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KORONAWIRUS CD.

Jeste�my uczniami Akademickiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego
z Oddzia³ami Dwujêzycznymi w Kutnie i przyst¹pili�my do olim-
piady Zwolnieni z Teorii. Nasz projekt spo³eczny pod has³em
�StayStrong� dotyczy zdrowia psychicznego, zdrowego ¿ywienia
i aktywnego trybu ¿ycia. Oto nasz team - Julka, Zuzia, Marysia,
Karolina, Natalka, Jêdrzej, Aleksander, Kuba, Wiktor i Patryk.
Naszym g³ównym celem jest zwiêkszenie �wiadomo�ci spo³e-
czeñstwa na ten temat i ukazanie, jak du¿y wp³yw na nasze zdrowie
ma odpowiednie od¿ywianie, ilo�æ snu, kondycja fizyczna i psy-
chiczna.
Zapraszamy do �ledzenia nas: www.facebook.com/alokutno,
www.liceum.polfarmex.pl, Instagram: staystrong_zzt.

AKCJA SPOŁECZNA
UCZNIÓW ALO � Jedno z najbardziej presti¿owych pism medycznych �wiata

�Lancet� tak pisze o naszym kraju i Covid-19: �Polska ma jeden
z najwy¿szych na �wiecie wspó³czynników umieralno�ci na
Covid-19 i ponad 100 tysiêcy zgonów z powodu tej choroby.
Odsetek szczepieñ wynosz¹cy 56% wed³ug danych z 18 stycznia
pozostaje w tyle za �redni¹ UE wynosz¹c¹ 69%�. Pointa w tytule
artyku³u: �Siedlisko bezprzyk³adnej ciemnoty�.
� Wed³ug oficjalnych danych do 2 lutego 2022 r. na Covid-19
zachorowa³o 5.035.796 Polaków i Polek.
� W V fali pandemii trzykrotnie wzros³a liczba zaka¿onych dzieci.
� W pandemii liczba Polaków ¿yj¹cych poni¿ej minimum egzy-
stencji siêgnê³a niemal 2 mln osób (w tym 410 tysiêcy dzieci
i 512 tysiêcy seniorów).
� Po Covidzie pacjenci maj¹ schorzenia: kardiologiczne, pulmo-
nologiczne, neurologiczne, skórne, wypadaj¹ im w³osy, zdarzaj¹
siê nawet amputacje koñczyn.
� Prezydent Andrzej Duda powiedzia³, ¿e Covid-19 ju¿ wkrótce
bêdzie zwyk³¹ gryp¹. Tê opiniê zakwestionowali polscy - praw-
dziwi - naukowcy ...
� Zdaniem dr. Franciszka Rakowskiego z Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszaw-
skiego liczby podawane przez resort zdrowia nale¿y pomno¿yæ
przez ... 12!?
� Eksperci szacuj¹, ¿e w tej fali pandemii zakazi siê blisko ...
30 mln Polaków.

SUTW WSPIERA WOŚP

W niedzielê, 30 stycznia, w Dworku Modrzewiowym przy ul.
Narutowicza 20 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Kutnie oraz grupa kutnowskich W³óczkersów zbiera³a �rodki
na wsparcie tegorocznej akcji Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej
Pomocy.     (ci¹g dalszy - strona 3)

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

W poprzdnim numerze �P¯K� pisali�my o silnych mass mediach
w Mie�cie Ró¿ na prze³omie XX i XXI wieku. W tym numerze
wspominamy czas, kiedy to pragnêli�my zintegrowaæ �rodowisko
osób pisz¹cych w lokalnej i regionalnej prasie, a zwi¹zanych
z Ziemi¹ Kutnowsk¹, poprzez utworzenie silnego Ko³a Dzienni-
karzy. (ci¹g dalszy - strona 15)

W sobotê, 22 stycznia 2022 r. o godzinie 20.00, uroczystym
polonezem uczniowie klasy III A otworzyli drugi w historii szko³y
bal studniówkowy.   (ci¹g dalszy - strona 16)

STUDNIÓWKA W AKADEMICKIM
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Wszyskie spotkania w Spo³ecznym Klubie Wiedzy Uniwersalnej
by³y dokumentowane zdjêciami Andrzeja Bieñkowskiego i Artura
Andziaka.   (ci¹g dalszy - strona 15)

„DOBRODZIEJÓWKA”
W FOTOGRAFII

ZAFREBLOWANA „SZÓSTKA”

W Szkole Podstawowej nr 6 w klasach pierwszych prowadzona jest
innowacja pedagogiczna pt. �Detektyw Froebel na tropie - od kodowania
do programowania�. Podczas niej wykorzystywana jest koncepcja Frie-
dricha Froebla DAR ZABAWY. W trakcie zajêæ uczniowie maj¹ okazjê
zobaczyæ, co to jest kodowanie oraz co i w jaki sposób mo¿na zakodowaæ.
Ucz¹ siê poprzez proste æwiczenia z wykorzystywaniem szkolnego
zestawu klocków Froebla, du¿ej pod³ogowej maty, kart pracy, stron inter-
netowych (takich jak: hourofcode.com, education.com, padlet.com,
mojedziecikreatywne.pl itp.), poznaj¹ ró¿ne szyfry, np. szyfr Polibiusza.

(ci¹g dalszy - strona 10)
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Starosta Kutnowski Daniel Kowalik wraz
z cz³onkiem Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego
Tomaszem Walczewskim przekazali na rzecz
gmin i miast z terenu powiatu Kutnowskiego
³¹cznie 500 000 maseczek ochronnych.
W budynku Starostwa Powiatowego Starosta oraz
Cz³onek Zarz¹du spotkali siê z Wójtami oraz przed-
stawicielami miast i gmin, aby podpisaæ protoko³y
przekazania, które dokumentowa³y odbiór maseczek.
- Jest to inicjatywa maj¹ca zabezpieczyæ mieszkañ-
ców powiatu kutnowskiego przed dalsz¹ transmisj¹
wirusa SARS-CoV-2 - mówi Starosta Kutnowski
Daniel Kowalik.
�rodki ochrony osobistej zosta³y udostêpnione przez
Wojewodê £ódzkiego � Tobiasza Bocheñskiego.
- Jeste�my wdziêczni Panu Wojewodzie za mo¿liwo�æ
rozdystrybuowania �rodków ochrony osobistej dla
mieszkañców naszego powiatu � dodaje Starosta.
Przekazanie maseczek nast¹pi³o w magazynie
Referatu Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego
przy ul. Szpitalnej w Kutnie, gdzie pracownicy
referatu koordynowali ca³e wydarzenie.

Od 1 stycznia 2022r. Powiat Kutnowski realizuje
zadania geodezyjne i kartograficzne dla terenu Mia-
sta Kutno.
Do tej pory Powiat Kutnowski realizowa³ zadania
geodezyjno-kartograficzne dla ca³ego powiatu z wyj¹t-
kiem Miasta Kutno. Wraz z nadej�ciem Nowego Roku
sytuacja siê zmieni³a.
Zwi¹zane jest to z przyjêt¹ uchwa³¹ Rady Miasta Kutno
w dniu 22 czerwca 2021 roku, która rozwi¹za³a porozu-
mienie pomiêdzy Starost¹ Powiatu Kutnowskiego
a Prezydentem Miasta Kutno. Porozumienie to zawarte
zosta³o w 2001 roku i dotyczy³o realizacji zadañ
z zakresu geodezji i kartografii dla terenu Miasta Kutno,
bêd¹cych zadaniami z zakresu administracji rz¹dowej.
W momencie gdy uchwa³a wesz³a w ¿ycie 5 lipca ubie-
g³ego roku, rozpoczêto prace nad przeniesieniem ca³ej

dokumentacji z Urzêdu Miasta Kutno do Wydzia³u Geo-
dezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kutnie.
W grudniu 2021 roku dokumenty wraz z bazami danych
zosta³y skonfigurowane i przygotowane do pracy od
1 stycznia 2022 roku.
- W zwi¹zku z ujednoliceniem Wydzia³u Geodezji i Karto-
grafii pojawia siê wiele korzy�ci dla mieszkañców powiatu
kutnowskiego. Przede wszystkim, wp³ywa to na mo¿liwo�æ
za³atwienia szerokiego spektrum spraw z zakresu geodezji
i kartografii w jednym miejscu bez konieczno�ci przemiesz-
czania siê pomiêdzy urzêdami. Ponadto warto zwróciæ
uwagê na wysoko rozwiniêty system Geoportal, który umo¿-
liwia za³atwienie wielu spraw w postaci e-us³ug bez
konieczno�ci wychodzenia z domu. � mówi Starosta
Kutnowski, Daniel Kowalik.

Starosta Kutnowski Daniel Kowalik by³ go�ciem sesji rady Gminy Krzy¿anów.
Tematem spotkania by³a droga Nr 2161E Kutno (ul. Lotnicza) � £¹koszyn � Szewce
Owsiane, przebiegaj¹ca przez miejscowo�ci ¯akowice i Krzy¿anów. Realizacja
tej inwestycji zaplanowana jest na 2022 rok.
Starosta zapewnia³ radnych, ¿e ci¹g komunikacyjny przebiegaj¹cy przez Krzy¿anów
jest wa¿nym punktem na mapie Powiatu.
- Ta droga charakteryzuje siê du¿ym natê¿eniem ruchu. Dla Was jako mieszkañców
tego regionu wa¿ne jest, by móc przemieszczaæ siê sprawnie i przede wszystkim bez-
piecznie � mówi Starosta Kutnowski, Daniel Kowalik.
Radni gminy pytali równie¿ o pozosta³¹ infrastrukturê drogow¹.
- Jestem w kontakcie z panem Ministrem Waldemarem Bud¹ z Ministerstwa Funduszy
i Polityki Regionalnej. Rozmawiamy o finansowaniu kolejnych przedsiêwziêæ. Gdy po-
jawi siê mo¿liwo�æ, by skorzystaæ z dofinansowañ i poprawiæ funkcjonowanie gminy,
na pewno skorzystamy z takiego rozwi¹zania � dodaje Starosta.
Kwota przeznaczona na modernizacjê drogi Nr 2161E to 8,5 miliona z³otych. �rodki
na tê inwestycje pochodz¹ z Funduszu Polski £ad.

Starosta Kutnowski Daniel Kowalik, wraz z cz³onkiem Zarz¹du Powiatu Tomaszem
Walczewskim, wziêli udzia³ we mszy �wiêtej w Sanktuarium Matki Bo¿ej G³ogowiec-
kiej w G³ogowcu. Msza odby³a siê w intencji ¿o³nierzy walcz¹cych podczas Powstania
Styczniowego.
- Powstanie Styczniowe mia³o wymierny wp³yw na mieszkañców Powiatu Kutnowskiego. W
latach 1863-1864 w kutnowskich lasach, miêdzy innymi tu w g³ogowieckich lasach, polscy
kosynierzy prowadzili partyzanck¹ walkê z zaborc¹ � mówi Starosta Kutnowski, Daniel
Kowalik.
- Upadek powstania choæ tragiczny by³ impulsem do dzia³ania dla wszystkich Polaków.
Impulsem, który na koñcu pozytywnie wp³yn¹³ na �wiadomo�æ narodu i pozwoli³ na zbudo-
wanie wolnej Polski � dodaje Marek Drabik, radny Powiatu Kutnowskiego.
- Jeste�my tu, aby uczciæ pamiêæ wielkich ludzi, którzy mieli odwagê stan¹æ w szranki
z wrogiem � mówi Tomasz Walczewski, cz³onek Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego � Ich
waleczno�æ oraz zaanga¿owanie wp³ynê³o na przysz³o�æ Polski. Ju¿ zawsze bêdziemy im za
to wdziêczni.
Po nabo¿eñstwie z³o¿ono kwiaty przy zbiorowej mogile powstañców, którzy zginêli za
wolno�æ Polski w 1863 roku. Podczas uroczysto�ci obecna by³a równie¿ wójt Gminy Kutno
- Justyna Jasiñska. Radny Powiatu Marek Drabik odpowiada³ za wartê honorow¹.

STAROSTA SPOTKAŁ SIĘ
Z RADNYMI KRZYŻANOWA

UCZCZONO PAMIĘĆ
POLEGŁYCH POWSTAŃCÓW

Powiat wsparł miasta i gminy
w walce z pandemią

CAŁA GEODEZJA W POWIECIE

Wysoka ilo�æ podjêtych decyzji administracyjnych,
obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, mobilna
rejestracja pojazdów. Wydzia³ Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Kutnie
sporz¹dzi³ bilans ubieg³orocznych zdarzeñ.
- Zachêcali�my mieszkañców powiatu kutnowskiego
do za³atwiania spraw zwi¹zanych miêdzy innymi
z rejestracj¹ pojazdów zarówno przez E-PUP (profil
zaufany), drog¹ mailow¹ lub bezpo�rednio do urny
usytuowanej na miejscu w Wydziale Komunikacji.
� mówi Bartosz Czechowski, dyrektor Wydzia³u Komu-
nikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kutnie.
W zwi¹zku z przeciwdzia³aniem i zwalczaniem oraz
zapobieganiem COVID-19 oraz innych chorób zaka�-
nych oraz na podstawie wytycznych sanitarnych w/w
czynno�ci odbywaj¹ siê z zachowaniem obostrzeñ
sanitarnych, wytycznych Ministerstwa Zdrowia, a tak¿e
przepisów i zarz¹dzeñ odnosz¹cych siê do funkcjo-
nowania administracji w okresie trwania pandemii.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI PODSUMOWUJE UBIEGŁY ROK
- Od grudnia 2018 r w celu sprawnej obs³ugi dla firm
z terenu powiatu kutnowskiego zosta³o utworzone
dodatkowe stanowisko w celu za³atwienia sprawy bez
konieczno�ci oczekiwania w kolejce i blokowania tym
samym indywidualnych klientów � mówi Starosta
Kutnowski, Daniel Kowalik - Wydzia³ Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Kutnie dyspo-
nuje równie¿ stanowiskiem dla osób nies³ysz¹cych,
niepe³nosprawnych, jaki kobiet w zaawansowanej ci¹¿y
� dodaje Starosta.
- W roku 2021 wydano 21.424 decyzji administracyjnych
(w tym zarejestrowano 11.386 pojazdów). Zarejestro-
wano 20 pojazdów zabytkowych. Cofniêto uprawnienia
do kierowania pojazdami 162 kierowcom (prawomocne
wyroki s¹du) i wydano 193 decyzje o zatrzymaniu prawa
jazdy. Wydano 1410 decyzji o demonta¿u pojazdu
(kasacja), gdzie w stosunku do roku 2020 by³o to 1130.
� podsumowuje Tomasz Walczewski, cz³onek Zarz¹du
Powiatu Kutnowskiego.
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� Jest nas 38.179.800 Polaków.
� Przez 10 lat uby³o nas 383 tysi¹ce (1%).
� Delikatn¹ wiêkszo�æ, tj. 51,5% ludno�ci stanowi¹ kobiety.
�  W ci¹gu dekady liczba Polaków i Polek w wieku produkcyj-
nym spad³a z 64,4% do 60%.
� Wzros³a liczba osób w wieku poprodukcyjnym z 16,9% do
21,8% (co pi¹ty Polak lub Polka - to emeryt).
� W Polsce jest 15 mln 200 tysiêcy mieszkañ (w dekadzie - wzrost
o 12,6%, czyli 1,7 mieszkania).

Czy wiecie pañstwo, ¿e Polska jest tytoniowym gigantem Europy.
Zajmuje pierwsze miejsce w nielegalnej produkcji tej u¿ywki,
mimo ¿e fabryka papierosów to wydatek rzêdu oko³o pó³ miliona,
nie z³otych, lecz euro. Ale ten koszt zwraca siê po ... miesi¹cu.
Wed³ug - zapewne zani¿onych - szacunków polska, szara, tyto-
niowa strefa osi¹gnê³a w II kwartale 2021 r. a¿ 5,5%, a utracone
wp³ywy bud¿etu szacuje siê �na ch³odno� ... na 3 (trzy) miliardy
z³otych.

TO BIZNES - NAJLEPSZY Z MO¯LIWYCH.
Rynek papierosów - tych z nielegalnej produkcji - szacuje siê
nawet na 13 mld z³!!! Nic wiêc dziwnego, ¿e chêtnych �z kas¹�,
im wiêksz¹, nie brakuje. Tym bardziej, ¿e w bardzo du¿ej aferze
tytoniowej w Krakowie, zapad³ po 11 latach procesu wyrok ...
niesamowicie niski!!! Tylko dziesiêæ miesiêcy aresztu!

CO TO ZNACZY MIEÆ DU¯E PIENI¥DZE!
O tej sprawie pisali�my nawet na naszych ³amach piêæ lat temu
(z hakiem). Chocia¿ wówczas by³o du¿o niewiadomych, czy
niejasno�ci. Teraz, gdy wreszcie do ³ódzkiego S¹du Okrêgowego
wp³yn¹³ akt oskar¿enia wiemy du¿o, du¿o wiêcej (chocia¿ nie
wszystko!?).

UJAWNIAMY KULISY!
Otó¿ - przypisuje siê - �szefostwo sprawcze� tego, nielegalnego
monopolu prywatnego (nie pañstwowego) dwóm �pomys³owym
Dobromirom�. Tyle, ¿e nie z Czech, ale z Polski, konkretnie
z województwa ³ódzkiego. Sprawê prowadzi³a prokuratura
z historycznego miasta - Piotrkowa, a jak¿e, Trybunalskiego.
Wiêc �wszystkie znaki na niebie i ziemi� wskazuj¹ na ten teren
pochodzenia - hmm, hmm - owych biznesmenów. Jeden z nich,
48-letni, formalnie bezrobotny, bo ¿yj¹cy tylko z prac doryw-
czych!? Drugi, 51 lat, co prawda, to prawda zdobywa³ niezbêdne
do�wiadczenie w prowadzonym innym biznesie. Uzupe³nia³ to
gremium, sprawuj¹cy chyba funkcjê dyrektora d/s utrzymania
ruchu, 41-letni, zawodowy elektromechanik samochodowy.

BO KTO NIE CHCIA£BY
SZYBKO ZOSTAÆ MILIONEREM.

Wynajêli oni fabryczn¹ halê tu¿ za granic¹ Kutna, w gminie
Krzy¿anów. Wstawiono tam nowoczesn¹ liniê technologiczn¹ do
produkcji papierosów. W tym budynku by³o dobre zaplecze
socjalne, nawet z hotelem (do 20 miejsc). Teraz zarzuca siê im,
¿e w latach 2015-2016, ni mniej ni wiêcej, wyprodukowali 1,8
miliona sztuk papierosów.

�Sprawa siê ryp³a�
Wiêc �dzi�� odpowiadaj¹ za warto�æ od nich podatku akcyzowego
w wysoko�ci 1,5 mln z³. Tak¿e i od prawie dwóch ton tytoniu do
palenia, za który - jak obliczyli skrupulatni prokuratorzy  - �zapo-
minalscy� przedsiêbiorcy nie odprowadzili 1,4 mln z³ akcyzy.
Na dodatek zabrak³o równie¿ w dochodach Skarbu Pañstwa 276
tysiêcy z³otych za 602 kilogramy suszu tytoniowego. Tak mi siê
co� roi w mojej g³owie: gdyby owym, prawdziwym fachowcowm,
w dodatku polskim biznesmenom powierzyæ wa¿ne stanowiska
ministerialne, to wówczas wielokrotnie wzros³yby wp³ywy do
bud¿etu pañstwa. Chyba równie¿ nie by³oby tak �¿ó³wiego tempa�
prokuratury i s¹du, jak w przypadku mafii tytoniowej, czyli skie-
rowania sprawy do s¹du po sze�ciu latach, a wyroku po dekadzie
od zdarzenia. Nieprawda¿ ... !?  Jan Widz

Przystêpuj¹c do olimpiady �Zwolnieni z teorii� chcieli�my poznaæ opiniê
spo³eczeñstwa na temat zdrowego trybu ¿ycia. Przygotowali�my ankietê,
w której udzia³ wziê³o 235 osób: 69% stanowi³y kobiety, a 31% - mê¿-
czy�ni. Ponad 42% to osoby w przedziale wiekowym 20�30 lat, 40%
ankietowanych to m³odzie¿ w wieku 15-19 lat, ponad 11% stanowi³y
osoby powy¿ej 50 roku ¿ycia. Najwiêcej, bo 105 osób (ok. 45%) to miesz-
kañcy miast powy¿ej 50 tys., 85 osób (36%) ankietowanych mieszka na
wsi, a 44 osoby (ok. 19%) to mieszkañcy du¿ych miast, powy¿ej 50 tys.
Na pytanie: �Jak Pan/Pani ocenia swoj¹ wiedzê na temat aktywnego
i zdrowego trybu ¿ycia?� ankietowani mieli odnie�æ siê w skali 0-5, gdzie
0 oznacza brak wiedzy na ten temat, natomiast 5 � bardzo dobr¹ znajo-
mo�æ tematu. 85 osób (36%) oceni³o swoj¹ wiedzê  na 4, 66 osób (28%)
odpowiedzia³o, ¿e ich wiedza jest dostateczna, 52 ankietowanych (22%)
� okre�la j¹ jako bardzo dobr¹. Ponad 30% uzna³o, ¿e ich wiedza na
temat zdrowego trybu ¿ycia jest uboga.
�Czy uwa¿a Pan/Pani swoje nawyki ¿ywieniowe za zdrowe?� � �tak�
odpowiedzia³y 94 osoby (40%), 98 ankietowych (42%) uwa¿a swoje
nawyki za z³e, a 42 osoby (18%) nie potrafi¹ oceniæ swojego trybu ¿ycia.
W ankiecie zadano pytanie: �Jak czêsto je Pan/Pani jedzenie typu fast
food?� 105 ankietowanych (45%) spo¿ywa tego typu dania a¿ kilka razy
w miesi¹cu, 96 osób (41%) �kilka razy w roku, dla 21 osób (ok. 10%)
jest to posi³ek kilka razy w tygodniu.
Kolejne pytanie dotyczy³o spo¿ywania s³odyczy. 112 osób (48%) siêga
po s³odko�ci kilka razy w tygodniu, 54 osoby (23%) nie wyobra¿a sobie
dnia bez s³odyczy, a taka sama grupa ankietowanych spo¿ywa s³odycze
kilka razy w miesi¹cu. Tylko ma³a grupa 6 % wykluczy³a s³odycze ze
swojej diety.
W pytaniu �Jak czêsto Pan/Pani wykonuje æwiczenia fizyczne?� ankie-
towali mieli oceniæ czêstotliwo�æ w skali od 1 (wcale) do 5 (bardzo czêsto).
75 osób (32%) ocenia swoj¹ aktywno�æ na poziomie �rednim (3), 56
osób (24%) � na poziomie niskim (2), tylko ok. 60 osób uwa¿a, ¿e ich
aktywno�æ fizyczna jest dobra i bardzo dobra. Oko³o 16 % badanych nie
wykonuje ¿adnych æwiczeñ fizycznych.
Do najczêstszych  form aktywno�ci fizycznej ankietowani zaliczyli spacer
� 156 osób (66%), 83 badanych (35%) wykonuje æwiczenia w domu, 69
(25%) - czêsto je�dzi na rowerze. Bieganie i æwiczenia na si³owni to
ulubione sporty dla 41 % ankietowanych. Inne formy aktywno�ci prefe-
ruje 10 % pytanych.
Na pytanie: �Czy zna Pan/Pani osoby borykaj¹ce siê z zaburzeniami
od¿ywiania?� a¿ 183 osoby (78%) odpowiedzia³o twierdz¹co. 206
badanych (88%) uzna³o, i¿ zaburzenia od¿ywiania s¹ obecnie bardzo
powa¿nym problemem w spo³eczeñstwie.
Kolejna czê�æ ankiety dotyczy³a snu i jego jako�ci. 110 osób (47%) �pi
7-8 godzin na dobê, 91 (39%) � 5 -6 godzin. Dla 20 % ankietowanych
sen trwa mniej ni¿ 5 godzin.
�Jak ocenia Pan/Pani swoje zdrowie psychiczne?� � na to pytanie ankie-
towani odnie�li siê w skali 1-5, gdzie 1 oznacza bardzo �le, a 5 � bardzo
dobrze. Du¿a grupa badanych � 86 osób (36%) oceni³a stan swojego
zdrowia psychicznego jako dobry, 65 osób (28%) � uzna³o, ¿e jest do-
stateczny. Tylko 35 ankietowanych (15%) czuje siê bardzo dobrze psy-
chicznie i a¿ 49 osób (21%) � oceni³o swój stan zdrowia psychicznego
jako z³y lub bardzo z³y.
Dla 86 osób (37%) czas lockdownu wp³yn¹³ raczej negatywnie na ich
zdrowie psychiczne, a dla 34 osób (15%) by³ zdecydowanie negatywny.
75 osób (32%) nie odczu³o zmiany, a 16 % oceni³o czas izolacji jako
pozytywny dla ich zdrowia.
Ostatnie pytanie ankiety dotyczy³o potrzeby u�wiadamiania spo³eczeñ-
stwa na temat zdrowego trybu ¿ycia. A¿ 150 osób (64 %) czuje zdecy-
dowan¹ potrzebê u�wiadamiania spo³eczeñstwa w tym zakresie, 68 osób
(29%) uwa¿a, ¿e jest to raczej potrzebne, a 16 osób (7%) � nie ma zdania
na ten temat.
Wyniki ankiety wskazuj¹ na potrzebê informowania spo³eczeñstwa na
temat zdrowego trybu ¿ycia i zdrowego od¿ywiania.        /ALO/

ANALIZA ANKIETY
„W zdrowym ciele zdrowy duch?”

SPROSTOWANIE
W �Powiatowym ̄ yciu Kutna� nr 2/568/2022 z dnia 31.01.2022
roku, w artykule dotycz¹cym Stowarzyszenia �Hospicjum Kut-
nowskie� - strona druga - wyst¹pi³ b³¹d w nazwisku. Jest napisane:
�Jego prezesem by³a (do 2015 roku) Katarzyna Kowalska�, winno
byæ: Katarzyna Kowalewska. Za pomy³kê serdecznie przepra-
szamy. Redakcja

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Za w³o¿enie do puszki mo¿na by³o wybraæ sobie: piêkn¹ rêcznie
malowan¹ zak³adkê do ksi¹¿ki, obrazy, wyroby rêkodzielnicze
z we³ny: swetry, sweterki, czapki, szaliki, rêkawiczki, buciki;
fartuszki, igielniki, poduszeczki, a tak¿e napiæ siê pysznej mali-
nowej herbaty z imbirem, kardamonem, sokiem malinowym
i owocami, która rozgrzewa³a serca.

SUTW WSPIERA WOŚP

Dziêki hojno�ci odwiedzaj¹cych Dworek Modrzewiowy uda³o
siê zebraæ kwotê 2.221,74 z³ na wsparcie WO�P 2022 + 6 litrów
monet miedzianych - zosta³y ju¿ policzone i zasili³y zebrane �rodki
o dodatkow¹ kwotê 212,00 z³. Ze Sztabu G³ównego WO�P otrzy-
mali�my dzi� informacje, ¿e ³¹cznie uda³o siê zebraæ 2.433,74
z³ote.
DZIÊKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY W£¥CZYLI SIÊ
W AKCJÊ, DARCZYÑCOM, PARTNEROM I WOLONTA-
RIUSZOM!

GUS PODAJE

Czytelniczy Hyde Park

POLSKA − TYTONIOWY GIGANT

W rankingu najdynamiczniej rozwijaj¹cych siê firm,
w grupie przychodów od 50 do 250 milionów z³otych, naj-
wy¿ej z kutnowskich firm plasuje siê Gold Trade (Hydro-
bud) - 375 lokata (20 w województwie ³ódzkim) i Nijhoff-
Wassink Spó³ka z o.o. - 664 (36). Gratulujemy!

DIAMENTY FORBES’A
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Strefa P³atnego Parkowania uruchomi³a mo¿-
liwo�æ dokonywania p³atno�ci za bilet parkin-
gowy przy u¿yciu telefonu komórkowego za
po�rednictwem aplikacji CityParkApp.
Po pobraniu aplikacji nale¿y zarejestrowaæ
swój pojazd, a nastêpnie wydrukowaæ iden-
tyfikator i umie�ciæ go za przedni¹ szyb¹.
Mo¿na go równie¿ odebraæ bezp³atnie w biurze
obs³ugi SPP. 
Zalety korzystania z aplikacji CityParkApp:
� Nie musimy mieæ przy sobie monet.
� Nie przep³acamy - aplikacja mierzy czas
postoju, dziêki czemu p³acisz dok³adnie tyle,
ile trwa³o parkowanie (zgodnie z cennikiem
SPP).
� Nie trzeba siê martwiæ o bilety - wystarczy,
¿e raz umie�cimy identyfikator us³ugi na szybie
samochodu, a nasz kontroler zawsze bêdzie
wiedzia³, ¿e korzystamy z CityParkApp.
� Nie musimy wracaæ do samochodu, aby
przed³u¿yæ parkowanie.

Od 1 lutego wróci³a w Kutnie Strefa P³atnego
Parkowania, która zosta³a zawieszona na czas
przebudowy placu Wolno�ci.

P³atne parkowanie obowi¹zuje w nastêpuj¹cych
lokalizacjach w �cis³ym centrum miasta:
ul. Sienkiewicza (od ul. S³owackiego do ul.
Podrzecznej), ul. Narutowicza (od Sienkiewicza
do Ronda Solidarno�ci), ul. Kiliñskiego, Te-
atralna, Mi³a, Zamenhofa i Joselewicza oraz
na po³udniowej, wschodniej i zachodniej pierzei
placu Wolno�ci, a tak¿e na wschodniej pierzei
placu Pi³sudskiego.

Strefa funkcjonuje od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach od 8:00 do 18:00. Op³ata za
pierwsze 20 minut wynosi 50 groszy. Za
pierwsz¹ godzinê postoju zap³acimy 2,00 z³
natomiast za drug¹ i trzeci¹ godzinê 2,50 z³.
Za czwart¹ i ka¿d¹ nastêpn¹ godzinê op³ata
znów wyniesie 2,00 z³.

Za parkowanie bez wniesienia op³aty oraz bez
identyfikatora bêdziemy musieli zap³aciæ 30,00
z³, je�li dokonamy op³aty w ci¹gu trzech dni po
wystawieniu wezwania. Po up³ywie trzech dni
op³ata wzro�nie do 150,00 z³otych.

Mieszkañcy z obszaru funkcjonowania Strefy
mog¹ wykupiæ sobie specjalne identyfikatory,
umo¿liwiaj¹ce korzystanie z p³atnych miejsc
parkingowych bez ka¿dorazowego uiszczania
op³aty - koszt zakupu takiego identyfikatora to

30,00 z³. Przedsiêbiorcy dzia³aj¹cy w obszarze
Strefy mog¹ wykupiæ identyfikator za 100 z³otych.
Ogólnodostêpny identyfikator kosztuje 200 z³.
Posiadacze identyfikatorów nie maj¹ jednak gwa-
rancji wolnego miejsca parkingowego.

Wykupienie identyfikatorów, jak równie¿ wnie-
sienie op³at dodatkowych, mo¿liwe jest w Biurze
Obs³ugi Strefy P³atnego Parkowania, funkcjo-
nuj¹cym od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
9.00 -17.00 na placu Wolno�ci 1A (pawilon wy-
stawienniczy). Kontakt do biura: 535 656 144,
e-mail: strefaparkingowa@gmail.com

Zwolnione z op³at za parkowanie s¹ oczywi�cie
s³u¿by miejskie (pogotowie ratunkowe, energe-
tyczne, wodnokanalizacyjne itp.) podczas wyko-
nywania obowi¹zków s³u¿bowych. Za postój nie
p³ac¹ te¿ osoby niepe³nosprawne na miejscach
specjalnie przeznaczonych, kierowcy jedno�ladów
oraz zas³u¿eni honorowi dawcy krwi (bezp³atne
dwie pierwsze godziny). Do dyspozycji kierow-
ców jest 14 nowoczesnych parkomatów, które
przyjmuj¹ zarówno gotówkê, karty p³atnicze, jak
i p³atno�ci realizowane blikiem.  Uruchomiona
zosta³a równie¿ mo¿liwo�æ dokonywania p³atno�ci
przy u¿yciu telefonu komórkowego za po�rednic-
twem aplikacji CityParkApp.

Strefa P³atnego Parkowania w Kutnie funkcjonuje
od 2011 roku. G³ównym argumentem za jej wpro-
wadzeniem by³o zwiêkszenie dostêpno�ci wolnych
miejsc parkingowych w centrum miasta.

Zmiana firmy �wiadcz¹cej us³ugi
pocztowe dla Urzêdu Miasta Kutna
Uprzejmie informujemy, i¿ w wyniku
przeprowadzonego postêpowania
przetargowego  us³ugi pocztowe dla
Urzêdu Miasta i Urzêdu Stanu Cy-
wilnego �wiadczy firma Speedmail
sp. z o.o. z siedzib¹ w Piotrkowie
Trybunalskim, posiadaj¹ca swój
punkt obs³ugi w Kutnie przy ul.
Jagie³³y 16.

W celu unikniêcia pomy³ek prosimy
Pañstwa o zwrócenie szczególnej
uwagi na adres znajduj¹cy siê w AWI-
ZO, które Pañstwo otrzymujecie.
Dokumenty tych dwóch operatorów
pocztowych ró¿ni¹ siê od siebie
wygl¹dem, a wskazany adres do od-
bioru korespondencji mo¿e byæ albo
punktem Poczty Polskiej w Kutnie,
albo punktem obs³ugi firmy Speedmail
przy ul. Jagie³³y 16 w Kutnie.

Płatność telefonem
za opłaty parkingowe

W ścisłym centrum musimy uiścić opłatę parkingową

KOMUNIKAT

Kutnowskie trojaczki:
Tosia, Lila i Tymek
urodzi³y siê 18 listo-
pada 2021 roku. Po
osi¹gniêciu odpo-
wiedniej wagi zakoñ-
czy³y hospitalizacjê
i w styczniu tego roku
zawita³y w rodzin-
nym domu. Z okazji
tak niezwyk³ego wy-
darzenia, jakim jest
przyj�cie na �wiat
trojaczek, serdeczne
gratulacje oraz upo-
minki przekaza³ prze-

POTRÓJNE SZCZĘŚCIE

wodnicz¹cy Rady Miasta Kutna Mariusz Sikora
oraz wiceprezydent Zbigniew Wdowiak.
Go�cie ¿yczyli zarówno Rodzicom, jak i ma³ym
pociechom, du¿o zdrowia, rado�ci oraz szczê-
�liwego i beztroskiego dzieciñstwa.
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(fragmenty)
(...) - Chyba nie chce pan powiedzieæ, panie Lucjanie - zahaczy³am
swój wzrok na jego bystrym spojrzeniu - ¿e mieszkañcy Kutna nie
s¹ patriotami.
- Przeciwnie, panno Janko ... przeciwnie - odpar³ skory do rozmowy.
- Brali�my udzia³ w Powstaniu Styczniowym ... Warszawskim,
w Bitwie nad Bzur¹. Aby nie byæ go³os³ownym, podam kilka
znanych mi nazwisk - Lucyna Dwornicka - pseudonim �Paproæ�,
Jurek Ernest ... Stasiek Garstka czy choæby Zdzis³aw Macher,
pseudonim �Jurand� - to mieszkañcy Kutna. To oni brali udzia³
w Powstaniu Warszawskim - a dzisiaj - mo¿na spotkaæ ich na
ulicach naszego miasta.
- O Bitwie nad Bzur¹, co to zapewne przejdzie do historii, a dzieci
uczyæ siê bêd¹ w szko³ach, panna Janka ode mnie s³ysza³a - wtr¹ci³
ksi¹dz.
- Gdyby� zechcia³ mi nie przerywaæ - Lucjan spojrza³ na ksiêdza - to
opowiem, pannie Jance, o cz³owieku, którego niezwyk³¹ historiê
dobrze pozna³em i niejednokrotnie mia³em przyjemno�æ z nim roz-
mawiaæ. To Ksawery Frank - cz³onek Szarych Szeregów, ¿o³nierz
Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego. - Mo¿e nie
wszyscy wiedz¹ - mówi³ Lucjan - bra³ on udzia³ w zamachu na
zastêpcê komendanta ¿andarmerii niemieckiej. To on w 1944 roku
znalaz³ siê w oddziale egzekucyjnym na wykonuj¹cym wyrok �mierci,
hitlerowskim komendancie. Z jego ¿yciorysu mo¿na by³oby nakrêciæ
niejeden film sensacyjny. Niejednokrotnie nara¿a³ swoje ¿ycie
walcz¹c o nasz¹ wolno�æ. To mój dom, jak czêsto opowiada³ mi
Ksawery Frank, by³ miejscem kultywowania tradycji narodowej,
a swojej matce, o której mówi³ z b³yskiem w oczach, zawdziêcza³ to,
¿e by³ patriot¹.
- To prawda - odezwa³am siê - te przymioty, wyniesione z rodzinnego
domu nas kszta³tuj¹ ... bez nich, czêsto stajemy siê nikim.
- Ja te¿ go zna³em - wtr¹ci³ pan Stefan - Ksawery by³ uczniem Gim-
nazjum imieniem genera³a Henryka D¹browskiego. Kiedy mia³ szes-
na�cie lat uzyska³ prawo jazdy i od tego czasu jego wielk¹ pasj¹
sta³y siê rajdy i wy�cigi samochodowe. (...)
(...) - Ta ciekawa historia wi¹¿e siê nierozerwalnie z naszym mia-
stem - zacz¹³. - Powinna pani wiedzieæ, ¿e Kutno w po³owie XVIII
wieku znalaz³o siê na trasie nowego traktu pocztowego. To w³a�nie
król August III zmieni³ ustalon¹ drogê, wiod¹c¹ z Drezna przez
Wroc³aw do Warszawy. Zmieni³ na stary, �redniowieczny szlak.
I w³a�nie na tym szlaku le¿a³o nasze Kutno. Po zmianie trasy dwór
królewski potrzebowa³ miejsc do noclegu i wówczas zaproponowano
wybudowanie nowej stacji postojowej w Kutnie. Nowa droga mia³a
przede wszystkim skróciæ czas przejazdu. Przy wznoszeniu pa³acu
krêci³o siê du¿o niemieckich rzemie�lników i w bardzo krótkim
czasie pa³ac by³ gotowy na przyjêcie króla. Na kilka chwil zamilk³
i jakby siê zaduma³.
- Czêsto król odwiedza³ wasze miasto? - spyta³am zdumiona.
- Król wraz z dworem przebywa³ w Kutnie kilkakrotnie. By³ witany
przez ksiê¿y ... prymasa, a nawet podejmowany obiadem. Zaraz po
�mierci Augusta III Pa³ac Pocztowy sta³ siê w³asno�ci¹ miasta.
Niejednokrotnie przebudowywano go i remontowano. A co ciekawe
to to, ¿e w Pa³acu Saskim goszczono równie¿ ... no niech pani, panno
Janko zgadnie. Kogo goszczono w Kutnie?
- Nie mam pojêcia - szczerze przyzna³am.
- Kolejnym go�ciem by³ cesarz Napoleon Bonaparte.
Jadwiga wesz³a do pokoju i jaki� czas przys³uchiwa³a siê nieznanym
opowie�ciom.
- Bonaparte? Ten Francuz? - spyta³a. - A co on robi³ w Kutnie?
- Wraca³ z Rosji. Gdyby nie uszkodzone sanie, postój trwa³by znacznie
krócej. Bonaparte wyjecha³ zauroczony go�cinno�ci¹, ale wiêcej do
Kutna nie wróci³. (...)
(...) By³o pó�ne, niedzielne popo³udnie. W sto³owym pokoju, od kilku
godzin, czwórka mê¿czyzn gra³a w bryd¿a. Drzwi wydawa³y siê byæ
przymkniête, a jednak s³ychaæ by³o podniesione ich g³osy. Tego
wieczoru prym wiód³ pan Stefan, emerytowany naczelnik stacji,
a jednocze�nie bliski znajomy moich przyjació³.
- A ja wam mówiê, ¿e na obecne czasy przyda³by siê nasz Józef
Pi³sudski.
- Gdyby to zale¿a³o od ciebie - roze�mia³ siê Jurek - dawno sta³by
jego pomnik w centrum miasta albo przed kutnowskim dworcem.
Ju¿ widzê jak czy�cisz, odkurzasz i dodajesz mu blasku.
- Mo¿esz sobie ze mnie kpiæ - pan Stefan nie da³ zbiæ siê z tropu.
- Jeszcze przyjd¹ takie czasy, ¿e szko³y nazywaæ bêd¹ jego imieniem.

El¿bieta Wasiñska

PODĄŻAJĄC
KU PRZEZNACZENIU

KAZIMIERZ PIETRZAK
Z teki grafika

Zimowy krajobraz, w którym czêsto brakuje - zdaniem naszego
artysty - jak¿e potrzebnego ludziom s³oñca.    /J.M.P./

MORSKIE KUTNO
Czy pañstwo wiecie, ¿e Kutno �posiada³o� statek �Kutno�. Nawet
tak¹ nazwê nosi³y a¿ trzy statki !? Chocia¿ jedna z gazet ostatnio
poda³a informacjê o dwóch ... Poni¿ej podajemy dane jakie ju¿
zamieszczali�my w �P¯K� nr 15/243, 7 sierpnia 2008 r.
Pierwszy z nich parowiec SRBC, najpierw nazwany �Judach P.
Baker�, zosta³ zbudowany w 1944 r. w Ingals Shopbuilding Cor-
poration, Decatur, Alabama USA. Mia³ no�no�æ 2.750 DWT BRT
(1.000 NRT, 1.780 BRT). D³ugo�æ pok³adu wynosi³a 78,9 metra,
szeroko�æ 12,8 metra. Jego maksymalne zanurzenie wynosi³o 5,5
metra. Poruszany by³ jedn¹ maszyn¹ t³okow¹ potrójnego rozpro-
wadzenia, 3-cylindrow¹, o mocy 1.300 KM z jedn¹ �rub¹.
Najwiêksza prêdko�æ - 11 wêz³ów. By³ to statek jednopok³adowy,
z czterema ³adowniami. Za³ogê stanowi³o 33 osób za³ogi.

�Prawdziwym� statkiem od pocz¹tku by³ zbudowany ju¿ jako
�Kutno II� w stoczni im. Georgi Dimitrowa w Warnie. Zwodo-
wano go 6 wrze�nia 1969 r. Jego matk¹ chrzestn¹ by³a kierow-
niczka Szko³y Podstawowej nr 3 - Leokadia Kajca (urodzona
28 kwietnia 1923 r. w podkutnowskim Lesznie, wygra³a to miano
spo�ród czterech kandydatek). Statek M/S Kutno o no�no�ci 3.600
DWT, by³ jednostk¹ przeznaczon¹ do przewozu ³adunków ma-
sowych i p³ywa³ g³ównie po morzach: Ba³tyckim i Pó³nocnym.
By³ on kolejnym z serii innych statków: �Ko³obrzeg�, �O�wiê-
cim�, �Rybnik� i �Jelenia Góra�. �MS Kutno II� zosta³ oddany
do u¿ytku w 1970 r. a wycofany w 1991 roku. W uroczysto�ci
wodowania uczestniczyli równie¿ sekretarz KP PZPR w Kutnie
Stanis³aw Wierzbicki i zastêpca przewodnicz¹cego Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie Józef D¹browski. Z tej
okazji matka chrzestna �Kutno II� otrzyma³a specjalny cyrograf.
Pierwszym kapitanem by³ Zdzis³aw Krawczyñski. To by³a pe-
chowa jednostka, bo w listopadzie 1976 r., w pobli¿u Szczecina,
zderzy³a siê z polskim zbiornikowcem �Gorce�, a w styczniu 1977 r.
z niemieckim statkiem �Cherry�. Ostatnim, polskim kapitanem
by³ Marek Kêdzierski. W 1991 r. sprzedano go Hondurasowi
i pod t¹ bander¹ p³ywa³ jako �Unity V�. Pó�niej statek nale¿a³
jeszcze do firmy z Korei Pó³nocnej, a nawet ... Gruzji. Jako �Lady
Rina� (by³e �Kutno II�), 26 wrze�nia 2008 r., rozbi³ siê na turec-
kich ska³ach u wybrze¿y Morza Czarnego.
Powy¿sze dane zaczerpniêto g³ównie z wystawy czasowej
w Muzeum Regionalnym w Kutnie �A mo¿e morze w Kutnie ...�
zorganizowanej od czerwca do wrze�nia 2008 r.

Dziad i baba
w wersji współczesnej

W ma³ym domku, pod lasem,
dziad z bab¹ mieszkali razem.
Przesiedzieli ca³e ¿ycie po ciemku,
przy kominku i ma³ym okienku.

Zgodnym zwi¹zkiem nie byli,
od �witu do zmierzchu ostro siê k³ócili.
Baba do dziada zanosi³a ¿ale,
¿e ów zaniedbuje j¹ stale.

Gdy ubolewa³a na brak telewizora,
t³umaczy³, ¿e to jeszcze nie pora.
Jak marzy³a o piecu na gaz,
w�ciek³y mamrota³ - przyjdzie na to czas.

Dziad nie by³ ani mi³y, ani ckliwy,
za to m�ciwy i nadzwyczaj pamiêtliwy.
Nie móg³ wybaczyæ babie.
¿e zgubi³a jego grabie.

Baba grabi nie zgubi³a,
jeno w sianie je ukry³a.
Razu pewnego na amen przepad³y,
g³odne kozy grabie zjad³y.

Po sianie i grabiach pozosta³ kurz,
odwrotu nie ma, taki los i ju¿.

Podobno nawet, a by³ to luty,
spali³a ch³opu jego ciep³e buty.
W babskim sprycie zemsty szuka³a
i jej smakiem siê upaja³a.

Baba bez grzechu nie by³a,
dziadowi w g³owie zawróci³a.
Ani m³oda, ani pracowita, ani mi³a,
o luksusie na stare lata marzy³a.

Pewnej wiosny, gdy w strumieniu nogi my³a,
z³ota rybkê w wodzie zobaczy³a.
Jak wyduma³a, tak i zrobi³a,
rybkê o odrobinê luksusu poprosi³a.

Rybka ogonem w taflê wody uderzy³a,
po czym w mule, na dnie strumyka siê skry³a.
Po chwili znad wody siê wynurzy³a
i do leniwej baby tak przemówi³a.

Zapamiêtaj moje s³owa.
Wróæ do mnie, jak bêdziesz gotowa.
Popracujesz, mê¿em siê zaopiekujesz,
zmienisz swoje ¿ycie,
dopiero wówczas pomy�lê
o twoim lepszym bycie.

El¿bieta P³ochocka

Drugim statkiem nosz¹cym nazwê �Kutno� by³ równie¿ paro-
wiec - masowiec. Zbudowano go w Lubecker Maschinenbau Ges
w Lubece w Niemczech w 1925 r. Mia³ no�no�æ 3.460 DWT
(1.394 NRT, 2.361 BRT). Jego d³ugo�æ wynosi³a 89 metrów,
szeroko�æ 12,7 metra. Jego maksymalne zanurzenie - 5,7 metra.
Porusza³a go maszyna t³okowa potrójnego rozpracowania,
3-cylindrowa o mocy 1,400 KM. Wyposa¿ony by³ w �rubê,
a rozwija³ maksymaln¹ prêdko�æ 8,5 wêz³a. By³ to jednopok³a-
dowiec, równie¿ z 4 ³adowaniami, a obs³ugiwa³a go 30-osobowa
za³oga. Równie¿ ten statek mia³ inne nazwy: SPFR �Kercz�,
�Helga Ina�, �Helga Boge�. By³ to statek, który w 1947 roku
przekazano Polsce jako czê�ciow¹ rekompensatê za straty wo-
jenne (nosi³y nazwy: �Bawó³� - holownik, �Beniowski�, �Gra-
¿yna�, �Jagie³³o�, �Kalisz�, �Karpaty�, �Kolno�, �Ko³obrzeg�,
�Kutno� - 19 maja, �Marchlewski�, �Nyssa�, �Pu³aski�, �Ra-
taj�, �Olsztyn�, �Opole� - pó�niejszy ORP �Gryf�, �Cyklop� -
holownik, �Waza�, �¯ubr� - holownik i ESS �Ko�ciuszko�, naj-
wiêkszy i najnowocze�niejszy wówczas polski statek towarowy).
Pierwszym, polskim kapitanem by³ Mieczys³aw Król. �Kutno�
by³o dwutysiêczn¹ jednostk¹, która wp³ynê³a do portu w Gdañ-
sku od zakoñczenia dzia³añ wojennych (14 pa�dziernika 1949
r.). Pocz¹tkowo ¿eglowa³ w trampingu ¯eglugi Polskiej, a na-
stêpnie Polskiej ¯eglugi Morskiej (która ekspolatowa³a go w la-
tach 1951-1959). Przej¹³ go, 10 stycznia 1959 r. Zarz¹d Portu
Szczecin. Wykorzystywano go jako magazyn p³ywaj¹cy MP2 a¿
do z³omowania w 1963 roku.

Pozdrowienia od grupy kutnowskiego �Team Touru� z narciar-
skiego Korbielewa dla Redakcji �P¯K�.

JUŻ FERIE!!!
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¯YCIE POLITYCZNE
KTO W KUTNIE NIE BY£ ... Felieton KWD Z innych szpalt

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

W jednym z numerów �Nie� Jerzy Urban - �wietny dziennikarz
(by³y, s³awetny rzecznik premiera - dziennikarza Mieczys³awa
Rakowskiego, co to ubogim z USA chcia³ wys³ac koce) zamie-
�ci³ tak¹ ocenê polskiej to¿samo�ci. Jego zdaniem: �Oznacza ona
ksenofobiê, nacjonalizm, ciasnotê myslow¹, izolacjê na konty-
nencie, brud, smród i religijno�æ, niechêæ do szczepieñ, fa³szo-
wanie historii, zakaz przerywania ci¹¿y, tolerancjê dla faszystów,
pogrom elit i wstecznictwo na ka¿dym polu.�
Mo¿na z tym dyskutowaæ, polemizowaæ, zgadzaæ siê, czy nie,
ale nie tylko rz¹dz¹cy winni wzi¹æ tê ocenê pod swoj¹ uwagê!!!

Jan Widz

Najpopularniejszymi markami samochodów, które kupowali Polacy
w 2021 r., by³y Toyota (cztery pierwsze miejsca, ponad 74,5 tys. egzem-
plarzy, wzrost o 21,5%), Kia (32,3 tys., wzrost o 34%), Hyundai (26,8
tys., wzrost o 45%), �koda (spadek o 20%) i Volkswagen (spadek o 7,5%)
14.045 ci¹gników rolniczych sprzedano w 2021 r. To wzrost o 41%.
Niestety, nie ma w�ród nich Ursusa ani jakichkolwiek polskich trakto-
rów. Fabrykê Ursusa, która w latach 1967-1987 wyprodukowa³a 332
tys. ci¹gników, zniszczyli dzia³acze Solidarno�ci.
23% Polaków je�dzi rowerem równie¿ zim¹ (badania na zlecenie
Rometu).
Wed³ug wstêpnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego 31 marca
2021 r. mieszka³o w Polsce 38.179.800 osób (51,5% to kobiety, 48,5%
mê¿czy�ni). W ci¹gu 10 lat uby³o nas ponad 330 tys.
2.125 przedsiêbiorstw og³osi³o w 2021 r. niewyplacalno�æ. Najwiêcej
w rolnictwie (414), handlu (399) i produkcji (385). Takiej skali ban-
kructw nie by³o od lat 90.
Artur Soboñ zosta³ ósmym wiceministrem finansów. Od 2018 r. jest to
ju¿ pi¹te ministerstwo, w którym zarabia na ¿ycie jako wiceminister.
Po³o¿y³ Mieszkanie+ i program transformacji górnictwa wêglowego, to
Polskiemu £adowi te¿ da radê.
Andrzej Stasiuk o obsesji: Polski Ko�ció³ krêci siê wokó³ kobiecego
ty³ka i kobiecego brzucha.
Prof. Tadeusz Klementowicz o Donaldzie Tusku: G³ówny problem gdañ-
skiego libera³a to mentalna, programowa i ideologiczna niezdolno�æ
dotarcia do prowincjonalnego ludu.
Henryk Martenka o w³adzy: W³adza jest tak wytrzyma³a, jak wytrzyma³y
jest najs³abszy polityk. Nikt nie bêdzie pamiêta³ Legutki, wszyscy zapa-
miêtaj¹ Mejzê.
Jurek Owsiak o graniu WO�P w styczniu: W 1993 r. telewizja nie
bardzo chcia³a to robiæ. Tylko pocz¹tek stycznia wchodzi³ w grê, wiêc
wziêli�my.
Danuta Stenka o przysz³o�ci: Ju¿ nie chcê biec. Chcê spokoju i równowagi.
Micha³ Szpak o zak³amaniu: Po³owa rozrywkowego �wiata to osoby
homoseksualne, które pracuj¹ równie¿ w TVP, a które przychodzi³y do
mnie i mówi³y, ¿e nie mo¿na wspieraæ LGBT.
Artur Dziambor o szczepieniu: Zaszczepi³em siê. Ciê¿ko byæ na tyle
g³upim, ¿eby siê nie zabezpieczyæ na wszelkie mo¿liwe sposoby.

Przegl¹d nr 6 (1152), 31.01-6.02.2022 r.
Po raz 30. Wielka Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy zbiera³a pieni¹dze na
pomoc s³u¿bie zdrowia. Tym razem na okulistykê dzieciêc¹. W akcjê
zaanga¿owa³o siê ok. 120 tys; wolontariuszy w Polsce i za granic¹. Od
1993 r. WO�P zebra³a przesz³o 1,5 mld z³ i kupi³a ponad 67,3 tys. urz¹-
dzeñ wspieraj¹cych polsk¹ medycynê.
281,4 mld euro wyniós³ polski eksport w 2021 r. Jest o 19,3% wiêkszy
w porównaniu z rokiem ubieg³ym.
504,2 tys. zezwoleñ na pracê w Polsce wydano cudzoziemcom w 2021 r.
64% dotyczy³o Ukraiñców; 6,9% Bia³orusinów, po 3% - obywateli Indii
i Uzbekistanu, 2,6% Filipin, 2,2% Nepalu, 1,8% Gruzji.
Coraz ³atwiej spotkaæ wilka. W 2020 r. ¿y³o ich w Polsce 3.530. Naj-
wiêcej, 1.147 sztuk, na Podkarpaciu.
Zakoñczenie sporu z Czechami o kopalniê Turów bêdzie kosztowaæ
Polskê 45 mln euro, które musimy zap³aciæ Czechom i ok. 70 mln euro
kar naliczonych przez Uniê Europejsk¹. A licznik kar za dzia³alno�æ
Izby Dyscyplinarnej ci¹gle bije.
357 tys. polskich emerytów ma zobowi¹zania w wysoko�ci 6,18 mld z³.
�redni d³ug emeryta to 17,3 tys. z³.
Na koniec grudnia 2021 r. a¿ 337,6 tys. osób pobiera³o emeryturê ZUS
w wysoko�ci ni¿szej ni¿ emerytura minimalna, która wynosi³a 1.250 z³
brutto.
Jaros³aw Gowin o tym czego ¿a³uje: Najbardziej ¿atujê g³osowania za
dodatkowymi pieniêdzmi dla TVP, która przeobrazi³a siê w szczujniê.
Jan Krzysztof Ardanowski o PiS: Po sze�ciu latach sprawowania
w³adzy �ko³a w piachu ugrzêz³y� i elektorat nie do koñca wie, czego my
chcemy.
Henryk Martenka o Pawle Kukizie: Rockandrollowiec o przeb³yskach
my�lowych rzadszych ni¿ sygna³y z Alfa Centauri. Niekiedy sprawia
wra¿enie, ¿e wie co mówi, najczê�ciej jednak mówi, co wie.
Prof. Adam Bodnar o s³u¿bach specjalnych: PiS wesz³o w s³u¿by spe-
cjalne pozbawione skutecznej kontroli jak lis do kurnika.
Marek Kondrat o �po naszemu�: Kiedy s³yszê to �po naszemu�, to mam
100-procentow¹ gwarancjê, ¿e to spierdolimy.

Przegl¹d nr 7 (1153), 7-13.02.2022 r.

Kto w Kutnie ostatnio nie by³, ten nie wie, co siê tutaj dzia³o (lub
nie) ... Ani siê obejrzeli�my, a ju¿ min¹³ styczeñ (a nawet po³owa
lutego). Aura ca³kiem jak na przedwio�niu: g³ównie plusowa,
z licznymi opadami deszczu, deszczu ze �niegiem (i samego
�niegu). Ju¿ wiadomo, ¿e nie bêdzie d³ugiej, mro�nej zimy!?
Chyba bardziej nastanie wcze�niejsza ... wiosna.

Znowu parkowanie p³atne!!!
WRACA NOWE!

Strefa p³atnego parkowania obejmuje ponownie dziewiêæ loka-
lizacji: fragment ulicy Sienkiewicza (od S³owackiego do ulicy
Podrzecznej), Narutowicza (od Sienkiewicza do Ronda Solidar-
no�ci), Kiliñskiego, Teatralna, Mi³a, Zamenhofa i Joselewicza
oraz po³udniwej i zachodniej pierzei placu Wolno�ci, a tak¿e
wschodniej pierzei placu Pi³sudskiego. Za to - mimo kolejar-
skich, pozytywnych zapowiedzi - nie oddano do u¿ytku przejazdu
Warszawskie Przedmie�cie - Józefów (pod przejazdem kolejo-
wym w obie strony) ... Wielka szkoda, bo to newralgiczne
po³¹cznie Kutna ze Sklêczkami. Jak wa¿ne dla kilku tysiêcy
pracowników, znajduj¹cej siê tam sklêczkowskiej dzielnicy prze-
mys³owej. Równie¿ bez zmian prze¿ du¿y wiaduk kolejowy
wzd³uz ulicy Troczewskiego, gdzie w sumie bezkolizyjny prze-
jazd zapewnia sie tylko ... noc¹!!!
Raczej jednak nastroje ludzi i w Kutnie s¹ coraz podlejsze, bo
z jednej strony ju¿ horrendalne cena, a z drugiej wysokie pod-
wy¿ki apanazy, ale tylko dla w³adzy. To rz¹dowo-prezydenckie,
niczym faul,  �zagranie�, maj¹ce �kupiæ� wiêcej osób na listy
wyborcze wiadomej partii!?    Andrzej Stelmaszewski

Optymistycznie
Nie pozwólmy sobie wmówiæ,
¿e to co dobre, to ju¿ by³o.
Nie starajmy siê polubiæ
szarzyzny, która nas otoczy³a.

Chciejmy wreszcie uwierzyæ,
przynajmniej w dziedzinie polityki,
¿e wszystko od nas zale¿y.
Jakie zrobimy wybory, takie bêd¹ wyniki.

Ju¿ nie wybierajmy durni i os³ów
mimo, bez w¹tpienia licznych k³opotów,
osad�my w Sejmie takich pos³ów,
których s³owo to koby³ka u p³otu.

Kazimierz Ci¹¿ela

Co niesie czas
Nie przewidzimy niczego
i biegu dalszej sprawy,
bo czas jest bardzo przewrotny

Szczê�cia nie zazna ka¿dy
to jest atrybut wybrañców.
Mo¿na zaznaæ szczê�cia w nieszczê�ciu
i nogê skrêciæ w tañcu.

Meteorolodzy przewiduj¹ aurê
na kilka i wiêcej dni,
Ale co kogo w nich czeka
nie zgadnie chyba nikt.

Wszystkie wró¿by i pasjanse
³udz¹co dzia³aj¹ jak i cygañskie karty.
Dzia³aj¹ jak podstêp
w oszustwie zawartym.

Najlepiej wró¿y dobry nastrój
i u�miech na twarzy,
bo co ma byæ to bêdzie
i nie wszystko sobie wymarzysz.

Numerologia te¿ nie pomo¿e,
a z ni¹ zodiaki miesiêcy,
bo nikt na takie wró¿by
wydumane nie porêczy.

Danuta Kustosik

Jak podano, w 2021 r. eksport towarów rolno-spo¿ywczych wyniós³ 34,1
miliarda euro (ponad 155 mld z³). Na rynki UE sprzedali�my a¿ 73% (o
10% wiêcej niz w 2020 r.). Najwiêcej do Niemiec - 8,6 mld euro (wzrost
o 8%), Niderlandów i Francji - po 2 mld (14% i 16%), W³och 1,7 mld
euro (8%) i Czech - 1,4 (+4%). Masz babo placek!
Onegdaj Kutnowskie by³o potentatem cukrowniczym. Teraz - osta³a siê
ostatnia - jedyna cukrownia w Dobrzelinie. Zreszta i ta jest niesamo-
dzieln¹, bo zrzeszona jak i 6 innych (Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica,
Malbork, Nak³o, Worbkowice) w Krajowej Spó³ce Cukrowniczej w To-
runiu. Przerobi³y one ³¹cznie sze�æ mln ton buraka cukrowego, uzyskuj¹c
860 tysiêcy ton cukru. �Dobrzelin� rozpocz¹³ sezon 15 wrze�nia 2021 r.,
a ukoñczy³ 1 stycznia 2022 r. (dzieñ wcze�niej zakoñczy³ skup buraków
cukrowych). Przerobi³a ona 523 tysiêce ton buraków, uzyskuj¹c 76.487
tysiêcy ton cukru. Masz babo placek!
Jakby by³o ma³o k³opotów z ASF, a tu  - jak na z³o�æ - �powróci³a�
epidemia w�cieklizny. Po dziesiêciu latach �niebytu� (od 2016 r. kolejno
22, 10, 9, 11, 12 przypadków) a¿ do 2021 r., gdzie �bomba posz³a
w górê� - a¿ do 113 wykrytych w�cieklizn w�ród zwierz¹t, chocia¿ skon-
centrowa³a siê ona na Mazowszu - 110 przypadków w�cieklizny (lisy,
jenoty, wiewiórki, nietoperze czy szopy po koty i psy). Dane s¹ szokuj¹ce,
tym bardziej, gdy w�cieklizna wyst¹pi³a na terenach, gdzie przeprowa-
dzono szczepienia ochronne. Trzeba �dmuchaæ na zimne�. Masz babo
placek!
�Pegasusem w zwyk³ego rolnika� - tak o inwigilacji szefa �Agrounii�
Micha³a Ko³odziejczaka �grzmi� �Fakt�. Sam zainteresowany, nieca³-
kiem dyplomatycznie, stwierdza: �Mamy do czynienia z niebywa³ym
skandalem�. I dalej: �To nie s³u¿by, to partia mnie pods³uchiwa³a i Jaros³aw
Kaczyñski. On by³ ze mn¹ w ko�ciele, konfesjonale, w ³ó¿ku, w banku
(...)�. Jak to by³o w serialu �Ranczo�? A to Polska w³a�nie. Ech ... (cen-
zura redakcyjna). Masz babo placek!
Mimo pandemii odby³ siê Kongres Rolnictwa. Po nim blokady Agro-
Unii ... Jak to czytaæ!? Polityka i �szara� rzeczywisto�æ!? Masz babo
placek!

Ile zarabia aktualnie Jerzy Owsiak? Tak, ten od Wielkiej Orkie-
stry �wi¹tecznej Pomocy, któremu tak wielu zazdro�ci nie tylko
s³awy, ale i pieniêdzy!? Po pierwsze - nie czerpie zarobków ze
zbiórek. Po drugie - jak inny szef dostaje pensjê za pracê w fun-
dacji �Z³oty Melon� (która jest m.in. producentem Pol� and Rock
Festival, wcze�niej zwanego Przystankiem Woodstock), zajmuje
siê sprzeda¿¹ gad¿etów z logo WO�P, a tak¿e organizuje szkolenia
komercyjne dla firm. Dodatkowo Owsiak otrzymuje wynagro-
dzenie za pracê jako dziennikarz radiowy oraz wyk³adowca
w agencji Power Spiech.
�Jestem prezesem Zarz¹du spó³ki (red. �Z³oty Melon�). Moje
wynagrodzenie wynosi oko³o 10 tysiêcy z³otych� - twierdzi Jerzy
Owsiak, a autor artyku³u o jego dochodach, Tomasz Jastrzêbowski,
pisze: �Je�li zarobki brutto wynosi³yby oko³o 15 tysiêcy z³otych�,
to �rok temu netto wynosi³o 10.623,59 z³; w styczniu skurczy³oby
siê do 9.620,59 (o ponad 1.000 z³)�.
Co by jednak nie powiedzieæ, to jednak Owsiakowi ludzie bardziej
dowierzaj¹, czego efekty widac po coraz wiekszych datkach ...
Cel WO�P jest dla nich bardziej szczytny, ni¿ prywatne poglady
samego twórcy! I jeszcze jedno - niby drobna sprawa. Otó¿
jeden z PiS-owskich profesorów wci¹¿ wspiera - nawet finansowo -
podobno jako jedyny cz³onek tej organizacji - Wielk¹ Orkiestrê
�wi¹tecznej Pomocy. Ten fakt o czym� �wiadczy!!!
Porównajmy te, niewyobra¿alne dla przeciêtnego czytelnika,
dochody Jerzego Owsiaka z apana¿ami �w³adyków� powiatu
kutnowskiego, którzy od 1 sierpnia 2021 r. zarabiaj¹ z pierwszego
etatu du¿o, du¿o, du¿o - wiêcej ni¿ on. �Kuda mu� chocia¿by do
przychodów  skarbnika Starostwa Kutnowskiego, pe³ni¹cego te
funkcje równie¿ w kilku gminach!!! (sic!). Czy te¿ jak siê maj¹
one do - w rzeczywisto�ci - dzia³aj¹cych w gminie Kutno rów-
nolegle dwóch sekretarzy. Pierwsza z nich pani X wygra³a spra-
wê s¹dow¹, wiêc otrzyma³a trzymiesiêczne wynagrodzenie (bez
�wiadczenia pracy). Ale fakt faktem, ¿e prawnie i w lutym pe³ni³a
tê funkcjê. Jakby tego by³o za ma³o, wyst¹pi³a z kolejnym rosz-
czeniem s¹dowym, gdy¿ podobno �co� znowu jest nie tak� - z jej
wymówieniem. Drugim w kolejno�ci sekretarzem jest, a jak¿e
nawet doktor historii ... Nie do�æ tego, trzecia by³a/obecna
sekretarz w³a�nie walczy w s¹dzie o odszkodowanie za mobing
(w tym bulwersuj¹ce �sk³adki na SPA dla pani wójt po 1.500 z³
od podleg³ych pracowników�!!!). Pani wójt gminy Kutno,
w opinii jej mieszkañców, �straci³a� tylko na pierwszej sekretarz
ju¿ - jak podaje e-kutno - 319.833,86 z³ (a mieszkañcy gminy
szacuj¹, ¿e na tej i podobnych sprawach stracili ju¿ minimum
ponad pó³ miliona z³otych, a inni - wyznaczaj¹ owe kosztowe
straty � na ponad milion z³otych). Dziwi¹ siê wiêc, ¿e wiêkszo�æ
cz³onków Rady Gminy traktuj¹ wójt co najmniej jak �carycê�,
gdy¿ dali jej wielk¹ podwy¿kê zarobków, gdy sprawy nabra³y
wrêcz �kryminalnego posmaku�. Z³o�liwi wieszcz¹, ¿e �bez
prokuratora ani rusz ...�.
Owsiakowi ludzie daj¹ - i to chêtnie - coraz wiêksze pieni¹dze.
Natomiast w³adza sobie sama daje (z naszych podatków),

WIÊC NIE LICZY SIÊ Z GROSZEM!!!
Jan Widz

Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Czytelniczy Hyde Park

POLSKA TOŻSAMOŚĆ

Czytelniczy Hyde Park

ILE ZARABIA JERZY OWSIAK!?

Definicja idioty jest prosta. Za idiotê uwa¿ana jest osoba zarozumia³a,
o wybuja³ej ambicji i z deficytem inteligencji. Idiota brak wiedzy
nadrabia pustym s³owotokiem i dzia³aniem pozornym. Idiota bierny
ulega k³amstwom i abstrakcyjnym wizjom, które s¹ przekazywane
przez idiotê aktywnego. Ludzko�æ od wieków nara¿ana jest na szko-
dliwe dzia³ania idiotów. W czasach pandemii koronawirusa w wielu
krajach, w tym w Polsce, idioci maj¹ du¿e pole do popisu. Jak wygl¹da
smutna, polska rzeczywisto�æ? Rz¹d i w³adza PiS sprzedaje spo³e-
czeñstwu wizjê 1000-letniego dobrobytu w ramach nowego, Polskiego
£adu przygotowanego na kolanie z wielu b³êdami. W³adza zapowia-
da³a, ¿e nowy, Polski £ad zapewni nam szczê�cie. Pocz¹tek dzia³ania
³adu pokaza³, ¿e mamy do czynienia z totaln¹ klap¹ i pora¿k¹. Wielu
ludziom uby³o kasy w portfelach. Otrzymali mniejsze pensje i eme-
rytury. Ceny poszybowa³y w górê. Wysokie rachunki za energiê i gaz
zwali³y siê jak grom z jasnego nieba. Zagubieni obywatele, karmieni
tani¹ i huraoptymistyczn¹ rz¹dow¹ propagand¹, zaczêli sobie zadawaæ
pytania. Pytania rodzi³y siê równie¿ w g³owach w³adzy i jej zwolen-
ników. Identyfikacja kto w Polsce jest idiot¹ wydaje siê procesem
dwubiegunowym. Czy idiotami s¹ przedstawicie w³adzy opowiada-
j¹cy, ¿e polski, nowy ³ad jest dobrodziejstwem dla spo³eczeñstwa
i daje nam szczê�cie powszechne? Czy idiotami s¹ ludzie wierz¹cy
w nachaln¹ propagandê w³adzy, czy te¿ idiotami s¹ ludzie nie wie-
rz¹cy w³adzy? Kolejne pytania. Czy idiot¹ jest przedstawiciel w³adzy,
który twierdzi, ¿e wysokie ceny gazu i pr¹du to wina Unii Europej-
skiej i Donalda Tuska, czy idiotami s¹ ludzie uznaj¹cy, ¿e to w³adza
jest winna i niekompetentna? Czy idiot¹ jest obywatel uznaj¹cy, ¿e
w³adza ogranicza demokracjê obywatelsk¹, czy te¿ idiotami s¹ ludzie
w³adzy likwiduj¹cy niezale¿no�æ sêdziów, wolnych mediów i insty-
tucji publicznych? Czy idiotami s¹ przedstawiciele w³adzy dbaj¹cy
o dobre samopoczucie antyszczepionkowców i niepodejmuj¹cy
skutecznej walki z koronawirusem, czy te¿ idiotami s¹ lekarze, wiru-
solodzy i du¿a czê�æ spo³eczeñstwa domagaj¹cy siê skutecznego dzia-
³ania w³adzy? Pytañ jest znacznie wiêcej. Na stawiane pytania ka¿dy
musi odpowiedzieæ sobie sam. Oczywi�cie, odpowiedzi bêd¹ ró¿ne
w my�l zasady �punkt widzenia zale¿y od punktu siedzenia�.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

GDZIE SĄ IDIOCI
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¯YCIE KULTURALNE
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP

KUTNOWSKI RARYTAS Prezentujemy Pañstwu kolejne fotogramy stron �kutnowskiego rarytasu� wydanego przez Stowarzyszenie Grupa Przy-
jació³ �od jutra� - �12 cnót niewie�cich� za miesi¹ce marzec - czerwiec.



¯YCIE FARMACEUTYCZNE
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¯YCIE REKLAMOWE

� Na terenie powiatu kutnowskiego nie ma zak³adu o duzym ry-
zyku powa¿nej awarii przemys³owej. Natomiast sa trzy zak³ady
o zwiêkszonym ryzyku. S¹ to dwie rozlewnie gazu propan-bu-
tan: SAGA-GAZ sp. z o.o. przy ul. Bohaterów Walk nad Bzur¹
w Kutnie i �Juz Gaz� w Wierzbiu. Ponadto podobny zak³ad to
�TAP� Kutno sp. z o.o. przy ul. Poprzecznej, producent paszo-
wego i technicznego siarczanu miedzi (!).
� Ponadto Komenda Powiatowa PSP w Kutnie wyodrêbni³a 25
podmiotów, w których zdarzenie mo¿e wyj�æ poza zak³ad.
� G³ównie przez Kutno przewo¿one s¹ (kolej¹ i samochodami)
toksyczne �rodki przemys³owe, w tym PKN Orlen w P³ocku.
� Przez teren powiatu przebiega ruroci¹g paliwowy P³ock -
Ostrów Wielkopolski, gazoci¹g wysokiego ci�nienia oraz krajo-
wa linia wysokiego napiêcia 220 kV Konin - Sochaczew.
� Na naszym terenie dzia³a wiele stacji paliw i tankowania ga-
zem LPG.
� S¹ prowadzone postêpowania prokuratorskie wobec sk³adowi-
ska odpadów niebezpiecznych, których w³a�ciciele mimo unie-
wa¿nienia pozwoleñ (lub ich wyga�niêcia) ich nie zlikwidowali.
� Co ciekawe, najpowa¿niejsze zagro¿enie powodziowe wystê-
puje w Kutnie (50 ha) od lewego brzegu Ochni do ulic: £¹ko-
wej, Wygody, Narutowicza, Kiliñskiego, ksiêdza J. Popie³uszki,
Podrzecznej, Aleje ZHP, Warszawskiego Przedmie�cia. Wzd³u¿
prawego brzegu obszar zagro¿enia liczy 60 ha, a dotyczy to ulic:
Raszewskiej, Majdany, Mickiewicza, Kopernika, Jagielloñskiej,
3 Maja, Rychtelskiego, £¹koszyñskiej, Têczowej.
� Ju¿ 42 obiekty produkcyjno-us³ugowe s¹ pod³¹czone do Cen-
trum Alarmowania KP PSP w Kutnie.
� W 2021 r. w powiecie kutnowskim �wyst¹pi³o� 1.621 po¿arów
(w 2020 r. - 1.099). Miejscowych zagro¿eñ by³o 1.195 (751),
a fa³szywych alarmów a¿ 116 (96).
� Na szczê�cie w strukturze po¿arów minimalnie wyst¹pi³y bar-
dzo du¿e (2), a du¿ych nie by³o wcale.
� W 2021 r. najwiêcej po¿arów oczywi�cie by³o w mie�cie Kut-
nie - 103, ¯ychlinie - 56, Kro�niewicach - 36, Strzelcach - 26,
Bedlnie i Krzy¿anowie - po 22, w gminie Kutno -17, Nowych
Ostrowach - 11, D¹browicach - 8, £aniêtach - 5, Oporowie - 4.
� Ciekawe, ¿e nadal obowi¹zuje nagroda 2.000 z³ wójt gminy
D¹browice za ujawnienie piromana, któremu przypisuje siê trzy
podpalenia!
� G³ówn¹ przyczyn¹ po¿arów w powiecie kutnowskim w 2021 r.
by³a nieostro¿no�æ osób doros³ych. Brak - a¿ dziwne - nieostro¿-
no�ci �ma³olatów�!

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
W KUTNOWSKIEM (skrót)

Rz¹d uwierzy³, ¿e uda mu siê tanio kupiæ gaz na gie³dzie i ¿e
bêdzie tam zawsze kupowa³ tanio.
Z Waldemarem Pawlakiem, przewodnicz¹cym Rady Naczelnej
PSL, rozmawia Robert Walenciak

- Kto nam funduje tak drogi gaz? Putin? Ameryka? Speku-
lanci? A mo¿e my sami?

- Dwa gtówne czynniki na to siê sk³adaj¹. Pierwszy to sytuacja
na gie³dzie europejskiej, gdzie w transakcjach spot, tych natych-
miastowych, cena gazu poszybowa³a bardzo wysoko. A drugi
czynnik to b³êdy i brak profesjonalizmu po stronie decydentów,
zarówno rz¹dowych, jak i firmowych. Dlatego ¿e zmieniono
formu³ê zakupu gazu i ustalania ceny.

- To znaczy?

- Ca³kowicie zrezygnowano z zasady kszta³towania cen w for-
mule d³ugoterminowych kontraktów, opartych na cenie ropy
naftowej. Zdecydowano siê na wariant powi¹zania cen gazu
z cen¹ gie³dow¹. Gdyby w obecnych warunkach zastosowaæ cenê
opart¹ na formule, któr¹ stosuje siê w d³ugoterminowych kon-
traktach, zale¿n¹ przede wszystkim od ceny ropy naftowej, to
megawatogodzina gazu kosztowa³aby nas ok. 100 z³. A kosztuje
ok. 400 z³.

- Ta zmiana formu³y rozliczania cen na gie³dow¹ nast¹pi³a
w roku 2020. Ale PGNIG chwali³o siê, ¿e z tego powodu spó³ka
zarobi³a 6 mld z³. Tyle zwróci³ jej Gazprom.

- To by³ efekt postêpowania arbitra¿owego, które zosta³o rozpo-
czête w roku 2014, jeszcze za rz¹du PO-PSL. Postêpowanie
zakoñczy³o siê w 2020 r. Rz¹d PiS zmieni³ zasady i zdecydowa³
siê w rozliczeniach z Gazpromem na formu³ê opart¹ na cenach
transakcji spot, czyli bie¿¹cych cenach gie³dowych. W tej formule
ró¿nica w rozliczeniach za lata 2014-2020 by³a korzystniejsza
o ok. 1.5 mld dol., czyli 6 mld z³. Za okres sze�ciu lat. Czyli o 1 mld
z³ rocznie. Niestety, od po³owy 2020 r. gaz w transakcjach
natychmiastowych zacz¹³ gwa³townie dro¿eæ. l w ci¹gu pó³tora
roku, od potowy 2020 r. do grudnia 2021 r., ceny gie³dowe tak
posz³y w górê, ¿e PGNiG, w stosunku do ceny, która by³aby oparta
na �redniej cenie ropy z trzech poprzednich kwarta³ów, musia³o
zap³aciæ ok. 16 mld z³ wiêcej, czyli 4 mld dol. PGNiG zyska³o
6 mld z³, a potem straci³o 16 mld z³. (...)

W naszej sieci oko³o jednej czwartej to gaz krajowy. On te¿
dziwnym trafem zdro¿a³ czterokrotnie.

Przegl¹d nr 7 (1153), 7-13.02.2022 r.

GAZOWE FOBIE
I PRZESĄDY PiS−u

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Poprzez dzia³ania podjête na innowacji uczniowie rozwijaj¹ logiczne
my�lenie, motorykê ma³¹ poprzez manipulowanie mniejszymi i wiêk-
szymi elementami z Darów Zabawy, ucz¹ siê odczytywania symboli
i wspó³pracy w grupie. Klasy drugie bior¹ udzia³ w zajêciach pt. �Jesieñ,
zima, wiosna, lato - detektyw Froebel na tropie czterech pór roku�.
Innowacja o charakterze przyrodniczym ma na celu rozwijaæ zaintere-
sowania przyrod¹, zwiêkszyæ ludzk¹ wra¿liwo�æ do natury oraz rozwijaæ
umiejêtno�æ logicznego my�lenia. Uczniowie poszerzaj¹ swoj¹ wiedzê,
która oscyluje wokó³ czterech pór roku. Stawiane s¹ równie¿ przed nimi
problemy, które maj¹ okazjê rozwi¹zywaæ w grupie poprzez burzê mó-
zgów. Uczniowie korzystaj¹ nie tylko z klocków Froebla, ale równie¿
prowadz¹ obserwacje i robi¹ do�wiadczenia. Fredrich Froebel by³ pio-
nierem w my�leniu o edukacji i rozwoju dziecka. Wed³ug niego ka¿de
jest indywidualno�ci¹ oraz czê�ci¹ otaczaj¹cego je �wiata. Dzieci zas³u-
guj¹ na szacunek, równie¿ dziecko powinno szanowaæ innych i przyrodê.
Uwa¿a³, ¿e �rodowisko, w którym nauczamy, jest ogródkiem, gdzie
rosn¹ce ro�liny to dzieci. Nauczyciel pe³ni rolê ogrodnika, który dba o ich
rozwój. W³a�nie dlatego podczas zajêæ korzystamy z koncepcji Friedricha
Froebla �Dar Zabawy�, który dodatkowo urozmaica lekcje. Pedagog s³y-
n¹³ tak¿e z mi³o�ci do przyrody, co jest jednym z celów zajêæ: pobudziæ
w uczniach mi³o�æ do natury.        /SP 6/

ZAFREBLOWANA „SZÓSTKA”
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(...) Do wojny ludno�æ miasta Kutna liczy³a przesz³o 25.000 osób,
w tym ¯ydów by³o oko³o 8.000. Ludno�æ ¿ydowska w swej
mniejszo�ci sk³ada³a siê ze stanu kupieckiego i to przewa¿nie
drobne kupiectwo - dalej du¿y od³am stanowi³o drobne rzemios³o,
przewa¿nie stolarze, krawcy i szewcy, by³o kilkunastu m³ynarzy,
pracuj¹cych w m³ynach dzier¿awionych, jeden m³yn by³ w³asno-
�ci¹ ¿ydowsk¹, by³a jedna s³odownia ¿ydowska, dwie fabryki
cykorii, jeden browar. Inteligencji pracuj¹cej by³o siedmiu lekarzy,
dwóch adwokatów, kilku in¿ynierów, kilku buchalterów, urzêd-
ników itd. Du¿a rektyfikacja spirytusu (jedna z dwóch w Polsce)
nale¿a³a do ¯ydów i kierowana by³a przez in¿ynierów ¯ydów.
Nadto by³o kilku rolników, prowadz¹cych plantacje ogrodniczo-
kwiatowe. Plantacja ró¿ o �wiatowej s³awie. W Kutnie by³o gim-
nazjum ¿ydowskie i pañstwowa szko³a powszechna dla dzieci
¿ydowskich. (...)
(...) GHETTO! Na dwa tygodnie przed pamiêtnym dniem zamkniê-
cia ¯ydów w Ghetcie zaobserwowano przygotowania czynione
na terenie dawnej fabryki cukru �Konstancja�, a przede
wszystkim odrutowanie ca³ego terenu. Domys³y by³y ró¿ne.
Wreszcie pewnego, niedzielnego dnia miesi¹ca czerwca zabro-
niono ludno�ci polskiej wychodziæ z domu, a wszystkim ¯ydom
rozkazano przenie�æ siê z dobytkiem, który daje siê przenie�æ,
do obozu �Konstancja�. Na ten cel sprowadzono pewn¹ ilo�æ
furmanek z okolic i wszystkie konie i wozy w posiadaniu ¯ydów
zu¿yte zosta³y do transportu cz¹stki mienia ¯ydów do obozu.
¯ydzi zabrali ze sob¹ ró¿ne przedmioty potrzebne i nieu¿yteczne,
po prostu to, co w tym chaosie wpad³o im w rêce i co w danej
chwili uwa¿ali za cenne i wa¿ne. ̄ yd Kap³an zabra³ ze sob¹ cztery
krowy, inny konie, inny znowu drób, kozy itp. I tak w jednym
domu zostali jak byd³o wpêdzeni do Ghetta - otoczonego drutem
kolczastym. W bramie wjazdowej by³a �Wacha� pod kierownic-
twem dwóch wachmistrzów ¿andarmerii - posterunki ¿andarmów
pilnowa³y ca³ego terenu z zewnêtrznej strony. Warunki straszne,
oko³o 8.000 osób zosta³o st³oczonych na terenie fabryki i piêciu
bloków mieszkalnych, gdzie uprzednio ¿y³o do dwustu ludzi.
Nic te¿ dziwnego, ze t³ok by³ du¿y - ludzie wykorzystywali ka¿de
pomieszczenie jak piwnice, stajnie, obory, kurniki w celu usta-
wienia ³ó¿ek.
Pocz¹tkowo ¿yli z zapasów przywiezionych, zarabiali z rzemios³a
i handlu wymiennego. Przydzia³y by³y sk¹pe - tylko kartofle
i chleb. Przy tym ceny tych¿e artyku³ów by³y niewspó³miernie
wy¿sze, i tak cena kartofli poza Ghettem 5 pf, a w Ghetcie 40 pf
itd. Ale pocz¹tkowe zapasy starczy³y i ¿y³o siê w pierwszych
miesi¹cach wzglêdnie dobrze - ale gdy nasta³y pierwsze miesi¹ce
zimne, zgroza w ca³ej pe³ni poczêta siê szerzyæ w postaci epide-
mii tyfusu plamistego, który tej pierwszej zimy poch³ania po
kilka osób dziennie. Nie by³o prawie jednostki, która by unik³a
przej�cia choroby tyfusu. O ile, nieliczne jednostki, które uchro-

ni³y siê w pierwszej fazie, przesz³y tê chorobê nêdzy i brudu
w nastêpnej fali epidemii w zimie roku 1941/42.
Zimno by³o najdotkliwsz¹ plag¹, wêgla w ogóle nie by³o, drzewo,
torf w znikomej ilo�ci. Z zewn¹trz nic nie przychodzi i tylko
przez dewastacje wewn¹trz mo¿na by³o doj�æ do posiadania belek,
rusztowania czy te¿ sk¹pego drzewostanu. Spora ilo�æ miêsa
i t³uszczu przychodzi³a drog¹ szmuglu. Proceder ten po³¹czony
by³ z wielkim niebezpieczeñstwem. Wielu ¯ydów przyp³aci³o
¿yciem - ponosz¹c �mieræ podczas przechodzenia przez druty,
a tak¿e w czasie egzekucji. Przy tym by³ wypadek skazania na
�mieræ Polaka, który wspó³pracowa³ w szmuglu miêsa, i równo-
cze�nie czterech ¯ydów - odbiorców jego towaru.
W Ghetcie rz¹dy sprawowa³ Judenrat, na czele którego stali Gold-
man, Frankensteinowie bracia.
Rok 1941 zasta³ ju¿ ludno�æ Ghetta znacznie uszczuplon¹, bo
jak z oryginalnego spisu (ksiêga przekazana do Komisji histo-
rycznej) zmniejszy³a siê ilo�æ ̄ ydów z 8.000 do 6.500. Rok 1941
stal pod znakiem wielkiej �miertelno�ci na tle niedo¿ywienia,
z³ych warunków higienicznych, a wiêc du¿a �miertelno�æ w�ród
dzieci, gru�lica itd. (statystyka �miertelno�ci opracowana dok³ad-
nie i przes³ana do Komisji Historycznej - orygina³y kart zgonu
za³¹czone). Chowanie trupów odbywa³o siê w makabryczny spo-
sób. Wózek piekarski s³u¿y³ do przewo¿enia na cmentarz - dwaj
grabarze, wo�nica i ¿andarm niemiecki byli asyst¹ w ostatniej
drodze mêczonych ofiar ¿ydowskich. Przy du¿ej ilo�ci niebosz-
czyków, ³adowanie nastêpowa³o w sposób zwyk³ego wrzucania
trupów w formie stosów, tak i¿ niejednokrotnie prze³adowany
wóz nie domyka³ siê, a wstrz¹sane w czasie jazdy trupy obija³y
siê o siebie, zw³aszcza g³owy jak pi³ki odbijane w górê spada³y
uderzaj¹c jedna o drug¹.
¯ydzi w obrêbie Ghetta prócz innych plag, musieli znosiæ to, ¿e
byli celem harców rozbestwionych ¿andarmów. Niejednokrotnie
np. w czasie odbioru chleba, kiedy zbiera³a siê kolejka po od-
biór, strzela³ w t³um, rani¹c lub k³ad¹c trupem kilka osób. Innym
razem do spêdzaj¹cych krowy dwóch ch³opców, pijany ¿andarm
strzela jak do celu, k³ad¹c ich obu trupem. Ale ¿ycie jest silne,
p³ynie naprzód mimo plag i m¹k. S¹ warsztaty, jest handel, s¹
nawet dwie herbaciarnie, czy te¿ restauracja, jak kto chce je
nazwaæ. A nawet, jak niektórzy twierdz¹, u Fuchsa dostaæ mo¿na
by³o g¹ski pieczone i wódkê. Je�li chodzi o ¿ycie kulturalne, to
nie przejawia³o ono wielkiej ¿ywotno�ci. Nie mo¿emy, mimo
przes³uchania ca³ego szeregu �wiadków, naturalnie spo�ród
Polaków, bo ¯ydów �wiadków nie pozostawi³ Niemiec, trafiæ na
�lad jakiego� specyficznego folkloru, czy pie�ni - jakkolwiek
stwierdzili�my, ¿e pie�ñ Ghetta, smêtna pie�ñ tragedii, bólu, mêki
i rozpaczy, niepewnego jutra, rozbrzmiewa³a na ustach grup
id¹cych, czy te¿ powracaj¹cych z pracy. Grupy robotników
wyprowadzane by³y do roz³adunku lub prze³adunku na dworzec
towarowy. ¯ydzi garnêli siê przede wszystkim do pracy przy wêglu,
bo to pozwala³o im zdobyæ kawa³ek wêgla, tak wa¿nego czynnika
do przetrwania zimna i ugotowania strawy. ¯ycie sz³o - a pewn¹

ulgê w przerwaniu tych ciê¿kich chwil by³o ³apownictwo. Wach-
mistrz �Wasza� bra³ sta³¹ ³apówkê 200 marek dziennie, za tole-
rowanie pewnych objawów szmuglu, który nawet w jednym
procencie nie móg³ zaspokoiæ potrzeb Ghetta.
Nastaje zima 1941/42 rok. Je�li do tej pory by³o �le, to teraz
g³êbia tragedii siê powiêkszy³a - smutek, g³ód, ponury nastrój,
a przede wszystkim �mieræ! Nie ma tyfusu w tak strasznym stop-
niu, ale �mieræ dziesi¹tkuje zastêpy - a zimno i g³ód jest straw¹
codzienn¹ (w tym tak smutnym po³o¿eniu, w�ród skrajnej nêdzy,
zaczyna w coraz wyra�niej zaznaczaj¹cych siê konturach, wyrasta
wersja, wersja zdawa³a siê zupe³nie nieprawdopodobna, niedo-
stêpna dla przeciwnej mentalno�ci. Wie�æ, ¿e i ta wegetacja i to
nêdzna, nie daje spokoju hydrze germañskiej - ¯ydzi skazani s¹
na �mieræ. Ju¿ mówi siê o Kole, K³odawie, Grabowie, Kro�nie-
wicach - niebezpieczeñstwo siê - groza nadchodzi i wreszcie
dociera do Ghetta w Kutnie. Po³owa marca, a �ci�le 19 marca
1942 roku jest pocz¹tkiem koñca ¯ydów w Ghetcie Kutno. Nie
ma targów, kto pierwszy, kto drugi, system i organizacja to prym
nawet w brutalno�ci i mordzie. Id¹ ¯ydzi Kutna w kolejno�ci
alfabetu jedni za drugimi od 300 do 400 dziennie. Samochodami
i bez zbytniego obci¹¿enia tobo³ami. Za to �przesiedlenie w za-
�wiaty� p³ac¹ podatek od g³owy. Wysoko�ci tego podatku nie
mo¿emy ustaliæ, zeznania sprzeczne, 10-12 marek, inni twierdz¹,
¿e nawet 20 marek. Je�li chodzi o starszyznê, to wykoñczyli ich
na miejscu przez rozstrzelanie. Przewodnicz¹cemu Judenratu
kazali podaæ sobie szklankê wody i gdy ten niós³ j¹, w perfidny
sposób po³o¿yli go trupem przez wystrza³ w ty³ g³owy. Reszta
egzekucji odbywa³a siê za terenem fabrycznym. Policja rozstrze-
lana zosta³a po wystrzelaniu wszystkich.
Po tych czynach sprowadzeni zostali 40 ¯ydów z £odzi (sami
mê¿czy�ni), u¿yci zostali do sprz¹tniêcia i sortowania pozosta-
lego mienia. Byli oni do wrze�nia 1942 roku, a wiêc przez pó³
roku. Po ukoñczeniu pracy, gdy ju¿ l¹dowano ich do transportu
powrotnego wydarzy³ siê nastêpuj¹cy wypadek. Jeden ze wspo-
mnianej grupy ukry³ siê w nadziei ucieczki. Znale�li go, za karê
musieli dwa razy przemaszerowaæ miedzy dwustronnym rzêdem,
po trzech z ka¿dej strony uzbrojonych w sêkate kije i otrzymy-
wali razy po g³owie. Kilku od ran pad³o i trzeba by³o ich wrzuciæ
do auta, nie byli w stanie o w³asnych si³ach trzymaæ siê na nogach.
Po odje�dzie robotników Gestapo uczyni³o poszukiwania na
w³asn¹ rêkê w murach i skrytkach za skarbami. Po nich dalsze
poszukiwania prowadzi³a policja i magistrat. W koñcu teren
zosta³ oddany do u¿ytku fabryki cukru na sk³ady. Pierwsze, co
ludno�æ cywilna wkraczaj¹ca na teren by³ego Ghetta zauwa¿yæ
mog³a, to rozrzucony sprzêt domowego u¿ytku, stara podarta bie-
lizna, stare ³achy, podarta po�ciel, nieprzemierzone masy papie-
rów, ksi¹¿ek, do³y wykopane w poszukiwaniu skarbów. To by³o
pozosta³o�ci¹ o�miotysiêcznego osiedla ¿ydowskiego w Kutnie. (...)
Bo¿ena Gajewska, Z akt �ledztwa w sprawie zamordowania przez
hitlerowców ... [w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom XX,
TPZK, kutno 2016

Z AKT ŚLEDZTWA

J.K. JANOWSKIEGO, B. CZ£ONKA I SEKRETARZA RZ¥DU
NARODOWEGO W POWSTANIU 1863-1864 r. PAMIÊTNIKI O PO-
WSTANIU STYCZNIOWEM, TOM I, (STYCZEÑ - MAJ 1863 r.)
WYDANY Z ZASI£KU WYDZIA£U NAUKI MINISTERSTWA
W. R. i O. P, LWÓW 1923, STARANIEM KOMITETU JUBILEUSZO-
WEGO OBCHODU 50 i 60 ROCZNICY POWSTANIA 1863 r.
Rz¹d Tymczasowy, od chwili opuszczenia Warszawy przez nastêpne blisko
cztery tygodnie, z powodu okoliczno�ci, które ni¿ej opisywaæ bêdê, nie
mia³ ¿adnego wp³ywu na rozwój powstania w jego pierwszych chwi-
lach. Wszystko, co tylko w tym przeci¹gu czasu siê sta³o, wychodzi³o
z Komisyi wykonawczej. O tych dzia³aniach nie mieli�my nawet ¿adnej
wiadomo�ci. Nie wiedzieli�my tak¿e, jakie by³y wyniki pierwszego
ruchu powstañczego. W nastêpuj¹cem teraz opowiadaniu bêdê móg³
mówiæ tylko o wypadkach, o których sam bezpo�rednio siê dowiedzia-
³em lub w których sam bra³em udzia³.
We czwartek, 22 stycznia, wyjechali�my z Warszawy o godzinie 5 po
po³udniu poci¹giem drogi ¿elaznej warszawsko-bydgoskiej przez Skier-
niewice, £owicz do Kutna. Zebrali�my siê wszyscy na dworcu, t.j. Awejde,
Majkowski, Mikoszewski, ja z ¿on¹, oraz dwaj bracia Juliusz i Euge-
niusz Kessierowie, którzy mieli jechaæ z nami jako ludzie zaufania do
szczególnych poruczeñ Nie zbli¿ali�my siê do siebie, ¿eby nie zwróciæ
uwagi. Dopiero w wagonie znale�li�my siê razem. Bracia Kessierowie
byli doskonale znani i mnie i mej ¿onie, gdy¿ spotykali�my siê z nimi na
przyjêciach u p. Tolkemitów. Eugeniusz nadto by³ koleg¹ szkolnym
i przyjacielem brata mego W³adys³awa. Dopiero oko³o 12. w nocy
stanêli�my na miejscu w Kutnie. W miasteczku by³a cisza zupe³na, led-
wie�my siê dostukali do jakiej� ober¿y, niby to hotelu i jako tako siê
pomie�cili.
By³a to w³a�nie niemal godzina wybuchu powstania. W powstaniu naro-
dowem powodzenie pierwszej chwili, udanie siê lub nieudanie pierw-
szego zamachu jest niemal decyduj¹cem o losach dalszej walki.
Wiedzieli�my doskonale, ¿e powstanie przez zbyt gwa³towne, a nieroz-
tropne agitowanie poprzednich przed nami kierowników z jednej, a przez
proskrypcyê Wielopolskiego z drugiej strony, musia³o byæ przy�pieszo-
nem i dlatego niezupe³nie dostatecznie przygotowaniem. W takich wiêc
warunkach i okoliczno�ciach korzy�ci, jakie mogli�my otrzymaæ nad
nieprzyjacielem w pierwszej chwili, by³y bardzo wa¿ne: podnosi³y
ducha, wzmacnia³y i krzepi³y odwagê, zachêcaj¹c do dalszych bojów.
Dla lepszego i pewniejszego powodzenia naczelnicy województw mieli
polecone, by si³ swoich nie rozdrabniali na bezu¿yteczne ataki na wiele
punktów, ale je raczej koncentrowali na punkta wa¿niejsze, daj¹ce wiêksz¹
pewno�æ zwyciêstwa. Pomimo to jednak ze wzglêdu na s³abe zapasy
broni i amunicyi, nie mo¿na by³o byæ pewnym powodzenia. Doskonale,
powiadam, wiedzieli�my i znali�my stan i dlatego w g³êbi dusz naszych
nie by³o tej pewno�ci i wiary w siebie, jaka w takich razach jest konieczn¹.
Wyja�ni³em wy¿ej dok³adnie wszystkie motywa, które nas sk³oni³y do
zadecydowania powstania przekonania tego nie zmienili�my ani na chwilê

POWSTANIE STYCZNIOWE
i dzi� jeszcze jestem przekonany, ¿e inaczej Komitet Centralny, bez �ci¹-
gniêcia na siebie zarzutu zdrady sprawy przez zabicie na d³ugi czas wszel-
kich robót i prac w tym duchu i kierunku, w jakim je prowadzi³, inaczej
zrobiæ nie móg³. Maj¹c zatem to silne przekonanie, ¿e�my dope³nili obo-
wi¹zku obywatelskiego i narodowego, jakkolwiek niespokojni o los
i powodzenie powstania, w sumieniu byli�my spokojni i na wszystkie
wypadki przygotowani. O tem, co nas osobi�cie spotkaæ mo¿e, nie my-
�leli�my zupe³nie, bo i pod tym wzglêdem byli�my przygotowani na
najgorsze. Wiedzieli�my, ¿e, je¿eli Moskale zwyciê¿¹, po³o¿ymy g³owy
nasze b¹d� to z ich r¹k, b¹d� te¿ z r¹k samej organizacyi, która bardzo
naturalnie, choæ nies³usznie, musia³aby Komitetowi Centralnemu,
a szczególniej nam, jako uchwalaj¹cym powstanie, przypisaæ niepowo-
dzenie i za¿¹daæ rachunku. Z ca³¹ �wiadomo�ci¹ tych wszystkich ewen-
tualno�ci oczekiwali�my wiadomo�ci o wynikach pierwszego ruchu.
Nazajutrz raniutko zameldowali�my siê naczelnikowi miasta Kutna,
Józefowi Zegliñskiemu.
Nie zdradzaj¹c zupe³nie naszego charakteru politycznego, o�wiadczyli�my
tylko, ¿e Komitet Centralny wys³a³ nas do Kutna i rozkaza³ nam tu ocze-
kiwaæ dalszych rozkazów. Gdy na poparcie twierdzenia naszego, nie
mogli�my okazaæ ¿adnych innych dowodów, jak tylko krótkie polecenia,
które�my naturalnie sami sobie na blankietach z pieczêci¹ Komitetu
Centralnego napisali, ¯egliñski ostro¿ny, co tylko na jego pochwa³ê
zaliczyæ mogli�my, za¿¹da³ od nas wykonania zwyk³ej przysiêgi, któr¹
wszyscy nale¿¹cy do organizacyi wykonywaæ musieli. Przez wykonanie
tego ¿¹dania zyskali�my najzupe³niejsze zaufanie �egliñskiego. Przede
wszystkiem ¯egliñski o�wiadczy³ nam, ¿e w ober¿y razem mieszkaæ nie
mo¿emy i musimy siê rozdzieliæ i rozporz¹dzi³, ¿ebym ja z ¿on¹ pozosta³
u niego, Awejdego i Majkowskiego kaza³ odwie�æ do dzier¿awcy, miesz-
kaj¹cego za miastem, za� tylko obaj Kessierowie pozostali w ober¿y, bo
ks. Mikoszewski ulokowa³ siê u proboszcza. Na zarz¹dzenie to zgodzi-
li�my siê zupe³nie. Nazwisk naszych nie ukrywali�my, gdy¿ paszporta
i owe polecenia by³y na rzeczywiste nazwiska wydane. Przyjêcie i postê-
powanie �egliñskiego by³o nadzwyczaj go�cinne i serdeczne. Podano
nam �niadanie, do którego wysz³y tak¿e pani Zegliñska i jej matka. Po
�niadaniu, gdy siê panie oddali³y, ¯egliñski powiadomi³ nas o sytuacyi
w mie�cie. Jakkolwiek odebra³ od komisarza województwa Mazowiec-
kiego, Stanis³awa Frankowskiego, uwiadomienie o maj¹cem nast¹piæ
powstaniu, jednak¿e nie zdo³a³ poczyniæ dostatecznych przygotowañ
i ¿e na to potrzebuje jeszcze parê dni czasu, ¿e Frankowski obieca³ przy-
s³aæ oficerów, których tu na miejscu nie ma, lecz dot¹d nikt nie przyby³.
Za³oga moskiewska sk³ada³a siê z kilku ¿andarmów, jednej sotni koza-
ków i komendy inwalidów oko³o 50 ludzi. Kozacy stali za miastem
w barakach umy�lnie dla nich zbudowanych, strze¿onych zwykle w dzieñ
i w nocy przez dwóch szyldwachów; komenda inwalidów zajmowa³a
koszary w mie�cie, które s³u¿y³y zarazem za wiêzienie. ¯egliñski liczy³,
¿e z samego miasta Kutna, jak ze wsi okolicznych z pomiêdzy oficyali-
stów dworskich, do organizacyi nale¿¹cych, mo¿e stan¹æ do boju oko³o
100 ludzi; ¿e na uzbrojenie posiada oko³o 20 sztuk broni palnej my�liw-
skiej, a dla reszty ma przygotowan¹ dostateczn¹ liczbê kos. Moskale do
tej chwili nic jeszcze nie wiedzieli o ruchu powstañczym, byli zupe³nie

spokojni i ¿adnych nadzwyczajnych �rodków ostro¿no�ci nie przedsiê-
brali. Gdy dopiero jednak od nas dowiedzia³ siê ¯egliñski, ¿e w³a�nie
noc miniona, z 22. na 23. stycznia, by³a przeznaczona na ogólne
powstanie w ca³ym kraju, wzi¹³ siê ra�nie do roboty, w czem starali�my
siê byæ mu pomocni. U³o¿yli�my wspólnie plan dzia³ania. Polega³ on na
napadzie nocnym na baraki kozackie. Celem napadu mia³o byæ przede
wszystkiem rozbrojenie kozaków, o ile mo¿na bez strza³u i bez rozlewu
krwi; dopiero w razie oporu, mia³a nast¹piæ bitwa. Po ubezw³adnieniu
kozaków, z broni¹ tu zdobyt¹, powstañcy mieli zaatakowaæ koszary
inwalidów. O ile wykonanie tego planu mog³o nie byæ trudnem w pierw-
szych dniach a¿ do niedzieli (dopóki Moskale byli zupe³nie spokojni
i nic nie przewiduj¹cy), o tyle potem okaza³o siê zupe³nie niepodobnem.
Przygotowania tymczasem zajê³y w³a�nie te dni najlepsze.
Punkt zborny dla powstañców naznaczony by³ za miastem w zabudowa-
niach jednego z mieszkañców. ¯egliñski bardzo gorliwie zajmowa³ siê
temi przygotowaniami. Panie, jego i moja ¿ona, przygotowywa³y ³adunki.
W niedzielê wieczorem wszystko ju¿ by³o gotowem, ludzie skonsygno-
wani i broñ na miejscu z³o¿ona, co�my wspólnie z Zegliñskim spraw-
dzili. Przyby³ tak¿e jaki� by³y oficer moskiewski, przys³any przez
Frankowskiego, znalaz³ siê te¿ jaki� by³y wojskowy w mie�cie. Nazna-
czyli�my zatem noc z poniedzia³ku na wtorek, t.j. z 26 na 27 stycznia na
wykonanie planu.
W niedzielê, 25 stycznia rano, przyjecha³ niespodzianie z Warszawy
W³adys³aw Dani³owski. Oprócz ustnego sprawozdania przywióz³ list od
Bobrowskiego. Ustnie udzieli³ nam wiadomo�ci niezupe³nie jasnych
o akcyach w Sandomierskiem i w Podlaskiem. O P³ocku nic jeszcze nie
wiedzieli w Warszawie. W ogóle o pierwszych chwilach powstania
w kraju nic jeszcze Dani³owski nie wiedzia³. Bobrowski donosi³, ¿e od
W³adys³awa Janowskiego nie by³o dot¹d ¿adnych wiadomo�ci; a ponie-
wa¿ mia³ o przybyciu do Pary¿a zawiadomiæ telegraficznie, wiêc przy-
puszcza, ¿e móg³ byæ albo na granicy, albo gdzie� dalej aresztowany;
dlatego ¿¹da³, ¿eby�my sporz¹dzili duplikat wezwania do Mieros³aw-
skiego, z którym Dani³owski powinien bezzw³ocznie pojechaæ do Pary¿a.
Uczynili�my to zaraz i tego samego dnia wieczorem Dani³owski odje-
cha³ kolej¹ do granicy, przez Aleksandrów i Berlin.
Duplikat, wrêczony Dani³owskiemu, by³ opatrzony t¹ sam¹ now¹ pie-
czêci¹ ³¹kow¹, co i orygina³ powieziony przez Janowskiego, bo pieczêæ
tê mieli�my ze sob¹ Oprócz tego duplikatu Dani³owski nie otrzyma³ nic
wiêcej, pojecha³ zatem w charakterze zwyk³ego kuryera z poleceniem
wrêczenia genera³owi danego mu duplikatu. By³y to te dwa dokumenta,
na które pó�niej Mieros³awski zawsze siê powo³ywa³ i na których opiera³
nieskoñczone swe pretensye do dyktatury. Dani³owski, wystêpuj¹c pó�-
niej w charakterze komisarza pe³nomocniczego Rz¹du uzurpowa³ sobie
to stanowisko.
Do samego wieczora w niedzielê by³ zupe³ny miêdzy Moskalami spo-
kój. Tymczasem w poniedzia³ek, dnia 26. stycznia, spostrzegli�my jaki�
miêdzy nimi niepokój. Kto� zawiadomi³ �egliñskiego, ¿eby siê mia³ na
baczno�ci, bo Moskale zwrócili ju¿ uwagê na zbieranie siê i ruch w owych
zabudowaniach za miastem, na punkt zborny przeznaczonych.
Studia i materia³y z dziejów Kutna i powiatu. Tom II/2012, Kutno 2012
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SAMO ¯YCIE SPORTOWE PRZE¯YCIE

PRZEDWOJENNI SPORTOWCYWSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

Jerzy Tru�ciñski, Ludzie kut-
nowskiego 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.
797-313-107
Likwidacja gospodarstwa (zabu-
dowa, maszyny - stó³ do rzepaku �Do
Clasa�, pole). Tel. 687-212-150
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

Król Mirosław
Lekkoatleta. Zawodnik KKS
�Parowóz� Kutno. Jeden z naj-
lepszych d³ugodystansowców
Kutna. W latach miêdzywojen-
nych startowa³ w zawodach
z mistrzem olimpijskim Janu-
szem Kusociñskim. Reprezen-
tant Kutna.

Król Tadeusz
Urodzony 9 lipca 1920 roku
w Kutnie. Zmar³ 18.08.1986
roku. Tenisista sto³owy kut-
nowskiego �Visu�, �Spójni�
Kutno i �Kutnowianki�.
Wspó³za³o¿yciel ZKS �Bu-
dowlani� Kutno. Dzia³acz
sportowy �Spójni�, �Kutno-
wianki� i kutnowskiej �Zapory�.

Krysiński Jan
Urodzony 24 czerwca 1912 r.
w G³êbokim. Zmar³ 7.03.1983
r. Pi³karz - obroñca. Zawodnik
kutnowskiego �Soko³a� (1928-
1934 ), pierwszoligowej �War-
szawianki� (1935-1939).
Reprezentant Kutna. Trener
pi³karzy RKS �Stal� Kutno
i �Kutnowianki�.

Kubicki Adam
Urodzony 23 grudnia 1920 r.
w Kutnie. Zmar³ 3.03.1994 r.
Wspó³za³o¿yciel Gimnazjal-
nego Klubu Sportowego �Vis�
Kutno. Koszykarz �Visu�.
Sêdzia koszykówki szczebla
centralnego. Cz³onek Zarz¹du
Podokrêgu Pi³kiNo¿nej
w Kutnie.

Kuchta Józef
Urodzony 1910 roku w Kutnie.
Zmar³ 3.03.1980 r. Pi³karz.
Zawodnik kutnowskiego
�Strzelca�. Dzia³acz sportowy
Klubu Sportowego �Strzelec�
Kutno.

Kurowicki Henryk
Dzia³acz sportowy kutnow-
skiego �Turu�. Wspó³za³o¿yciel
Milicyjnego Klubu Sportowego
�Gwardia� w Kutnie.

Kurowski Zbigniew
Urodzony 22 lipca 1926 roku
w Kutnie. Wspó³za³o¿yciel
GKS �Vis� Kutno. Pi³karz -
napastnik. Zawodnik �Visu�
(1945-194). Reprezentant
Kutna.

Lamczak Kazimierz
Pi³karz. Zawodnik kutnow-
skiego �Strzelca�. Reprezen-
tant Kutna. Lekkoatleta.
Zawodnik �Strzelca� Kutno.
Reprezentant Kutna.

Langiewicz Józef
Urodzony 2 stycznia 1919 roku
w Kutnie. Zmar³ 14.02.2003
roku. Pi³karz - napastnik. Wy-
chowanek KPW �Parowóz�
Kutno (1936-1939). Zawodnik
kutnowskich �Czarnych�
(1945-1949). Reprezentant
Kutna.

Langiewicz
Zygmunt
Urodzony 3 stycznia 1916 roku
w Kutnie. Pi³karz. Zawodnik
KPW �Parowóz� Kutno.
Reprezentant Kutna.

Lauk Aleksander
Pi³karz - bramkarz. Zawodnik
przedwojennych kutnowskich
klubów sportowych �Soko³a�
i �Strzelca�. Reprezentant
Kutna.

Dziêkujemy
PO¯EGNANIE Z POLICYJNYM MUNDUREM M£.INSP. JÓZEFA
POREDY - KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KUTNIE.
Po 30 latach s³u¿by z policyjnym mundurem po¿egna³ siê Komendant
Powiatowy Policji w Kutnie m³.insp. Józef Poreda odchodz¹c na zas³u-
¿on¹ emeryturê. 28 stycznia 2022 roku podczas uroczystej zbiórki szef
kutnowskich policjantów zda³ obowi¹zki na zajmowanym stanowisku
oraz po¿egna³ siê ze sztandarem jednostki. Panu Komendantowi ¿yczymy
wszelkiej pomy�lno�ci, realizacji osobistych zamierzeñ i nowych wyzwañ
na emeryturze. Dzisiejszy dzieñ z pewno�ci¹ na d³ugo zapisze siê w pa-
miêci nie tylko policjantów z kutnowskiej Komendy, ale przed wszystkim
m³.insp. Józefa Poredy, który po 30 latach s³u¿by w Policji odszed³ na
emeryturê. Uroczyste po¿egnanie Komendanta odby³o siê 28 stycznia
2022 r. w siedzibie kutnowskiej jednostki, które z uwagi na ogranicze-
nia zwi¹zane z trwaj¹cym stanem pandemii mia³o charakter kameralny,
z zachowaniem wszelkich zasad re¿imu sanitarnego. Na uroczysto�ci
obecny by³ insp. Tomasz Olczyk - I Zastêpca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w £odzi, Daniel Kowalik � Starosta Powiatu Kutnwskiego,
Jacek Boczkaja - Zastêpca Prezydenta Miasta Kutna, Prokurator Rejonowy
w £êczycy - Andrzej Pankiewicz, Zastêpca Prokuratora Rejonowego
w Kutnie - Przemys³aw Kaczmarek, Komendant Powiatowej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Kutnie - Starszy Brygadier Marek Myszkowski, dele-
gacja kadry kierowniczej komend miejskich i powiatowych garnizonu
³ódzkiego, komendanci komisariatów, kadra kierownicza oraz funkcjo-
nariusze i pracownicy kutnowskiej Komendy. Na pocz¹tku uroczysto�ci
odczytano rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji
w £odzi nadinsp. S³awomira Litwina o zwolnieniu ze s³u¿by z dniem
29 stycznia 2022 roku m³. insp. Józefa Porede, po którym nast¹pi³o
po¿egnanie Komendanta ze Sztandarem jednostki. M³.insp. Józefa Poredê
po¿egna³ I Zastêpca Komendanta Wojewódzkiego Policji w £odzi
inspektor Tomasz Olczyk, który w swoim wyst¹pieniu w serdecznych
s³owach wypowiada³ siê o odchodz¹cym na emeryturê Komendancie.
Podkre�li³ jego profesjonalizm, zaanga¿owanie i chêæ niesienia pomocy.
Gratulacje i podziêkowania za okres owocnej s³u¿by i wspó³pracy oraz
¿yczenia pomy�lno�ci i realizacji osobistych planów z³o¿yli rownie¿
pozostali zebrani go�cie. M³.inspektor Józef Poreda podziêkowa³ wszyst-
kim za lata dobrej wspó³pracy, przychylno�æ, a tak¿e pomoc w realizacji
ró¿nych przedsiêwziêæ. Szczególne podziêkowania skierowa³ do osób,
z którymi mia³ kontakt na co dzieñ, czyli kadry kierowniczej, funkcjo-
nariuszy oraz pracowników kutnowskiej komendy. W imieniu wszyst-
kich funkcjonariuszy i pracowników jeszcze raz dziêkujemy Panu
Komendantowi za wspó³pracê i  ¿yczymy realizacji ¿yciowych planów,
du¿o zdrowia, spe³nienia marzeñ oraz chwil wype³nionych spokojem
i rado�ci¹. Pe³ni¹cym obowi¹zki Komendanta Powiatowego Policji
w Kutnie zosta³ dotychczasowy I Zastêpca Komendanta Powiatowego
Policji w Kutnie - m³. insp. Pawe³ Ciechanowski.
Drogowe kolizje
31 stycznia 2022 roku oko³o godzinie 14:25 na A1 w okolicach miej-
scowo�ci Niedrzew Drugi dosz³o do kolizji. Kieruj¹cy Peugeot 37-letni
mê¿czyzna nie dostosowa³ prêdko�ci do warunków panuj¹cych na drodze
i najecha³ na ty³ pojazdu Volvo, którym kierowa³ 43-latek. Kierowcy
byli trze�wi i na szczê�cie zakoñczy³o siê na lekkich obra¿eniach, któ-
rych dozna³ kierowca Peugeota. Przypominamy, i¿ od pocz¹tku 2022
roku wprowadzony zosta³ nowy taryfikator mandatów karnych, który
przewiduje surowsze kary za pope³nione wykroczenia drogowe. W tym

przypadku 37-letni kierowca za swoje nieodpowiedzialne zachowanie
otrzyma³ mandat karny wysoko�ci 3 tysiêcy z³otych i 6 punktów kar-
nych. Pamiêtajmy konsekwencje takiego zachowania niejednokrotnie
mog¹ byæ tragiczne w skutkach. Apelujemy o wiêksz¹ ostro¿no�æ na
drodze zw³aszcza przy obecnie panuj¹cych trudnych warunkach drogo-
wych. Bezpieczeñstwo, a co za tym idzie, nasze zdrowie i ¿ycie - le¿y
w naszych rêkach.

Przepisy ruchu drogowego obowi¹zuj¹
Policjanci ruchu drogowego kutnowskiej Komendy zatrzymali do kon-
troli Volkswagena Passata, który przekroczy³ prêdko�æ w obszarze
zabudowanym o 56 km/h. Kierowca dosta³ mandat w wysoko�ci 1.500
z³otych i 10 punktów karnych. Dodatkowo mê¿czyzna straci³ prawo jazdy.
Nie przestrzegaj¹c przepisów ruchu drogowego czêsto mo¿emy straciæ
wiêcej ni¿ tylko pieni¹dze. Policjanci dokonuj¹ pomiarów prêdko�ci
zarówno statycznie, jak i dynamicznie ze szczególnym uwzglêdnieniem
miejsc, gdzie najczê�ciej dochodzi do wypadków drogowych, których
przyczyn¹ jest nadmierna prêdko�æ. Nadal nie brakuje kierowców, którzy
³ami¹ przepisy, tym samym ryzykuj¹c zdrowie swoje i innych uczestni-
ków ruchu drogowego. 3 lutego 2022 roku w miejscowo�ci D¹bkowice
w gminie Strzelce policjanci z drogówki zatrzymali do kontroli kieruj¹-
cego Volkswagenem Passatem. Mê¿czyzna w obszarze zabudowanym
porusza³ siê z prêdko�ci¹ 106 km/h, czyli przekroczy³ dozwolon¹ prêd-
ko�æ a¿ o 56 km/h. Kierowca za pope³nione wykroczenie zosta³ ukarany
mandatem karnym w wysoko�ci 1.500 z³otych oraz otrzyma³ 10 punktów
karnych. 26-latek straci³ uprawnienia do kierowania samochodem na
3 miesi¹ce. Przypominamy, ¿e zmiany w taryfikatorze, które wesz³y
w ¿ycie 1 stycznia 2022 roku, wprowadzi³y miêdzy innymi wy¿sze kary
za wykroczenia polegaj¹ce na przekroczeniu prêdko�ci. Apelujemy
o ostro¿no�æ na drodze. Nadmierna prêdko�æ jest gro�na nie tylko dla
kieruj¹cych i ich pasa¿erów, ale równie¿ dla pieszych. W przypadku
potr¹ceñ pieszych, nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prêd-
ko�ci zmniejsza szanse prze¿ycia cz³owieka. Ka¿de nieodpowiedzialne
zachowanie za kierownic¹ mo¿e nie�æ za sob¹ powa¿ne konsekwencje.

Kradzie¿e nie pop³acaj¹
Pracownicy ochrony jednego z marketów na terenie Kutna ujêli z³odzieja
sklepowego, którym by³ 41-letni mê¿czyzna. Okaza³o siê, ¿e zatrzymany
ma na swoim koncie kilka kradzie¿y w tym samym sklepie. Dodatkowo
policjanci ujawnili przy mê¿czy�nie narkotyki, za co równie¿ nie uniknie
odpowiedzialno�ci. Za kradzie¿ grozi do 5 lat pozbawienia wolno�ci.
3 lutego 2022 roku oko³o godziny 9.30 kutnowscy policjanci zostali
poinformowani przez pracownika ochrony jednego z marketów na terenie
Kutna, ¿e ujêli mê¿czyznê, który dokona³ kradzie¿y wiertarko-wkrêtarki.
Monitoring sklepowy potwierdzi³ równie¿, ¿e 41-latek 30 stycznia 2022
roku dwukrotnie z terenu sklepu wyniós³ nie p³ac¹c za towar równie¿
narzêdzia budowlane. Straty oszacowano na ponad 1.300 z³otych. Sprawca
zosta³ przekazany policjantom. Podczas legitymowania mê¿czyzna
zachowywa³ siê nerwowo co wzbudzi³o podejrzenia mundurowych.
Policjanci pojechali z mê¿czyzn¹ na parking sklepowy, gdzie mia³
zaparkowany samochód. Podczas przeszukania pojazdu odnale�li jego
portfel, a w nim narkotyki. Wstêpne badanie potwierdzi³o, ¿e jest to
amfetamina w ilo�ci ponad 0,6 grama. Mê¿czyznê zatrzymano w poli-
cyjnym areszcie. 4 lutego 2022 roku us³ysza³ zarzut kradzie¿y, za co
grozi do 5 lat pozbawienia wolno�ci. Ponadto odpowie za posiadanie
substancji psychotropowej. Za to przestêpstwo grozi kara do 3 lat za
kratami.
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Micha³ Papiewski

Tak �mia³o mo¿na powiedzieæ i napisaæ o futbolowych zawodach
rozegranych w zawsze przyjaznej - nie tylko dla sportu - hali
Szko³y Podstawowej nr 1 w Kutnie (dyr Jaros³aw Koszañski).
Nie trzeba by³o nikogo namawiaæ, przekonywaæ. Wystarczy³o
humanitarne has³o - pomoc dla dzieci maj¹cych problemy ze
wzrokiem i zapewnienie im najwy¿szych standardów diagnostyki
- i w ci¹gu nieca³ych dwóch godzin by³ akces o�miu druzyn do
turnieju w ramach Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy. Wszy-
scy (oko³o 200 osób) grali spo³ecznie i z wielkim pietyzmem
anga¿owali siê w temat, co dzi� nie nale¿y do codzienno�ci. Nie-
jednokrotnie, patrz¹c na uczestników, pojawia³a siê ³ezka w oku.
Chcia³oby siê rzec - przecie¿ tak powinno byæ zawsze.
W meczach grupowych (grano 1 x 15 minut) osi¹gniêto rezultaty:
Young Boy�s -WKS 37 PP 1:1, Salos Ró¿a - Fair Play 1:2, KS
Kutno - FC Kellog�s 7:3, Elmark ¯ychlin - �ródmie�cie 3:0,
Young Boy�s - FC Kellog�s 0:0, Salos Ró¿a - �ródmie�cie 6:2,
KS Kutno - WKS 37 PPK 2:0, Elmark ¯ychlin - Fair Play 0:2,
FC Kellog;s - WKS 37 PP 2:3, Elmark ¯ychlin - Salos Ró¿a 2:1,
KS Kutno - Young Boy�s 4:2, �ródmie�cie - Fair Play 2:0.
W spotkaniach o konkretne lokaty (grano 2 x 10 minut) pad³y
wyniki: o miejsca 7-8 �ródmie�cie - FC Kellog�s 3:1; o 5-6
Salos Ró¿a - Young Boy�s 8:1; 0 3-4 Elmark ¯ychlin - WKS 37
PP 2:1. W g³ównym meczu turnieju, w walce o prymat, team
Fair Play pokona³ wyra�nie dru¿ynê KS Kutno 6:1. By³y puchary
dla zwyciêskich trzech zespo³ów i dla wszystkich okazjonalne
medale. Triumfator imprezy - Fair Play gra³ w sk³adzie: Gracjan
Tarczyñski, Dariusz Ka�mierczak, Wiktor Jawkiewicz, Kamil
Królikowski, Rafa³ £ykowski, Adrian Jêdrzejewski, Micha³
Bielecki, Kamil Wo�niak. W zespole wicelidera wystêpowali:
Jaros³aw Pietrzak, £ukasz Pabjañczyk, Marcin Sztygiel, Adrian
Krzymieniewski, Mateusz Marciniak, Rafa³ Wawrzyñczak, Prze-
mys³aw Graczyk, Jacek Walczak. Trzecia dru¿yna turnieju El-
mark ¯ychlin mia³a w swoim zestawieniu pi³karzy: £ukasza
Kwiatkowskiego, Jakuba Kubiaka, Jaros³awa Wojtalika, Damiana
Sobczaka, Paw³a Wasilewskiego, Mateusza Nowaka, Micha³a
Wietrzyka, Bart³omieja Kubickiego. Najwiêcej bramek w zawo-
dach zdoby³ Mateusz Maryniak (KS Kutno) - 7 przed Damianem
Sakowskim (Salos Ró¿a) - 5 i Patrykiem Cie�lakiem (Salos Ró¿a) - 4.
Sêdziowali spotkania: Miros³aw Krzymiñski i jego 17-letni
asystent Filip Ku�nicki. Komisarzem zawodów by³ Zbigniew
Baran, a opiekê medyczn¹ sprawowali wolontariusze z OSP
�D¹browszczak�.

Pi³ka no¿na

NIEZWYKŁY TURNIEJ

O turnieju, z wielk¹ eufori¹, mówi³ jego organizator Rafa³ Waw-
rzyñczak: By³o wspaniale i to pod ka¿dym wzglêdem. Urzekaj¹ca
by³a atmosfera ¿yczliwo�ci i serdeczno�ci. Panowa³a pe³na inte-
gracja w�ród pi³karzy i to w ró¿nym wieku (grali m.in.: trenerzy,
dzia³acze, seniorzy, juniorzy, prezesi, kierownicy). Bêdê ten
turniej d³ugo, d³ugo wspomina³.
Dodajmy, ¿e podczas tej imprezy futbolowej zebrano na szla-
chetny cel ponad 2 tysi¹ce z³otych. I tak trzymaæ, bo sport powi-
nien wszystkich tylko ³¹czyæ!

Na dobrym poziomie s¹ spotkania w I i II Kutnowskiej Amator-
skiej Halowej Lidze Pi³ki No¿nej (KAHPLN). W wiêkszo�ci s¹
one wyrównane i dostarczaj¹ du¿o wra¿eñ mi³o�nikom futbolu.
Pada du¿o bramek - co na tê dyscypline sportu ma du¿y wp³yw.
W trzecie kolejce I ligi osi¹gnêto wyniki: Gladiator Daszyna
- The Naturat Team 1:7, DZPG - �ródmie�cie 2:7, Nieobliczalni
- FC Gledzianów 1:11, Old Boys Mika - Expom Kro�niewice
15:4, 1.5 L/G - W³adcy Pó³nocy 5:13. Najlepszy mecz: DZPG -
�ródmie�cie; MVP - Adrian Krzymieniewski (Old Boys Mika),
zdobywca 10 goli z Expomem.

Tabela po tej kolejce:
1. Old Boys Mika 9 36:10
2. W³adcy Pó³nocy 9 21:8
3. The Naturat Team 9 17:5
4. FC Gledzianów 6 21:12
5. �ródmie�cie 3 13:14
6. DZPG 3 10:12
7. Expom 3 10:17
8. Gladiator 3 6:15
9. Nieobliczalni 0 5:20
10. 1.5 L/G 0 12:35

Rekreacja

ZACIĘTE MECZE

Ostatnie dwa zespo³y z tej klasy rozgrywkowej spadaj¹. W ich
miejsce awansuj¹ dwa teamy z II ligi, w której w trzeciej kolejce
uzyskano rezultaty: KST Weekend Offenders - Young Boys 4:5,
Flex - Czerwone Diab³y 2:16, GKS Byszew - Przyszli Kopn¹æ
Pi³ke 7:2, Siódme Niebo - KS Têcza 4:2, KS Olimpia Oporów -
WKS 37 PP 2:0, pauza - KS Fair Play. Najlepszy mecz: Olimpia
Oporów - WKS 37 PP; MVP - Micha³ Szczygielski (Czerwone
Diab³y), który strzeli³ 7 goli Flexowi.

Tabela II ligi:
1. KS Fair Play 6 17:2
2. Olimpia Oporów 6 9:3
3. Czerwone Diab³y 6 25:14
4. GKS Byszew 6 16:9
5. Siódme Niebo 6 8:12
6. WKS 37 PP 3 9:5
7. Weekend Offenders 3 16:16
8. KS Têcza 3 5:12
9. Young Boys 3 5:12
10. Przyszli Kopn¹æ Pi³kê 3 11:22
11. Flex 3 9:23
Rozgrywki odbywaj¹ siê w niedziele w Szkole Podstawowej
nr 1 w Kutnie.

Panu

Paw³owi �lêzakowi
dyrektorowi MOSiR w Kutnie

z serca p³yn¹ce wyrazy wspó³czucia
z powodu �mierci

MAMY
sk³adaj¹

Andrzej Stelmaszewski
i Jerzy Micha³ Papiewski.

Kondolencje dla ca³ej Rodziny

Krótko, krótko ...
Intensywnie przygotowuje siê do rundy wiosennej sezonu 2021/
2022 dru¿yna KS Kutno, rozgrywaj¹c na go�cinnym boisku
MOSiR w Gostyninie spotkania kontrolne. Wyniki sparingów
s¹ bez wiêkszego mo¿e znaczenia w tej fazie, bo pracuje siê przede
wszystkim nad elementami zgrania, techniki, kondycj¹, ale ...
trzeba je odnotowaæ.

KS Kutno - KS Stoczniowiec P³ock 5:1 (3:1)
Wyra�na przewaga na IV-ligowcem z Mazowsza. Gole zdoby-
wali testowani pi³karze.

KS Kutno - V³oc³avia W³oc³awek 0:1 (0:0)
Dobry sparing z czo³wym zespo³em IV ligi kujawsko-pomor-
skiej. Gra w nim ex pi³karz �Kutna�, by³y król strzelców Zag³êbia
Sosnowiec Rafa³ Jankowski. �P¯K� serdecznie go pozdrawia!

KS Kutno - Sokó³ Kleczew 1:3 (0:1)
Mecz odby³ siê w Byczynie ko³o Poddêbic. Przeciwnikiem by³
zespó³ III ligi wielkopolskiej.

Panu

Aleksandrowi Wysoczyñskiemu
wiceprezesowi MKS Stal BiS Kutno

mocne wyrazy wspó³czucia
z powodu �mierci

syna Oskara
sk³adaj¹

Jerzy Micha³ Papiewski i Andrzej Stelmaszewski

Do zorganizowanego ju¿ po raz 24 (tyle lat liczy �Powia-
towe ¯ycie Kutna�) konkursu na �Najlepszego zawodnika,
dru¿ynê, trenera Ziemi Kutnowskiej 2021 r.� kluby, sto-
warzyszenia sportowe, czytelnicy zg³osili nastêpuj¹ce
kandydatury:
� KS Kutno - zespó³ pi³karski seniorów za osi¹gniête
rezultaty w III lidze (gr. I): 8 miejsce w rundzie jesiennej
sezonu 2021/2022 po 19 rozegranych meczach (12 spo-
tkañ z rzêdu bez pora¿ki); trenerzy - Robert Kornacki
i Jacek Walczak - za wk³ad w rozwój pi³ki m³odzie¿owej
w KS-ie i uzyskanie Z³otej Gwiazdki w ramach Programu
Certfikacji PZPN dla szkó³ek pi³karskich; Pawe³ Kleko-
wicki - za wk³ad pracy szkoleniowej w rozwój umiejêtno�ci
indywidualnych zawodników III ligi.
� UKS �Delfinek� Kutno: Aleksandra Michalska -
mistrzyni w zawodach ogólnopolskich w p³ywaniu na
50 m stylem dowolnym i klasycznym (P³ock, Gostynin);
Blanka Gens oraz Zuzanna ̄ ydowo; trener - Anna Szcze-
pañska.
� UKS �Dziewi¹tka� Kutno: Julia Tuliñska - juniorka
m³odsza w lekkiej atletyce, cz³onkini zaplecza kadry
narodowej (5-bój i 7-bój), trener - Jacek Kud³a.
� Akademia Sportów Walki i Rekreacji �Alex� Kutno:
Natalia Widawska - kadet starszy, trzecie miejsce w kick-
boxingu w Polsce (formu³a kick light); Bartosz Widawski
- kadet m³odszy (9 miejsce w Polsce); trenerzy - Aleksander
Grabowski i Mariusz Konwerski.
� UKS Ippon MDK Kutno: Mi³osz Myszkowski - srebrny
medalista w judo w Pucharze Polski (Gdynia, Ole�nica);
trener - Maciej Kisieliñski; Bart³omiej Jêdrzejczak,
Franciszek Paw³owski, Iga Ko³aczyñska, Jakub Osowski
- medali�ci ogólnopolskich turniejów.
� Aeroklub W³oc³awski: £ukasz Wójcik - mistrz Polski
w szybownictwie w klasie otwartej.
� MKS Stal BiS Kutno: dru¿yna seniorów - mistrzowie
Polski w baseballu i zdobywcy Pucharu Polski; trener
- Phillip Isaac Richmond; Jakub Wojtczak - najskutecz-
niejszy zawodnik w Polsce w baseballu.
Czytelnicy �P¯K�: Antoni Kaliñski (masters) - mistrz
�wiata w wyciskaniu sztangi na ³aweczce le¿¹c; Jakub
Kurpiewski (masters) - halowy wicemistrz Polski w biegu
na 3.000 m (Toruñ).
� KSB �Stal� Kutno: Miko³aj Kowalczyk - bokserski
mistrz regionu ³ódzkiego w wadze �redniej, reprezentant
regionu w mistrzostwach Polski.
� Dzia³acze sportowi zg³oszeni przez czytelników �P¯K�:
Piotr Paradowski (Old Boys �Czarni� Kutno), Marek
Wietrzyk (�Expom� Kro�niewice), Micha³ Lebiedowicz
(WKS 37 PP Kutno), Jerzy Karolewski (KSB �Stal� Kutno).
� WKS 37 PP Kutno - dru¿yna futbolowa w Polskiej
Lidze Retro.

NOMINOWANI
DO NAJLEPSZYCH
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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: C6-J1  C1-G4-B12-K9-E5
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. �piewa �Romantyczno�æ� A-7. Numer
osobisty B-9. Model Opla C-1. Doktor Zosia Burska
w serialu �Na dobre i na z³e� (znana z filmu �Ostatnia
misja�) D-9. Karaku³owe na futro E-1. Pi³ka poza
boiskiem E-5. Faza rozwoju owadów G-1. W filmie
sensacyjnym �Fuks� wyst¹pi³ w roli biznesmena Tade-
usza Bagiñskiego (Adam) I-1. Podstawa kolumny
I-6. Stolica i port Norwegii J-9. Monetka, �limak
K-1. �piewa piosenkê �Pokolenie� - twórca muzyki
do filmu �Ostatnia misja� L-9. Drzewo owocowe M-1.
Rob ... szkocki zbójnik M-5. Czê�æ obszaru, szmat.

Pionowo: 1-A. Drzewo z rodziny palm 1-I. Osta-
teczne zakoñczenie sprawy 2-E. Odmiana �liwy 3-A.
Kuzyn �ruby 3-I. Admiralska potrawa a la Nelson
4-F. Kotwicowisko 5-A. Polski zespó³ rockowy lub
nadwozie 5-J. Dureñ 6-E. Silny mê¿czyzna 7-A.
Zak³adka na sukni 7-I. �Senny� gryzoñ 9-A. Miasto
nad Noteci¹ 9-I. Szron na ga³êziach 11-A. Urz¹dzenie
do kruszenia ziarna 11-I. W�ciek³o�æ 13-A. Microvan
z ta�my Daewoo 13-I. Krzemowodór.

         oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Zima jeszcze trwa, lecz wiosna ju¿ u bram. Zatem powróci ciepe³ko,
które poprawi humor, a nasze my�li oraz zachowania stan¹ siê bardziej
otwarte. Bêdziemy mieli wówczas wiêksz¹ ochotê na u�miech ni¿ na
marsow¹ minê, podpart¹ - warkliwym s³owem. Zieleñ drzew i wiosenne
kwiaty dope³ni¹ reszty. Póki co, ptaki staraj¹ siê na swój sposób ogrzaæ
i po¿ywiæ, a mimo ¿e chroni¹ je pióra, to lec¹c, trac¹ energiê i marzn¹.
Polnym i le�nym zwierzêtom równie¿ nie jest lekko. Pamiêtajmy o nich
oraz powitajmy powracaj¹cych i dzielnych, skrzydlatych przyjació³!
W tym momencie wspominam lata, gdy wróbli zaczê³o ubywaæ, a w wielu
filmach dokumentalnych mówiono z bólem o zaniku ich populacji. Nie
pisa³em jeszcze wówczas dla �P¯K�, gdy wyznaczy³em 1,5 km �cie¿kê,
któr¹ w zimowy czas przemierza³em - codziennie - wyk³adaj¹c energe-
tyczny i wzmacniaj¹cy stworzenia pokarm. Obecnie jej d³ugo�æ wynosi
prawie 4 km. Moja ma³¿onka równie¿ od lat dokarmia ptaki, a wspo-
mniane dobro czyni tak¿e spora grupa rodaków. Dopiero jednak zesz³ej
zimy z satysfakcj¹ stwierdzi³em: wróbli nie jest du¿o, lecz ... jest ich ju¿
wiêcej! Hura!
Rado�æ ¿ycia to pomoc w przetrwaniu bezbronnym dzieciom Matki
Natury! Ni¿ej � �niadanie ptaków.

NATURA, A ŻYCIE…

Podsumowuj¹c: Ka¿de stworzenie potrafi siê porozumieæ i ... robiæ swoje,
lecz tylko nas Natura obdarzy³a rozumem. Mimo to pope³niamy b³êdy,
a podczas dyskusji mamy problemy z akceptacj¹ wzajemnym racji.
W konsekwencji nastêpuje jej regres, a sympatia zmienia siê we wrogo�æ,
zarówno w wewnêtrznych stosunkach miêdzyludzkich, jak równie¿
w relacjach miêdzynarodowych. Ot, ¿ycie!

Obserwator przyrody i wêdrowiec � Bogdan Pietrasiewicz

Obok ulic¹ przechodzi³o dwóch starszych panów. Zatrzymali siê i popa-
trzyli, a jeden z nich krzykn¹³: �Szwejk was tu nas³a³ ...�! W tym mo-
mencie ryknê³y pi³y niczym tr¹by dla Jerycha. Ich d�wiêk zapowiedzia³
sromotê dla drzew oraz ptaków, które uwi³y tam gniazda. Zasêpi³em siê
nieco i pomy�la³em: przecie¿ Czesi za kopalniê Turów - i nie tylko - od
lat maj¹ z nami na pieñku. Byæ mo¿e przes³ali nam telepatycznie ksi¹¿-
kowego piwosza i niedorajdê, jako wzór do na�ladowania, a obecnie
zerkaj¹ z zagranicy, u�miechaj¹c siê pod nosem.
Co dalej? Unia Europejska wspó³finansowa³a w Polsce m.in. poszerzenie
dróg lokalnych. Drogowcy zrobili swoje, lecz stara jezdnia pozosta³a
jasna, a now¹ nawierzchniê po obu stronach drogi wy³o¿ono czarnym
jak koty w nocy � asfaltem. Wielu krajan, kieruj¹c siê byæ mo¿e intu-
icj¹, je�dzi jasnym odcinkiem drogi, czyli jej �rodkiem, niezgodnie
z przepisami i stanowi zagro¿enie dla pozosta³ych kierowców. My, braæ
redakcyjna � tekstem i fotografi¹ - wnosimy swój wk³ad do kabaretu
�Dudek�. �rodeczkiem Jasiu, �rodeczkiem ...

Eko bezradne: Przy pielêgnacji drzew w rozporz¹dzeniu stoi: �Mo¿na
przyci¹æ do 30% korony drzewa, zachowuj¹c jej pokrój, a usuniêcie 50%
korony stanowi zniszczenie drzewa!�. W styczniu br. przyjecha³a ekipa
i zrobi³a to wbrew przepisom i na szkodliwy dla przyrody sposób,
a przecie¿ w wielu cywilizowanych pañstwach one � stanowi¹ element
maj¹tku trwa³ego miast!

2 wrze�nia 1907 roku powsta³a pierwsza na Ziemi Kutnow-
skiej szko³a �rednia. K³adziono w niej du¿y nacisk na Sport.
4-klasowa Szko³a Realna Polskiej Macierzy, tak brzmia³a jej
pierwotna nazwa, przekszta³cona wraz z odzyskaniem niepod-
leg³o�ci w Gimnazjum im. Jana Henryka D¹browskiego
(nastêpnie w Liceum i I LO) w Kutnie, z roku na rok zyskiwa³a
sobie wysok¹ rangê. Na przestrzeni blisko 115 lat wykszta³ci³a
ponad 8 tysiêcy maturzystów. Absolwenci popularnego
�D¹browszczaka� odgrywaj¹ niebagateln¹ rolê w ¿yciu gospo-
darczym, kulturalnym, sportowym nie tylko Miasta Ró¿, ale
i w regionie ³ódzkim, jak i w Polsce. Na szczególne wyró¿nienie
zas³uguje grupa sportowców z okresu miêdzywojennego,
którzy trafili do lotnictwa, jak: Stanis³aw Andrzejewski (dowódca
dywizjonu 307 w Anglii), Czes³aw �nieæ (137 na legendarnej
li�cie asów lotnictwa Bajana), Samuel Falc, Czes³aw Papliñski.
Dla nich sport okaza³ siê nie tylko pasj¹ i przygod¹, ale równie¿
punktem wyj�cia do wojskowej kariery i zapisania patriotycz-
nej karty. �T³uste� lata sportu rozpoczê³y siê, gdy w �D¹browsz-
czaku� powsta³ Szkolny Klub Sportowy �Vis�. Pierwszym
wiêkszym sukcesem by³o zajêcie w r. 1954 trzeciego miejsca
w ogólnej punktacji szkó³ �rednich województwa ³ódzkiego
(punktacja obejmowa³a wszystkie dyscypliny sportowe rozgry-
wane w tym roku). Lekkoatleci SKS �Vis� reprezentowali bar-
wy �D¹browszczaka� na wszystkich szczeblach rozgrywek
w ramach mistrzostw szkó³ �rednich i spartakiad m³odzie¿owych.
Zdobywali medale i zajmowali czo³owe lokaty w zawodach
powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Tadeusz Kacz-
marek i S³awomir Kowalczyk reprezentowali województwo
³ódzkie w sztafecie 4x100 m na Ogólnopolskiej Spartakiadzie
M³odzie¿y w Poznaniu, a Zbigniew Gromow i Zbigniew Kmita
- w Centralnych Biegach Narodowych w Warszawie. �D¹-
browszczak� by³ czo³owym zespo³em szkolnym regionu
³ódzkiego w koszykówce mêskiej i ¿eñskiej. Dobry poziom
reprezentowali szachi�ci (14 miejsce w Polsce Zbigniewa
Kmity). Wysokie lokaty zajmowali siatkarze, pi³karze rêczni,
futboli�ci. Prê¿ne by³o ko³o modelarstwa samolotowego i ra-
kietowego. W r. 1970, w sportowym wspó³zawodnictwie szkó³,
I LO im. J. H. D¹browskiego w Kutnie zajê³o 15 miejsce
w Polsce. �D¹browszczak� wychowa³ wielu wspania³ych spor-
towców, którzy swoimi rezultatami rozs³awili tê szko³ê w regionie
³ódzkim, na Starym Kontynencie, na �wiecie i� w Polsce.
Z³otymi zg³oskami zapisa³ siê Jerzy Czerbniak, który sport
wyczynowy zacz¹³ uprawiaæ dopiero na pierwszym roku studiów
(AZS £ód�). Potrafi³ godziæ sport ze studiami na Uniwersytecie
£ódzkim. Mistrz Polski na 200 m (1972) i wicemistrz (r. 1974).
Rekordy ¿yciowe: 100 m - 10.51 s i 200 m - 21.10. Na Igrzy-
skach Olimpijskich (1972 - Monachium) bieg³ w sztafecie
reprezentacji Polski z Tadeuszem Cuchem, Zenonem Nowo-
szem i Stanis³awem Wagnerem. Z czasem 39.03 s zajêli 6 miejsce.
Zwyciê¿yli Amerykanie - 38.19 s. Profesor Jerzy Czerbniak
jest pracownikiem naukowym na ³ódzkich uczelniach. Aktywnie
uczestniczy w ruchu olimpijskim. Zas³u¿onymi dla �D¹browsz-
czaka� s¹ m.in.: Sebastian Aulich - srebrny medalista mistrzostw
Polski m³odzików w judo, wicemistrz USA (r. 2000) w otwar-
tych mistrzostwach Stanów Zjednoczonych; Ksawery Frank
- automobilista, jedenastokrotny mistrz Polski w rajdach i wy-
�cigach samochodowych; Andrzej Koniarek - pi³karz rêczny
AZS-u Poznañ, trener kadry narodowej juniorów i AZS-u, pro-
rektor AWF-u Poznañ; Maciej Kucharski - sêdzia koszykówki,
jedyny kutnowski arbiter szczebla centralnego. Dodajmy, ¿e ta
reprezentacyjna �rednia uczelnia Ziemi Kutnowskiej, której
aktualnym dyrektorem jest �wietny manager i harcerz �z krwi
i ko�ci� Przemys³aw Zawadzki, wydaje od okresu miêdzywo-
jennego ciekaw¹ i zawsze aktualn¹ gazetkê �Przebojem� -
redagowan¹ przez uczniów �D¹browszczaka�, w której jest
du¿o zawsze o szkolnym sporcie. Taki periodyk prasowy,
o uniwersalnej tematyce, jest godny uwagi� nawet profesjo-
nalnych ¯urnalistów.  Jerzy Micha³ Papiewski

„DĄBROWSZCZAK”
BRZMI DUMNIE!

Z kutnowskimi dzia³aczami sportowymi: Jerzy Czerbniak (pierwszy
od lewej), Mieczys³aw Nowicki (dwukrotny medalista olimpijski)
oraz Andrzej Biernat (czwarty od lewej strony) - by³y minister
sportu.
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

28 lutego 2022 r.

Wokó³ szaleje pandemia, a liczba zaka¿eñ i zgonów utrzymuje
siê na wysokim poziomie. Czê�æ z nas traci swoich bliskich.
Niestety, koszty pogrzebu s¹ coraz wy¿sze, a zasi³ek nadal zbyt
niski. Powoduje to niepotrzebne zmartwienia w ju¿ i tak trudnej
sytuacji. Czy politycy zmieni¹ co� w tej sprawie?

Zasi³ki stoj¹ w miejscu od lat

Ka¿dy, kto w ostatnim czasie organizowa³ pogrzeb, dobrze wie,
¿e ten koszt nie jest ma³y. Zasi³ek, który wyp³aca pañstwo, wynosi
zaledwie 4 tys. z³. Za tê kwotê trudno op³aciæ wszystkie niezbêdne
us³ugi, a ceny wcale nie spadaj¹, lecz wrêcz przeciwnie. Zasi³ek
pogrzebowy przed 2011 rokiem wynosi³ ponad 6 tys. z³, lecz
ówczesny rz¹d PO-PSL obni¿y³ go do obecnej kwoty i nie
zagwarantowa³ jego waloryzacji. Minê³o prawie 11 lat, a kwota
ta nadal stoi w miejscu. Dochodzi przez to do sytuacji, ¿e wiele
osób, by zapewniæ swoim bliskim godny pochówek, musi siê
zapo¿yczaæ. Nawet najtañszy pogrzeb stanowi ogromne obci¹-
¿enie finansowe. Na ca³kowity koszt sk³ada siê bowiem miêdzy
innymi trumna, przygotowanie cia³a zmar³ego, miejsce na cmen-
tarzu czy wyprawienie ceremonii (zw³aszcza religijnej).

Próba podwy¿szenia zasi³ku w Sejmie

Problem dostrzeg³a koalicja Lewicy, która ju¿ w grudniu 2020
roku wnios³a do Sejmu odpowiedni projekt ustawy, aby zwiêkszyæ
zasi³ek pogrzebowy do 7 tys. z³. Pos³owie i pos³anki partii Razem
oraz Nowej Lewicy zaproponowali równie¿ system waloryzacji
zasi³ku, a tak¿e przyznawanie wy¿szej kwoty w wyj¹tkowych
sytuacjach, które by³yby odpowiednio uzasadnione i udokumen-
towane. Jak na propozycjê zareagowa³ rz¹d PiS? Negatywnie
-  stwierdzi³, ¿e w niektórych krajach Unii Europejskiej takie
�wiadczenie w ogóle nie wystêpuje, a w innych jest nawet ni¿sze.
Zdaniem polityków partii rz¹dz¹cej 4 tys. wypada na ich tle
korzystnie i w zupe³no�ci wystarcza, dlatego nie poparli projektu
Lewicy. Podkre�lali, ¿e w zasadzie jest to gest dobrej woli ze
strony pañstwa, bo nie ma takiego konstytucyjnego obowi¹zku.

Polaku, rad� sobie sam

- Szkoda, ¿e rz¹dz¹cych w takich sytuacjach nie obchodzi los
zwyk³ego cz³owieka - mówi kutnowska pos³anka Paulina Matysiak,
która podpisa³a siê pod projektem Lewicy. - Je�li kto� uwa¿a, ¿e
4 tys. z³ wystarczy na godny pogrzeb, to jest zupe³nie oderwany
od rzeczywisto�ci. Dlatego bardzo chcieli�my ul¿yæ wszystkim
tym, którzy borykaj¹ siê z utrat¹ swoich najbli¿szych, aby sama
organizacja pochówku nie stanowi³a kolejnej przykro�ci, z któr¹
musz¹ siê zmierzyæ - dodaje parlamentarzystka z partii Razem. -
Rz¹d znowu mówi nam cynicznie wprost: Polaku, rad� sobie sam.

Podwy¿ka cen towarów i us³ug mo¿e sprawiæ, ¿e koszty pogrzebu
wzrosn¹ jeszcze bardziej. Na ten moment ¿adne zmiany w wyso-
ko�ci zasi³ku pogrzebowego nie s¹ procedowane - projekt Lewicy
zosta³ skierowany do pierwszego czytania w grudniu 2020 roku
w Komisji Polityki Spo³ecznej i Rodziny. Od tamtej pory nic siê
wiêcej nie zadzia³o.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Poniewa¿ z koleg¹ Andrzejem Stelmaszewskim ju¿ nale¿eli�my, od
lutego 1998 roku, do prê¿nego i znanego w naszym kraju Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej (SDRP) pragnêli�my,
aby jego oddzia³ powsta³ - u nas - w Kutnie. Do wspó³pracy organi-
zacyjnej zosta³ wci¹gniêty i to pozytywnie znany dzia³acz sportowy
i dziennikarz zwi¹zany wcze�niej z Wielkopolsk¹ i Mazowszem
Zdzis³aw Bartol.
I tak siê zaczê³o ... 24 maja 2002 r. odby³o siê w Redakcji �Powiato-
wego ̄ ycia Kutna� pierwsze, historyczne spotkanie, w którym oprócz
inicjatorów powo³ania Ko³a SDRP w Kutnie byli potencjalni kandy-
daci na jego cz³onków, w³adze miasta i powiatu kutnowskiego (m.in.
prezydent m. Kutna Krzysztof Wac³aw Dêbski i starosta kutnowski
Wies³aw Garstka). Zebranie zaszczycili swoj¹ obecno�ci¹ tak¿e:
senator RP Aleksandra Koszada i prezes Zarz¹du G³ównego SDRP
Andrzej Ziemski. Spotkanie to prowadzi³ redaktor naczelny �P¯K�
Andrzej Stelmaszewski, który witaj¹c dostojnych i zaproszonych
go�ci powiedzia³ m.in., ¿e powstanie Ko³a SDRP w naszym mie�cie
wynika z potrzeby czasu i ¿e do niego mo¿e nale¿eæ ka¿dy, bez wzglêdu
na opcjê polityczn¹ i swoje przekonania. I na tym bêdzie polegaæ
demokracja dziennikarska powstaj¹cego Ko³a. Andrzej Stelmaszewski
zaproponowa³ na stanowisko prezesa Ko³a SDRP w Kutnie Zdzis³awa
Bartola - znanego i ambitnego spo³ecznika, pe³ni¹cego presti¿owe
wcze�niej funkcje w Poznaniu i Warszawie. Nie by³o ¿adnych g³o-
sów sprzeciwu. Nowo wybrany szef Ko³a podziêkowa³ za zaufanie,
a liczni go�cie z zewn¹trz Ziemi Kutnowskiej z³o¿yli gratulacje
inicjatorom powstania Ko³a SDRP i ¿yczyli wszelkiej pomy�lno�ci
w jego twórczym dzia³aniu na rzecz miasta Kutna, powiatu kutnow-
skiego i regionu ³ódzkiego. To wa¿ne wydarzenie dla ¿ycia praso-
wego Ziemi Kutnowskiej zakoñczy³a tradycyjna lampka szmpana.
To ju¿ historia, niezbyt niestety d³uga. Spotkania dziennikarskie w
Kole odbywa³y siê w Redakcji �P¯K� i w salce konferencyjnej, wtedy
MKS-u �Kutno�. Dzisiaj Ko³a SDRP na Ziemi Kutnowskiej nie ma,
a z jego cz³onków tylko dwóch aktywnie nadal funkcjonuje - Andrzej
Stelmaszewski i ni¿ej podpisany. Obaj nale¿¹ do Ko³a Warszawskiego
SDRP w stolicy RP (ul. Foksal 3/5).     Jerzy Micha³ Papiewski
P.S. Oto kilka kadrów fotograficznych, w ujêciu Andrzeja Bieñkow-
skiego, z ¿ycia ex Ko³a SDRP w Kutnie.

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA Czy doczekamy się wyższego
zasiłku pogrzebowego?

„DOBRODZIEJÓWKA”
W FOTOGRAFII

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Dzi�, kiedy w dalszym ci¹gu �grasuje� pandemia koronawirusa,
owe fasynuj¹ce fotki przypominaj¹ klubowiczom czas spêdzony
w�ród przyjació³ interesuj¹cych siê histori¹, geografi¹, kultur¹
duchow¹ i fizyczn¹, a przede wszystkim dawn¹ i wspó³czesn¹
nasz¹ Ma³¹ Ojczyzn¹, z jej �stolic¹� Miastem Ró¿ Kutnem. Cz³on-
kowie �Dobrodziejówki� - poprzez czêste spotkania z lud�mi
z pierwszych stron regionalnej prasy - uzupe³niali swoj¹ i tak
bogat¹ ju¿ wiedzê o ca³ej Ziemi Kutnowskiej i o Grodzie nad
Ochni¹. Na zdjêciach mamy przekrój ludzi o ró¿nych profesjach,
zainteresowaniach i opcjach politycznych. To ich jednoczy³o!
Zdjêcie 1 (patrz strona 1) pokazuje mi³o�ników zabytków i orê¿a
polskiego oraz rekonstruktorów historii, z którymi zajêcia pro-
wadzi³ Wies³aw Paluchowski (pierwszy z lewej), prezes Stowa-
rzyszenia 37 PP Kutno. Pomaga³ mu Konrad Podwysocki (czwarty
z lewej).

Zdjêcie 2 obrazuje nastrój - pe³en refleksji i optymizmu - po spo-
tkaniu literacko-plastycznym z Marlen¹ Kluk (siedzi pierwsza
z prawej).

Zdjêcie 3 podkre�la pamiêæ o najbli¿szych. Ka¿dy jubileusz,
imieniny, urodziny by³y ozdobione ... kwiatami. Prezes kutnow-
skiego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszê
Zofia Tomaszewska - z bukietem od przedstawicieli �p³ci brzyd-
kiej� w �Dobrodziejówce�.
Jestem przekonany, ¿e te tylko dobre spotkania szybko wróc¹
i bêd¹ jeszcze bardziej atrakcyjne oraz wzbogacone o aktualne
tematy z dziejów naszej egzystencji na Ziemi Kutnowskiej (jej
historia i wspó³czesno�æ oraz aktualia s¹ priorytetem).

Jerzy Micha³ Papiewski

Kutnowski Szpital Samorz¹dowy Sp. z o.o. jest spó³k¹ �wiadomie dzia-
³aj¹c¹ na lokalnym rynku. Wiemy, jak wa¿na jest spo³eczna odpowie-
dzialno�æ biznesu, szczególnie w tak newralgicznym aspekcie, jak ludzkie
zdrowie i ¿ycie. Dlatego chc¹c budowaæ trwa³e relacje partnerskie
w �rodowisku lokalnym, bêd¹c otwartymi na konsultacje spo³eczne
- propozycje i uwagi, poznanie opinii i oczekiwañ, a tak¿e chc¹c dzieliæ
siê wa¿nymi dla wszystkich informacjami z obszaru ochrony zdrowia
i funkcjonowania szpitala powo³ujemy dzia³aj¹c¹ przy KSS Sp. z o.o.
grupê konsultacyjno-partnersk¹ pod nazw¹ RADA WSPARCIA PRZY
KUTNOWSKIM SZPITALU.
RADA WSPARCIA PRZY KUTNOWSKIM SZPITALU spotykaæ siê
bêdzie cyklicznie. Spotkania odbywaæ siê bêd¹ w sali konferencyjnej
KSS Sp. z o.o. Ka¿dorazowo poprzedzone bêd¹ elektronicznym zapro-
szeniem z proponowanym porz¹dkiem obrad, terminem i przewidzianym
czasem spotkania. Podczas spotkañ bêdziemy dzieliæ siê i wymieniaæ
najwa¿niejszymi informacjami, przedstawiaæ strategiczne rozwi¹zania
oraz konsultowaæ najwa¿niejsze decyzje zasiêgaj¹c Pañstwa opinii. To
tak¿e szansa na zapoznanie siê ze stanowiskami i opiniami Pañstwa oraz
�rodowisk samorz¹dowych, spo³ecznych, naukowych, zawodowych, które
Pañstwo reprezentujecie.
Do uczestnictwa w Radzie zapraszamy osoby zaanga¿owane spo³ecznie,
aktywistów, przedstawicieli samorz¹dów lokalnych, organizacji poza-
rz¹dowych, osoby z uznanym autorytetem w swoim �rodowisku, osi¹-
gniêciami na niwie zawodowej, spo³ecznej, samorz¹dowej, naukowej,
ale przede wszystkim dotychczasowych przyjació³ kutnowskiego szpitala
i wszystkich, którzy chcieliby w³¹czyæ siê w pomoc dla naszego wspól-
nego dobra, jakim jest kutnowski szpital.
Z powy¿szych wzglêdów zapraszamy do uczestnictwa w RADZIE
WSPARCIA PRZY KUTNOWSKIM SZPITALU. Liczymy na pozytywn¹
odpowied� i aktywny udzia³ w pracach Rady na rzecz dobra Pacjentów
Kutnowskiego Szpitala Samorz¹dowego Sp. z o.o.

RADA WSPARCIA
PRZY KUTNOWSKIM SZPITALU

Tęsknimy do zimy
�nie¿na zima bia³¹ cisz¹
pokrywa ziemiê i drzewa.
Wiatr po ga³êziach, jak klawiszach,
czasem swoj¹ pie�ñ �piewa.

Pokryte �nie¿nymi czapami drzewa
pochylaj¹ do ziemi ga³êzie.
Pyl¹ �niegiem, gdy wiatr zawiewa
i bia³o, bia³o wszêdzie!

Artystka zima pejza¿e maluje
ciche, czyste, bia³e.
Ka¿dy ich piêkno czuje
bo s¹ niek³amanie wspania³e.

Rozczarowani, gdy zima nie bieli,
têsknimy za prawdziwym �niegiem,
by swym puchem ziemiê za�cieli³,
a sanie ruszy³y kuligu szeregiem.

Kazimierz Ci¹¿ela



(ci¹g dalszy ze strony 1)
W piêknych wnêtrzach restauracji �U Liska� m³odzie¿
prezentowa³a siê dostojnie. Wszyscy zebrani go�cie byli
pod ogromnym wra¿eniem wykonanego tañca. By³y te¿
podnios³e przemówienia pani dyrektor Anny Pietrzak,
przedstawiciela rodziców i uczniów.  Na rêce dyrekcji,
nauczycieli oraz rodziców tegoroczni maturzy�ci z³o¿yli
podziêkowanie za lata pracy i wychowanie.
Po chwilach pe³nych emocji i wzruszeñ rozpoczê³a siê
wspólna zabawa, któr¹ prowadzi³ DJ Stork.
Z pewno�ci¹ ten wieczór pozostanie na d³ugo w pamiêci
abiturientów i wszystkich zaproszonych go�ci.   /ALO/

STUDNIÓWKA
W AKADEMICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM


