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ZA�LUBINY 27.08.2022 R., GODZ. 17:00
W KO�CIELE WNIEBOWZIÊCIA NAJ�WIÊT-
SZEJ MARYI PANNY W £ANIÊTACH.

(ci¹g dalszy - strona 5)

KOLEJNY LAUR DLA JURKA

Nasz kolega redakcyjny, który od ponad 55 lat ma przygodê
z mikrofonem sportowym, po otrzymaniu niedawno Nagrody
Prezydenta m. Kutna, Nagrody Starosty Kutnowskiego, uhono-
rowany zosta³ przez Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej presti¿ow¹ Z³ot¹
Odznak¹ PZPN.  (ci¹g dalszy - strona 13)

ACH, CO TO BYŁ ZA ŚLUB!!!

�Jedno jest tylko w ¿yciu szczê�cie: kochaæ i byæ kochanym�
G. Sand

50 LAT TPZK

50 LAT DZIA£ALNO�CI TO-
WARZYSTWA PRZYJACIÓ£
ZIEMI KUTNOWSKIEJ NA
RZECZ KUTNA I POWIATU
KUTNOWSKIEGO ORAZ
JEGO MIESZKAÑCÓW.
Taki tytu³ nosi wystawa, której
wernisa¿ odby³ siê 14 sierpnia na
dziedziñcu Zamku w Oporowie.
Wydarzenie zorganizowane przez
TPZK we wspó³pracy partnerskiej
z Muzeum � Zamek w Oporowie
by³o kolejnym punktem obchodów
przypadaj¹cego w tym roku jubi-
leuszu 50-lecia tej zas³u¿onej dla
miasta i regionu organizacji.

(ci¹g dalszy - strona 4)

UWAGA!
11.09 br. od godz. 1200 odbywaæ
siê bêd¹ w G³ogowcu Do¿ynki
Gminy Kutno. W programie
m.in. msza �wiêta i imprezy
artystyczne. Zapraszamy.

UG Kutno
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Uroczysto�ci rozpocz¹³ do¿ynkowy korowód, który wyruszy³
sprzed urzêdu gminy Krzy¿anów. Korowód sk³ada³ siê z miesz-
kañców gminy Krzy¿anów, stra¿aków, Zespo³ów Ludowych
oraz pañ z Kó³ Gospodyñ Wiejskich i prowadzony by³ przez
Starostów Do¿ynek � Monikê Stêpniak i Krzysztofa Byczkow-
skiego.
Staro�ci do¿ynek na terenie Gminnego O�rodka Kultury i Sportu
w Krzy¿anowie zostali przywitani przez Daniela Kowalika,
Starostê Kutnowskiego: Tomasza Jakubowskiego, Wójta Gminy
Krzy¿anów; Marka Ci¹pa³ê, Przewodnicz¹cego Rady Powiatu
Kutnowskiego; Wies³awa Czekaja, Przewodnicz¹cego Rady
Gminy Krzy¿anów; Zdzis³awa Górecznego, Wiceprzewodni-
cz¹cego Rady Powiatu Kutnowskiego oraz Marka Kubasiñskiego,
Cz³onka Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego.
Ponadto obecni byli Tomasz Walczewski, Cz³onek Zarz¹du
Powiatu Kutnowskiego; Jolanta Pietrusiak, Cz³onek Zarz¹du
Powiatu Kutnowskiego oraz El¿bieta Milczarska, Radna Rady
Powiatu.
- To dla nas bardzo wa¿ne, by podczas wydarzenia z tradycj¹,
dziêkuj¹cego rolnikom za trud pracy pamiêtaæ o  tradycjach,
o muzyce ludowej i kultywowaæ zwyczaje. To by³a podnios³a
uroczysto�æ, dziêkujemy wszystkim za udzia³ � mówi Daniel
Kowalik - Starosta Kutnowski.
Po powitaniu korowodu, na scenie na terenie GOKiS przekazano
do¿ynkowy chleb gospodarzom tegorocznych do¿ynek � Sta-
ro�cie Kutnowskiemu oraz Wójtowi Gminy Krzy¿anów.
Nastêpnie odby³a siê msza �wiêta w intencji rolników. Po mszy
�wiêtej ka¿dy uczestnik do¿ynek zosta³ poczêstowany chlebem
z miodem � w imiê tradycji. Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski
odczyta³ list od Andrzeja Dudy, Prezydenta RP. Na scenie za
trud pracy na roli przemówienia wyg³osi³ równie¿ Przemys³aw
B³aszczyk, Senator RP; Tadeusz Wo�niak, Pose³ na Sejm oraz
Marek Matuszewski, Pose³ na Sejm.
- Do¿ynki to jedna z najpiêkniejszych tradycji. Z tej racji w imieniu
w³asnym oraz Radnych Powiatu Kutnowskiego sk³adam wszyst-
kim rolnikom najserdeczniejsze podziêkowania za ca³oroczny
trud i przywi¹zanie do narodowej tradycji. ̄ yczê du¿o zdrowia,
wytrwa³o�ci i obfitych plonów. Dziêki Waszej pracy w Polsce
nie brakuje chleba - mówi³ Marek Ci¹pa³a, Przewodnicz¹cy
Rady Kutnowskiego.
Przez ca³y czas trwania do¿ynek na przyby³ych czeka³y: cate-
ring, berlinkowóz, potrawy przygotowane przez KGW, gry
i zabawy, eurobungee i zje¿d¿alnia, stanowiska s³u¿b mundu-
rowych, krówki ufundowane przez OSM £owicz, vouchery do
Aquaparku i Baru u Bogusi oraz plecaki ufundowane przez
firmê Florian. Na scenie oraz na stoisku plenerowym Starostwa
Powiatowego ca³y czas by³y prowadzone konkursy z wiedzy
o samorz¹dzie, z wiedzy o OSM £owicz, a przedstawicielka
firmy Florian prowadzi³a konkursy rysunkowe dla dzieci, w któ-
rych mo¿na by³o wygraæ plecaki firmy Florian oraz gad¿ety
powiatowe.
Kolejnym punktem wydarzenia by³y wystêpy zespo³ów ludo-
wych z gminy Krzy¿anów, Strzelce, ¯ychlin, D¹browice i Kutno.
- Po raz pierwszy w historii na naszych do¿ynkach wyst¹pi³o a¿
10 zespo³ów ludowych, które porwa³y publiczno�æ do tañca
� mówi Tomasz Walczewski, Cz³onek Zarz¹du Powiatu Kut-
nowskiego.
Zespo³y ludowe: Gmina Krzy¿anów: �Kaszewianki�, �Krzy-
¿anówek�, �Niezapominajki�, �Rustowianki�, �Siemienice�;
Gmina Strzelce: � Klonowianki� oraz �Strzelce�; Gmina
¯ychlin: ��leszynianki�; Gmina D¹browice: �D¹browickie
Nutki�; Gmina Kutno �Leszczynianki�.
Podczas do¿ynek Powiatowo�Gminnych odby³a siê równie¿
I edycja konkursu kulinarnego dla KGW �Powiatowe Smaki�.
Udzia³ wziê³y Ko³a Gospodyñ Wiejskich � Klub Kobiet
Aktywnych D¹browice, Pniewo, Wychny, Imielnianki, Stani-
s³awiczanki oraz ¯abiniec.
- Potrawy by³y przepyszne, jako komisja mieli�my bardzo ciê¿ki
wybór, a ka¿da potrawa zas³ugiwa³a na uznanie � mówi³
Daniel Kowalik - Starosta Kutnowski.

Komisja konkursowa po naradach zdecydowa³a siê jednog³o�nie
przyznaæ ka¿demu KGW pierwsze miejsce.
- Bardzo cieszê siê, ¿e konkurs siê uda³ i jako pomys³odawczyni
mam nadzieje, ¿e za rok odbêdzie siê kolejna edycja. Potrawy
by³y przepyszne � mówi El¿bieta Milczarska, Radna Rady
Powiatu Kutnowskiego.
- Dla mnie oczywi�cie najlepszym ko³em by³o Ko³o Gospodyñ
Wiejskich ̄ abiniec z terenu naszej gminy. Ka¿de ko³o stanê³o tak¿e
na wysoko�ci zadania, gratulujê przygotowania tak pysznych
potraw! Przeznaczyli�my na nagrody 3 tysi¹ce z³otych dla na-
szych Kó³ � mówi Tomasz Jakubowski, Wójt Gminy Krzy¿anów.
- Potrawy by³y fenomenalne, oczywiste by³o dla nas, ¿e najbar-
dziej sprawiedliwe bêdzie przyznanie ka¿demu Ko³u pierwszego
miejsca. Gratulujê! � mówi Tomasz Walczewski, Cz³onek Zarz¹du
Powiatu Kutnowskiego.
- Potrawy by³y wy�mienite, ka¿da wyj¹tkowa w swoim rodzaju.
To by³ dla mnie zaszczyt degustowaæ tak wspania³e potrawy �
mówi³ Przemys³aw B³aszczyk, Senator RP
- Konkurs by³ na wysokim poziomie, a wybór niezwykle trudny.
Mamy w powiecie Ko³a o ogromnym talencie kulinarnym � mówi³
Marek Kubasiñski, Cz³onek Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego.
- Nasze Ko³a Gospodyñ Wiejskich bardzo siê postara³y i warto
by³o to doceniæ przyznaj¹c pierwsze miejsca. Potrawy by³y prze-
pyszne - mówi Jolanta Pietrusiak, Cz³onek Zarz¹du Powiatu
Kutnowskiego.
Po rozstrzygniêciu konkursu £ukasz Dominiak, dyrektor firmy
Animex zaprosi³ komisjê konkursow¹ oraz przewodnicz¹ce Kó³
Gospodyñ Wiejskich do skosztowania wyrobów z grilla firmy
Animex. Wszystkim bardzo smakowa³y potrawy przygotowane
przez berlinkowóz oraz grill firmy.
Sk³ad komisji konkursowej: Daniel Kowalik, Starosta Kutnow-
ski; Tomasz Jakubowski, Wójt Gminy Krzy¿anów; Przemys³aw

B³aszczyk, Senator RP; Tadeusz Wo�niak, Pose³ na Sejm; Marek
Ci¹pa³a, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego;
Wies³aw Czekaj, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Krzy¿anów;
Zdzis³aw Góreczny, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Kut-
nowskiego; Monika Stêpniak, Staro�cina Do¿ynek; Krzysztof
Byczkowski, Starosta Do¿ynek; Tomasz Walczewski, Cz³onek
Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego; Jolanta Pietrusiak, Cz³onek
Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego; Marek Kubasiñski, Cz³onek
Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego; El¿bieta Milczarska, Radna
Rady Powiatu Kutnowskiego, Tomasz Szczêsny, Wójt Gminy
£aniêta oraz £ukasz Dominiak, Dyrektor Firmy Animex.
Gala disco-polo podczas do¿ynek Powiatowo�Gminnych przy-
ci¹gnê³a t³umy fanów!
Po obrzêdach do¿ynkowych nadszed³ czas na wyczekan¹ przez
wielu, muzyczn¹ czê�æ �wiêta Plonów. Na scenie wyst¹pili:
CamaSutra, Andreas, Light of hope, 2 for you, Imperium oraz
DEJW! Muzyczne wydarzenie zakoñczy³a dyskoteka popro-
wadzona przez Dj Winiarskiego.
- Gwiazdy disco-polo przyci¹gnê³y t³um fanów na wydarzenie,
bardzo mnie to cieszy. Pomimo deszczu Dejw porwa³ swoj¹
energi¹ do zabawy wszystkich uczestników - mówi Tomasz
Walczewski, Cz³onek Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego.
- Camasutra, któr¹ zaprosili�my wyst¹pi³a na otwarciu gali
disco-polo, wszyscy t³umnie bawili siê i �piewali, jestem
bardzo zadowolony z tegorocznych do¿ynek � mówi³ Tomasz
Jakubowski, Wójt Gminy Krzy¿anów.
Pomiêdzy wystêpami gwiazd disco-polo, Tomasz Walczewski,
Cz³onek Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego prowadzi³ konkursy
dla dzieci i doros³ych, w których wygraæ mo¿na by³o wej�ciówki
do Aquaparku oraz vouchery do Baru u Bogusi. Podczas gali
disco-polo rozdawano równie¿ uczestnikom do¿ynek upominki
od OSM £owicz oraz od Powiatu Kutnowskiego.

DOŻYNKI POWIATOWO–GMINNE W KRZYŻANOWIE PRZESZŁY DO HISTORII!
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Jestem mieszkank¹ osiedla XX-lecia PRL w Kutnie. Obok mojego bloku
przebiegaj¹ drogi rozjazdowe do ko�cio³a �w. Wawrzyñca, do szpitala
oraz do �Carrefoura�. Mo¿na wiêc twierdziæ, ¿e mieszkam w centrum
miasta. I sprawa by³aby �piêkna�, gdyby nie �zwariowanie� i nieodpo-
wiedzialno�æ kierowców samochodów i motocykli. Zaczyna siê oko³o
20:00 brawurowa jazda wy¿ej wymienionych �kierowców�, a koñczy
siê oko³o 24:00. Na swoich pojazdach (g³ównie motorach) zaczynaj¹
wieczorne �zawody�, w których liczy siê jak najg³o�niejszy warkot
i szybko�æ pojazdów. Zdarzaj¹ siê wcze�niejsze �popisy�, jeszcze na
�wiat³ach �palone s¹ gumy� i ko³a. Ruszaj¹ z prêdko�ci¹ i warkotem
niepozwalaj¹cym na ogladanie TV, nie mówi¹c ju¿ o za�niêciu. Jest to
szczególnie uci¹¿liwe w porze letniej, kiedy trudno przebywaæ w miesz-
kaniach przy zamkniêtych oknach. Niewiele zdaj¹ siê stopery w uszach.
Pojazdy tych �kierowców� s¹ chyba bez t³umików. Sama jestem kie-
rowc¹ i zastanawiam siê czy owe pojazdy spe³niaj¹ parametry techniczne
dopuszczaj¹ce ich do ruchu drogowego. Jest jeszcze jeden aspekt tej
sprawy, przekraczaj¹c dopuszczaln¹ prêdko�æ o 50 km/h w takim miej-
scu drogi (skrzy¿owanie) mo¿e doj�æ do tragedii, a wtedy zostanie tylko
�zapalenie znicza ku przestrodze�. Przez g³upotê, fanfaronadê i brak
wyobra�ni kierowców - wariatów.        (nazwisko i imiê znane redakcji)

W dniach 14-21 sierpnia 2022 r. Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi
Kutnowskiej przebywa³ w Czarnogórze w miejscowo�ci Budva,
gdzie uczestniczy³ w XII International Music&Dance �BUDVA
WAVES�. W festiwalu uczestniczy³y 2 grupy z Polski - Kutna
i Lublina oraz zespo³y z Czech, Wêgier, £otwy,Serbii i Turcji.
Koncert festiwalowy odby³ siê w dniach 16 i 20 sierpnia, pod-
czas którego Zespó³ Piesni i Tañca Ziemi Kutnowskiej zapre-
zentowa³ �piewy i uk³ady taneczne z ró¿nych regionów Polski.
Tañce by³y bardzo ¿ywio³owe i nagrodzone gromkimi brawami.
Wyjazd mia³ na celu pokazanie kultury polskiego folkloru poza
granicami pañstwa, nawiazywanie kontaktów kulturowych w celu
rozwijania wymiany warto�ci ponadmaterialnych, a przede
wszystkim promowaæ nasz kraj oraz nasze MIASTO KUTNO.
Podczas festiwalu cz³onkowie zespolu znale¿li czas na zas³u¿ony
odpoczynek na piêknych skalistych pla¿ach Czarnogóry, rejs
statkiem oraz k¹piele morskie. Dziêkujemy za dofinansowanie
do transportu prezydentowi miasta Kutna.
Zapraszamy wszystkich chêtnych do wstêpowania do naszego
Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej, tancerzy, chórzystów
,muzyków ,dzieci , m³odziez i doros³ych. Próby odbywaj¹ siê
w Kutnowskim Domu Kultury w poniedzia³ki i czwartki: 17:00-
18:00 � dzieci; 18:00-20:00 � m³odzie¿ i doro�li

Prezes ZPiTZK Bo¿ena Szymczak-Kañska

TANCERZE W CZARNOGÓRZE

Czytelniczy Hyde Park

PÓKI NIE BĘDZIE ZA PÓŹNO

Z g³êbokim smutkiem ¿egnamy

ZOFIÊ
SOCHACK¥

wspania³¹ mamê, babciê i kobietê.
Dziêkujemy wszystkim, którzy byli z nami
w trudnych chwilach i uczestniczyli
w ostatniej drodze naszej ukochanej Zosi.
Pogr¹¿eni w ¿alu synowie Jacek i Adam,
synowe Kasia i Ewa, wnuczki Ola, Ewelina
i Julka, siostra Jadwiga z mê¿em Alojzym
oraz pozosta³a Rodzina i Przyjaciele.

W ostatnim czasie Kutno nawiedzi³y silne opady, przez które
czê�æ miasta znalaz³a siê pod wod¹. Zalane podwórka i budynki,
a tak¿e ulice zmieniaj¹ce siê w rw¹ce potoki mog¹ nam towarzy-
szyæ czê�ciej, a wszystko przez zmiany klimatyczne i zwi¹zane
z tym anomalie pogodowe. Czy stolica naszego powiatu jest na
to przygotowana? Czy �betonoza� ma co� wspólnego z podto-
pieniami? Te pytania zadaj¹ sobie mieszkañcy, a próbuje odpo-
wiedzieæ jedna z tutejszych parlamentarzystek.
Obwodnic¹ prêdzej przep³yniesz ni¿ pojedziesz
O tym, ¿e lokalna infrastruktura nie jest przygotowana na potê¿ne
ulewy �wiadczy m.in. zatopiona ostatnio obwodnica Kutna. Frag-
ment jezdni DK60 mo¿na by³o wy³¹cznie przep³yn¹æ, z czego
skorzysta³o kilka osób z pobliskiej firmy zajmuj¹cej siê pomoc¹
drogow¹. W ramach happeningu pokonali ten odcinek trasy nie
samochodem, lecz� pontonem. Sytuacja mog³a wywo³aæ
u�miech na twarzy Internautów, ale z pewno�ci¹ nie by³o do
�miechu wielu mieszkañcom miasta, którzy borykali siê z pod-
topieniami w swoich okolicach.
�Zmiany klimatu daj¹ o sobie znaæ�
Do powy¿szej sytuacji odnios³a siê w mediach spo³eczno�ciowych
kutnowska pos³anka Paulina Matysiak z partii Razem. - Za tym
weso³ym obrazkiem kryje siê niestety ponura rzeczywisto�æ. Zmiany
klimatyczne postêpuj¹ i daj¹ o sobie znaæ np. coraz czêstszymi
ulewami, z którymi polskie miasta po prostu sobie nie radz¹ -
ostrzega parlamentarzystka Lewicy.
Jak alarmuj¹ ekolodzy, konsekwencj¹ negatywnego wp³ywu
cz³owieka na klimat jest w³a�nie wystêpowanie ekstremalnych
zjawisk pogodowych. Je�li podej�cie ludzi do �rodowiska nie
ulegnie zmianie, to powa¿nym problemem bêdzie np. susza�
i to pomimo gwa³townych ulew, poniewa¿ wyschniêta na wiór
gleba nie wch³ania dobrze wody. Regularnych i umiarkowanych
opadów bêdzie niestety coraz mniej.
�Betonoza� - bol¹czka Kutna i przyczyna powodzi
- Ka¿da kolejna przestrzeñ uszczelniona betonem skazuje nas na
problemy w przysz³o�ci. Potrzebujemy wiêcej zieleni oraz drzew,
których odpowiednie rozplanowanie poprawi retencjê wody -
dodaje Paulina Matysiak. Rok temu pos³anka interweniowa³a
w sprawie zalewanych posesji w Go³êbiewie Nowym, co by³o
wynikiem niefortunnej inwestycji drogowej bez zapewnienia
instalacji odwadniaj¹cych.
Jak twierdz¹ eksperci, ka¿da wybetonowana przestrzeñ zmniejsza
zdolno�æ wsi¹kania wody w glebê, a co za tym idzie powoduje
wiêksze ryzyko podtopieñ. Ponadto systemy kanalizacyjne pol-
skich miast nie s¹ przystosowane do nowej sytuacji, dlatego w³a-
�nie ulice zamieniaj¹ siê w rw¹ce potoki podczas solidnej ulewy.
Dlatego coraz g³o�niej wybrzmiewa postulat o skoñczeniu z �be-
tonoz¹� w ca³ym kraju - w miejsce zalanych betonem i kostk¹
granitow¹ placów potrzeba wiêcej drzew i terenów zielonych.
Niechlubnym przyk³adem nieprzemy�lanej pod tym wzglêdem
inwestycji jest np. plac Wolno�ci w Kutnie, który w dodatku nie
jest przestrzeni¹ przyjazn¹  dla mieszkañców, zw³aszcza w upalne
dni. W naszym regionie mo¿na te¿ jednak trafiæ na dobre praktyki
- przy ¯ychliñskim Domu Kultury pojawi³ siê tzw. deszczowy
ogród, czyli specjalna instalacja z ro�linami, która pozwala
zatrzymaæ i bezpiecznie wykorzystaæ wodê z opadów.

KUTNO POD WODĄ.
WINNA „BETONOZA”?
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Po raz kolejny �zabieram g³os� w sprawie najwiêkszej osobowo
i najbogatszej gminy wiejskiej Kutno. Sprawa dotyczy wójt Justyny
Jasiñskiej i Rady Gminy Kutno kierowanej przez Joannê Kajsz-
czarek. To dwie osoby, które uwa¿aj¹, ¿e �zjad³y wszystkie
rozumy�. �My to ... gmina� � twierdzi pani wójt. I jak twierdz¹
czytelnicy  �pogrywaj¹� z radnymi jak chc¹!!! A ci, twierdzi
mieszkaniec, �jak barany id¹ na rze��. Przypomnijmy jak siê
sprawy faktycznie maj¹!!! Ju¿ niewielu pamiêta, ¿e gazetowo
zaczê³o siê - jak aktualnie w Odrze - od �niêtych ryb. W Lesz-
czynku zaniedbano �to i owo�. Skutek: oko³o 100 kg ryb �posz³o
w diab³y� ... Ale wówczas okaza³o siê, ¿e �fa³szywym pismem
�mierdz¹cym na milê� zwekslowano tê sprawê na boczny tor ...
To nie wyciszy³o sprawy!!! I zaczê³o siê! Z ca³ej gminy miesz-
kañcy zarzucili redakcjê donosami o tym, ¿e dosz³o do nadu¿yæ
finansowych, czyli przestêpstw przy m.in. zakupach nowego -
w miejsce dobrego - sprzêtu do biur gminy, niepotrzebnych
remontów, �le rozliczanych imprez, niebezpiecznych finansowo
zwi¹zków gminy z przedsiêbiorstwami, klasycznie nieudanych
posuniêæ kadrowych przynosz¹cych tylko du¿e straty, itepe
itede. Potoczne clou programu � �wiatowy wyczyn - powo³anie
dyrektora do prawnej ochrony pani wójt!?
Wed³ug ocen mieszkañców gminy Kutno straty finansowe z tych
tytu³ów siêgnê³y podobno kwoty oko³o miliona z³otych!? �Jak
byk� sprawa - je�li prawdziwa - kwalifikowa³aby siê jedynie do
prokuratora i to za przestêpstwa pospolite. Ale radni gminy Kutno,
poza bezprawnym pobieraniem zawy¿onych diet (przekraczaj¹-
cych nawet pobory ich w miejscach pracy), robi¹ wszystko, ¿eby
sprawa nie trafi³a tam, gdzie trzeba. A to podrzucaj¹ �jak kuku³cze
jajo� do RiO, które przecie¿ �krymina³kami� siê nie zajmuje.
Albo do NIK-u, który raczej rozpatruje sprawy z punktu widze-
nia problematyki ogólnopolskiej. St¹d nie zdziwi³ mnie wyd�wiêk
artyku³u naczelnego �P¯K�, który �¿yczy³� awansu wójt gminy
Kutno na ministra, a nawet premiera. Natomiast przestrzega³, ¿eby
ta pani �nie stanê³a okoniem� przeciwko trzeciej osobie w Polsce,
bo j¹ on �zetrze na miazgê�.
Póki co, sprawa ewentualnego pokrywania prywatnych wydatków
ze �rodków gminy uchodzi � zdaniem czytelników � wójt gminy
Kutno Justynie Jasiñskiej �na sucho�... Dlaczego, �jak diabe³
�wiêconej wody� radni maj¹ �cykora�, aby przekazaæ tê sprawê
prokuratorowi!!! Chocia¿by do wyja�nienia... Albo dlaczego tego
nie czyni sama pani wójt, tak skora do � nawet fa³szywych -
zarzutów s¹dowych np. przeciwko by³ej sekretarz gminy.
Mieszkañcy gminy Kutno maj¹ do�æ! ¯¹daj¹ � aby z urzêdu �
prokurator rejonowy w Kutnie wszcz¹³ dochodzenie w sprawie
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa i ostatecznego wyja�nienia
tej sprawy. Wreszcie kto� w³a�ciwy, jak twierdz¹ oni, przetnie
ten �chocholi taniec� oraz kpiny z prawa i sprawiedliwo�ci.

Jan Widz

W dniach 10-14 sierpnia 2022 roku odby³ siê Festiwal Folkloru
Polskiego 56. �Saba³owe Bajania�, Ogólnopolski Konkurs
Gawêdziarzy, Instrumentalistów, �piewaków, Dru¿bów i Staro-
stów Weselnych w Bukowinie Tatrzañskiej.

Czytelniczy Hyde Park

ŚMIERDZĄCA SPRAWA!!!
Zespo³y z Gminy Strzelce na wystêpach
w Bukowinie Tatrzañskiej

GMINA STRZELCE NA PODHALU

W tej presti¿owej imprezie zaprezentowa³y siê grupy �piewacze
z Gminnego O�rodka Kultury w Strzelcach - �Strzelce� i �Klo-
nowianki�, zdobywaj¹c wyró¿nienia w kategorii konkursu �piewu
grupowego. Zespó³ �Strzelce� wyst¹pi³ w sk³adzie: Ewa Kar-
bowska � kierownik, Stanis³awa Ja�kiewicz, Aldona Mogielska,
Zofia Danielewicz, Barbara Kamiñska i Arkadiusz Kamiñski,
a w zespole �Klonowianki� za�piewa³y: Alicja Solarska � kie-
rownik, Czes³awa Marsza³ek, Jadwiga �wierczyñska, Maria
Maæczak i Janina Maciejewska.
Wójt Gminy Strzelce - Tomasz Grabowski oraz przewodnicz¹cy
Komisji O�wiaty, Kultury, Spraw Socjalnych oraz Sportu - Witold
Morawski, pogratulowa³ zespo³om udanego wystêpu i zdoby-
tych wyró¿nieñ, ¿ycz¹c im dalszych sukcesów na festiwalach
i przegl¹dach w ca³ej Polsce. Szefem GOK-u w Strzelcach jest
Marek Syska.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Wystawa planszowa podzielona jest na cezury � okresy aktyw-
no�ci kolejnych prezesów: Stefana Talikowskiego, Henryka
Lesiaka, Andrzeja Urbaniaka, Marka Wójkowskiego i Bo¿eny
Gajewskiej. Jest przegl¹dem g³ównych osi¹gniêæ TPZK, specy-
ficznych dla ka¿dej z prezesur, nie oddaje jednak  skali dokonañ
na przestrzeni 50. lat istnienia organizacji. Po symbolicznym
otwarciu wystawy odby³ siê porywaj¹cy koncert ³ódzkiego
zespo³u Yankel Band, który oprócz w³asnych kompozycji
czerpi¹cych ze stylów muzycznych ró¿nych kultur, zaprezento-
wa³ �wiatowe standardy we w³asnych jazzowych aran¿acjach.
Na koniec organizatorzy czêstowali go�ci okoliczno�ciowym
tortem. Wydarzenie odby³o siê w ramach zadania publicznego
zrealizowanego dziêki wsparciu finansowemu Zarz¹du Powiatu
Kutnowskiego. Obecnie wystawê mo¿na ogl¹daæ w pawilonie
wystawienniczym na placu Wolno�ci w Kutnie.

Gra¿yna Baranowska

50 LAT TPZK
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¯YCIE KULTURALNE

Tomasz Æwiek to bioenergoterapeuta,
który od dawna nale¿y do ekstraklasy
polskiej bioenergoterapii. W 1998 r.
zosta³ laureatem plebiscytu na pol-
skiego uzdrowiciela, organizowanego
przez miesiêcznik �Uzdrawiacz�.
Jest cz³onkiem Krajowego Cechu
Bioenergoterapeutów oraz by³ym
prezesem Ostrowieckiego Stowarzy-
szenia Radiestazyjnego. Wyda³ 3 po-
pularne ksi¹¿ki z dziedziny naturo-
terapii i znalaz³ siê w�ród 15 najlep-
szych uzdrowicieli ostatniego
15-lecia w Polsce. Jest wybitnym
zielarzem i twórc¹ pierwszego

w kraju O�rodka Terapii Naturalnej  w Krynicy Morskiej. Pomaga przede
wszystkim: w chorobach oczu, kobiecych serca i naczyñ, schorzeniach
uk³adu pokarmowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy,
kamicach itd.

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA

Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

10 wrze�nia 2022 r., godz. 9:00
ZAPISY TYLKO TELEFONICZNIE

Tel. 732-744-733

KAZIMIERZ PIETRZAK
Z teki grafika

Piêkna nasza Polska ca³a ... Bieszczady. Widok na Po³oninê
Wetliñsk¹.

Historia w fotografii zamknięta
Trzeba by³o czekaæ wiele lat,
by ocaliæ od zapomnienia skarb.

Strych pradziadków by³ przechowalni¹ rupieci
i innych, starych, niepotrzebnych rzeczy.
Rzeczy dzi� zbêdne, jutro byæ mo¿e przydatne,
dlatego ros³y w sterty u³o¿one zgrabnie.

Przez lata gruba warstwa kurzu je pokry³a,
a¿ nadesz³a szczê�liwa na porz¹dki chwila.

W k¹cie strychu sta³ kufer drewniany,
podobny do kufra, w jakim panny wiano sk³ada³y.
Wielko�ci¹ okaza³y, bogato rze�biony,
wieloma regionalnymi malowid³ami zdobiony.

Nie strojne suknie znale�æ w nim chcia³am,
nie takiego skarbu szuka³am.
Lecz skarbu, co wype³ni lukê miêdzy pokoleniami
i rozwik³a tajemnice tkwi¹ce miêdzy wierszami.

W k¹cie skrzyni, g³êboko skrywane,
sta³o pud³o wstêg¹ bia³o-czerwon¹ opasane.
Dzi� z fotografii, które w pudle mieszka³y,
now¹ historiê rodu uk³adamy.

S¹ zdjêcia �lubne dziadków i pradziadków,
ma³ych, pulchnych dzieci, chyba naszych dziadków.
Babcia w siwych w³osach upiêtych w koczek
i dziadek, który na zdjêciu mia³ roczek.

Jest koñ gniady i wóz drabiniasty
i na niebie pierwsze gwiazdy.
l dziadek z wid³ami po�rodku pola,
bo taka by³a ¿niwiarza dola.

Przy ¿niwach pomoc nios¹ s¹siedzi
i ca³a zgraja dzieci zza miedzy.
K³osy zbó¿ obfito�ci¹ pêkaj¹
i utrudzonym w znoju pok³on sk³adaj¹.

Widzê chabry i k¹kole, przed sierpem siê chowaj¹
i delikatne kwiatki w p¹ki zwijaj¹.
Tyle lat fotografie w skrzyni le¿a³y,
a dzi� o¿ywione z nami zamieszka³y.

Jednego zdjêcia do albumu nie w³o¿ê,
bêdzie sta³o w ramce na komodzie.
Pradziadziadkowie m³odzi i zakochani,
trzymaj¹ siê za rêce beztrosko roze�miani.

A na strychu z rupieciami,
dwa kolibry na drucikach trzepocz¹ skrzyd³ami.
Pora spaæ, jutro do fotografii wrócimy,
skarby w albumach u³o¿ymy
i lukê w historii rodu wype³nimy.

El¿bieta P³ochocka

Baseball rozwin¹³ siê w USA. W 1842 roku Alex Cartwright
za³o¿y³ pierwszy klub � New York Knickerbockers. Pierwsza
dru¿yna zawodowa powsta³a w 1871 roku, a pierwsza profesjo-
nalna liga - National Leaque w 1876 roku. Sport ten, uprawiany
pocz¹tkowo przez mê¿czyzn, sta³ siê oficjalnie dyscyplin¹ olim-
pijsk¹ w Barcelonie (1992 r.). Mistrzostwa �wiata z udzia³em
reprezentacji narodowych rozgrywane s¹ od 1938 roku. Do Kutna
baseball trafi³ w 1984 r. za spraw¹ Kubañczyka Juana Francisco
Echevarii. Utworzy³ on sekcjê tej dyscypliny sportowej przy RKS
�Stal�. Pod koniec 1988 r. m³odzi kutnowscy baseballi�ci zdo-
byli pierwszy w historii Klubu tytu³ mistrza Polski i to w kategorii
seniorów, i juniorów. Od tego czasu kutnianie 19 razy zdobywali
tytu³ najlepszego zespo³u w kraju, wielokrotnie Puchar Polski,
sze�ciokrotnie wicemistrza kraju i osiem razy trzecie miejsce.
Przez 38 lat istnienia klubu tylko dwa razy MKS Stal BiS (taka
jest obecna nazwa, a team seniorów to �Ekobud Stal� Kutno) nie
stan¹³ na podium. To jeden z najlepszych klubów w Polsce. Ak-
tualnie trenuje, w ró¿nych kategoriach wiekowych, ponad 100
zawodników obojga p³ci (dziewczêta nosz¹ nazwê �Lions� Kutno).
Na dzieñ dzisiejszy w Polskim Zwi¹zku Baseballu i Softballu
funkcjonuje: ekstraliga: MKS Stal BiS Kutno, Gepardy ¯ory,
Silesia Rybnik, Centaury Warszawa, Barons Wroc³aw; I liga:
Rawa Katowice, Centaury II Warszawa, MKS Stal BiS Kutno II,
Dêby Osielsko, Yankees Dzia³dowo; liga kobiet: Diamonds War-
szawa, Gepardy ¯ory, Lions Kutno, Panthers Wroc³aw. Jest tak¿e
Ba³tycka Liga Baseballu, która ma 10 dru¿yn, ale nie jest ona
zrzeszona w PZ Ball i Soft. S¹ równie¿ dru¿yny szkolne amator-
skie. £¹cznie baseball i softball uprawia w Polsce blisko trzy
tysi¹ce osób, a szefem centrali w Warszawie jest kutnianin Pawe³
Szczepanik. Kutnianie broni¹ podwójnej korony - mistrza Pol-
ski i zdobywcy Pucharu Polski. Do koñca rozgrywek niedaleko
� 20 sierpnia by³ fina³ PP, a w po³owie wrze�nia zakoñczenie
ekstraligi, w której EKOBUD Stal wyra�nie prowadzi, tylko jedna
pora¿ka z Silesi¹ Rybnik. Presti¿ow¹ imprez¹ ostatnich lat dla
Kutna by³y niedawno zakoñczone kwalifikacje do Pucharu
Europy w baseballu z udzia³em zespo³ów: EKOBUD Stal Kutno,
Beisbolo Klubas Vilnius (Litwa), Rattvik Basex (Szwecja) i Tam-
pere Tigers (Finlandia). W ostatniej chwili wycofa³ siê, ze zrozu-
mia³ych wzglêdów, team Ukrainy. Zapowiada³o siê dla kutnow-
skich lwów zwyciêsko. Po pokonaniu 15:0 fiñskich Tigersów
i 10:0 zespo³u z Wilna gospodarze byli liderami. Przysz³y jednak
pora¿ki: ze Szwedami 4:6 i z Litw¹ 5:8. W rezultacie dru¿yna
EKOBUD Kutno uplasowa³a siê na trzecim miejscu. W finale
Szwedzi pokonali Litwê 13:3. Kutnowska, sze�ciodniowa
impreza, by³a �wietnym sprawdzianem dla Ekobudu Stal, który
wyci¹gnie na pewno wnioski i silniejszy wróci w przysz³ym roku
europejskie stadiony. Nale¿¹ siê du¿e brawa dla MKS Stal BiS
Kutno (jego prezesa Aleksandra Wysoczyñskiego i dyrektora
sportowego Andrzeja Pietrzaka) za doskona³e przygotowanie
zawodów. Oby wiêcej turniejów tej rangi by³o organizowanych
w Kutnie, gdzie zawsze jest odpowiedni klimat dla sportu oraz
wsparcie ze strony w³adz Miasta i Samorz¹du. Dodajmy, ¿e �Kutno�
reprezentowali: Gracjan Bielecki, Kacper Cichowski, Oskar Fr¹t-
czak, Dominik Gajdziñski, Rados³aw Jó�wiak, Kacper Kamiñski,
Eryk Kieruñczak, Kurhun Yauheni, Robert Matecki, Jakub
Nadolski, Micha³ Nowicki, Mateusz Serafin, Piotr Swyszcz,
Artur Wojtczak (II trener), Jakub Wojtczak, Wojciech Zagawa,
Rados³aw Zajda, Phill Richmond (I trener).

(Jerzy Papiewski, foto: Anna Krawczyk)

Baseball

DOBRZE PROMUJE KUTNO

Po ka¿dym zwyciêstwie jest zas³u¿ona rado�æ.

Kutnianie w Polsce s¹ bezkonkurencyjni, ale w baseballowej
Europie� jest nieco gorzej.

ACH CO TO BYŁ ZA ŚLUB!!!
Mieszkanka £ani¹t Paulina Maduñ i mieszkaniec Kutna Wojciech Stel-
maszewski zawarli zwi¹zek ma³¿eñski w sobotê 27 sierpnia 2022 r.
To absolwenci kutnowskiego Liceum �Kasprowicza�, ju¿ in¿ynierowie
(�o krok� od magisterium). Paulina Maduñ jest równie¿ malark¹ ama-
tork¹, której prace prezentowali�my w �P¯K�. Póki co zwi¹zali siê
z Krakowem, gdzie mieszkaj¹ i pracuj¹. W ko�ciele Wniebowziêcia Naj-
�wiêtszej Maryi Panny w £aniêtach sakramentalne �TAK� potwierdzili
przed ksiêdzem Rados³awem Walczakiem. �wiadkami tej pary byli:
Ewelina Rosiak i Micha³ Stelmaszewski. Uczta weselna mia³a miejsce
w �Le�nym Dworze�, w podgostyniñskim Ruszkowie, gdzie bawi³o siê
ponad 100 osób. Dzieñ pó�niej podobna liczba go�ci uczestniczy³a
w �poprawinach�. To jak twierdzi �Napoleon� kutnowskiej gastronomii
- Stanis³aw Fabianowski - �wiadczy o znakomitych godach weselnych.
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¯YCIE POLITYCZNE
KTO W KUTNIE NIE BY£ ... Felieton KWD

Z innych szpalt

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Gigantyczna katastrofa ekologiczna dotknê³a Odrê. Rzeka jest
zatruta na obszarze piêciu województw. Od³awiane s¹ tony �niêtych
ryb i pad³ych zwierz¹t. Mimo zg³oszeñ wêdkarzy, którzy alarmowali
w³adze ju¿ od wiosny, brakowa³o reakcji ze strony inspektoratów
wojewódzkich i G³ównego Inspektoratu Ochrony �rodowiska.
Nawet wtedy, gdy 26 lipca p³ynê³y ju¿ Odr¹ martwe ryby. Ci¹gle
brakuje informacji i skutecznej reakcji na ten kataklizm.
El¿bieta Witek, marsza³ek Sejmu, trzykrotnie nie stawi³a siê przed
kontrolerami NIK. Zablokowa³a tym postêpowanie dotycz¹ce
rz¹dowego programu Polskie Szwalnie. Jej skargi na postanowienia
NIK odrzuci³ S¹d Administracyjny w Szczecinie. A to oznacza, ¿e
bêdzie musia³a zap³aciæ trzy kary po 3 tysi¹ce z³otych za ka¿de
niestawienie siê.
W spó³kach skarbu pañstwa w 2021 r. najwiêcej zarobili: b. polityk
PiS Maks Kraczkowski, wiceprezes PKO BP - 1,813 mln z³, b. poli-
tyczka PiS Ma³gorzata Sadurska, wiceprezes PZU - 1,801 mln z³
oraz Daniel Obajtek, prezes Orlenu - 1,311 mln z³ (MoneyTrans-
fers.com).
Ponad 2,4 mln Polaków jest zarejestrowanych w Krajowym Reje-
strze D³ugów, bo ma zaleg³e zobowi¹zania w wysoko�ci ponad
45 mld z³.
KS. Gene Gomulka o ko�ciele amerykañskim: Poniewa¿ wiêkszo�æ
biskupów w USA to homoseksuali�ci, to m³odych mê¿czyzn z kra-
jów takich jak Polska witaj¹ w seminariach z rado�ci¹. S¹ wykorzy-
stywani jako �m³ode miêso� dla gejowskich duchownych.
Krzysztof Varga o fundamentalistach: Im wspó³czesno�æ bardziej
wymagaj¹ca m¹dro�ci, tym gwa³towniejszy odwrót od rozumu.

Przegl¹d nr 34 (1180), 16-21.08.2022 r.
Inflacja znowu wiêksza. W lipcu osi¹gnê³a 15,6% i by³a najwy¿sza
od marca 1997 r.
Wci¹gu trzech miesiêcy wojny na Ukrainie Polacy wydali z prywat-
nych portfeli na pomoc uchod�com 10 mld z³, z pieniêdzy publicz-
nych posz³o 16 mld z³. 3% mieszkañców najwiêkszych miast przyjê³o
526 tys. Ukraiñców pod swój dach (najwiêcej, ponad 100 tys.,
w Warszawie i we Wroc³awiu). Wiêkszo�æ znalaz³a schronienie
u mieszkaj¹cych w Polsce Ukraiñców (Polski Instytut Ekonomiczny).
Okazuje siê, ¿e biuro podró¿y U Brata Józefa, którego w³a�cicielem
jest Jaros³aw Mi³kowski, nie ma wymaganego prawnie wpisu do
rejestru organizatorów turystyki. W katastrofie autokaru w Chorwacji
zginê³o 13 osób pielgrzymuj¹cych do Medjugorje.
Wiemy, co by³o przyczyn¹ awarii bloku 910 MW elektrowni Jaworzno.
W wêglu sprowadzonym z lndochin by³y kamienie, stalowe prêty,
�ruby, gwo�dzie, ¿wir i opony. Ciekawe, ile dojna zmiana zap³aci³a
za ten ch³am.
NIK wyst¹pi³a do prokuratury w sprawie niedope³nienia obowi¹z-
ków w zwi¹zku z finansowaniem ca³o�ci inwestycji w elektrowni
Ostro³êka. Zmarnowano prawie 1,3 mld z³otych, bo budowa zosta³a
wstrzymana.
Rafa³ Trzaskowski o Jaros³awie Kaczyñskim: Jest ca³kowicie
zastraszony i szanta¿owany przez Ziobrê i narodowców. Panicznie
boi siê, ¿e kto� z prawej strony bêdzie mu odbiera³ elektorat.
W³adys³aw Frasyniuk o granicy z Bia³orusi¹: Powsta³ rasistowski
pomnik tego rz¹du, czyli wielki p³ot na granicy.
Marek Kossowski o Piotrze Naimskim: Inwestycja w elektrowniê
w Ostro³êce, któr¹ osobi�cie promowa³, okaza³a siê kosztown¹ klap¹.

Przegl¹d nr 35 (1181), 22-28.08.2022 r.
�Agora� na pierwszej stronie: �Klub Milionerów PiS� z mottem
z 2017 r. Jaros³awa Kaczyñskiego �Do polityki nie idzie siê dla
pieniêdzy� i stwierdzeniem, ¿e �Po siedmiu latach rz¹dów Zjedno-
czonej Prawicy 122 osoby powi¹zane z w³adz¹ zarobi³y w 19 spó³-
kach Skarbu Pañstwa ³¹cznie 267 mln z³otych.

Trochê futurologii. Czy wiecie, ¿e do 2050 r. zapotrzebowanie
roczne ma wzrosn¹æ o 200 mln ton!!! Tak wynika wed³ug
danych FAO, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych d/s
Wy¿ywienia i Rolnictwa. Wiêcej!!! Na wyprodukowanie 1 kg
wo³owiny potrzeba np. 15,4 tysi¹ca litrów wody (a produkcja
miêsa odpowiada oko³o 18% gazów cieplarnianych). St¹d dzia-
³ania w zakresie produkcji miêsa in vitro. Pierwszego, �sztucz-
nego� hamburgera wyprodukowano w 2013 r. W Polsce zespó³
Stanis³awa £oboziaka z Laboratorium Biologicznego Centrum
Nauki Kopernik wyhodowa³ w 2019 r., na li�ciu szpinaku,
komórki ... kurczaka. Masz babo placek!
Jak wskazuj¹ eksperci odsetek gospodarstw znajduj¹cych siê
w sytuacji tzw. ubóstwa energetycznego, wydaj¹cych ponad 10%
swoich dochodów na ogrzewanie, wzrós³ ju¿ do 31% (wed³ug
danych Instytutu Badañ Strukturalnych mo¿e to dotyczyæ ju¿ 4,6
mln Polaków w ma³ych miejscowo�ciach i wsiach). Masz babo
placek!
Czy wiecie, ¿e za wjechanie na drogê publiczn¹ kombajnem
z niezdemontowanym hederem mo¿na dostaæ nawet 5 (piêæ)
tysiêcy z³. Od ubieg³ego roku stawka wzros³a a¿ dziesiêcio-
krotnie!!! Masz babo placek!
Koszmarnie wysoki koszt produkcji i niska cena sta³ sie proble-
mem polskich producentów papryki. W okresie, gdy w Polsce
trwa szczyt sezonu, sieci handlowe oferuj¹ paprykê z ... Holandii.
Sam polski koszmar. Masz babo placek!

Wed³ug Sztokholmskiego Miêdzynarodowego Instytutu Badañ
Pokojowych (SIPRI) w ci¹gu dekady (licz¹c od pocz¹tku 2012 r.
do koñca 2021 r.) �wiatowe wydatki na zbrojenia wzros³y o 12%.
Rok do roku (2020-2021) powiêkszy³y siê o nieznaczne 0,7%,
lecz i tak pierwszy raz w historii przekroczy³y 2 bln dol. - do-
k³adnie by³o to 2,11 bln dol. W 1989 r. globalne wydatki na cele
wojskowe zamknê³y siê w kwocie 1,7 bln dol., a 10 lat pó�niej
wynios³y �tylko� 1,2 bln dol. To wtedy - po �biednym� 1999 r.
- zacz¹³ siê trend wzrostowy w zbrojeniach. W�ród pañstw
wydaj¹cych najwiêcej na wojsko w 2021 r. znalaz³y siê USA
- 801 mld dol. (38% udzia³u w �wiatowych wydatkach), Chiny
- 293 mld dol. (14%), Indie - 76,6 mld dol. (3,6%), Wielka Bry-
tania - 68,4 mld dol. 3,2%) i Rosja - 65,9 mld dol. (3,1 %). (...)
(...) Wed³ug SIPRI w w latach 2017-2021 najwiêkszymi ekspor-
terami uzbrojenia by³y USA z 39-procentowym udzia³em w �wia-
towym rynku. Kolejne miejsca zajmowa³y Rosja (19%), Francja
(11%), Chiny (4,6%) i Niemcy (4,5%). Amerykañska broñ
trafia³a do 103 pañstw; w wielu z nich koncerny z USA zdomi-
nowa³y miejscowe rynki. Rosja eksportowa³a broñ do Indii, Egiptu,
Chin, Algierii, Wietnamu, Iraku, Kazachstanu i Bia³orusi. Chiny
zyska³y status wiod¹cych dostawców w Pakistanie, Bangladeszu
i Mjanmie. W gronie najwiêkszych importerów znalaz³y siê Indie
(11% udzia³u w globalnym imporcie), Arabia Saudyjska (11%),
Egipt (5,7%), Australia (5,4%) i Chiny (4,8%). Stany zajêty 13
miejsce, Rosji zabrak³o w pierwszej czterdziestce - oba pañstwa
maj¹ bowiem rozwiniêty przemys³ zbrojeniowy i pozostaj¹
w du¿ej mierze samowystarczalne.

Marcin Ogdowski, Przegl¹d, 16-21.08.2022 r.

Minê³y �jak z bicza strzeli³� wakacje, czyli - nie tylko przez m³o-
dzie¿ - najbardziej uwielbiana czê�æ roku!!! Nadchodzi jesieñ,
a wraz z ni¹ nauka ... Tylko jaka ona bêdzie!!! Czy znowu zdal-
na!? Na to pytanie chyba za wcze�nie na odpowied�, chocia¿
z prognoz Covid-19 wynika, ¿e ... Ale poczekajmy, ale siê nie
spieszmy!!! Tym bardziej, ¿e przed nami najwieksze kutnow-
skie �wiêto:

�wiêto Ró¿y lub jak kto woli Jarmark Ró¿any.
Znajomi w KDK nawet twierdz¹ - z pe³nym przekonaniem - ¿e
to najwiêksze �wiêto Ró¿ane nie tylko w Polsce, ale i na �wiecie!!!
No mo¿e najwiêksza w Polsce impreza kulturalno-rozrywkowa
o tematyce ró¿anej (organizowana nieprzerwanie od 48 lat). Tym
razem w dniach 9-11 wrze�nia 2022 r. Na du¿ej scenie wyst¹pi
m.in. kutnowska debiutantka, czyli ... KAYAH. Nowo�ci¹ bêdzie
- co oczywiste - Królowa Ró¿ 2022 - Wiktoria Kwit. Towarzy-
szyæ bêdzie tradycyjnie Miêdzynarodowa Konferencja Ró¿ana,
tym razem m.in. z ekspertami ró¿anymi ze Szwecji, Islandii
i Rumunii. �Nowalijk¹� bêdzie widowiskowy Laser Show, wy-
�wietlany na 30-metrowym ekranie wodnym, umiejscowionym
na tafli parkowego stawu. Bêdzie te¿ 19-metrowa panorama
historii Kutna. W sumie: DLA KA¯DEGO CO� MI£EGO!!!

Andrzej Stelmaszewski
P.S. W Polsce �wieta Ró¿ odby³y siê w £asku (2-3 lipca) i Koñ-
skowoli (9-10 lipca).

Czytelniczy Hyde Park

Z cenami w budownictwie jest tak, jak w upiornych horrorach.
Wrêcz strasz¹ inwestorów. Rosn¹ bowiem szybciej ni¿ oficjalne
wska�niki inflacji. Nie wierzycie? To w odpowiedzi przytoczê
�otwarte�, 28 lipca o godz. 10:30, oferty na modernizacjê Od-
dzia³u Wewnêtrznego kutnowskiego szpitala. W jej ramach maj¹
byæ wykonane roboty budowlane dostosowuj¹ce pomieszczenia
do aktualnych przepisów i wymagañ. Równie¿ Systemu Sygna-
lizacji Po¿aru (SSP) dla czê�ci V piêtra budynku ³ó¿kowego 1A
zgodnie z opracowanym projektem oraz pod³¹czenie go do Cen-
tralki SSP POLON zlokalizowanej na III piêtrze tego budynku
(Oddzia³ Neurologiczny z Pododdzia³em Udarowym). Oferentów
by³o piêciu. ¯aden, ale to ¿aden nie dostosowa³ siê do kwoty
przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia inwestora (netto
1.430.362,08 z³, a brutto - 1.959.345,36 z³). Ale ró¿nice cenowe
s¹ kolosalne!!! No bo sami sprawd�cie!
Najwy¿szy kosztorys opiewa cenê ponad 2,5-krotnie wy¿sz¹, ni¿
kwota inwestora. To - propozycja Pagma-Bud Sp. z o.o. z £odzi,
z ulicy Wólczañskiej (brutto 4.428.000 z³). Niewiele ustêpuje jej
wycena SKB Budownictwo Sp. z o.o. z Radomska, z ulicy Su-
charskiego (4.131.748,71, czyli 220% �z hakiem�). Najni¿sze
oferty te¿ szokuj¹ swoj¹ - chyba zani¿on¹ - wysoko�ci¹!!! Ba³bym
siê bowiem powierzyæ realizacjê tego zadania zarówno Energo-
Budu, Oleszcze 46 ko³o Dobrzelina (2.414.829,60, czyli prze-
kroczenie kosztów o oko³o 13%), czy te¿ gostyniñskiej firmy
(o oko³o 12%). W tym przypadku �spojrza³bym dok³adniej
w dossier� - zreszt¹ i wszystkich, ewentualnych wykonawców:
�Czy maj¹ uprawnienia do wykonywania robót w szpitalach?�
(chyba co� takiego jeszcze funkcjonuje). Na ca³e szczê�cie, nie
ja muszê podejmowaæ wyboru, który wymaga zdolno�ci profe-
sora budownictwa (i to kosztorysanta) lub ... magika. Najlepsz¹
by³aby metoda:

PI RAZY OKO!!!
Jan Widz

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

PI RAZY OKO!

GLOB NAJEŻONY BRONIĄ

Prosimy o pomoc w ratowaniu dzia³ek w Stowarzyszeniu
�S³oneczko�. Dzia³ki w tym roku by³y 3-krotnie zalewane. I nie
jest prawd¹, ¿e tylko opady deszczu spowodowa³y podtopienia.
Prawdopodobnie koparka pracy (domku jednorodzinnego) uszko-
dzi³a dreny (ul. Fija³kowskich te¿ p³ywa).
Pragniemy poinformowaæ wszystkim, ¿e nasze kolorowe dzia³ki
zmieniaj¹ siê w bajora. Efektem zalania to: �mieræ drzew, krze-
wów, owoców, kwiatów i innych upraw. A co bêdzie dalej - deszcz
leje i prognozy zapowiadaj¹ obfite ulewy. Co bêdzie dalej z na-
szymi dzia³kami? Kto nam pomo¿e ratowaæ dzia³ki?
Zarz¹d nie robi nic, by ratowaæ dzia³ki. Dodatkowy zarzut dla
Zarz¹du: dlaczego od 15 sierpnia nie bêdzie wywozu �mieci.
Zaznaczam, i¿ wiêkszo�æ nie posiada aut i �mieci trzeba wynosiæ
na pobliskie osiedle.        (nazwiska do wiadomo�ci Redakcji)

Klimat nam siê zmieni³. Sta³ siê taki bardziej monsunowy, z nawa³-
nicami rzêsistych deszczy. Trzeba siê wiêc do niego dostosowaæ,
a nie odwrotnie. I w ma³ym �Kucienku� mamy newralgiczne
punkty, które s¹ zalewane w trakcie takich ju¿ nie anomalii, ale
normalno�ci klimatycznych naszej strefy. Jednym z nich jest
miejski zjazd w pó³nocnej obwodnicy mista Kutna, który ju¿
cztero- lub piêciokrotnie zalewa³o (ostatnio na prawie dwa metry).
Ciort z tym co by³o, a nie jest!? Czy w czasie budowy tej trasy
by³y cztery prowizoryczne odp³ywowe wykopy. Ponoæ pó�niej
je zlikwidowano w ramach popularnych �ciêæ�. Teraz sprawa sta³a
siê znowu �gard³owa� i wymaga szybkiej interwencji jej w³a�ci-
ciela, czyli Centralnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, konkretnie
w £odzi. Bez odp³ywów ani rusz! Wiêc �zakaszmy rêkawy� i je
zrealizujmy. Z dobrodziejstwem dla setek czy tysiêcy kierow-
ców przeje¿d¿aj¹cych codziennie t¹ nisko po³o¿on¹ drog¹.
Drugim takim �zapalnym� punktem jest skrzy¿owanie ulicy
Rychtelskiego i Troczewskiego z rzek¹ Ochni¹. Niby poczyniono
jakie� prace, które mia³y zabezpieczyæ ten teren od zalewania
deszczow¹ nawa³nic¹, ale co� ... nie wysz³o!!! Nie wiedzieæ co
(plan, czy wykonawca, a mo¿e niew³a�ciwa eksploatacja)? Jest
wiêc co czyniæ, ¿eby nawet przy monsunowych nawa³nicach nie
zalewa³o tego rejonu i nie psu³y one nerwów i krwi kierowców.
Ot i wszystko!!!  Jan Widz

Czytelniczy Hyde Park

ZALEWOWE TERENY

Czytelniczy Hyde Park

ZALEWANIE

Od kilku tygodni jeste�my �wiadkami dramatu na rzece Odrze.
Jeszcze niedawno ¿y³y tam ryby, ma³¿e, �limaki, ptactwo wodne.
Dzisiaj ¿ycie w Odrze to tylko wspomnienie. Od lat instytu-
cje pañstwowe, zmieniaj¹ce siê rz¹dy i system prawny by³y
dalekie od zabezpieczenia równowagi �rodowiska naturalnego.
Pañstwo i jego instytucje zmienia³y regu³y i ustalone przed
wiekami prawa natury. To oczywi�cie nie mog³o siê udaæ.
Pañstwo zarz¹dzane przez PiS wykaza³o siê wielk¹ niekom-
petencj¹ i dyletanctwem w usi³owaniu zmiany praw natury.
Grzebano w systemie, utworzono bezradn¹ firmê Wody Pol-
skie zarz¹dzan¹ przez partyjne kole¿eñstwo, które by³o sowicie
wynagradzane. Szef Wód Polskich miesiêcznie kasowa³
40 tysiêcy z³. Partyjne towarzystwo z Wód Polskich mia³o
mgliste pojêcie o w³a�ciwej ochronie naszych rzek. Na doda-
tek zarz¹dzanie kryzysem by³o na poziomie wiedzy ucznia
szko³y podstawowej. W tym stanie chaosu nieodpowiedzialna
pisowska w³adza szybkim krokiem pod¹¿a³a do katastrofy eko-
logicznej na Odrze. Dzisiejszy stan wiedzy jest nastêpuj¹cy.
Mamy setki ton �niêtych ryb, wyginê³a  ¿yj¹ca w rzece fauna.
Rzeka sta³a siê ska¿onym i niebezpiecznym ��ciekiem wod-
nym�. Nie by³o i dalej nie ma skutecznego, sta³ego monito-
ringu zanieczyszczenia naszych rzek i zbiorników wodnych.
Wydano 429 pozwoleñ wodno-prawnych na spust �cieków
do Odry. Kontrola ilo�ci zrzutów i ich zanieczyszczeñ jest
teoretyczna, tak samo jak teoretyczne jest pañstwo, które nie
mia³o woli stworzenia skutecznego systemu monitorowania.
Na dodatek bezkarnie dzia³aj¹ podmioty, które zrzucaj¹ szko-
dliwe �cieki bez ¿adnych pozwoleñ. Media poda³y, ¿e tylko
jedna taka firma, dzia³aj¹ca w górnym biegi Odry, zrzuci³a
w roku 6000 m3 �cieków. Rabunek i gwa³t na przyrodzie trwa
dalej. W³adza zwala winê na naturê, plamy na s³oñcu, Putina,
Uniê Europejsk¹, opozycjê i Tuska. W³adza wymy�li³a sobie
wrogów, którzy przeszkadzaj¹ jej w rz¹dach. Byæ mo¿e w³adza
wierzy, ¿e mo¿na oszukaæ naturê i klimat. To oczywi�cie nie
mo¿e siê udaæ. Miejmy nadziejê, ¿e rz¹dz¹cy nie wpadn¹ na
pomys³ zwo³ania nocnego posiedzenia Sejmu i uchwalenia
dwóch ustaw. Jedn¹ uznaj¹ca, ¿e Odra od¿y³a, ¿ywe ryby p³y-
waj¹ brzuchami do do³u i drug¹ ustawê, która ustanowi
odwo³anie zimy i pocz¹tek sezonu grzewczego na dzieñ
1 kwietnia 2023 roku. ¯yjemy w pañstwie absurdu, wiêc
niestety, ka¿da g³upota w³adzy jest mo¿liwa.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

ŚCIEK WODNY
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DOŻYNKI GMINNE W STRZELCACH
Do¿ynki s¹ uroczysto�ci¹ o wieloletniej tradycji, s¹ wa¿nym sym-
bolem szacunku dla ciê¿kiej pracy rolnika oraz stanowi¹ wyraz
wdziêczno�ci za jego codzienne zmagania.
Do¿ynki to piêkne rolnicze �wiêto, mocno wpisane w tradycjê
naszego terenu. Tradycjê, która jest ¿ywa i mamy nadziejê, ¿e
jeszcze d³ugo bêdzie pielêgnowana.
Do¿ynkowe �wiêto to w polskiej tradycji czas rado�ci i podziê-
kowañ: Panu Bogu za plony,  a ludziom za trud.
Tak jak w latach ubieg³ych, równie¿ i w tym roku zorganizowano
w naszej gminie t¹ wspania³¹ uroczysto�æ, która odby³a siê
20 sierpnia 2022 roku.
Do¿ynki rozpoczê³a Msza �wiêta w ko�ciele �w. Trójcy w Strzel-
cach, któr¹ odprawi³ ksi¹dz proboszcz parafii �w. Trójcy � Tadeusz
�wi¹tek. Ksi¹dz proboszcz po�wiêci³ chleb do¿ynkowy i piêkne
wieñce do¿ynkowe Gminy Strzelce i Hodowli Ro�lin Strzelce
Spó³ka z o.o. Grupa IHAR.
Po mszy korowód do¿ynkowy, prowadzony przez zespo³y �pie-
wacze �Strzelce� i �Klonowianki�, z³o¿ony ze starostów do¿ynek,
w³adz gminnych i delegacji poszczególnych so³ectw przeszed³
na plac przy Urzêdzie Gminy w Strzelcach, gdzie odby³a siê dalsza
czê�æ do¿ynkowego �wiêta.
Zaszczytna rola starostów do¿ynek przypad³a w udziale Karolinie
Leszczyñskiej z D¹bkowic i Rados³awowi Oleczkowi, mieszkañ-
cowi wsi D³ugo³êka.
W dalszej czê�ci uroczysto�ci, po�wiêcony chleb starostowie
do¿ynek wrêczyli Wójtowi Gminy Tomaszowi Grabowskiemu,
który podziêkowa³ rolnikom za ich po�wiêcenie i trud w uzyskaniu
dobrych zbiorów.
W�ród zaproszonych go�ci znale�li siê tak¿e m.in.: Pose³ na Sejm
RP � Tadeusz Wo�niak, Cz³onek Zarz¹du Województwa £ódz-
kiego � Robert Bary³a, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu
Kutnowskiego - Zdzis³aw Góreczny, Tomasz Marciniak � Wice-
przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego, Cz³onek Zarz¹du
Powiatu Kutnowskiego � Tomasz Walczewski, Tomasz Szczêsny
� Wójt Gminy £aniêta, Z-ca Dyrektora Zak³adu G³ównego Strzelce
� Mariusz �niecikowski.
W swym wyst¹pieniu Wójt Gminy Strzelce powiedzia³ m.in.:
�Przed chwil¹ otrzyma³em z r¹k starostów dzisiejszych do¿ynek
pachn¹cy, wspania³y bochen chleba, upieczony z tegorocznego
ziarna, które wzrasta³o i dojrzewa³o w tej ziemi. Niech chleba
nigdy i nikomu nie zabraknie w naszej gminie i w naszej Ojczy�nie.
Starajmy siê, aby ten chleb jednoczy³ nas wszystkich wokó³ wspól-
nych dla nas spraw, aby�my potrafili sobie pomagaæ w chwilach
radosnych i smutnych, aby�my pamiêtali jak wiele zawdziêczamy
rolnikom�.
Po czê�ci obrzêdowej na scenie wyst¹pi³y dzieci z Gminnego
Przedszkola w Strzelcach oraz zespo³y �piewacze �Strzelce�
i �Klonowianki�, dzia³aj¹ce pod patronatem Gminnego O�rodka
Kultury w Strzelcach. Koncertowy blok uzupe³ni³y wystêpy
zespo³ów �Spontan�, �La Maro� i �£ukash�.
W trakcie sobotniej uroczysto�ci przeprowadzono równie¿ zbiórkê
krwi w ramach akcji Motoserce 2022, której organizatorem by³
klub motocyklowy �Boruta� MC Poland.
Na mieszkañców gminy czeka³y potrawy przygotowane przez
Stowarzyszenia i Ko³a Gospodyñ Wiejskich z D³ugo³êki, Przy-
zorza, Muchnowa i Zarannej oraz cz³onków Klubu Seniora Plus
w Strzelcach, smaczny ¿urek i kie³basa, prezentacje produktów
innych firm, najm³odsi korzystali ze  zje¿d¿alni, dmuchanego
boiska i eurobungie, swój najnowszy sprzêt zaprezentowa³y stra¿e
po¿arne z terenu gminy, a ca³o�æ imprezy zakoñczy³a dyskoteka
z DJ.    Gmina Strzelce
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KUTNOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI
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SAMO ¯YCIE SPORTOWE PRZE¯YCIE

PRZEDWOJENNI SPORTOWCYWSZYSTKIE NASZE SPRAWY

Jerzy Tru�ciñski, Ludzie kut-
nowskiego sportu, For Press,
Kutno 2006 rok

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

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

od ul. ¯niwnej), kanalizacja
i woda w granicach dzia³ek. Tel.
601-760-860
Sprzedam dzia³ki budowlane
1100 m2 i 1123 m2 w Nowej Wsi
k/Kutna. Tel. 605-538-934
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 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 mieszkanie na os. XX-
lecia w Kutnie (parter, 47 m2, do
remontu, cena 250.000 z³). Tel.
502-106-187
Sprzedam gospodarstwo rolne
pow. 2,6 ha wraz z budynkami,
Nowe 55. Tel. 695-011-764
Sprzedam pianino Calisia i ma-
szynê do pisania £ucznik. Tel. 24
254-22-38

Sprzedam Audi A4, 2008 r., die-
sel 2.0, bia³y, stan b. dobry. Cena
wstêpna 24 tys. Tel. 507-054-575
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
�Glassa�, szeroko�æ 3,60 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
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 dzia³kê przemys³owo-
budowlan¹ 32.000 m2 w ̄ ychlinie.
Tel. 603-258-804
Sprzedam wózek inwalidzki. Tel.
797-317-107
Sprzedam maszynê do szycia
�Singer�, czó³enkowa, bez stolika.
Tel. 503-706-777
Sprzedam Encyklopediê Po-
wszechn¹ Gutenberga (33 tomy).
Tel. 661-827-920, 661-827-924
Sprzedam dzia³kê o powierzchni
300 m2 w Bielawkach k/Kutna.
Tel. 696-193-647
Sprzedam Volvo XC 60 (2016 r.),
automat D5 AWD summum, die-
sel 2,4 236 KM. Tel. 601-305-085
Sprzedam kompaktowy wêze³
cieplny ECWR-20/40 Elektroter-
mex. Tel. 607-217-505
Sprzedam maszyny szwalnicze
firmy Brother i zestaw prasowal-
niczy firmy Protomet. Tel. 693-
445-660
Sprzedam dzia³kê na Wzgórzu.
Tel. 661-072-513
Sprzedam dzia³kê 300 m2, ROD
Bielawki. Tel. 696-193-647
Sprzedam dzia³ki budowlane
i jedna rekreacyjna od 800 m2

wzwy¿. Tel. 608-374-025
Sprzedam kombajn do buraków
Neptun Z413, gara¿owany, stan
dobry. Tel. 661-137-551
Sprzedam kombajn do ziemnia-
ków Karlik Z642, stan dobry. Tel.
661-137-551

NIEMIECKA CHEMIA,
s³odycze oferuje sklep

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

Sobota 900 - 1400

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

KRYCIE PAPĄ
zgrzewalną, malowanie

farbą, smarowanie dachów.
Doświadczenie − 25 lat.

781−310−433

Stobiński Eugeniusz
Urodzony 11 grudnia 1911 r.
w Kutnie. Zmar³ 5.10.1988 r.
Pi³karz. Zawodnik kutnow-
skiego �Strzelca� (1934-1939).

Stobiński Stanisław
Urodzony 11 lutego 1921 roku
w Kutnie. Zmar³ 5.04.2000 r.
Pi³karz. Zawodnik Klubu
Sportowego Strzelec w Kutnie
(1934-1939).

Stogowski
Władysław
Urodzony 25 lipca 1915 roku
w Przystani. Zmar³ 19.09.1995
roku. Dzia³acz sportowy. Pre-
zes ZKS �Kutnowianka�.
Jeden z  budowniczych stadionu
�Kutnowianki�.

Strupagiel Jan
Urodzony 12 lipca 1916 roku
w Kutnie. Zmar³ 28.09.1991 r.
Pi³karz - napastnik. Zawodnik
kutnowskiego �Soko³a� (1934-
1939) i �Czarnych� Kutno
(1945-1953). Reprezentant
Kutna. Koszykarz i tenisista
sto³owy �Czarnych�. Dzia³acz
sportowy kolejowego klubu.

Suchański
Zbigniew
Urodzony 8 pa�dziernika 1923
roku w Kutnie. Dzia³acz spor-
towy. D³ugoletni prezes RKS
�Stal� w Kutnie. Wspó³realiza-
tor budowy stadionu �Stali�
przy ulicy Ko�ciuszki.

Suciński Wiesław
Urodzony 25 sierpnia 1924 r.
w Kutnie. Zmar³ 29.03.1982 r.
Pi³karz - bramkarz. Zawodnik
kutnowskiego �Turu� (1945-
1948). Dzia³acz sportowy
�Kutnowianki�.

Sylwestrzak
Andrzej
Piê�ciarz. Zawodnik kutnow-
skiego �Strzelca�. Reprezen-
tant Kutna. Najlepszy bokser
kutnowski wagi ciê¿kiej
w dwudziestoleciu miêdzywo-
jennym.

Sysiak Stefan
Urodzony 4 stycznia 1913 roku
w Kutnie. Zmar³ 11 lipca 1987 r.
Pi³karz - napastnik. Zawodnik
kutnowskiego �Soko³a� (1930-
1934 i 1936-1939), �Boruty�
Kutno (1934-1936) i �Czar-
nych� Kutno (1945-1946).
Reprezentant Kutna.

Szomański
Józef
Urodzony 19 marca 1885 roku.
Zmar³ 3.11.1951 r. Dzia³acz
sportowy. D³ugoletni prezes
Towarzystwa Gimnastycznego
�Sokó³� w Kutnie. Sympatyk
i entuzjasta sportu. Propagator
masowych pokazów gimna-
stycznych. Za symboliczn¹
z³otówkê ofiarowa³ �Soko³owi�
tereny pod budowê boiska
sportowego przy ulicy Sokolej.

Szor Izaak
Dzia³acz sportowy ¯ydow-
skiego Klubu Sportowego
�Makabi� Kutno.

Szor Wiesław
Koszykarz. Zawodnik ligowej
³ódzkiej �Spójni�. Trener
koszykarek KKS �Czarni�
Kutno.

Szulc Zbigniew
Wspó³za³o¿yciel Harcerskiego
Klubu Sportowego �Kutno-
wianka�. W okresie miêdzywo-
jennym pi³karz �Kutnowianki�.
Reprezentant Kutna.

Szychowski
Zygmunt
Urodzony 13 marca 1920 roku.
Zmar³ 2.07.1991 r. Piê�ciarz.
Zawodnik wagi pó³ciê¿kiej
kutnowskiej �Spójni�. Repre-
zentant Kutna.

Nabór do Policji
Przypominamy, ¿e ca³y czas mo¿na sk³adaæ dokument do s³u¿by w Policji.
Szukamy przede wszystkim osób cechuj¹cych siê odporno�ci¹ na stres,
wysportowanych, a tak¿e ambitnych, które chc¹ siê realizowaæ i rozwijaæ.
Po¿¹danym od kandydatów jest tak¿e chêæ niesienia pomocy i s³u¿by
dla spo³eczeñstwa. W roku 2022 s¹ przyjêcia jeszcze w dwóch nastêpu-
j¹cych terminach: 19 wrze�nia i 29 grudnia. Warto zaznaczyæ, ¿e nabór
w naszym garnizonie prowadzimy do wszystkich jednostek Policji na
terenie województwa ³ódzkiego! Co daje Ci s³u¿ba w Policji: stabilne
zatrudnienie; wynagrodzenie przed ukoñczeniem 26 roku ¿ycia ok. 4000
z³otych netto, po ukoñczeniu 26 roku ¿ycia ok. 3600 z³otych netto; mo¿-
liwo�æ uzyskania praw emerytalnych po przepracowaniu 25 lat; uzyskanie
tytu³u licencjata lub magistra podejmuj¹c studia w Wy¿szej Szkole Policji
w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowa-
nych kierunków: bezpieczeñstwo wewnêtrzne, kryminologia, zarz¹dzanie,
informatyka; adekwatnie do zainteresowañ i realizowanych zadañ uczest-
nictwo w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 ró¿nego
rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonal¹cych technikê
prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przes³uchania, analizy krymi-
nalnej, cyberprzestêpczo�ci; uczestnictwo w kursach jêzykowych np.
z jêzyka angielskiego, jêzyka rosyjskiego; uzyskanie nowych upraw-
nieñ i kwalifikacji: tytu³ ratownika, uprawnienia stermotorzysty, upraw-
nienia instruktora taktyki i techniki interwencji, prawo jazdy kat. D,
uprawnienia SEP, uprawnienia obs³ugi �dronów� i wiele innych.
Policja na do¿ynkach
21 sierpnia 2022 r. w Krzy¿anowie odby³y siê do¿ynki powiatowe. W�ród
wielu atrakcji, jakie organizatorzy zapewnili uczestnikom imprezy nie
zabrak³o policyjnego akcentu. Dla funkcjonariuszy by³a to doskona³a
okazja, aby porozmawiaæ z dzieæmi na temat bezpieczeñstwa w zwi¹zku
ze zbli¿aj¹cym siê rokiem szkolnym, ale równie¿ mo¿na by³o dowiedzieæ
jak funkcjonuj¹ KMZB czy MK - czyli narzêdzia, które szybko i sprawnie
pomagaj¹ obywatelom w potrzebie. W minion¹ niedzielê na zaproszenie
Starostwa Powiatowego w Kutnie policjanci z kutnowskiej Komendy
uczestniczyli w pikniku rodzinnym zorganizowanym w ramach do¿ynek
powiatowych na terenie gminy Krzy¿anów. Podczas festynu du¿ym
zainteresowaniem cieszy³o siê policyjne stoisko, na którym najm³odsi
i nie tylko mogli otrzymaæ elementy odblaskowe oraz materia³y profi-
laktyczne dotycz¹ce bardzo szeroko pojêtego bezpieczeñstwa. W trakcie
do¿ynek kutnowscy policjanci osobom  zainteresowanym wrêczali rów-
nie¿ ulotki promuj¹ce zawód policjanta. Funkcjonariusze równie¿ wy-
ja�niali jak wygl¹da procedura rekrutacji do s³u¿by w policji oraz jakie
warunki i wymagania musi spe³niæ przysz³y kandydat. Policyjne stano-
wiska na piknikach rodzinnych to bardzo dobra okazja, aby przypominaæ
mieszkañcom o istniej¹cych narzêdziach w polskiej Policji takich jak
Moja Komenda, czy Krajowa Mapa Zagro¿eñ Bezpieczeñstwa. Narzê-
dziach, dziêki którym ka¿dy mo¿e sprawdziæ kto jest jego dzielnicowym
i nawi¹zaæ z nim kontakt telefoniczny za pomoc¹ specjalnej aplikacji
czy zg³osiæ anonimowo za po�rednictwem internetru zagro¿enie, które
zauwa¿y³ w miejscu swojego zamieszkania lub pracy. Nie brakowa³o
te¿ chêtnych do ogl¹dania policyjnych radiowozów oraz do przymierzania
sprzêtu, który na co dzieñ mundurowi u¿ywaj¹ w s³u¿bie.

Uwaga � z³odzieje ...
Z³odzieje bezlito�nie wykorzystuj¹ nasz¹ nieostro¿no�æ, o czym prze-
konali siê w ostatnim czasie mieszkañcy Kutna. Otwarte lub uchylne
okna na parterze, niedomkniête okienka piwniczne, czêsto otwarte drzwi.

Policja apeluje - nie u³atwiajmy ¿ycia przestêpcom, wychodz¹c z domu
nawet do ogrodu, na dzia³kê, dok³adnie zamykajmy mieszkanie. Otwarte
okna czy niezamkniête drzwi to zachêta dla z³odzieja.Policja apeluje,
by nie pozostawiaæ otwartych drzwi do domów i mieszkañ, nawet gdy
przebywamy w �rodku ! G³o�na muzyka, rzucenie siê w wir domowych
obowi¹zków czy drzemka po ciê¿kim dniu czêsto sprawiaj¹, ¿e nie s³y-
szymy, kiedy kto� naci�nie klamkê i wejdzie do mieszkania. Apelujemy
równie¿, by zamykaæ drzwi na klucz wychodz¹c na chwilê do piwnicy,
s¹siada czy wyrzuciæ �mieci. Dodatkowo pamiêtajmy, by nie pozosta-
wiaæ torebek, portfeli, telefonów czy kluczyków do samochodu na
komodach i pó³kach w pobli¿u drzwi wej�ciowych, poniewa¿ z³odzie-
jowi wystarczy dos³ownie kilkana�cie sekund, aby wej�æ do mieszkania
i ukra�æ przedmioty, które znajd¹ siê w jego bliskim zasiêgu. Pamiêtajmy
o w³a�ciwym zabezpieczaniu domów (w tym tak¿e niezamieszka³ych),
budynków gospodarczych, mieszkañ, piwnic czy gara¿ów, by ograniczyæ
do minimum zagro¿enie w³amania i kradzie¿y. Najbardziej nara¿one na
w³amania czy kradzie¿e s¹ mieszkania na parterze i najni¿szych piê-
trach, dlatego nie zostawiaj otwartych ani uchylonych okien i drzwi
balkonowych pod swoj¹ nieobecno�æ. Uchylone okno czy drzwi balko-
nowe nie jest dla z³odzieja ¿adn¹ przeszkod¹. Pamiêtaj, ¿e dobrze znaj¹cy
siê mieszkañcy i zorganizowani s¹siedzi mog¹ zapobiec w³amaniom
i kradzie¿om w Twojej okolicy. Reaguj, gdy us³yszysz ha³asy i nieco-
dzienne odg³osy dochodz¹ce z mieszkania s¹siadów oraz gdy zobaczysz,
¿e podczas ich nieobecno�ci nieznajoma osoba stoi pod drzwiami i pró-
buje je otwieraæ.

... i oszu�ci
Policja ostrzega przed rozmówcami podaj¹cymi siê za przedstawicieli
banku czy innego urzêdu, którzy mówi¹ o zagro¿onych oszczêdno�ciach
i polecaj¹ wyp³atê pieniêdzy i przekazanie ich kurierowi b¹d� wp³acenie
na inne konto. To najprawdopodobniej jest próba oszustwa. Oszu�ci
wymy�laj¹ ró¿ne historie, by pozyskaæ gotówkê. Ostro¿ni powinni byæ
miêdzy innymi posiadacze mobilnych aplikacji bankowych, gdy¿ zdarza
siê, ¿e przestêpcy podszywaj¹ siê pod pracowników banków. Podczas
po³¹czeñ na wy�wietlaczu telefonu pojawia siê czêsto numer infolinii
banku lub innej instytucji. To coraz bardziej popularny spoofing. Ofiara
jest przekonana, ¿e prowadzi rozmowê w³a�nie z  w/w podmiotami.
W wiêkszo�ci rozmów pojawiaj¹ siê jednak dwa elementy: presja czasu
i poczucie zagro¿enia. Nie dajmy siê oszukaæ!Oszu�ci, którzy podaj¹
siê za pracowników banków, dzwoni¹ do przypadkowych osób i infor-
muj¹, ¿e s¹ specjalistami ds. bezpieczeñstwa z ramienia banku, a kon-
taktuj¹ siê, gdy¿ otrzymali sygna³, ¿e kto� w³a�nie próbowa³ w³amaæ siê
na konto osoby, która odebra³a telefon.Wiele osób korzysta z aplikacji
bankowych zainstalowanych na telefonach komórkowych. Tego typu
telefon z pewno�ci¹ mo¿e zdenerwowaæ i sprawi, ¿e w obawie o swoje
oszczêdno�ci, bêdziemy postêpowaæ zgodnie z zaleceniami rzekomego
bankowca. Osoby, które straci³y w taki sposób gotówkê, realizuj¹c
polecenia przekazane przez oszusta, pobieraj¹ na telefon z³o�liw¹ apli-
kacjê, za po�rednictwem której przestêpcy przejmuj¹ ca³kowity dostêp
do konta osoby pokrzywdzonej i �wyprowadzaj¹� z niego gotówkê,
a czêsto tak¿e zaci¹gaj¹ po¿yczki.Policja apeluje o zachowanie szcze-
gólnej ostro¿no�ci i zwrócenie uwagi na fakt, i¿ pracownicy banku nigdy
nie ¿¹daj¹ od klientów podania loginu, has³a do konta lub kodu autory-
zacyjnego. Co bardzo wa¿ne, nie polecaj¹ tak¿e instalowania jakichkol-
wiek aplikacji, z której mog¹ zdalnie wykonywaæ operacje na koncie
klienta. Jedynie ostro¿no�æ i ograniczone zaufanie do osób, które siê
z nami kontaktuj¹ telefonicznie, mo¿e uchroniæ nasze oszczêdno�ci.



¯YCIE SPORTOWE

POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 16/582 • 30 SIERPNIA 2022 R. 13

Kolumnê opracowa³ Jerzy Micha³ Papiewski

Pi³ka no¿na Baseball

WYJAZDOWA WYGRANA
Podopieczni trenera Krzysztofa Kamiñskiego oraz jego asystenta
Marcina Sztygla odnie�li cenne zwyciêstwo w Zgierzu pokonu-
j¹c miejscow¹ Borutê. To by³ zaleg³y mecz z I kolejki mistrzostw
IV ligi ³ódzkiej (nie odby³ siê wtedy, bo boisko by³o grz¹skie po
ulewach).

MKP Boruta Zgierz - KS Kutno 1:2 (0:1)
Bramki: 0:1 - Dawid Telestak (29, karny), Marcin Kacela na 1:2 (81).
�Kutno�: Micha³ Soko³owicz, Dominik G³owiñski, Tomasz
D¹browski, Marcin Kacela, Dawid Telestak, Kamil Wielgus, Woj-
ciech Skawiñski, Arkadiusz Ramel, Krzysztof Felczak, Adrian
Kralkowski, Piotr Kasperkiewicz. Na zmiany wchodzili: Wiktor
Florczak, Mateusz Ostrowski, Krzysztof Skawiñski, Piotr
Kierus.
O tym spotkaniu mówi krótko kierownik teamu KS Jaros³aw
Tomczak: Nasi zagrali ambitnie i odnie�li zas³u¿one zwyciêstwo. FUTBOL W FOTO

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Aktu dekoracji dokona³ przed meczem futbolowym IV ligi KS-u
Kutno z Jutrzenk¹ Drzewce ceniony dzia³acz £ZPN i PZPN
Andrzej Wypysiñski.
Jerzy Micha³ Papiewski to cz³owiek orkiestra. Nauczyciel jêzyka
polskiego, pilot wycieczek krajowych i zagranicznych, konfe-
ransjer, licencjonowany dziennikarz oraz dzia³acz spo³eczny,
czterokrotny radny m. Kutna, dyrektor przez wiele lat Kutnow-
skiego Domu Kultury, ale przede wszystkim znany spiker oraz
komentator sportowy. Jest sekretarzem (od pocz¹tku) Powiato-
wego ¯ycia Kutna i cz³onkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy
Rzeczpospolitej Polskiej � oddzia³ Warszawa. Jurku � wszyst-
kiego najlepszego ze zdrowiem na czele, od twoich licznych
sympatyków i Redakcji P¯K.      /A.B./

KOLEJNY LAUR DLA JURKA

Tak �mia³o mo¿na mówic i pisaæ o meczu czwartej kolejki
mistrzostw IV ligi centralnej ³ódzkiej pomiêdzy zespo³ami KS
Kutno i beniaminka tej klasy rozgrywkowej z okrêgu skiernie-
wickiego Jutrzenk¹ Drzewce. Po ostatnim, zwyciêskim spotkaniu
i to na wyje�dzie z Borut¹ Zgierz 2:1 i pora¿ce u siebie Jutrzenki
1:3 z Omeg¹ Kleszczów kutnianie byli zdecydowanymi fawory-
tami i pewniakami na podwy¿szenie zdobyczy bramkowej. Ale
tak siê nie sta³o. Có¿ z tego, ¿e podopieczni trenera Krzysztofa
Kamiñskiego mieli zdecydowan¹ przewagê i móstwo sytuacji na
gole, a go�cie tylko jedn¹ ... Liczy siê wynik, a on wbrew prze-
widywaniom by³ dla zespo³u trenera Roberta Szubera. Jutrzenka
wygra³a 1:0 po rzucie karnym przyznanym za faul Marcina
Kaceli. Jak mo¿na by³o ten mecz przegraæ maj¹c pod ka¿dym
wzglêdem olbrzymi¹ przewagê. Praktycznie zespó³ z Grodu nad
Ochni¹ nie schodzi³ z po³owy boiska przyjezdnych, a o przewadze
Kutna niech �wiadcz¹ rzuty ro¿ne dla nich - 15:1! Co by³o przy-
czyn¹ niechlubnej pora¿ki? Znów te same b³êdy! Brak strza³ów
na bramkê, a je¿eli by³y to mocno niecelne. Przyk³ad: z pó³
metra Marcin Kacela nie móg³ trafiæ do ... pustej bramki. Mnó-
stwo niecelnych podañ. Przewag¹ spotkañ sie nie wygrywa ani
ambicj¹. Trzeba strzelaæ na bramkê przeciwnika i ... strzelaæ - a¿
do skutku!

KS Kutno - Jutrzenka Drzewce 0:1 (0:0)
Gol: 0:1 - Filip Ni�nikowski (69, karny).
KS Kutno: Soko³owicz, G³owiñski, D¹browski, Kacela, Telestak,
Wielgus, W. Skawiñski, Felczak, M. Borczuch, Kralkowski,
Kasperkiewicz. Na zmiany: Florczak, Ostrowski, Ramel, K. Ska-
wiñski.

KS II Kutno - Unia II Skierniewice 0:3 (0:0)
Nie uda³ siê debiut w ³ódzkiej klasie okrêgowej zespo³owi
beniaminka trenowanemu przez Marcina Sztygla. Byli dru¿yn¹
gorsz¹ od rutyniarzy, w której gra³o a¿ siedmiu trzecioligowców.
Do 85 minuty ambitni �rezerwi�ci� przegrywali tylko 0:1, ale
koñcówka da³a go�ciom jeszcze dwie bramki. Na wyró¿nienie
w zespole pokonanym zas³u¿y³ tylko wszêdobylski i aktywny
Piotr Kierus.

NIESPODZIANKA
DUŻEGO KALIBRU

Tak mo¿na opisaæ to co wydarzy³o siê na Pucharze Polski seniorów
w baseballu, który to odby³ siê 20-21.08.2022 w Kutnie. 20 sierpnia
rozegrane zosta³y pó³fina³y Pucharu Polski, w których zmierzy³y siê KS
Silesia Rybnik � MKS EKOBUD STAL BiS Kutno oraz KS Barons
Wroc³aw � WUKB Centaury Warszawa.

SZOK I NIEDOWIERZANIE!

Ogromne gratulacje nale¿¹ siê tak¿e MKS Stal BiS Kutno jako organi-
zatorowi fina³u Pucharu Polski 2022. Klub po raz kolejny dowiód³, ¿e
jest gotowy i potrafi organizowaæ imprezy sportowe na najwy¿szym
poziomie. Podczas tegorocznego fina³u PP rozegrany zosta³ turniej Home
Run Derby. Zwyciê¿y³ Artur Wojtczak, który to w rozgrywanym turnieju
wybi³ a¿ 5 pi³ek poza ogrodzenie boiska. Serdecznie gratulujemy.

Piotr Jakubowski, fot. Facebook PZBall

Uroczystego wrêczenia trofeów dokonali: wiceprezydent miasta Kutna
Zbigniew Wdowiak, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna i prze-
wodnicz¹cy Rady Sportu Miasta Kutna Grzegorz Chojnacki oraz prezes
Polskiego Zwi¹zku Baseballu i Softballu Pawe³ Szczepanik.

Niew¹tpliwym faworytem turnieju by³a Stal Kutno aktualny Mistrz Polski
oraz zdobywca Pucharu Polski z poprzedniego sezonu. Niestety, kut-
nowskie lwy po bardzo zaciêtej i wyrównanej walce uleg³y KS Silesia
Rybnik i mecz zakoñczy³ siê wynikiem 5:4 dla dru¿yny ze �l¹ska.
Doskona³ym odbiciem - home runem � popisa³ siê jeden z najlepszych
zawodników Stali Gracjan Bielecki. Brawa nale¿¹ siê obu dru¿ynom za
bardzo wyrównane i emocjonuj¹ce spotkanie. Drugie tego dnia spotkanie
KS Barons Wroc³aw � WUKB Centaury Warszawa zakoñczy³o siê na
korzy�æ wroc³awian, którzy z ³atwo�ci¹ pokonali warszawsk¹ dru¿ynê
14:0. Tak wiêc do fina³u awansowa³y KS Silesia Rybnik oraz KS Barons
Wroc³aw. Fina³ rozegrany zosta³ na boisku Stana Musia³a. Dru¿yna
Silesii Rybnik bezproblemowo pokona³a Barons Wroc³aw a¿ 15:3 zdo-
bywaj¹c tym samym Puchar Polski w baseballu w roku 2022.

Dobry rezultat osi¹gnê³a dru¿yna KS-u Kutno w pi¹tej kolejce
mistrzostw IV ligi centralnej ³ódzkiej. Co prawda by³ wynik
nierozstrzygniêty, ale po niez³ym meczu teamu z Miasta Ró¿.
Byæ mo¿e na fakt wp³ynê³a postawa ambitnych i nowych (KUT-
NOWSKICH!) szkoleniowców - Jacka Walczaka i Paw³a Kle-
kowickiego. Tak trzymaæ panowie! Kutnianie mogli ten mecz
wygraæ, ale zawiód³ przy wykonywaniu rzutu karnego Dawid
Telestak (30 minuta). Gdyby go wykorzysta³, mia³by w swoim
dorobku ju¿ cztery gole.

Pogoñ Zduñska Wola - KS Kutno 1:1 (1:0)
Bramkê dla KS-u zdoby³ Tomasz D¹browski (59 minuta).
Trener Jacek Walczak by³ w miarê zadowolony z postawy swo-
ich podopiecznych. Powiedzia³ �P¯K�, ¿e intensywniej bêdzie
pracowa³ ze �swoj¹ rodzin¹ futbolow¹� nad skuteczno�ci¹, która
jest g³ównym mankamentem zespo³u.
P.S. KS Kutno gra³ przez blisko godzinê z Pogoni¹ 10-osobow¹,
gdy¿ jej bramkarz Patryk Wolañski otrzyma³ czerwon¹ kartkê.

CENNY REMIS

Krótko, krótko ...
KS Kutno - Ceramika Opoczno 0:1 (0:1)

Beniaminek zdoby³ gola w 13 minucie (Wiktor Majewski). Mimo
przewagi znów niespodziewana pora¿ka.

Olimpia Nied�wiada - KS II Kutno 2:4 (1:2)
Gole: Igor Sobczak, Mateusz £ochyñski, Piotr Kumorek, Bartosz
Kaczor (powróci³ do zespo³u).

WKS 37 PP Kutno - Lechia Lwów Dzier¿oniów 1:2 (0:2)
Gol Micha³a Janakowskiego. Pora¿ka z by³ym mistrzem Polski
Ligi Retro. Mecz rozegrano na najstarszym boisku Kutna z 1930 r.,
by³ej �Kutnowianki�
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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: A1-I3  C8-M5-E5- A8-D11-D3
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

Leszek £opata dla �P¯K�

Poziomo: A-1. Cukiereczek z rulonika A-7. �... nad roz-
lewiskiem� w tytule serialu TVP z Ma³gorzat¹ Braunek
B-9. Sok z aloesu C-1. Solenizant z 13 wrze�nia D-9. £a-
godnie nachylony stok góry E-1. System hamulcowy auta
E-5. Jego miejsce w wazonie G-1. Utwór z repertuaru
zespo³u Kombi I-1. Pochy³o�æ góry I-6. Uszczerbek J-9.
Zgnilizna drewna wywo³ana dzia³aniem szkodliwych grzy-
bów K-1.  ... Obywatelska z Tuskiem L-9.  Magmowa
ska³a g³êbinowa M-1. Papuga, któr¹ mo¿na czytaæ wspak
M-5. �Legenda ...� w tytule przygodowego filmu z A. Ban-
derasem w roli zamaskowanego je�d�ca.

Pionowo: 1-A. Uto¿samiona z greck¹ Artemid¹  1-I. Miê-
czak z g³owonogów 2-E. Górna czê�æ damskiego fartucha
3-A. Rysunek konturowy 3-I. Prezydent USA  (Barack)
4-F. Nie jeden w walce bokserskiej 5-A. Komunikacyjny
lub górski 5-J. Staro¿ytna kolonia joñska ze s³ynn¹ �wi¹-
tyni¹ Artemidy 6-E. �... mój� z repertuaru Justyny Stecz-
kowskiej 7-A. ... Targ w Gdañsku (ulica) 7-I. Zasiada
w jury 9-A. Oleista ciecz, pozosta³o�æ po destylacji ropy
naftowej 9-I. Napisa³ powie�æ �Kakao� 11-A. Model, wzo-
rzec (dawniej) 11-I. Imiê �piewaj¹cego Sinatry 13-A. Chiñska
chata 13-I. Dokonuje wojskowego zwiadu.

 oprac. Jerzy Ka³u¿ka

... zaistnia³y motyle stanowi¹ce cudown¹ wiê� piêkna z energi¹ prze-
¿ywania swego krótkiego i pe³nego niebezpieczeñstw ¿ycia. Zjawiaj¹
siê wiosn¹ z pierwszymi i ciep³ymi ju¿ promieniami s³oñca, by
powitaæ kwiaty karmi¹ce je ¿yciodajnym nektarem daj¹cym si³y
witalne, by mog³y sprostaæ trudom egzystencji. Aby prze¿yæ, musz¹
oprzeæ siê wichrom, herbicydom, ulewnym deszczom, chmurze
nawozów sztucznych, poluj¹cym na nie zwierzêtom i niezbyt przy-
jaznym przyrodzie osobnikom, którzy przypisuj¹ owym zbyt wiele
wad! Ni¿ej � polowiec szachownica. Czarno-bia³y motyl o rozpiêto�ci
skrzyde³ 50 mm. Przechodzi, jak pozosta³e, trzy stadia rozwoju �
g¹siennica, poczwarka i owad doros³y.

Eko zbulwersowane
Od kilku lat w temacie ochrona srodowiska usilnie staramy siê i�æ
w³asn¹, mêtn¹ drog¹. W miêdzyczasie Wis³ê dwukrotnie zamieniono
w gigantyczny �ciek! Obecnie zatruto Odrê i zginê³y tysi¹ce zwie-
rz¹t! W ba�niach Midas zmienia³ zielone na z³ote. W polskich
realiach zamienia siê przyrodê - dar ¿ycia - na czarn¹ rozpacz Matki
Natury, wzbudzaj¹c¹ w niej negatywne emocje, których konsekwen-
cje ju¿ odczuwamy, a ich nie unikniemy, poniewa¿ z natur¹ - nie
wygra!  Spotkany oficer marynarki zaznaczy³: �Dryfujemy bez steru
i ¿agli o milê od mielizny. Czas na SOS!�

Obserwator przyrody i wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz

W Polsce ¿yje ponad 100 gatunków motyli i one pe³ni¹ wa¿n¹ rolê
w przyrodzie. Zapylaj¹ ro�liny, dostarczaj¹ nam wra¿eñ estetycz-
nych oraz maj¹ udzia³ w ³añcuchu pokarmowym. Zaobserwowa³em
jak samiec srokosza podarowa³ swej samiczce trzy motyle. Ni¿ej �
przechodzenie bielinka w stan diapauzy � u�pienia�

Mimo zwiewnej postury i krótkiego ¿ycia, opisywane istotki zosta³y
uwiecznione i zaistnia³y w dziesi¹tej muzie za spraw¹ opery Giacomo
Pucciniego pt.: �Madame Butterfly�. Wspomina o nich piosenka oraz
film, a Jan Sztaudinger napisa³ o motylu i Lilii urokliw¹ fraszkê.
Czêsto, mo¿na je spotkaæ na kwietnych ³¹kach, równie¿ w ogrodach
i sadach. Obserwacja motyli nie nale¿y do ³atwych, poniewa¿ s¹ szybkie,
ruchliwe i przysiadaj¹c na ko³ysz¹cym siê kwiatku sk³adaj¹ skrzy-
de³ka, a po sekundzie b³yskawicznie odlatuj¹. Stanowi¹ równie¿
wska�nik dziej¹cych siê w Matce Naturze negatywnych zmian, dla-
tego ¿e ich g¹sienice ¿ywi¹ siê ro�linami bêd¹cymi monofagami,
jedynymi w ca³ym biotopie. Je�li ¿erowisko zostanie przez cz³owieka
naruszone, one gin¹, ³añcuch ¿ycia pêka i gatunek wymiera! Gdy
nadchodzi motyli czas, ukrywaj¹ siê w zwiniêtych li�ciach oraz
kokonach ulegaj¹c przepoczwarzaniu. Doskwiera im wycinanie �ród-
polnych drzew, krzewów i zaorywanie miedz, tak bardzo potrzeb-
nych te¿ zaj¹com. Wielohektarowe monokultury s¹ dla nich, jak
i dla wielu innych stworzeñ trudnym do prze¿ycia wyzwaniem! Ni¿ej
� rusa³ka kratkowiec. Rozmiar skrzyde³ek 4 cm, a na ich wierzchu
bia³y, biegn¹cy przez ca³¹ powierzchniê pasek. Mo¿na je spotkaæ
w pobli¿u lasów. Ni¿ej.

Z TCHNIENIA NATURY ...

W miejscowo�ci Zbójno, gdzie mamy nocleg i panuje �wietna atmosfera,
spo¿ywamy wspólnie kolacjê, omawiamy dzieñ, który chyli siê ku koñ-
cowi i ustalamy plan na nastêpny dzieñ, a mamy dojechaæ do Grajewa,
gdzie bêdzie nocleg. D³ugo rozmawiamy jak w rodzinnym gronie, pó�no
ju¿, ale sen dobrze nam zrobi. Wstajemy w �wietnych humorach. O godz,
7:30 msza �wiêta, �niadanie i w drogê do Grajewa. O godz 9:30 wyje-
chali�my ze Zbójna, jedziemy przez Stare Rakowo. O godz. 20:50
w miescowo�ci Poryte krótki odpoczynek. Uzupe³niæ organizm, pij¹c
du¿ej ilo�ci wody i baton czekoladowy, aby dalej krêciæ, bo na trasie
pogoda w kratkê, trochê deszczu, s³oneczka i lekki wiaterek, ale nie
narzekamy, nogi dobrze krêc¹, a Ostra Brama coraz bli¿ej. Na wpisie
Facebooka pozdrawiamy wszystkie osoby, które nas �ledz¹ i nasze wpisy
w ca³ej Polsce, ale i te¿ z zagranicy. Mi³e to, ¿e tyle osób nas obserwuje
i dodaje nam otuchy na dalsz¹ drogê, serdecznie gor¹co wam dziêkujemy.
O godz. 18:00 wje¿d¿amy do Grajewa, wje¿d¿amy rowerami do Parafii,
pod wezwaniem Matki Nieustaj¹cej Pomocy. W Grajewie mamy super
warunki, tradycyjnie wspólna kolacja, wra¿enia z ca³ego dnia, i czas na
sen, bo to balsam dla pielgrzyma. Tradycyjnie po porannej �w. mszy
wyruszamy w drogê, jedziemy przez Szymany, Koz³ówkê, Górskie, Nette,
Bia³obrzegi, nastêpnie wzd³u¿ jezioro Sajno do miejscowo�ci Czarny
Róg. Droga przepiêkna, miêdzy innymi wzd³u¿ trzech jezior, po lewej
od jeziora Sajno, Augustów, trasa biêgnie wzd³u¿ drogi nr 61. Biegn¹
tam �cie¿ki rowerowe, Litwa tu¿ tu¿. To ju¿ niedziela 10 lipca, Grajewo
tak dla nas przytulne, trzeba po¿egnaæ, s³oneczko �wieci, ale jest ch³odno.
O godz, 11:30 nasza rowerowa pielgrzymka jest na wysoko�ci Augustowa,
które okr¹¿yli�my obrze¿ami, bardzo malownicza �cie¿ka rowerowa,
choæ fragmentami to w ró¿nym stanie. Z wielk¹ przyjemno�ci¹ mo¿emy
zauwa¿yæ, ¿e pielgrzymka jest widoczna, ludzie siê zatrzymuj¹, pytaj¹
o moj¹ flagê, z ty³u na rowerze, o trasê, cel pielgrzymki, wiwatuj¹
i szczerze gratuluj¹. Doje¿d¿amy do miescowosci Studzienniczna, tutaj
mamy nocleg nad jeziorem Sajno. Po wje�dzie do Studziennicznej, mamy
w tej pielgrzymce pierwszy przypadek z³apania po kolarsku gumy, ale
nad jeziorem, szybko naprawi³em ko³o, zak³adajac kole¿ance now¹ dêtkê.
Warto zaznaczyæ, ¿e wcze�niej w swoim pontyfikacie go�ci³ tutaj nasz
Papie¿ Jan Pawe³ II. Stoi tutaj na pamiatkê tej wizyty jego statua, prze-
piêknie wykonana, tutaj robimy pami¹tkowe zdjêcia. Miejsce przepiêkne,
nazywane przez miejscowych �P³ywaj¹cym Sanktuarium� na cyplu
zewsz¹d otoczonym wod¹. Sanktuarium Maryjny, Matki Bo¿ej Studzien-
niciañskiej ma kaplicê z cudownym obrazem, o³tarz polowy, na kórym
zosta³a odprawiona msza, cudowna studzienka oraz Dom Papieski. Noc-
leg mamy w namiotach, choæ warunki sannitarne kiepskie, ale taki los
pielgrzyma. Trzeba siê z tym pogodziæ. Do Wilna ju¿ blisko, oko³o 200 km.
Ca³¹ noc pada deszcz, ale rano wstaje s³oneczko i proboszcz Wies³aw
Frelek mo¿e spokojnie celebrowaæ mszê �wiêt¹. Po noclegu w Studzien-
nicznej nasza trasa prowadzi przez miejscowo�ci: P³aska, Okó³ek, Wronie
Góry, do granicy polsko-litewskiej. Bêdziemy przeje¿d¿aæ przez przej�cie
graniczne Ber¿niki, Kopciowo, gdzie to zosta³o dostosowane g³ównie
do ruchu rowerowego. Trasa przez ca³y czas prowadzi w�ród lasów, co
nam cyklistom sprzyja, droga dobra, lasy wyt³umiaj¹ wiatry, które
w innych okoliczno�ciach przeszkadzaj¹ rowerzystom. Dziewczyny nadal
s¹ bardzo zadowolone, choæ na trasie nie jest ³atwo, fajnie nogi krêc¹
i dyscyplina w pe³ni, tak trzymaæ. Trochê d³u¿ej zatrzymali�my siê w
g³o�niej miejscowo�ci Giby, nazywanej przez nas Polaków �Ma³y Katyñ�.
Tutaj mo¿na zobaczyæ du¿¹ instalacjê cmentarn¹, po�wiêcon¹ pamiêci
pomordowanych Polaków w 1944 r. ¿o³nierze niepodleg³o�ciowego pod-
ziemia (dzieñ wcze�niej wi¹zanki kwiatów z³o¿y³a tam delegacja rz¹dow¹,
której kolumna minê³a nas na trasie dzieñ wczesniej). Po stronie litew-
skiej zatrzymali�my siê w Kopciowie, gdzie zmar³a bohaterka Powstania
Listopadowego Emilia Plater, tutaj stoi piêkny jej pomnik na g³ównym
placu, bardzo zadbany i swie¿e kwiaty, a jestem tutaj rowerem drugi raz.

S³ucha³ i notowa³ -Jerzy Micha³ Papiewski

W DRODZE DO WILNA
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

13 września 2022 r.

Z ¿a³obnej karty
Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy

14 sierpnia 2022 r. zmar³a
�P.

DEONIZJA
JASIÑSKA-RYTCZAK

Osoba o niespotykanej, wrêcz m³odzieñczej energii, która
kocha³a ludzi i zawsze s³u¿y³a im pomoc¹. Magister farmacji,
która po ukoñczeniu w latach piêædziesi¹tych studiów na
Akademii Medycznej w £odzi, zgodnie z nakazem pracy
rozpoczê³a j¹ w aptece szpitalnej w Kutnie.
Nieprzerwanie przez 40 lat pe³ni³a zaszczytn¹ funkcjê
kierownika tej placówki. Jako jedyna osoba z Kutna,
w województwie p³ockim, ukoñczy³a specjalizacjê dru-
giego stopnia z zakresu farmacji.

Z wielkim bólem po¿egnali�my
dnia 22.08.2022 r. nasz¹ Kole¿ankê

Mariê Jab³oñsk¹,

s³uchaczkê SUTW w Kutnie.
By³a z nami ponad 16 lat i dumnie okazywa³a
legitymacjê UTW w Kutnie  z numerem 48.

Na uniwersytecie dzia³a³a w sekcji teatralnej �Maska II�, sekcji
kabaretowej �Mo¿e siê uda� i teatrze �Czemu nie?�, gdzie
realizowa³a swoje pasje wokalne i grê aktorsk¹. Przez wszystkie
te lata u�wietnia³a swoim �piewem imprezy okoliczno�ciowe
organizowane przez UTW, takie jak zakoñczenie roku akade-
mickiego, spotkania wigilijne i inne uroczysto�ci.
Jej talent aktorski i wokalny mo¿na by³o podziwiaæ w przed-
stawieniu dla dzieci i doros³ych p.t. �Pch³a Szachrajka�, sztu-
kach teatralnych jak: �Moralno�æ Pani Dulskiej�, �Przedsta-
wienie Hamleta we wsi G³ucha Dolna�, �Opera mydlana�,
�O¿enek�, �M¹¿ zmar³, ale ju¿ mu lepiej�; scenkach kabare-
towych, chocia¿by takich jak: �Ciachocinek�, �Opowie�æ
Wigilijna�, �Stare, ale jare�.
By³a pracowita, sumienna zawsze chêtna i gotowa do pracy.
Pozostanie w naszej pamiêci jako ciep³y, przyjazny, wzrusza-
j¹cy Cz³owiek i bêdzie nam Jej brakowa³o.

Przyjaciele ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie

By³a równie¿ promotorem wielu farmaceutów w Kutnie
w uzyskaniu specjalizacji pierwszego stopnia. Da³a siê
poznaæ studentom, dla których przez kilkana�cie lat wyk³a-
da³a w szkole pielêgniarskiej w Kutnie. Nawet po przej�ciu
na emeryturê przez szereg lat pracowa³a w aptekach otwar-
tych w Kutnie.
Kocha³a swoj¹ rodzinê, a w�ród nich mê¿a Mariana, córkê
Kasiê i syna Jerzego. Dla nas by³a równie¿ najbardziej
kochan¹ i najdro¿sz¹ osob¹.

CZE�Æ JEJ PAMIÊCI!
Rodzina i Przyjaciele

W towarzystwie ptasząt
W ogrodach dzia³kowych
s³ychaæ z  ka¿dej strony
to kuku³kê to krakanie wrony,
a od pola cietrzewia,
który skrzeczy nie �piewa.
Kiedy za³opocze skrzyd³ami
to kogo� przestraszy lub ubawi.

Wilga wo³a tylko Zofijê.
Rozlega siê te¿ gdzie� jakie�
swoim chu-chu-chu,
drugi odpowiada mu jestem tu,
w brzmieniu podobnym
do naszych s³ów.

W lesie czy w parku jestem,
s³yszê ptasi¹ orkiestrê,
æwierkania i kwilenia, i te
perliste dzwonki w gard³ach,
jakby symfonia z nieba spad³a.
Swoim cyku cyk i tiu tiu fru
mówi¹, jak dobrze nam teraz i tu.

Pó�nym wieczorem czy w nocy,
wiosn¹ s³ychaæ kl¹skanie
w pobli¿u czy w oddali
jak ukochan¹ wabi i chwali
przy blasku ksiê¿yca.
Czy tylko urocza noc
mo¿e s³owika zachwycaæ?

Danuta Kustosik

Polski Zwi¹zek Dzia³kowców to organizacja maj¹ca ponad 960 tysiêcy
dzia³ek. Utworem pod tytu³em �Zielona Rzeczpospolita� rozpoczê³a siê
uroczysto�æ 75-lecia za³o¿enia Ogrodu Dzia³kowego �Kolejarz� w Kutnie.
Miejscem wydarzenia by³ teren przylegaj¹cy do Domu Dzia³kowca przy
ulicy Kro�niewickiej 32. W�ród zaproszonych go�ci byli m.in. prezes
Okrêgowego Zarz¹du £ódzkiego Ogrodów Dzia³kowych Izabela O¿e-
galska, prezydent Kutna Zbigniew Burzyñski, starosta Powiatu Kutnow-
skiego Daniel Kowalik, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Marek Ci¹pa³a,
przewodnicz¹ca Okrêgowej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Drzewicka,
cz³onkowie Okrêgowego Zarz¹du £ódzkiego Ogrodów Dzia³kowych
� Maria Mañkowska, Jacek £uczyñski, Micha³ Kaca³a, prezes ROD
�Relaks� w Kutnie Ilona Stasiak.

GRATULACJE DLA DZIAŁKOWCÓW

Prowadz¹cy ca³o�æ spotkania prezes ROD � Kolejarz� Dariusz Pasiñski
w swym wyst¹pieniu stwierdzi³ m.in.: Zwyczaj uroczystych obchodów
Dni Dzia³kowca w Polsce jest kontynuowany  przez wiele Zarz¹dów
Rodzinnych Ogrodów Dzia³kowych, które wytworzy³y w³asne tradycje
wzbogacone o w³asne inicjatywy i dzia³ania. Zarz¹d naszego ogrodu
równie¿ kontynuuje t¹ piêkn¹ tradycjê organizuj¹c corocznie uroczyste
obchody Dni Dzia³kowca. Jest to najlepsza okazja, aby pokazaæ rolê
i znaczenie dzia³ki i ogrodów dzia³kowych oraz ruchu ogrodnictwa dzia³-
kowego dla rodzin dzia³kowych, a tak¿e dla spo³eczno�ci, w których
¿yjemy. Nasz ogród jest terenem zielonym, bardzo wa¿nym dla aglome-
racji naszego miasta, które kszta³tuj¹ zdrowe �rodowisko dla cz³owieka.
Dzia³ka i ogrody dzia³kowe potrzebne s¹ zarówno ludziom tzw. III wieku,
jak i dla m³odych rodzin z dzieæmi, których w ostatnich latach coraz
wiêcej jest w ogrodach dzia³kowych.
Jubileusz sta³ siê okazj¹ do sk³adania gratulacji i ¿yczeñ nie tylko dla
cz³onków Ogrodu Dzia³kowego �Kolejarz�, ale i jego Zarz¹du. By³y
puchary, okoliczno�ciowe statuetki i upominki. Gromkimi brawami
zebrani nagradzali wyró¿nionych dzia³kowców. Odznakê Br¹zow¹ �Za-
s³u¿onego Dzia³kowca� otrzymali: Zbigniew Kurowicki, Wojciech Szad-
kowski, Ewelina G³owacka, Romualda Michalak, Zbigniew Michalak,
Zofia Kwiatkowska, Gra¿yna Russo, Danuta Zieliñska, Halina Miko³ajczyk,
Andrzej Cichocki, Krystyna Tomczak. Odznakê Srebrn¹ �Zas³u¿onego
Dzia³kowca� otrzymali: Ma³gorzata Szyszka, Zenon Oswald, Pawe³
Go�dzikiewicz, Krzysztof Szyszka, Rados³aw B³aszczyk, Dawid Pasiñski.
Z³ot¹ Odznakê �Zas³u¿onego Dzia³kowca� otrzymali: Stanis³aw Woj-
ciechowski i Dariusz Pasiñski. Krajowa Rada PZD wyró¿ni³a Odznak¹
�Za zas³ugi dla PZD� Tadeusza Magdziarza oraz Jana Dêbskiego.
Zarz¹d Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego �Kolejarz� wyró¿ni³ Odznak¹
�Zas³u¿onego Dzia³kowca� Zbigniewa Burzyñskiego prezydenta miasta
Kutno oraz Leszka Russo. Organizatorzy uroczysto�ci przygotowali tort
jubileuszowy, poczêstunek i nawet ... zabawê taneczn¹.        /A.B./

Obchody �wiêta Wojska Polskiego oraz 102 Rocznicy Bitwy Warszawskiej
rozpoczê³a msza �wiêta w intencji Ojczyzny. Odprawi³ j¹ w ko�ciele
pw. �w. Wawrzyñca dziekan kutnowski Jerzy Swêdrowski. Nastêpnie
uczestnicy przemaszerowali na plac Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
W uroczysto�ci wziêli udzia³ m.in.: samorz¹dowcy, mieszkañcy Miasta
Ró¿, przedstawiciele szkó³, zak³adów pracy, ¿o³nierze z 92 Batalionu
Lekkiej Piechoty w Kutnie, a okoliczno�ciowe przemówienie, po pod-
niesieniu flagi pañstwowej, wyg³osi³ prezydent miasta Kutna Zbigniew
Burzyñski.     /J.M.P./

PATRIOTYCZNA
UROCZYSTOŚĆ




