dzielnie
walczy z pandemi¹. Czas chaosu, niekompetencji i bezradno�ci
trwa dalej. Niestety, w³adza dawno przesta³a siê baæ pandemii
i b³êdnie uzna³a, ¿e jest wieczna i niezast¹piona.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

PARALIŻ

Moralitet
Z biegiem czasu sprawno�æ maleje
i to jest ca³kiem naturalne.
Wielu m³odych z niesprawnego siê �mieje.
Czy to jest moralne?

Wiêkszo�æ powie, ¿e to obrzydliwe,
¿e niestety, takie bywa ¿ycie.
A potem, choæ to wstydliwe,
ze starego u�mieje siê skrycie.

Tak to jest na tym �wiecie,
m³odzi nie przejmuj¹ siê przysz³o�ci¹.
Ale niezale¿nie co im ¿ycie uplecie,
kiedy� zmierz¹ siê z ograniczon¹ sprawno�ci¹.

Kazimierz Ci¹¿ela
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¯YCIE KULTURALNE
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP

Mimo ¿e koronawirus pokrzy¿owa³ wiele ambitnych planów
sztabowi Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy w Kutnie (mie-
�ci³ siê on w go�cinnym Kutnowskim Domu Kultury), to jednak
wiêkszo�æ starannie przygotowanych i przemy�lanych akcji siê
odby³a. Brawa dla organizatorów: dyrygentki i g³ównodowodz¹cej
Izy Filipowicz-Stêpniak, Komendy Hufca Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego Kutno, KDK, Urzêdu Miasta Kutna. Jubileuszowy
Fina³ w Mie�cie Ró¿ mia³ 275 wolontariuszy (najm³odszy 2 latka,
najstarszy 65), którzy zbierali �rodki finansowe na zapewnienie
najwy¿szych standardów diagnostyki i leczenia wzroku dzieci.
W ubieg³ym roku WO�P Grodu nad Ochni¹ w wyniku ró¿nych
imprez, kwesty, aukcji, zbiórek internetowych mia³a na koncie
130 tysiêcy z³otych.
30 Fina³ rozpocz¹³ siê wystaw¹ na placu Wolno�ci, obrazuj¹c¹
historiê WO�P w Kutnie. Oj dzia³o siê, dzia³o ... i to du¿o! By³y
m.in. turnieje: koszykówki, halowej pi³ki no¿nej, maraton fitness,
Nordick Walking (plac Pi³sudskiego), pokazy taekwondo
(WSGK), IV Bieg dla WO�P - Kutnowska Sztafeta Serc (tereny
nad Ochni¹). W KDK odby³a siê akcja krwiodawstwa oraz
pokazy tañca. Mocno eksponowany by³ plac Wolno�ci. Podczas
30 Fina³u WO�P  w Kutnie, gdzie grano dla Diagnostyki i Oku-
listyki, zebrano ³¹cznie ponad 125.223,81 z³otych.
Szkoda, ¿e nie mog³y wyst¹piæ w plenerze (Rynek Zduñski)
kapele: �Video�, �Sztywny Pal Azji�, �Nowa Kultura� (odwo³ane
z wiadomych przyczyn). By³o jednak i tak fajnie!!! Sie ma!

/J.M.P./
P.S. Przepiêknie prezentowa³y siê rêkodzie³a studentów Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku - Kutno, zgromadzone w Dworku
Modrzewiowym - kawiarence.
Oto imporesje fotograficzne Artura Andziak. O tej humanitarnej
imprezie szerzej w nastêpnym numerze.

REKORDOWY 30 FINAŁ WOŚP
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
Doktor nauk medycznych Grzegorz Religa jest
kierownikiem oddzia³u kardiochirurgii w Wo-
jewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. W³.
Biegañskiego. Szpital ten obecnie jest najwiêk-
szym covidowym szpitalem w województwie
³ódzkim. Nasz szanowny go�æ opowiada³ o bardzo
ciê¿kiej pracy lekarza, a w szczególno�ci o pracy
lekarza w dobie pandemii. Na oddziale, na którym
pracuje, jest 30 ³ó¿ek, wszystkie zajête przez
pacjentów w wieku 30-40 lat w bardzo ciê¿kim
stanie, s¹ to osoby niezaszczepione. Pan doktor
zwróci³ uwagê, ¿e Covid to nie jest GRYPA!!!

DOKTOR GRZEGORZ RELIGA Z WIZYTĄ W AKADEMICKIM LICEUM
Nie rozumie ludzi, którzy szerz¹ z³e i bardzo szko-
dliwe tre�ci dotycz¹ce szczepieñ. NIE MA LEKU
NA COVID- powtarza³ kilkakrotnie. Mo¿emy
z³agodziæ ból osoby chorej (podaj¹c sterydy), ale
leku nie ma. Mo¿emy zmniejszyæ ryzyko zacho-
rowania szczepi¹c siê. Szczepionka nie jest eks-
perymentem medycznym, nie jest te¿ lekiem. Jest
preparatem, który ma pobudziæ nasz organizm do
odpowiedzi immunologicznej. Dziêki szczepion-
kom organizm wytworzy przeciwcia³a, które maj¹
nam pomóc w ³agodnym przebiegu choroby.
Codziennie na oczach pana doktora Grzegorza
Religi umieraj¹ ludzie niezaszczepieni, najm³od-
szy pacjent mia³ 25 lat. Moi lekarze - mówi pan
doktor - walcz¹ o ¿ycie ludzi w ciê¿kim stanie,
czêsto niezaszczepionych, a nie mog¹ zaj¹æ siê
pacjentami kardiologicznymi, dla których nie starcza
miejsca na oddziale.
Jeste�my wdziêczni i zaszczyceni, ¿e mogli�my
wys³uchaæ tych autentycznych relacji z trudnej
i niezwykle odpowiedzialnej pracy na oddziale
covidowym.
Bardzo dziêkujemy Panu doktorowi za spotkanie,
które by³o dla nas niezwykle cenne. Nie mo¿emy
doczekaæ siê nastêpnego.   /ALO/
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12.09.2016 roku mija 40 lat od wybudowania w czynie spo³ecznym
Domu Nauczyciela w Kutnie. Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego ZNP
w Kutnie, ju¿ w roku 1960 wyst¹pi³ z wnioskiem budowy w czynie
spo³ecznym Domu Nauczyciela. W tym samym roku powo³ano
Komitet Budowy Domu Nauczyciela w sk³adzie: Stanis³aw £adacki -
przewodnicz¹cy oraz cz³onkowie: Aleksandra Dom¿a³, Jerzy Juraszus,
Jan Juszkiewicz, Jan Lipiñski, Franciszek Miksa, Zygmunt Warszaw-
ski i Wincenty Wojciechowski. Stanis³aw £adacki pe³ni³ te¿ w tych
latach (1957-1971) funkcjê prezesa Oddzia³u. Przewidywany koszt
budowy mia³ wynosiæ oko³o miliona z³otych. Po³owê tej sumy nale-
¿a³o zgromadziæ we w³asnym zakresie i w tym celu zwrócono siê do
nauczycieli powiatu kutnowskiego o wyra¿enie zgody na dobrowolne
opodatkowanie siê w wysoko�ci 10% od poborów miesiêcznych.
Propozycja ta przyjêta zosta³a prawie przez wszystkie Ogniska zwi¹z-
kowe, tylko Ognisko w Zychlinie odmówi³o. Suma, jak¹ uzyskano
w wyniku tej akcji, wynosi³a oko³o stu tysiêcy z³otych. By³o to o wiele
za ma³o w stosunku do potrzeb. Zwrócono siê wiêc ponownie do nauczy-
cieli o dalsze opodatkowanie w wysoko�ci 5% od poborów. Uchwa³ê
w tej sprawie podjê³y ju¿ wszystkie Ogniska. Powo³any w 1960 roku
Komitet Budowy rozpocz¹³ zabiegi o wp³ywy na ten cel z ró¿nych
�róde³. Zwracano siê do zak³adów pracy, Komitetów Rodzicielskich
szkó³, organizacji spo³ecznych. W 1963 roku po zje�dzie sprawoz-
dawczo-wyborczym zasz³y zmiany w sk³adzie prezydium. W dalszym
ci¹gu zbierano sk³adki na Dom Zwi¹zkowy. Prezes Stanis³aw £adacki
wykorzystywa³ ka¿d¹ okazjê do gromadzenia funduszu na tak wa¿n¹
inwestycjê (m.in. zabawy, zebrania Ognisk), ale rós³ on powoli, bo
nauczyciele nie nale¿eli do ludzi zasobnych. Na pocz¹tku 1964 roku
Zarz¹d, dziêki pomocy Stanis³awa Walczaka, uzyska³ pomieszczenia
na biuro przy Placu 19 Stycznia (Plac Pi³sudskiego nr 16). Poprzednio
biuro mie�ci³o siê przy ulicy Ko³³¹taja. Od 1964 roku sprawa Domu
Zwi¹zkowego zajmowa³a coraz wiêcej miejsca w pracy prezydium
Zarz¹du. Opracowanie za³o¿eñ wstêpnych zlecono in¿ynierowi Kutkow-
skiemu. Proponowane przez Urz¹d Miasta ró¿ne lokalizacje spraw-
dzali: Stanis³aw £adacki, Wanda Rochmiñska i Jan Lipiñski.
W 1967 roku Zwi¹zek zwróci³ siê do Komitetu Budowy Domu Kultury
o zaplanowanie dla potrzeb nauczycieli pomieszczeñ: dwóch pokoi
biurowych, pokoju na pomieszczenie biblioteki pedagogicznej, trzech
pokoi na hotelik, pokój na archiwum, dostêp do sali konferencyjnej
i pomieszczeñ socjalnych. Propozycja ZNP nie zosta³a przyjêta i zaczêto
my�leæ o kupieniu gotowego domu. W 1969 roku architekt powiatowy
wskaza³ plac przy ulicy D³ugosza 9, który prezydium Zarz¹du uzna³o
za mo¿liwy do przyjêcia, w³asno�æ Stanis³awa Wojtkowiaka. W³a�ci-
ciel jednak nie chcia³ pozbyæ siê tego placu. W tej sprawie odby³ siê
proces w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych, w wyniku którego
nast¹pi³ przymusowy wykup placu. Miejsce i zgodê na budowê Zwi¹-
zek uzyska³ w 1972 roku. (...)
(...) W 1972 roku, stanowisko prezesa Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego
ZNP w Kutnie obj¹³ Henryk Lesiak. Powo³ano nowy Komitet Budowy
w sk³adzie: Bogus³aw Kajca - przewodnicz¹cy, Henryk Lesiak - za-
stêpca, Stanis³aw £adacki - sekretarz, Tadeusz Opasiak - skarbnik oraz
cz³onkowie: Tadeusz Witczak, Adam Karasiñski, Eugeniusz Lemañski,
Edward Sañko, Kazimierz Kacprzak. Po opracowaniu dokumentacji

DOMU NAUCZYCIELA
W KUTNIE

(...) Na pocz¹tku nowego sezonu (1989/1990) w klubie obcho-
dzono 65-leciejego dzia³alno�ci, nadal nawi¹zuj¹c do roku 1924
jako tego, w którym za³o¿ono Kutnowiankê. Tak jak piêæ lat wcze-
�niej, znowu jubileusz mia³ u�wietniæ mecz ZKS-u z przedsta-
wicielem ekstraklasy - £ódzkim Klubem Sportowym. �Graj¹ca
o cztery klasy ni¿ej Kutnowianka okaza³a siê zespo³em bez kom-
pleksów, o niez³ym wyszkoleniu technicznym, umiejêtnie wyko-
rzystuj¹cym atut w³asnego boiska w grze obronnej, nie ustêpuj¹c
³odzianom kondycj¹� - pisano w kutnowskiej prasie po meczu,
który zakoñczy³ siê niespodziewanym remisem 2:2!
To Kutnowianka w tym spotkaniu dwa razy obejmowa³a prowa-
dzenie po celnych strza³ach napastnika Marka Frontczaka w 12
oraz w 71 minucie. E³kaesiacy na 2:2 wyrównali dopiero na cztery
minuty przed koñcem meczu po golu Dariusza Podolskiego.
W ich dru¿ynie zagrali wtedy m.in. Andrzej Wo�niak w bramce,
a w polu tacy zawodnicy jak Bendkowski, Adam Grad, Tomasz
Wieszczycki i Rafa³ Pawlak. W tym spotkaniu rzut karny obroni³
bramkarz Kutnowianki - Krzysztof Kotliñski, a jego koledzy
z dru¿yny potrafili postawiæ siê o wiele mocniejszemu rywalowi.
Sk³ad Kutnowianki z tego meczu to: Kotliñski (83' Kotkowski) -
Michalak, Ty³ki, Misiak, Kutkowski - Czekalski, Polak (46' Sienny),
Karbowski (46' Jurkiewicz), Smykowski (62' Pasiñski) - Frontczak
(86' Sta³anowski), Kubiñski.
Po zakoñczeniu spotkania rozegrano konkurs rzutów karnych,
które ³odzianie wygrali 4:2. To jednak nie uspokoi³o ich s³ynnego
trenera - Leszka Jezierskiego. Po meczu szkoleniowiec e³kaesia-
ków odmówi³ przyjêcia od dzia³aczy Kutnowianki uzgodnionej
kwoty pieniêdzy za przyjazd jego dru¿yny do Kutna, bo jego
zdaniem pi³karze £KS-u nie zas³u¿yli na premiê po spotkaniu,
które powinni spokojnie wysoko wygraæ, a nie ledwie zremisowaæ.
- Za ten mecz pi³karze £KS-u nie dostali premii, któr¹ przygoto-
wali dla nich nasi dzia³acze i sponsorzy za to, ¿e przyjechali
zagraæ w Kutnie. By³o ustalone przed spotkaniem, ¿e pi³karze
maj¹ po prostu graæ swoje, �na ¿ywio³�. Nie by³o ustalonego
¿adnego wyniku, ¿e bêdzie remis i tym podobne. Gdy spotkanie
zakoñczy³o siê niespodziewanie remisem 2:2, trener £KS-u wraz
ze swoim sztabem powiedzieli, ¿e ich pi³karze nie zas³u¿yli na
premiê, bo nie dali z siebie wszystkiego na boisku - wspomina³a
El¿bieta Kotkowska. (...)
Kamil Wójkowski, HKS Kutnowianka. Historia klubu i jego
kibiców, Kutno 2021

przez ZNP w okresie wakacji w 1972 roku rozpoczêto prace budow-
lane. Kierownictwo powierzono technikowi Kazimierzowi Tar³owskiemu,
wicedyrektorowi Miejskiego Przedsiêbiorstwa Remontowo-Budow-
lanego w Kutnie. Przydzieli³ on grupê majstrów i robotników, którzy
pracowali po godzinach pracy, a obiady dostarczano im na plac budowy.
Budowa mia³a byæ prowadzona w czynie spo³ecznym, wiêc Zarz¹d,
a praktycznie prezes, by³ inwestorem i kierownikiem budowy. Po jej
rozpoczêciu Komitet Budowy przy ZOP ZNP w Kutnie dysponowa³
kwot¹ 2 481 355 z³ uzyskan¹:
1. Dotacje wcze�niejsze 609.111 z³.
2. Bezp³atne materia³y budowlane 22.244 z³.
3. Dotacje ZG ZNP 1.100.000 z³.
4. Dotacje Woj. Rady Zw. Zaw. w £odzi 100.000 z³.
5. Dotacje Prezydium PRN w Kutnie 300.000 z³.
6. Dotacje MRN w Kutnie 350.000 z³.
Razem 2.481.355 z³.
Prace wykonywane by³y w zmiennym tempie - wykopy pod funda-
ment i piwnice zosta³y wykonane w ci¹gu jednej nocy, ale gorzej by³o
np. z nabyciem ceg³y. Budowa postêpowa³a w wielkim trudzie. Sto-
sunek nauczycieli te¿ by³ ró¿ny. Niektórzy pomagali, ale byli i tacy,
którzy uwa¿ali, ¿e prezes pracuje dla odznaczeñ i orderów, wiêc nie
nale¿y mu pomagaæ. Jednak dziêki wielkiemu zaanga¿owaniu Henryka
Lesiaka, Tadeusza Opasiaka i du¿ej pomocy ze strony cz³onków
Komitetu Budowy, prace przy wznoszeniu Domu Zwi¹zkowego
powoli, ale stale posuwa³y siê do przodu. W tym czasie nauczyciele
¿yli nie tylko spraw¹ budowy Domu Nauczyciela. Dzia³alno�æ kultu-
ralno-o�wiatow¹ rozwija³a Czes³awa Politañska. Zorganizowany przez
ni¹ zespó³ recytatorski prezentowa³ niekonwencjonaln¹ twórczo�æ
poetyck¹. Prowadzi³a wspó³pracê z zespo³ami z s¹siednich powiatów,
miêdzy innymi ze Zgierzem, organizowa³a spotkania z pisarzami
i krytykami literackimi. Lucyna Dwornicka prowadzi³a interesuj¹ce
spotkania z emerytami i rencistami. Jerzy Dercz rozwija³ zaintereso-
wania sportowe.
Wspó³praca z inspektorem o�wiaty nie uk³ada³a siê najlepiej. Zwi¹-
zek o wielu decyzjach by³ informowany, ale nie mia³ wp³ywu na ich
charakter. W tych warunkach w 1974 roku Henryk Lesiak zrezygno-
wa³ z funkcji prezesa, któr¹ obj¹³ Jan Rdych i wspólnie z sekretarzem
Zarz¹du Oddzia³u ZNP Józefem Klusk¹ doprowadzi³ budowê Domu
Zwi¹zkowego do koñca. (...)
(...) Rok pó�niej, w czerwcu 1976 roku, do ukoñczenia Domu
Nauczyciela pozosta³y: pod³ogi w pokojach i sali konferencyjnej,
za³o¿enie drzwi do sali konferencyjnej, wykonanie poprawek malar-
skich i zakup mebli. Zakup mebli dla instytucji by³ utrudniony i dlatego
postanowiono dokonaæ zakupu na nazwisko cz³onka prezydium,
a rachunek pokryæ z funduszów pochodz¹cych ze sk³adek cz³onkow-
skich.
12.09.1976 roku nast¹pi³o uroczyste przekazanie Domu Nauczyciela
w Kutnie przez Komitet Budowy. Oddany do u¿ytku nauczycielom
by³ego powiatu kutnowskiego budynek posiada³ kubaturê 2000 m3,
a powierzchnia u¿ytkowa wynosi³a 526 m2. W swoim wnêtrzu mie-
�ci³ sale klubowe, salê konferencyjn¹, 3 pokoje noclegowe, pomiesz-
czenie biurowe, które zajê³a Miejska Rada Zak³adowa ZNP w Kutnie.
W nowo otwartym Domu Nauczyciela nast¹pi³o uroczyste ods³oniêcie
tablicy pami¹tkowej ku czci pomordowanych w czasie II wojny �wia-
towej nauczycieli powiatu kutnowskiego. (...)
Krystyna Dolat, Historia budowy i u¿ytkowania Domu Nauczyciela
w Kutnie w latach 1976-2016 [w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne.
Tom XX, TPZK, Kutno 2016

HKS KUTNOWIANKA

W r. 1954 powsta³o Szkolne Ko³o Sportowe przy II Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym w Kutnie. W 1958 r. nadano szkole imiê Jana
Kasprowicza, a SKS przyjê³o nazwê patrona liceum. W 1961 r.
z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego Jerzego Tru-
�ciñskiego w szkole powsta³a sekcja koszykówki ch³opców. Ju¿
w listopadzie tego roku koszykarze nowo powsta³ej sekcji roze-
grali pierwszy mecz z zespo³em Technikum Ekonomicznego CRS
Kutno wygrywaj¹c 33:19. W r. 1965 m³odzicy SKS �Kasprowicz�
po raz pierwszy zdobyli mistrzostwo regionu ³ódzkiego. W dniach
6-8 maja 1966 r. �Kasprowicz� reprezentowa³ województwo ³ódzkie
w pó³finale Mistrzostw Polski Szkolnego Zwi¹zku Sportowego.
Kutnianie w Jeleniej Górze zajêli trzecie miejsce przegrywaj¹c
z teamami Bytomia i Raciborza, a wygrywaj¹c z Wroc³awiem.
W r. 1967 sekcja basketu �Kasprowicza� zosta³a zarejestrowana
w £ódzkim Okrêgowym Zwi¹zku Koszykówki i przyst¹pi³a do
udzia³u w klubowych mistrzostwach m³odzików i juniorów. Grano
z takimi zespo³ami jak: £KS £ód�, Kolejarz £ód�, Spo³em £ód�,
Widzew £ód�, Start £ód�, W³ókniarz £ód�, Boruta Zgierz, Con-
cordia Piotrków Tryb., Czarni Kutno, Czarni Radomsko, Emit
¯ychlin, Lechia Tomaszów Maz., Piotrcovia Piotrków Tryb.
W dniach 7-10 maja 1970 roku odby³ siê w Piotrkowie Trybu-
nalskim pó³fina³ Mistrzostw Polski SZS, w którym dru¿yna
�Kasprowicza� zajê³a II miejsce i awansowa³a do fina³u w Zie-
lonej górze, gdzie przegra³a z MKS Zabrze 45:75, MKS Dzia³-
dowo 53:54, MKS Znicz Pruszków 46:61. Pokonuj¹c MKS Zryw
Zielon¹ Górê zajê³a ostatecznie IV lokatê. W kutnowskim
zespole gra³ obecny prezydent Kutna Zbigniew Burzyñski. Ko-
szykarze �Kasprowicza�, których trenerem by³ Jerzy Tru�ciñski,
co roku byli w czo³ówce krajowej szkolnych zespo³ów. W r. 1971
awansowali do rozgrywek klasy �A� seniorów £OZK. Repre-
zentowali w Rumunii na miêdzynarodowym turnieju Ziemiê
£ódzk¹. Marek Bia³oskórski i Cezary Lewandowski w r. 1976
zostali powo³ani przez Polski Zwi¹zek Koszykówki do kadry
narodowej m³odszych juniorów. Pierwszy wyjazd zagraniczny
koszykarzy SKS �Kasprowicz� mia³ miejsce w 1976 r. W Rumunii,
gdzie przebywali na zaproszenie Szko³y Sportowej w Suceavie,
pokonali Unireê Jassa 106:85, Botosani 87:62, Tirgoviste 92:45
i Suceavê 75:65. Kutnianie grali czêsto w reprezentacji Polskiego
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego, której trenerem by³ Jerzy
Tru�ciñski; m.in. w 1977 w zawodach w Den Helder (Holandia)
zajêli I miejsce pokonuj¹c 12 zespo³ów. �Kasprowicz� najwiêkszy
swój sportowy sukces osi¹gn¹³ w 1979 r. zdobywaj¹c z³oty medal
na Mistrzostwach Polski Szkolnego Zwi¹zku Sportowego. Oto
mistrzowie: Maciej Baranowski, S³awomir Czajkowski, Rafa³
Krenke, Dariusz Malec, Jacek Murawski, Wojciech Sobczak,
Marek Stêpniak, Grzegorz Stoliñski, Adam �mia³ek, Pawe³ �mia³ek,
Jaros³aw Tadej, Waldemar Walicki. W sezonie 1979/80 Polski
Zwi¹zek Koszykówki powo³a³ do ¿ycia Centraln¹ Ligê Juniorów,
w której z powodzeniem gra³ �Kasprowicz�, m.in. w Inowroc³awiu
w 1981 r. zaj¹³ II miejsce w�ród renomowanych klubów z Polski.
W r. 1993 sekcja koszykówki SKS �Kasprowicz�, po przej�ciu
na emeryturê Jerzego Tru�ciñskiego, zosta³a wycofana z wszel-
kiego rodzaju rozgrywek sportowych.
Jerzy Tru�ciñski to ikona sportu kutnowskiego, �wietny pi³karz
i bokser. Zawodnik takich klubów jak: ViS Kutno, Spójnia Kutno,
AZSAWF Warszawa, Spójnia Stargard. Trener koszykówki i boksu,
dzia³acz sportowy. ¯y³ w latach 1932�2010. Zwi¹zany z Kutnem.
Absolwent AWF, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego
w �Kasprowiczu�. Odznaczony przez ministra sportu Adama
Giersza Z³ot¹ Odznak¹ �Za zas³ugi dla sportu�. Pochodzi³ ze spor-
towej rodziny: mama Stanis³awa � lekkoatletka i zawodniczka
sekcji strzeleckiej �Soko³a�; tata Stanis³aw � pi³karz, reprezen-
tant Kutna, dzia³acz �Soko³a�. Rodzina Jerzego Tru�ciñskiego
to tak¿e sportowa familia: ¿ona Halina - lekarz, kierownik Przy-
chodni Sportowo-Lekarskiej, opiekun medyczny koszykarzy
�Kasprowicza�; syn Piotr � koszykarz, reprezentant Polski SZS,
nauczyciel, trener; wnuki: Filip � koszykarz AZS WSGK Kutno;
Mateusz � koszykarz AZS WSGK, lekkoatleta � mistrz szkó³
�rednich w skoku wzwy¿. Wszyscy � kutnianie �z dziada pra-
dziada�. Bêd¹c na emeryturze Jerzy Tru�ciñski bada³ historiê
sportu na Ziemi Kutnowskiej. By³ �wietnym w �Powiatowym
¯yciu Kutna� dziennikarzem � kronikarzem. Wyda³ trzy ksi¹¿ki
upamiêtniaj¹ce znanych i popularnych sportowców, trenerów,
dzia³aczy oraz kluby, które zapisa³y siê z³otymi zg³oskami w dzie-
jach Grodu nad Ochni¹.    /J.M.P./

„KASPROWICZ”
I ... JERZY TRUŚCIŃSKI

Jerzy Tru�ciñski (w dolnym rzêdzie, trzeci od lewej) w�ród
dzia³aczy sportowych Kutna.

Wed³ug informacji zawartych w pracy magisterskiej �P. Romana
Buzaka, liczba wysiedlonych w okresie II wojny �wiatowej
(1939-1945) z terenu powiatu kutnowskiego wynios³a oko³o
22.500 osób (do 15 marca 1940 r. - pojedyncze rodziny; w drugim
planie krótkofalowym do 20.I.1941 r. - ju¿ 7.700 osób; w trzecim
do 20.I.1942 r. - 4.976; w 3 rozszerzonym do koñca 1942 r. -
5.415; w 1943 r. - 1.647; a w ostatnim okresie do listopada 1944 r.
- 2.519 osób). Natomiast niemieckich kolonistów osadzono na
naszym terenie liczniej, bo oko³o 1.200 osób (w granicach Bedlno,
Bia³a, Byszew). Od 21.X.1941 r. do 20.I.1942 r. by³o ich oko³o
1.500 (zamieszkali w gminach: Kro�niewice, D¹browice, £aniêta).
Natomiast do koñca 1942 r. oko³o 2.000 kolonistów sprowadzono
do gmin Ostrowy i Chodów (by³ej wówczas w powiecie kut-
nowskim). W 1943 r. sprowadzono do ró¿nych gmin kutnow-
skich oko³o 700 osób, a do listopada 1944 r. na krótko oko³o
5.000 Niemców, tzw. �Czarnomorskich�.
Jak pisze autor rozprawy: Na obszarze powiatu kutnowskiego
zginê³o w okresie 1939-1945 12.511 osób. Przewa¿aj¹c¹ wiêk-
szo�æ stanowili zamordowani w gettach i obozach koncentracyj-
nych oraz obozach zag³ady. Znacznie mniej osób ponios³o �mieræ
w wyniku bezpo�rednich dzia³añ wojennych. Zginê³o w nich
- wed³ug niepe³nych danych - oko³o 125 osób. Wobozach kon-
centracyjnych zamordowano 55 inteligentów, w wiêzieniach
i obozach - 600. W nastêpstwie doznanych ran/okaleczeñ i nad-
miernej pracy zmar³o 31 mieszkañców powiatu kutnowskiego.
�mieræ w gettach (¯ychlin, Kutno, Kro�niewice) ponios³o 300
osób (a oko³o 100 w wyniku okupacji hitlerowskiej bez zwi¹zku
z dzia³aniami wojennymi).
Wd³ug jego szacunków �mieræ w obozach zag³ady, g³ównie
w 1942 roku, zabra³a oko³o 11.100 osób (od redakcji: w tym
w obozie w Che³mie nad Nerem 6.604 osoby). Tak wiêc straty
osobowe mieszkañców powiatu kutnowskiego siêga³y 12% ich
stanu sprzed II wojny �wiatowej (oko³o 110 tysiêcy osób), czyli
w latach 1939-1945 zniknê³a po³owa przedwojennego stanu
ludno�ci Kutna (lub pó³tora gminy Kro�niewice czy ¯ychlin).
Dzieñ 19 stycznia 2022 r. min¹³ w Kutnie pod znakiem imienin
Henryka. Nic wiêcej ... Czy s³usznie!?  Jan Widz

Czytelniczy Hyde Park

EKSTERMINACJA LUDNOŚCI POWIATU
KUTNOWSKIEGO W LATACH 1939−1945
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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 drzwi z bloku 3 szt.,
balkonik do rehabilitacji, ambonê
do nauki chodzenia. Tel. 667-855-257
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
Wynajmê mieszkanie umeblowane
40 m2. Tel. 600-408-169
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 gospodarstwo rolne
(budynki, sprzêt rolniczy, staw kar-
piowy). Tel. 667-212-150
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

Kornacki Stefan
Urodzony 18 kwietnia 1920 r.
w Kutnie. Zmar³ 9.03.1997 r.
Wspó³za³o¿yciel RKS �Stal�
Kutno. D³ugoletni dzia³acz
sportowy i gospodarz stadionu
kutnowskiej �Stali�. Pi³karz
�Stali� Kutno w latach 1946-
1948.

Koszański Jerzy
Urodzony 11 grudnia 1928 r.
w Kutnie. Zmar³ 23.08.1998 r.
Pi³karz. Zawodnik kutnow-
skiego �Visu� (1945-1948).
Bokser ZKS �Spójnia� Kutno.
D³ugoletni dzia³acz sportowy
i prezes ZKS �Kutnowianka�.

Koszański Zygmunt
Urodzony 7 sierpnia 1927 roku
w Kutnie. Dzia³acz sportowy.
Cz³onek Zarz¹du Podokrêgu
Pi³ki No¿nej w Kutnie.

Kozera Tadeusz
Urodzony 1 listopada 1919 r.
w Chodczu. D³ugoletni
nauczyciel wychowania fizycz-
nego w Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego im. Jana Henryka
D¹browskiego i w Zespole

Szkó³ Zawodowych nr 2
w Kutnie. Dzia³acz sportowy.
Propagator sportu szkolnego.
Wspó³za³o¿yciel Miêdzyszkol-
nego Klubu Sportowego
w Kutnie.

Krajewski Benedykt
Urodzony 21 grudnia 1913
roku. Zmar³ 10.06.1990 r.
Dzia³acz sportowy �Kutno-
wianki� i �Czarnych�. D³ugo-
letni cz³onek Zarz¹du KKS
�Czarni� Kutno.

Krakowiak Jerzy
Urodzony 2 stycznia 1913 roku
w Kutnie. Zmar³ 3.05.1987
roku. D³ugoletni dzia³acz spor-
towy RKS �Stal� Kutno.
Cz³onek komitetu budowy
stadionu RKS �Stal� przy ulicy
Ko�ciuszki.

Krauze Bruno
Urodzony 30 pa�dziernika
1911 roku. w Kutnie. Zmar³
22.05.1990 roku. Pi³karz. Za-
wodnik kutnowskich klubów
�Strzelca� i �Soko³a�. Lekko-
atleta �Soko³a�. Dzia³acz spor-
towy �Soko³a� i �Turu� Kutno.
Trener pi³karzy kutnowskiej
�Stali�. D³ugoletni sêdzia
pi³karski. Cz³onek Zarz¹du
Pó³nocnego Podokrêgu Pi³ki
No¿nej w Kutnie.

Krawczyński
Janusz
Urodzony 12 czerwca 1928
roku w Kutnie. Piê�ciarz
�Spójni� Kutno. Pi³karz - na-
pastnik. Zawodnik kutnow-
skiej �Spójni� (1949-1953),
�Kutnowianki� (1953-1954) i
�Kro�niewianki�.

Mi³o�nicy motoryzacji
W sobotê 15 stycznia 2022 roku w Kutnie odby³a siê pierwszy w tym
roku �Racing Night Kutno�. Na parkingu przy ul. Ko�ciuszki spotka³o
siê kilkadziesi¹t aut z ró¿nych okolic. Nad bezpieczeñstwem uczestni-
ków zlotu jak i innych mieszkañców przez ca³y czas czuwa³a kutnowska
policja.
Pierwszy w 2022 roku zlot mi³o�ników motoryacji by³ bardzo spokojny.
Jak zawsze nad bezpieczeñstwem imprezy czuwali kutnowscy policjanci.
Ich widok oddzia³ywa³ prewencyjnie studz¹c zapêdy potencjalnych
amatorów ulicznych wy�cigów. Uczestnicy na pocz¹tku spotkali siê na
parkingu przy ul. Ko�ciuszki w Kutnie, a nastêpnie przejechali na ul.
Intermodaln¹. Po drodze nie odnotowano ¿adnych incydentów, a ca³a
impreza przebieg³a spokojnie i bezpiecznie. Przypominamy, ¿e drogi
publiczne to nie miejsce do urz¹dzania wy�cigów samochodowych.
Uliczne wy�cigi s¹ nielegalne, a branie w nich udzia³u to �wiadome stwa-
rzanie zagro¿enia dla siebie i innych � mo¿e prowadziæ do przestêp-
stwa. Byæ mo¿e ci, którzy uwielbiaj¹ szybk¹ jazdê i przyp³yw adrenaliny
nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e mog¹ doprowadziæ do nieszczê�cia. Stawiaj¹
wszystko na jedn¹ kartê, wciskaj¹c �gaz do dechy� i nie zwa¿aj¹c na
konsekwencje, jakie to za sob¹ niesie. Przestrzegamy przed takim
postêpowaniem. Mandat karny mo¿e okazaæ siê najmniejszym proble-
mem. Zachêcamy tych, którzy chc¹ spróbowaæ swoich si³ w kierowaniu
pojazdu sportowego, aby robili to w wyznaczonych miejscach, na przy-
k³ad na torze wy�cigowym. Podczas tej edycji �Racing Night Kutno�
nie dosz³o do ¿adnych naruszeñ prawa.

Tragiczny wypadek
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie ustalaj¹ oko-
liczno�ci tragicznego wypadku, do którego dosz³o 18 stycznia 2022 roku
na niestrze¿onym przeje�dzie kolejowym w miejscowo�ci Florek na
terenie gminy Kutno. W wyniku zdarzenia zginê³a 39-letnia kobieta.
Ze wstêpnych ustaleñ funkcjonariuszy wynika, ¿e oko³o godziny 13:15
kobieta kieruj¹ca pojazdem osobowym Volkswagen Passat z nieustalo-
nych na chwilê obecn¹ przyczyn wjecha³a na niestrze¿ony przejazd
kolejowy, wprost pod nadje¿d¿aj¹cy poci¹g osobowy relacji Katowice-
Gdynia. W wyniku zdarzenia pojazd zosta³ przepchniêty przez lokomo-
tywê kilkadziesi¹t metrów od przejazdu. Kierowca Passata, 39-letnia
mieszkanka powiatu kutnowskiego pomimo reanimacji, zmar³a. W samo-
chodzie przewo¿ona by³a równie¿ dwójka dzieci w wieku 7 i 8 lat. Jedno
dziecko zosta³o przetransportowane Lotniczym Pogotowiem Ratunko-
wym do szpitala w £odzi, natomiast drugie z lekkimi obra¿eniami do
szpitala w Kutnie. Policjanci pod nadzorem Prokuratora Rejonowego
w Kutnie wyja�niaj¹ okoliczno�ci tego tragicznego zdarzenia. Na miejscu
pracowa³y wszystkie s³u¿by ratownicze do pó�nych godzin wieczornych.
Z uwagi na dro¿ny przejazd kolejowy i ma³y ruch na drodze gminnej
w miejscu zdarzenia objazdy nie by³ organizowane, ruch na drodze
w tym miejscu bez ¿adnych utrudnieñ. Policja apeluje!
- Przy doje¿d¿aniu do przejazdu kolejowego kieruj¹cy jest zobowi¹za-
ny do zachowania szczególnej ostro¿no�ci.
- Na przejazdach strze¿onych nale¿y zwracaæ uwagê na sygna³y �wietlne
i zapory � je¿eli zosta³y w³¹czone lub zaczê³y byæ opuszczane, pod ¿ad-
nym pozorem nie nale¿y wje¿d¿aæ na przejazd.
- Na przejazdach niestrze¿onych trzeba zastosowaæ siê do znaku �Stop�
(je¿eli jest ustawiony przy przeje�dzie) oraz linii bezwarunkowego
zatrzymania.

- Je¿eli z powodu mg³y lub opadów atmosferycznych widoczno�æ jest
znacznie ograniczona, szczególnie przed niestrze¿onym przejazdem
warto otworzyæ okno � nadje¿d¿aj¹cy poci¹g s³ychaæ, a przed przejaz-
dem maszynista daje sygna³ ostrzegawczy.

Nie b¹d�my obojêtni
Na dworze niskie temperatury, a trudne warunki atmosferyczne mog¹
stanowiæ zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia osób bezdomnych i samotnych.
Apelujemy - nie przechod�my obojêtnie obok takich osób. Nasza reakcja
mo¿e uratowaæ czyje� ¿ycie!
Policja w okresie zimowym codziennie podejmuje wzmo¿one dzia³ania
prewencyjne zmierzaj¹ce do udzielania pomocy ka¿demu, kto jej potrzebuje.
Maj¹ one na celu dotarcie do miejsc przebywania osób bezdomnych
i udzielanie tym osobom niezbêdnej pomocy i informacji o schroniskach,
noclegowniach i jad³odajniach. Funkcjonariusze Policji wspólnie z innymi
s³u¿bami bior¹cymi udzia³ w dzia³aniach, miêdzy innymi funkcjonariu-
szami stra¿y miejskiej, przeprowadzaj¹ sta³e kontrole ogrodów dzia³ko-
wych, pustostanów, klatek schodowych i innych miejsc, w których mog¹
przebywaæ osoby bezdomne. Naszym wspólnym obowi¹zkiem jest prze-
ciwdzia³anie tym tragicznym zdarzeniom. Informacje o osobach, które
z racji swojego wieku, samotno�ci, niezaradno�ci, b¹d� trudnej sytuacji
materialnej mog¹ byæ nara¿one na wych³odzenie organizmu przekazy-
wane s¹ pracownikom socjalnym. Skuteczno�æ dzia³añ uzale¿niona jest
tak¿e od aktywno�ci mieszkañców, dlatego apelujemy o informowanie
policjantów lub instytucji pomocowych o osobach, które takiej pomocy
potrzebuj¹. Telefonujmy do s³u¿b i instytucji pomocowych, gdy widzimy
osoby le¿¹ce na mrozie, przebywaj¹ce w okolicach dworców, siedz¹ce
d³u¿szy czas na ³awkach w parkach, czy te¿ zamieszkuj¹ce pustostany,
itp. Nie przechod�my równie¿ obojêtnie obok osób, które s¹ pod wp³ywem
alkoholu, gdy¿ w wyniku jego dzia³ania w organizmie nie odczuwaj¹
oni niskich temperatur i s¹ szczególnie nara¿eni na wych³odzenie. Ka¿de
przekazane zg³oszenie bêdzie natychmiast sprawdzane. Pamiêtaj masz
mo¿liwo�æ poinformowania nas za pomoc¹ KMZB.

�mieræ pieszego
Kutnowscy policjanci pod nadzorem prokuratury wyja�niaj¹ okoliczno�ci
tragicznego wypadku do jakiego dosz³o na drodze krajowej numer 60
w Kutnie. Kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym Daf potr¹ci³ mê¿czyznê.
29-letni pieszy w wyniku odniesionych obra¿eñ zmar³.
24 stycznia 2022 roku o godzinie 17.12 dy¿urny KPP Kutno otrzyma³
zg³oszenie o zdarzeniu na drodze krajowej numer 60 w okolicach miej-
scowo�ci Wierzbie. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e kieruj¹cy samo-
chodem ciê¿arowym Daf 43-letni mê¿czyzna, potr¹ci³ pieszego, który
nagle wtargn¹³ na jezdniê. Do zdarzenia dosz³o poza terenem zabudo-
wanym, droga nie by³a o�wietlona, a pieszy nie posiada³ elementów
odblaskowych. 29-letni mê¿czyzna mieszkaniec powiatu kutnowskiego
w wyniku odniesionych obra¿eñ zmar³ na miejscu. Kieruj¹cy samochodem
ciê¿arowym by³ trze�wy. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalaj¹
dok³adne okoliczno�ci tego wypadku.
Przypominamy:
Ka¿dy pieszy powinien pamiêtaæ o swoim bezpieczeñstwie i zadbaæ
o to, aby byæ widocznym i poruszaæ siê poza obszarem zabudowanym
lew¹ stron¹ jezdni. Kamizelka odblaskowa, breloczek, opaska, czy
nawet zwyk³a latarka sprawi¹, ¿e poruszaj¹c siê przy s³abo o�wietlonej
drodze bêdzie lepiej widoczny dla nadje¿d¿aj¹cego kierowcy.
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Micha³ Papiewski

„Najlepszy sportowiec, drużyna,
trener Ziemi Kutnowskiej”

Uwaga! Uwaga!
Regulamin Konkursu

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�.

W minion¹ niedzielê lekkoatleci Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego �Dziewi¹tka� wziêli udzia³ w halowym mityngu na obiekcie
RKS-u w £odzi. Mi³o nam zakomunikowaæ, ¿e do wysokiego
poziomu imprezy dostosowali siê nasi zawodnicy, którzy usta-
nowili a¿ 20 rekordów ¿yciowych na 23 starty!!!

Lekkoatletyka

ŚWIETNA “9”

Bardzo dobry wystêp z naszych zawodników zanotowa³a czo³owa,
krajowa wieloboistka, juniorka m³odsza Julia Tuliñska, która star-
towa³a w ³ódzkiej hali w trzech konkurencjach: bieg na 60 m
pp³. � rekord ¿yciowy z wynikiem 9,22 s; skoku wzwy¿ � 145 cm,
halowy rekord ¿yciowy (wyrównany rekord na stadionie); skok
w dal � 4,98 m. W podobnych konkurencjach wyst¹pili na
mityngu starsi koledzy Julii - Micha³ Michalak i Kornel Grzelak,
którzy uzyskali nastêpuj¹ce wyniki: skok wzwy¿ � Kornel 165 cm
(rekord ¿yciowy), Micha³ 185; 60 m pp³. � Micha³ 9,43 s, Kornel
9,59 s � obydwa wyniki to najlepsze wyniki zawodników; 60 m
� Micha³ 8,08, Kornel 7,88 � obydwa wyniki to najlepsze wyniki
zawodników. Do wyników swych starszych kolegów dostoso-
wali siê m³odsi zawodnicy UKS �Dziewi¹tka�, m³odzicy: Hu-
bert Kowalski � 5,62 m w skoku w dal i 160 cm w skoku wzwy¿
(rekord ¿yciowy), 60 m pp³. � 9,40 � równie¿ rekord ¿yciowy;
Agnieszka Bryszewska � 4,97 m w skoku w dal, 60 m pp³.
� 9,78 � rekord ¿yciowy; Sandra Ga³aj � 155 cm w skoku wzwy¿,
10,29 s w biegu na 60 m pp³. � oba wyniki to rekordy ¿yciowe;
Julia Karasiewicz � 145 cm w skoku wzwy¿, 10,31 s w biegu na
60 m pp³. � oba wyniki to rekordy ¿yciowe.
- Po d³ugiej (dwa i pó³ miesi¹ca), monotonnej pracy okresu przy-
gotowawczego, nadesz³a pora startów halowych. Ka¿dy ma swoje
priorytety. Juniorzy próbuj¹ zakwalifikowaæ siê do mistrzostw
kraju, m³odzicy chc¹ siê jak najlepiej przygotowaæ do mistrzostw
województwa. Oprócz tego wszyscy pragn¹ poprawiaæ swoje
rekordy ¿yciowe. Wszystko to po drodze do przygotowania jak
najlepszej formy do najwa¿niejszych imprez mistrzowskich
sezonu letniego - podsumowa³ wystêpy zawodników trener UKS
�Dziewi¹tka� Jacek Kud³a.

Krótko, krótko ...

Rekreacja

Doskona³¹ recept¹ na zimow¹ chandrê i obecny ¿yciowy marazm,
spowodowany pandemi¹ koronawirusa, s¹ zajêcia niedzielne
w kutnowskich, szkolnych halach sportowych, w których mog¹
uczestniczyæ wszyscy chêtni. Doskonale wywi¹zuje siê z tego
tematu Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Kutnie (dyr Pawe³
�lêzak), który od chwili powstania, tj. od 2004 r., organizuje -
ciesz¹ce siê du¿ym zainteresowaniem - rozgrywki dla amatorów
w pi³kê no¿n¹ i siatkówkê.

WEEKENDOWE EMOCJE

W tegorocznej I lidze Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Ligi
Pi³ki No¿nej (KAHLPN) startuje 10 dru¿yn z Ziemi Kutnow-
skiej i o�ciennych powiatów, gmin. W inauguracyjnej kolejce:
Gladiator Daszyna - �ródmie�cie 5:3, The Naturat Team - FC
Gledzianów 7:2, Dru¿yna Zupe³nie Przypadkowych Graczy
(DZPG) - Expom Kro�niewice 0:5, Nieobliczalni - W³adcy Pó³-
nocy 2:6, Old Boys Mika - Pó³tora Litra na G³owê (1,5 L/G)
14:3. Spotkaniem najciekawszym uznano mecz zwyciêski W³ad-
ców Pó³nocy. MVP kolejki zosta³ Adrian Krzymieniewski z Old
Boysów, a strzelcem - te¿ Krzymieniewski, który zdoby³ 9 goli.
Do najlepszej pi¹tki zostali wybrani za�: Gracjan Gradowski -
Expom, Adrian Krzymieniewski, Vladislav Yatsyk - Nieobliczal-
ni, Kamil Kowalczyk - W³adcy Pólnocy oraz Micha³ Wi�niew-
ski - Gladiator. Pierwszym liderem zosta³ team Old Boysów Mika.
W I lidze komisarzem zawodów jest Miros³aw Krzymiñski,
a mecze sêdziuj¹: Krzysztof Walczak i Zbigniew Morawski.

W II lidze KAHLPN bierze udzia³ 11 zespo³ów, które w swoich,
pierwszych spotkaniach uzyska³y rezultaty: KS Fair Play - Czer-
wone Diab³y 9:2, KST Weekend Offender - Przyszli Kopn¹c Pi³kê
9:4, Flex - KS Têcza 1:2, GKS Byszew - WKS 37 PP 2:6, Siódme
Niebo - KS Olimpia Oporów 3:7. Pauzowa³ Young Boys. MVP
kolejki w tej klasie rozgrywkowej zosta³ Piotr Czarnecki z KS
Fair Play. Ten zawodnik by³ najlepszym strzelcem - 3 bramki. Za
mecz, który dostarczy³ najwiêcej emocji uznano spotkanie WKS
37 PP Kutno z GKS Byszew, a do wyró¿niaj¹cej sie pi¹tki desy-
gnowano: Rafa³a Gosposia (WKS 37 PP), Piotra Czarneckiego
(KS Fair Play), Rafa³a Nowakowskiego (KST Weekend Offen-
ders), Dawida Walczaka (KS Olimpia Oporów), Jakuba Marczaka
(GKS Byszew). Po pierwszej kolejce liderem jest ekipa KS Fair
Play. Komisarzem II ligi jest Zbigniew Baran, a sêdziuj¹ w niej:
Przemys³aw Jankowski, Wojciech Pawlak. Z I ligi spadaj¹ dwa
zespo³y, a awans z II ligi otrzyma lider i wicelider.
Rozgrywki pi³karskie, które rozgrywane s¹ w SP nr 1 w Kutnie,
zakoñcz¹ siê w po³owie marca br. uroczyst¹ gal¹ podczas
Kutnowskiego Dnia Sportu. Mecze stoj¹ na niez³ym poziomie
i przebiegaj¹ w kole¿eñskiej atmosferze. Blisko czterystu pi³ka-
rzy ma te¿ doskona³¹ zabawê, a ¿e tak jest niech �wiadcz¹ o tym
pomys³owe nazwy niektórych dru¿yn. Opiekê medyczn¹ w�ród
futbolistów sprawuje Lucyna Urbañczyk.

W Kutnowskiej Amatorskiej Lidze Siatkówki (KALS), w której
komisarzem jest Marek Witkowski, bierze udzia³ 17 dru¿yn
(ponad 200 siatkarzy obojga p³ci). W lidze kobiet bezkonkuren-
cyjny jest do tej pory mazowiecki Volley Team Chalin, który
w dziewiêciu rozegranych meczach nie poniós³ pora¿ki i straci³
tylko trzy sety. Ustêpuj¹ temu zespo³owi: Hurt-Pap Kutno, ZS
¯ychlin, Liderki Szczawin i UKS Rutki P³oñsk. W klasie mêskiej,
po rundzie wstêpnej, nast¹pi³ podzia³ na grupy. O miejsca 1-6
walczyæ bêd¹: AZS Kutno, Gladiator Parzêczew, Chem-Pak Kutno,
Volley Team Chalin, Potê¿ne Kaczory D¹browice. O lokaty
7-12: Agropol Kutno, Nekoma Kutno, Gmina Strzelce, Mazovia
Gostynin, Volley Team Junior ¯ychlin, Grodzka £êczyca.
Sêdziuj¹ mecze (turniej koñczy siê w po³owie marca): Cezary
Do³owiec, Tomasz Stasiak, Piotr £apaj, Agnieszka i Andrzej Cho-
dorowscy, a opieka medyczna nalezy do Alicji Jasionowicz.

Intensywnie przygotowuj¹ siê do rundy wiosennej 2021/2022
w III lidze ³ódzko-mazowiecko-warmiñsko-mazursko-podlaskiej
(gr. I) podopieczni trenera Dominika Tomczaka i jego asystenta
Paw³a Klekowickiego. Po zajêciach na kutnowskich obiektach
sportowych, gdzie æwiczono tê¿yznê fizyczn¹ i motorykê, sym-
patyczni zawodnicy KS-u przenie�li siê na go�cinny obiekt
gostyniñskiego MOSiR-u, gdzie jest sztuczna murawa i mo¿na
z powodzeniem rozgrywaæ spotkania kontrolne. W tym miejscu
rodzi sie pytanie! Dlaczego takiej nawierzchni nie ma w naszym
mie�cie? Od lat o tym sie mówi, pisze i pyta. Jak do tej pory ...
bez efektu! Tracimy pieni¹dze, których i tak za du¿o na futbol
nie ma. Czas najwy¿szy pomy�leæ ekonomicznie. Gdyby takie
sztuczne boisko powsta³o, to na pewno by jeszcze na siebie
zarabia³o. Przyje¿d¿a³yby do Kutna dru¿yny na zajêcia z o�cien-
nych gmin i powiatów. A wiêc ... do pracy, prosimy, nad tym
tematem!
W pierwszym sparingu, z czwartoligowcem, kutnianie przegrali
z teamem Piotra Gawlika, graj¹cego trenera, Zrywem Wygoda
0:2 (0:2). Wynik ma³o istotny, bo to pierwsze spotkanie z pi³k¹
dru¿ynow¹ po dwumiesiêcznym rozbracie. W dru¿ynie kutnow-
skiej nie bêd¹ ju¿ grali: Brian Torrado, Maciej Kowalczyk,
Damian Szczepañski, Kamil Rokosz, Adrian Klepacz, Konrad
Niedzielski, Maksymilian Boczek, Igor Sobczak, Jakub �wi¹tek.
Zrezygnowano z ich us³ug. Kolejny mecz kontrolny w Aleksan-
drowie £ódzkim z trzecioligowym Soko³em.

Pi³ka no¿na

PRZED SEZONEM

Szef ligi Marek Witkowski mówi: Jest wspaniale. Fantastycznie
uk³ada siê nam wspó³praca z dyrekcj¹ SP nr 6 Kutno, w której
gramy. Anita Lemañska (dyr) i Dorota Mikstal (kierownik)
stanowi¹ dla nas oparcie w tych trudnych czasach.
I to jest godne uwagi! Na�ladownictwo jak najbardziej wskazane.

Sokó³ Aleksandrów £. - KS Kutno 1:0 (1:0)
Ciekawy sparing zespo³ów z grupy I trzeciej ligi. Gola gospodarze
zdobyli w 45 sekundzie.

Warta Sieradz - KS Kutno 3:0 (1:0)
Lider IV ligi ³ódzkiej by³ lepszy.
Nastêpny sparing rozegrany zostanie w P³ocku ze Stoczniow-
cem - 5 lutego 2022 r.
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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: M2-C7-K3-A3-F3-J10
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

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Poziomo: A-1. �... Europy� w tytule filmowego dra-
matu wojennego Wójcika z Agat¹ Buzek i King¹ Preis
A-7. Wyrabiana dawniej, drukowana tkanina bawe³nia-
na B-9. Finansowa kontrola firmy C-1. �... dla Barbary
Radziwi³³ówny� w tytule filmu Majewskiego z Ann¹
Dymn¹ D-9. S³uszno�æ E-1. Czeski kaznodzieja spalony
na stosie (1415 r. ) E-5. Najlepiej widoczne z Guba³ówki
G-1. Film K. Kutza o stadninie koni I-1. Miejsce klêski
Hannibala I-6.Witka J-9. Fiñski telefon komórkowy
K-1. �... Pani Hanki� (komediodramat z L. Winnick¹)
L-9. Makaron dla hydraulika M-1. Ronione z oczu
M-5. Niejedna pryska z ogniska.

Pionowo: 1-A. Piewca Warszawy 1-I. Werwa, energia
2-E. Wtr¹cona w tek�cie 3-A. Pokarm dla koni 3-I. Jezioro
miêdzy Gi¿yckiem a Wêgorzewem 4-F. G³ówne miasto
Zach. Samoa 5-A. Aktor z melodramatu 5-J. Kleszcze,
obcêgi 6-E. Rocznik, kroniki 7-A. Imiê Eastwooda (�Si³a
Magnum�) 7-I. Narzêdzie ciesielskie 9-A. Model
Toyoty 9-I. Metalowy hak na murze 11-A. Antonim
wydechu 11-I. Chêtny 13-A. Anatomiczny, a tak¿e grzy-
bów 13-I. Rodzaj lotu �mig³owego.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Oprócz  upamiêtnienia walk 1 Armii Wojska polskiego z Niemcami
wszêdzie s¹ �lady zbrodniczej dzia³alno�ci Niemców. W lasach, w okolicy
wsi £ob¿enica znalaz³em tablicê o polskich ofiarach Selsbschutzu. By³a
to niemiecka organizacja, której nazwê mo¿na przet³umaczyæ jako �Sa-
moobrona�. W czasie kilku miesiêcy dzia³alno�ci zamordowali 185 osób.
To miejsce pamiêci z pocz¹tku II wojny �wiatowej. Ile¿ takich miejsc
ka�ni czy walk jest tam: wystawionych na oczy ludzkie w miastach
i wsiach lub ukrytych w lasach? By³em na Wale Pomorskim piêæ dni,
tylko piêæ dni, a zobaczy³em ich tak wiele. Niestety, piêæ dni samotnie
w lasach robi swoje, trzeba wracaæ do domu. Szukaj¹c miejsca na wzglêdnie
bezpieczny nocleg natrafi³em w lasach na ko�ció³. Ksi¹dz prowadzi³
w³a�nie nauki przedma³¿eñskie dla m³odych. Przerwa³, a ja poprosi³em
go o pomoc. Od razu zgodzi³ siê na to, ¿ebym postawi³ namiot w ogrodzie.
Pó�niej przyszed³ do mnie i zaprosi³ do domu. Ale mia³em ju¿ rozsta-
wiony namiot i nie zgodzi³em siê. Skorzysta³em jednak z dobrodziejstw
cywilizacji i wzi¹³em k¹piel. Ksi¹dz by³ za¿enowany, ¿e nie mo¿e zapro-
siæ na kolacjê, przeprasza³, ¿e nie ma chleba, nie ma gospodyni, gotuje
sobie sam. Wspólnie wypili�my kawê. Pyta³ jak wiêkszo�æ osób: gdzie
by³em, dok¹d jadê, dlaczego je¿d¿ê� Zapyta³ te¿, o której planujê
odjechaæ. Rano, ku mojemu zaskoczeniu, wybra³ siê do wioski i przy-
szed³ do mnie z chlebem i innymi zakupami. Serdeczne Bóg zap³aæ!
Ostrzega³ te¿ przed z³¹ pogod¹, zaprasza³, by jeszcze zostaæ, ale mnie
pilno by³o do domu. Niestety, mia³ racjê, by³o trudno � Ostatni dzieñ �
powrót do domu � to walka z wiatrem, ulewami i burzami. Jecha³em
drog¹ Nr 92, wyruszy³em tam rowerem rano o godz. 8:50, a w ¯ychlinie
znalaz³em siê o godz. 22:10. Przejecha³em w tym dniu 203 km z pe³nym
obci¹¿eniem: z ty³u w sakwach 50 kg, a z przodu 15 kg. Mokry, wycieñ-
czony, resztkami si³ dotar³em wreszcie do ciep³ego domu. Pani prezes
TMH¯, wys³uchuj¹c po powrocie moich opowie�ci zada³a mi pytanie:
Kto najbardziej zwróci³ uwagê na flagi, któr¹ mia³e� zamocowan¹ na
teleskopie przy rowerze? Muszê przyznaæ z przyjemno�ci¹, ¿e wszyscy.
Zagadywano mnie, wypytywano o cel podró¿y i osi¹gniêcia, zapraszano
do siebie. Tym razem nie by³ mi potrzebny glejt, uzyskany od pani pre-
zes TMH¯, choæ oczywi�cie mia³em go ze sob¹. Wystarczy³a flaga. Te
dwa niewielkie trójk¹tne kawa³ki materia³u w barwach narodowych,
z nadrukami Towarzystwo Mi³o�ników Historii ¯ychlina i Parafii p.w.
�w. Aposto³ów Piotra i Paw³a w ¯ychlinie okre�la³y z daleka moj¹ narodo-
wo�æ, zainteresowania, kulturê, patriotyzm. Muszê jednocze�nie zaznaczyæ,
¿e s¹ to tereny do�æ odludne. W stosunku do innych wypraw spotka³em
ma³o ludzi, trochê starszych, trochê m³odszych. Pokonuj¹c wiele kilo-
metrów le�nymi drogami rzadko kogo widzia³em. Noclegi w samotno�ci
w lasach te¿ nie nale¿a³y do przyjemno�ci, zw³aszcza gdy odzywa³y siê
ró¿ne zwierzêta. Ale Bóg strzeg³! Jestem szczê�liwy, wykona³em zadanie,
pok³oni³em siê naszym bohaterom i upamiêtniê ich w mojej kolejnej
ksi¹¿ce, ju¿ trzeciej, tak ³atwo pisze mój d³ugopis, gdy ma siê tyle wra¿eñ
i obrazów przed oczyma.
Opowie�ci cyklisty, patrioty z ̄ ychlina wys³ucha³ Jerzy Micha³ Papiewski

�limak winniczek � wystêpuje na terenie wilgotnych ogrodów i lasów.
Smakuj¹ mu �wie¿e li�cie i miêkkie ro�liny. To du¿y �limak. Jest towarem
eksportowym dlatego te¿ ich pozyskiwanie wymyka siê spod kontroli,
st¹d w niektórych rejonach Polski pozosta³a ich odrobina. Rozmna¿aj¹c
siê sk³ada jajeczka w zag³êbieniach ziemnych, gdzie po 4�5 tygodniach
wylêgaj¹ siê m³ode. Zimê przesypiaj¹ g³êboko pod zwiêd³ymi ro�linami.
Przypomnienie! �limak winniczek podlega ochronie.

Obserwator przyrody i wêdrowiec � Bogdan Pietrasiewicz

ŚLIMAK, ŚLIMAK ...

Podsumowuj¹c: Opisane stworzenia stanowi¹ pokarm dla je¿y, jaszczurek
i ptaków. Zabójczy dla nich jest zimowy mróz i letnie upa³y. Musz¹ siê
bardzo staraæ, by prze¿yæ. Dlatego b¹d�my dla nich wyrozumiali i nie
postrzegajmy ich tylko jako szkodników.

�linik luzytañski � posiada wyd³u¿one cia³o w kolorze ciemnego br¹zu
bez domku, lecz zachowa³ s³ynne rogi. Kilkadziesi¹t lat temu dotar³ do
nas z Pó³wyspu Iberyjskiego. Obecnie mo¿na go spotkaæ w ca³ym kraju.
Jego d³ugo�æ dochodzi do 14 cm, a jada wszystko co mo¿e strawiæ.
Jesieni¹ sk³ada du¿¹ ilo�æ jajeczek, z których po wylêgu oseski wêdruj¹c
zdobywaj¹ nowe tereny. Dojrza³o�æ osi¹gaj¹ w ci¹gu roku.

Mamy zimê, która ju¿ nie jest taka mro�na i �nie¿na jak dawniej, lecz
i tak podczas jej trwania wiele zwierz¹t zasypia. Do zimowych �pio-
chów nale¿¹ nied�wiedzie, ma³e sus³y jak równie¿ �limaki. Je�li nie
bêdziemy im przeszkadzaæ, to one obudz¹ siê o swoim czasie i ogrzani
wiosennym s³oñcem pójd¹ za g³osem natury, by przekazaæ geny nastêp-
nemu pokoleniu. My opiszemy czytelnikom �P¯K� kilka gatunków
�limaków.
�limak zaro�lowy � jest do�æ pospolity. Jego ciemna muszla, o szer.
oko³o 20 mm, charakteryzuje siê wyrazistymi i zwê¿aj¹cymi siê ku gó-
rze skrêtami. Wystêpuje w li�ciastych, gêstych i podmok³ych lasach.
Preferuje krzewinki i bogate runo. Po z³o¿eniu jajeczek zajmuje siê swo-
imi sprawami. Stara siê przetrwaæ ch³ody le¿¹c pod opad³ymi li�æmi lub
drzewami.
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

15 lutego 2022 r.

Tak mo¿na �mia³o mówiæ i pisaæ o spotkaniach w Spo³ecznym
Klubie Wiedzy Uniwersalnej �Dobrodziejówka�. A by³o ich
w ponad o�mioletniej dotychczas historii (przerwanej przez
koronawirusa) 88. Klub nawi¹zywa³ do tradycji s³ynnych XVIII-
wiecznych Obiadów Czwartkowych u króla Stanis³awa Augusta
Poniatowskiego, które gromadzi³y zawsze wybitne osoby czasów
O�wiecenia. W podkutnowskim Krzesinówku rolê mecenasa
kultury i sztuki pe³ni³ ksi¹dzra³at Jan Dobrodziej. W�ród zabyt-
kowych mebli, artystycznych dzie³ rzemios³a ró¿noczasowego,
obrazów i antycznych zegarów zbierali siê ludzie ró¿nych profesji,
zainteresowañ i kierunków spo³eczno-politycznych. Byli wiêc
samorz¹dowcy miasta Kutna i powiatu, persony zwi¹zane z upo-
wszechnianiem kultury i sportu, turystyka, rekreacj¹, wypoczyn-
kiem, histori¹, rekonstrukcj¹ ró¿nych wydarzeñ. Wszystkich
³¹czy³a mi³o�æ i sentyment do naszej Ma³ej Ojczyzny - Miasta
Ró¿ i Ziemi Kutnowskiej. Ka¿de spotkanie mia³o swojego lidera,
który by³ kompetentnym prelegentem w swojej dziedzinie
zainteresowañ - profesjonalnym lub hobbystycznym. Wiêkszo�æ
prelekcji odbywa³a siê przy pomocy sprzêtu audiowizualnego.
Ciekawe i konstruktywne by³y dyskusje, czasem pe³ne korsy-
kañskiego temperamentu, ale koñcz¹ce siê konsensusem. Czêsto
klubowicze spotykali siê z muzyka folklorystyczn¹, biesiadn¹

TO BYŁY PIĘKNE DNI

w wykonaniu �wietnej kapeli �Okowita� kierowanej przez
Micha³a £uczaka. Nie brakowa³o wieczorów z poezj¹ i malar-
stwem ludzi z �Dobrodziejówki�. Swoje dzie³a �wietnie iterpre-
towali np. Kazimierz Ci¹¿ela, Marlena Kluk.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê opowie�ci prezesów ró¿-
nych organizacji pozarz¹dowych (m.in. - przy s³odko�ciach na
stole - o Stowarzyszeniu Polaków Represjonowanych przez III
Rzeszê opowiada³a z du¿¹ wra¿liwo�ci¹ kutnowska prezes Zofia
Tomaszewska). Czêsto spotkania w �Dobrodziejówce� zaszczy-
ca³ prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski z ma³¿onka Gra-
¿yn¹. To dodawa³o imprezie dodatkowego kolorytu. Klubowi-
cze stanowili autentyczny, przyjacielski kolektyw, ambitny
i doskonale siê rozumiej¹cy. Mo¿na by³o zawsze na nich liczyæ.
Teraz te¿ �licz¹�, ale na odej�cie koronawirusa i na powrót do
normalno�ci. Miejmy nadziejê, ¿e nast¹pi to szybko i dzia³al-
no�æ w �Dobrodziejówce� ruszy pe³n¹ par¹.

Jerzy Micha³ Papiewski Życzenia
Nawet najszczersze ¿yczenia
nigdy siê nie spe³ni¹,
je�li nie poprzemy ich spe³nienia
choæ w czê�ci, je�li nie w pe³ni.

Je¿eli ¿yczymy sobie zdrowia,
to przynajmniej siê zaszczepmy,
by siebie i innych ratowaæ,
gdy szaleje wirus zaczepny.

Je�li ¿yczymy ludziom pieniêdzy,
twórzmy warunki do ich zdobywania,
pomagajmy biednym wygrzebaæ siê z nêdzy,
nie unikajmy realnego pomagania.

Gdy wreszcie szczê�cia sobie ¿yczymy
pamiêtajmy, ¿e ka¿dy rozumie je inaczej.
Sporów politycznych likwidujmy przyczyny,
mo¿e wtedy szczê�cie da siê zobaczyæ.

Dopóki dane mi bêdzie ¿yæ,
dopóty bêdê siê ³udzi³,
¿e mo¿e tak naprawdê byæ,
by ludzie polubili innych ludzi.

Kazimierz Ci¹¿ela

21 stycznia 2022 roku z dum¹ i rado�ci¹ rozpoczêli-
�my rok jubileuszowy Towarzystwa Przyjació³
Ziemi Kutnowskiej. �wiêtujemy 50 lat dzia³alno�ci
regionalistów zarówno z Kutna, jak i z ca³ego powiatu
kutnowskiego.
Chcemy dzieliæ siê z Wami nasz¹ bogat¹ histori¹.
Wszyscy cz³onkowie nastêpuj¹cych po sobie Zarz¹-
dów TPZK zdawali sobie sprawê, jak wa¿ne jest
dokumentowanie nie tylko historii Kutna i regionu
kutnowskiego, ale tak¿e w³asnej dzia³alno�ci. Dziêki
tej staranno�ci i m¹dro�ci regionalistów dzi�, dzieñ
po dniu, rok po roku, mo¿emy pokazaæ Wam historiê
TPZK.
Dzi� spójrzcie na dokumenty z pierwszego spotkania,
które odby³o siê 21 stycznia 1972 roku.
W pierwszym tomie Kutnowskich Zeszytów Regio-
nalnych wydanym w jubileuszowym roku 25 dzia³al-
no�ci Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej
(1997 rok) Andrzej Urbaniak opisa³ dzia³alno�æ
Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej w latach
1972-2007 (Zarys dziejów). Przypominamy Wam,
opisane przez niego, pocz¹tki tej dzia³alno�ci:
�Pod koniec lat sze�ædziesi¹tych w�ród lokalnych
mi³o�ników dziejów i zabytków zaczê³a kszta³towaæ
siê koncepcja utworzenia towarzystwa mi³o�ników
Ziemi Kutnowskiej, jednak nieufne ówczesne w³adze
administracyjne i polityczne, projekty jego powo³ania
odrzuci³y. Atmosfera wokó³ powstania uleg³a poprawie
w pierwszych latach siedemdziesi¹tych. Na prze³omie
1971 i 1972 roku na ³amach lokalnego tygodnika
�Wiadomo�ci Kutnowskie�, ukaza³o siê kilka arty-
ku³ów, pióra Jana Sawickiego, postuluj¹cego potrzebê
zorganizowania Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego
Ziemi Kutnowskiej. Jednym z celów przy�wiecaj¹-
cych towarzystwu mia³a byæ integracja wokó³ niego

bardzo wówczas nielicznej kutnowskiej inteligencji.
Podobnie jak w okresie miêdzywojennym i tym
razem idea kutnowskiej gazety spotka³a siê z pozy-
tywnym przyjêciem, ze strony ówczesnych animatorów
¿ycia kulturalnego w mie�cie i regionie oraz przy-
chylno�ci¹ w³adz administracyjnych i politycznych.
Pierwsze historyczne zebranie Towarzystwa Przyja-
ció³ Ziemi Kutnowskiej odby³o siê 21 stycznia 1972 r.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Inauguracyjnemu
zebraniu  przewodniczy³ Jan Marciniak. Wziê³o w nim
udzia³ 34 osoby, jednomy�lnie popieraj¹c propozycjê
powo³ania towarzystwa regionalnego. W intencji jego
twórców winno ono zajmowaæ siê miêdzy innymi
pog³êbianiem wiedzy o regionie, rozbudzaniem ró¿-
norodnych zainteresowañ spo³eczeñstwa, trosk¹
o zabytki kultury materialnej oraz estetyk¹ miasta
i regionu. Zebranie wy³oni³o  Komitet Organizacyjny
dla przygotowania projektu statutu oraz dokonania
rejestracji towarzystwa. W sk³ad komitetu weszli:
Stefan Talikowski - przewodnicz¹cy, Adam Bednarek
� wiceprzewodnicz¹cy, Jan Marciniak - sekretarz oraz
cz³onkowie � Gra¿yna Kin-Rzymkowska (wówczas
Majewska), Urszula Macher, W³adys³aw Karczewski,
Jadwiga Brodowicz.�

Oprac. Bo¿ena Gajewska, TPZK

50 LAT DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA
PRZYJACIÓŁ ZIEMI KUTNOWSKIEJ!




