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3 stycznia 1993 roku odby³ siê 1 Fina³ Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej
Pomocy. Uda³o siê wówczas zebraæ ponad 1,5 mln dolarów, co w przeli-
czeniu na ówczesny kurs dawa³o oko³o 2,4 mln z³otych. Tematem by³y
choroby serca najm³odszych pacjentów. Fina³ zosta³ zorganizowany w
studiu TVP2 w Warszawie i wyemitowany przez tê stacjê. Obok Jerzego
Owsiaka widowisko prowadzi³a Agata M³ynarska, by³a dziennikarka Te-
lewizji Polskiej.
Podczas wszystkich 27 fina³ów Orkiestra zebra³a i przekaza³a na wspar-
cie polskiej medycyny ponad 1.100.000.000 z³. Prawdziwie rekordowy
by³ fina³ ubieg³oroczny, którego celem by³ zakup sprzêtu dla specjali-
stycznych szpitali dzieciêcych. Uda³o siê zebraæ blisko 176 mln z³.

ORSZAK TRZECH KRÓLI
W uroczysto�æ Objawienia Pañskiego, 6 stycznia, przeszed³ on
w 872 miastach naszego kraju i w 21 poza jego granicami. W tym
roku mia³ has³o �Cuda, cuda og³aszaj¹�.

W Kutnie uroczysty Orszak z Trzema Królami - Kacprem,
Melchiorem i Baltazarem - wyruszy³ sprzed ko�cio³a pod wezwa-
niem �wiêtego Wawrzyñca, gdzie odby³a sie msza �wiêta.

(ci¹g dalszy - strona 15)

28 FINAŁ WOŚP

Tegoroczna i wspania³a ze wszech miar Wielka Orkiestra �wi¹tecznej
Pomocy zagra³a znów dla dzieci, gdy¿ w trakcie jej prowadzono zbiórkê
finansow¹ dla zapewnienia najwy¿szych standardów diagnostycznych
i leczniczych w dzieciêcej medycynie zabiegowej. (ci¹g dalszy - strona 2)

O SOBIE, RODZINIE
I RADZIE MIASTA

Rozmowa z Mariuszem Sikor¹
� Przewodnicz¹cym Rady Miasta Kutno

- Droga ¿yciowa, rodzina, zainteresowania...
- Urodzi³em siê w 1972 roku w Kutnie. Jestem absolwentem Wydzia³u
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a tak¿e
Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II stopnia w Kutnie. Od kilkunastu lat
pracujê w Przedsiêbiorstwie Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie.
Moim hobby niezmiennie jest gra na perkusji. By³em wspó³za³o¿ycielem
zespo³u Nightmare, z którym prze¿y³em wiele piêknych lat graj¹c i odno-
sz¹c liczne sukcesy.
Prywatnie, jestem szczê�liwym mê¿em i ojcem. Z ¿on¹ Monik¹ mamy
dwoje cudownych dzieci: 17-letniego Gracjana i 8-letni¹ Wiktoriê.

(ci¹g dalszy - strona 3)

Następne wydanie
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
Jak co roku, z wielkim sercem, mieszkañcy Kutna podeszli do grania
WO�P, która jest swoistym fenomenem w Polsce i na ca³ym �wiecie. G³ów-
nym organizatorem Orkiestry w naszym Mie�cie Ró¿ by³ Hufiec ZHP
Kutno (harcerki, harcerze, instruktorki, instruktorzy), który mia³ sztab
w Kutnowskim Domu Kultury. Jego szefow¹ by³a Izabella Filipowicz-
Stêpniak. Kwestowa³o 270 wolontariuszy. By³o du¿o atrakcji towarzy-
sz¹cych zbiórce pieniêdzy. Mia³y one miejsce w KDK i na placu Marsza³ka
Pi³sudskiego. W naszej, najwiêkszej placówce upowszechniania kultury
mo¿na by³o uczestniczyæ m.in.: w warsztatach z technik harcerskich, eko-
logii, pierwszej pomocy, zajêciach dla dzieci, komputerowym badaniu
wzroku, sportowym fitnessie, pokazach tanecznych, wystêpach wokal-
nych. Ciekawe by³y pokazy musztry i technik ewakuacyjnych oraz tañców
barokowych �La danse�. By³a wystawa kutnowskich fotografów, Stowa-
rzyszenia Historycznego 37 Pu³k, TPZK, kutnowskich motocyklistów, jak
i florystów, origami, rêkodzie³a. Du¿e zainteresowanie towarzyszy³o
spotkaniom z podró¿nikami (Tomasz Jakimiuk, Sebastian Iwaniak) i fil-
mowcem (Alina Kondrat). Plac Pi³sudskiego zdominowa³y koncerty
zespo³ów wokalno-instrumentalnych: �Xedom�, �Mr Tea�, �Jeden�, �Reggae
side� oraz gwiazdy wieczoru - �Myslovitz� (o nim szerzej w nastêpnym
numerze �P¯K�). By³o te¿ tradycyjne ��wiate³ko do nieba� oraz Strefa
Gastro ze s³odkim poczêstunkiem i pokaz ratownictwa medycznego OSP
D¹browszczak, ratownictwa drogowego (OSP Komadzyn). Piêkny by³
Fire-show, a ulicami Kutna rozegrano II Nocny Bieg dla WO�P (oko³o
4 km). Podczas tegorocznego Fina³u WO�P zebrano ponad 126 tys. z³
i oddano 30 litrów krwi. Podsumowuj¹c 28 Fina³ WO�P w Kutnie pani
Iza Filipowicz-Stêpniak ze wzruszeniem dziêkowa³a wszystkim osobom
zwi¹zanym z Orkiestr¹, która zagra³a... wspaniale.

/Jerzy Micha³ Papiewski, foto: Artur Andziak/

28 FINAŁ WOŚP
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�Od grosika do z³otówki� to pierwszy projekt z zakresu edukacji finansowej
oraz bezpieczeñstwa skierowany do uczniów I etapu kszta³cenia w szko-
³ach podstawowych. W naszej szkole projekt ten jest realizowany w klasie
IIa i IIb. Jest to bardzo wa¿ne do�wiadczenie w dziedzinie samodzielnego
podejmowania decyzji o zarabianiu, oszczêdzaniu i racjonalnym gospoda-
rowaniu innymi zasobami. Realizacja projektu trwa 10 miesiêcy, w trakcie
których uczniowie, podró¿uj¹c po planetach z Grosikiem, poznaj¹ pod-
stawy edukacji finansowej. Zdobywaj¹ wiedzê, kszta³tuj¹ umiejêtno�ci
i nabywaj¹ do�wiadczenia potrzebne im do samodzielnego, bezpiecznego
podejmowania decyzji o formie oszczêdzania. W czasie realizacji projektu
doskonalone bêd¹ procesy poznawcze, kszta³towane prawid³owe nawyki
oraz postawy warunkuj¹ce sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we
wspó³czesnym �wiecie. Posiadane przez uczniów umiejêtno�ci wykorzy-
stywania zdobytej wiedzy doskonalone bêd¹ podczas wykonywania zadañ
i rozwi¹zywania problemów ¿ycia codziennego w trakcie zabaw i gier
dydaktycznych.

OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI

W 2019 r. dosz³o do 1124 zdarzeñ (o 59 wiêcej ni¿ rok wcze-
�niej). Po¿arów by³o 367 (o 50). W zdarzeniach i po¿arach zginê³o
20 osób, a 184 zosta³o rannych. Fa³szywe alarmy stanowi³y ju¿
9%, czyli 971.

STRAŻACKI ROK 2019

przewodnicz¹cym. Czterna�cie lat pracy w Radzie to wielkie wy-
ró¿nienie. Spo³ecznikiem jestem z natury. Lubiê ws³uchiwaæ siê
w potrzeby mieszkañców, pomagaæ im oraz dzia³aæ, aby wszystkim
nam ¿y³o siê chocia¿ trochê ³atwiej. Moje, najwy¿sze liczby poparcia
w wyborach upewniaj¹ mnie, ¿e idê w³a�ciw¹ drog¹ i spe³niam ocze-
kiwania wyborców. Oczywi�cie, wszystkie te dzia³ania przynosz¹
bardzo wiele satysfakcji, choæ nie ukrywam, ¿e tak¿e wyrzeczeñ,
ale o tym wiedz¹ tylko najbli¿si i ... niech tak zostanie.
Chcia³bym podkre�liæ, ¿e dzia³ania Rady Miasta Kutno nie by³yby
mo¿liwe dziêki �wietnej organizacji pracy przez pracowników Biura
Rady, jak równie¿ pracowników ca³ego Urzêdu Miasta. Zawsze to
podkre�lam, ¿e samo podejmowanie uchwa³, bez trafionych inicja-
tyw Prezydenta oraz ich realizacji przez w³a�ciwie przygotowanych
pracowników Urzêdu, nic by nie znaczy³o.
Chcia³bym te¿ w tym miejscu podkre�liæ, ¿e wewn¹trz Rady wspó³-
praca tak¿e bardzo dobrze siê uk³ada. Gdy obserwuje siê niektóre
zachowania ludzi na ró¿nych scenach politycznych, to jestem zdania,
¿e radni Rady Miasta Kutno utrzymuj¹ w³a�ciwy poziom kultury,
co pozwala na sprawne obradowanie i wyja�nianie wielu kwestii
ju¿ w komisjach. Nie ukrywam jednak, ¿e czasami jestem zdziwiony
brakiem konsekwencji w dzia³aniach niektórych radnych. Mam tutaj
na my�li ostatnie zachowanie radnych Klubu Prawa i Sprawiedli-
wo�ci, gdy przedstawiaj¹ na komisjach merytoryczne wnioski
o realizacjê pewnych zadañ, a w efekcie koñcowym s¹ przeciwni
przyjêciu uchwa³y w sprawie bud¿etu, w ramach której te wnioski
siê mieszcz¹. No, ale przecie¿ ka¿dy ma prawo g³osowaæ wed³ug
swoich przekonañ, jak i zmieniaæ swoje zdanie...
- Jak przewodnicz¹cy podsumowa³by 2019 r., sukcesy Rady i czego
nie uda³o siê zrealizowaæ....?
- Rok 2019 by³ niew¹tpliwie pracowitym rokiem. Odbyli�my piêt-
na�cie sesji Rady Miasta, które by³y poprzedzone komisjami, jak
i wieloma spotkaniami. Wymiernym efektem tej pracy jest podjêcie
uchwa³, dziêki którym w mie�cie powstaj¹ nowe inwestycje,
zarówno drobne, jak i wiêkszego formatu. Wszystkie jednak maj¹
na celu poprawê komfortu ¿ycia mieszkañców. Za jedn¹ z takich
uchwa³ mo¿na uznaæ uchwa³ê w sprawie uchwalenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
po³o¿onego w Kutnie pomiêdzy ul. Grunwaldzk¹ i torami PKP, dziêki
której bêdzie mog³a powstaæ przeprawa ³¹cz¹ca miasto ze stref¹
ekonomiczn¹. Odci¹¿y to znacznie szlaki komunikacyjne dotych-
czas przepe³nione w godzinach wczesnopopo³udniowych przez
pracowników z licznych zak³adów tam usytuowanych, jaki i pra-
cownikom bêdzie lepiej wraca³o siê domów.

O SOBIE, RODZINIE I RADZIE MIASTA
Nale¿y podkre�liæ, ¿e nasze miasto wyró¿nia siê wspania³¹ ofert¹
kulturaln¹. Mamy bardzo du¿o wpisanych ju¿ na sta³e w kalendarz
imprez, dziêki którym mieszkañcy mog¹ równie¿ siê zrelaksowaæ
i oderwaæ choæ na chwilê od pêdu dnia codziennego.
Miniony rok obfitowa³ tak¿e w wiele uroczysto�ci patriotycznych,
których celowo�æ jest potwierdzana du¿¹ frekwencj¹ mieszkañców
naszego miasta. Z inicjatywy Rady Miasta tak¿e mia³y miejsce wielkie
wydarzenia. Mam tutaj na my�li przyznanie Honorowego Obywa-
telstwa Miasta Kutno dla �p. ksiêdza Jana Sposoba. Wraz z delegacj¹
mia³em zaszczyt z tej okazji uczestniczyæ w przekazaniu Ksiêdzu
pami¹tkowej szabli wraz z aktem nadania, co uwa¿am za szczegól-
ne prze¿ycie. W listopadzie zorganizowa³em uroczyst¹ sesjê RM
Kutno z okazji 100 rocznicy nadania Honorowego Obywatelstwa
dr. Antoniemu Troczewskiemu, która odby³a siê nie gdzie indziej
jak w jego Wilii, gdzie obecnie mie�ci siê Urz¹d Stanu Cywilnego.
Miejsce to, po wspania³ej odnowie, oddawa³o naprawdê podnios³y
charakter, co mo¿na by³o prze¿yæ uczestnicz¹c w niej.
Przyznali�my wiele nagród wspania³ym ludziom z ogromnymi osi¹-
gniêciami, w tym równie¿ Zespo³owi Pie�ni i Tañca Ziemi Kut-
nowskiej, który niew¹tpliwie jest ¿yw¹ promocj¹ naszego regionu.
Jednak Rada Miasta by³a w minionym roku tak¿e zmuszona do pod-
jêcia uchwa³, których tak naprawdê nie chcia³aby podejmowaæ. S¹
to uchwa³y dotycz¹ce podniesienia op³at za wywóz nieczysto�ci.
Niestety, samorz¹d wojewódzki, prowadz¹cy samodzielnie gospo-
darkê finansow¹ na podstawie bud¿etu pañstwa, tak bardzo pod-
niós³ op³aty (tzw. op³aty marsza³kowskie) za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ¿e miasto zosta³o zmuszone do ustalenia
nowych stawek. Przewidywany wzrost cen energii elektrycznej
z pewno�ci¹ równie¿ wymusi podwy¿ki cen us³ug, które uderz¹
w mieszkañców, czego z pewno�ci¹ radni, niepowi¹zanego z ¿adn¹
parti¹ polityczn¹ klubu Porozumienie dla Kutna, bo za nich mogê
siê wypowiadaæ,  chcieliby unikn¹æ.
- Generalna ocena minionego roku na rzecz miasta Kutna.
- Rok 2019 uwa¿am za dobrze przepracowany. Bardzo mnie cieszy
du¿y udzia³ mieszkañców w Kutnowskim Bud¿ecie Obywatelskim.
Ka¿dy z nas mo¿e ruszyæ do dzia³ania, podj¹æ siê przedstawienia
projektu na swój pomys³ i wp³yniêcia na przeznaczenie czê�ci
pieniêdzy w³a�nie na to konkretne zadanie. Sam wielokrotnie zg³a-
sza³em projekty, z których kilka zyska³o poparcie mieszkañców
i s¹ zrealizowane. Ostatnimi, z których jestem bardzo dumny, s¹:
budowa placu zabaw trzech ulic: Wyszyñskiego, Papie¿a Jana Paw³a
II i Warszawskie Przedmie�cie oraz pierwsze w mie�cie aktywne
przej�cia dla pieszych. Aktywne przej�cia w sposób znaczny
poprawiaj¹ bezpieczeñstwo pieszych i pomagaj¹ kierowcom. Jednym
z naszych punktów programu wyborczego Komitetu Wyborczego
Wyborców Zbigniewa Burzyñskiego jest poprawa bezpieczeñstwa
na przej�ciach dla pieszych. Z rado�ci¹ mogê w tym miejscu wska-
zaæ, ¿e w najbli¿szym czasie zostanie do�wietlonych 10 takich
przej�æ.
- Plan funkcjonowania Rady na 2020 r. Priorytety zadañ.
- Rada Miasta rok rocznie dzia³a na podstawie przyjêtego Ramo-
wego Planu Pracy RM i tak bêdzie tak¿e w tym roku.
Gdybym mia³ wymieniæ jedno przewidziane na ten rok szczególne
wydarzenie bêdzie to zorganizowanie uroczystej sesji Rady Miasta
Kutno z okazji 30-lecia wyborów samorz¹dowych.
Na zakoñczenie, chcia³bym przekazaæ wszystkim mieszkañcom
miasta Kutna ¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomy�lno�ci na 2020
rok. Dziêkujê za rozmowê � Jerzy Papiewski, foto Artur Andziak

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W wolnym czasie lubimy je�-
dziæ na koncerty, przewa¿nie
rockowe, choæ nie zamykamy
siê w jednej kategorii muzyki.
Generalnie, nie wyobra¿amy
sobie egzystowaæ bez uczestnic-
twa w szeroko rozumianym
¿yciu kulturalnym.
- Praca w Radzie Miasta jako
radnego...
- Radnym Rady Miasta Kutno
jestem od 2006 roku. W latach
2012-2018 pe³ni³em funkcjê
zastêpcy przewodnicz¹cego Rady,
a w listopadzie 2018 r. zosta³em

W pierwszy dzieñ �wi¹t Bo¿ego Narodzenia
25 grudnia 2019 r. zmar³

�P.

ANTONI PAWLAK
Serdecznie dziêkujemy Wszystkim, którzy
uczestniczyli w Jego pogrzebie.

Szczególne podziêkowania sk³adamy Jego
Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu £ódzkiego
Panu Profesorowi Doktorowi Paw³owi Staro�cie
i ma³¿once Jadwidze za osobisty udzia³ w ostat-
niej drodze zmar³ego.

Serdecznie dziêkujemy równie¿ przedstawicielom
W³adz Wojewódzkich, Prezydentowi Miasta
£odzi, Prezydentowi Miasta Kutna oraz by³emu
Wójtowi Gminy Kutno - Jerzemu Bryle.

Z wyrazami szacunku - Rodzina Pawlaków

Z ¿a³obnej karty
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Nasze TMH¯ prowadzi dzia³alno�æ nieodp³atn¹ po¿ytku publicznego,
m.in.: prowadzenie dzia³alno�ci edukacyjnej w�ród dzieci, m³odzie¿y
i doros³ych; upowszechnianie wiedzy historycznej zwi¹zanej z gmin¹,
regionem i krajem; popularyzacja, uczestnictwo i organizacja ró¿nych dzia³añ
w zakresie propagowania historii i tradycji ¯ychlina i okolic; zbieranie,
dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i wspó³cze-
snego Gminy ¯ychlin; kszta³towanie postaw patriotycznych i aktywno�ci
spo³ecznej; promocja i organizacja wolontariatu do celów statutowych;
pomoc w opiece nad zabytkami i miejscami pamiêci narodowej w Gminie;
organizowanie, uczestniczenie oraz koordynowanie historycznych imprez
edukacyjnych, jako propozycja spêdzenia wolnego czasu i przeciwdzia³aniu
patologiom spo³ecznym w�ród dzieci i m³odzie¿y; pomoc w organizowaniu
uroczysto�ci i imprez patriotycznych i rocznicowych; dzia³alno�æ wydaw-
nicza. Ponadto TMH¯ reprezentuje lokalnych mi³o�ników historii bior¹c
udzia³ w konferencjach, zjazdach, wystawach, wyk³adach i pokazach.
TMH¯ prowadzi szerok¹ dzia³alno�æ edukacyjno-popularyzatorsk¹, upo-
wszechniaj¹c¹ wiedzê historyczn¹, zwi¹zan¹ z regionem. Dotychczas
odby³o siê sze�æ konkursów historyczno-literackich i jeden plastyczny,
adresowanych do uczniów szkó³ Gminy ̄ ychlin i wychowanków DoMOStwa.
Cz³onkowie TMH¯ podczas kolejnych zadañ pt. �Nasza Historia�, �Hi-
storia Bliska�, �Historia Lokalna�, �Historia Jubileuszowa�, �Historia
Narodowa� i �Historia Wojenna� przeprowadzali ponad sto godzin zajêæ
w szko³ach, wycieczki po ¯ychlinie i tematyczne gry miejskie. Dla spo-
³eczno�ci miasta, by inspirowaæ, aktywizowaæ i integrowaæ, organizowane
s¹ pokazy, wystawy i spotkania. Towarzystwo prowadzi dzia³alno�æ
wydawnicz¹. Opublikowano wiele artyku³ów oraz wydano ksi¹¿ki: Krzysz-
tof Dziedzic Lista katyñska mieszkañców Gminy ¯ychlin (2019); Jerzy
Banasiak Mleczarnia w ̄ ychlinie 1926-1997 (2016); Monika Sylwestrowicz
Dziedzictwo Pruszaków (2017); Ryszard Zimny ¯ychlin a I wojna �wiatowa
(2018); Leszek £opata Rowerem do Rzymu, Santiago de Compostela
i Fatimy (2018); Andrzej Matuszewski Stulecie szko³y w Pacynie. Historia
i sport (2018); Andrzej Matuszewski Pacyna � ocaliæ od zapomnienia.
Ludzie i czasy (2019); wydanie pokonkursowe: Przygody rycerza Chwa³a.
Legendy i ba�nie ¿ychliñskie (2017). Drukujemy artyku³y po�wiêcone
¯ychlinowi w Kutnowskich Zeszytach Regionalnych, w Kutnowskim
S³owniku Biograficznym, utrzymujemy te¿ sta³¹ wspó³pracê z tygodni-
kiem �Nowy £owiczanin�. W 2016 r. zrealizowano projekt pt. �Nasza
Historia � Nasz Nowy Dom� dla wychowanków M³odzie¿owego O�rodka
Socjoterapii, przybli¿aj¹cy im historiê miasta, w którym zamieszkali.
Presti¿owe imprezy TMH¯ to: plenerowa impreza folklorystyczna pt.
�Wianki Dworskie� powtarzana cyklicznie w czerwcu od 2014 r. oraz
plenerowe rekonstrukcje historyczne, zwi¹zane tematycznie z dziejami
¯ychlina i jego mieszkañców wg scenariuszy prezes Anny Wrzesiñskiej:

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW
HISTORII ŻYCHLINA

W pi¹tek, 10 stycznia 2020 r., w  Szkole Podstawowej nr 2 im.
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Kutnie, odby³ siê bal karnawa-
³owy dla uczniów z klas  edukacji wczesnoszkolnej. Wspania³a
zabawa  taneczna przeplatana by³a konkursami zrêczno�ciowymi.
Bal by³ doskona³ym rozpoczêciem ferii zimowych dla najm³od-
szych uczniów.

BAL  KARNAWAŁOWY

S³owami Pablo Casalsa. w ostatnim dniu przed feriami 10 stycznia 2020
roku. dokonano podsumowania kilkumiesiêcznego trudu uczniów w Szkole
Podstawowej Nr 9 w Kutnie. W tej ciê¿kiej i pe³nej wyrzeczeñ drodze nie
mog³o zabrakn¹æ przewodników � rodziców i nauczycieli, których wsparcie,
zaanga¿owanie, kreatywno�æ i pomys³owo�æ zaowocowa³a wyró¿nieniem
w zachowaniu i nauce 144 uczniów spo³eczno�ci szkolnej w�ród klas
IV-VIII. Wszystkim nagrodzonym w tym dniu uczniom podziêkowano
s³odkimi upominkami ufundowanymi przez Radê Rodziców.

JESTEŚ CUDEM ...
STAĆ CIĘ NA WSZYSTKO

W�ród tych szczególnie wyró¿nionych  znalaz³o siê dziewiêtna�cioro sty-
pendystów, którzy z r¹k dyrektor szko³y Ma³gorzaty Margulskiej-Haczyk,
otrzyma³o stypendia o charakterze motywacyjnym ufundowane przez
prezydenta miasta Kutno Zbigniewa Burzyñskiego. W�ród tegorocznych
stypendystów znale�li siê: Augustynowicz Julia, Chlebna Marcelina,
Gospo� Julia, Kaczor Wanesa, Szczepañski Jakub, Ratajczyk Maria, Ku�-
miñska Julia, Pawlik Barbara, Wielemborek Patrycja, Kucharczyk Sabina,
Pa³czyñska Emilia, Klembalski Aleksander, Tomczak Hanna, Tomczyk
Wiktoria, Chlebna Aleksandra, Gruszka Weronika, Golan Gabriela,
Koz³owska Maria, Siergiej Milena.. Dyrektor skierowa³a podziêkowania
do rodziców, a szczególnie do rodziców stypendystów obecnych na apelu,
którzy z zaanga¿owaniem wspieraj¹ wysi³ki swoich dzieci i dzia³ania
nauczycieli.

Fakt, ¿e warto rozwijaæ talenty potwierdza du¿a liczba nagrodzonych
laureatów konkursów ogólnopolskich i szkolnych, uczniów zaanga¿owa-
nych w ¿ycie szko³y, reprezentuj¹cych szko³ê w mie�cie, powiecie i woje-
wództwie oraz tych, którzy realizowali w tym semestrze projekty szkolne.
W tym szczególnym dniu wyró¿niono i nagrodzono pucharami klasy, które
osi¹gnê³y najwy¿sze wyniki na danym poziomie w szkole oraz klasê,
która mia³a najwy¿sz¹ frekwencjê. Uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 9
w Kutnie wiedz¹ równie¿, ¿e opuszczony dzieñ, to opuszczona okazja do
zdobywania wiedzy. Tak¹ wiedzê posiada 34 uczniów spo³eczno�ci szkol-
nej, którzy otrzymali nagrodê za 100% frekwencjê. W konkursie na �Naj-
aktywniejszego Sportowca Szko³y� w I pó³roczu roku szkolnego 2019/
2020 prowadz¹: w kategorii dziewcz¹t- Patrycja Wielemborek uczennica
klasy Vid z ilo�ci¹ 41 punktów; w kategorii ch³opców- Hubert Kowalski
z klasy VIa, który zgromadzi³ 52 punkty.
W przeddzieñ wypoczynku zimowego nie mog³o zabrakn¹æ kilku wa¿nych
wskazówek, jak spêdziæ ferie zdrowo i bezpiecznie. Takie informacje
podczas uroczysto�ci przekazali przedstawiciele Komendy Powiatowej
Stra¿y Po¿arnej w Kutnie. Utworzono równie¿ �Korytarz ¿ycia�, którego
inicjatorkami by³y nauczycielki: Alina Limanowska i Edyta Wo�niak.
Wszystkim uczniom i rodzicom oraz nauczycielom serdecznie gratulujemy
i ¿yczymy równie owocnej pracy w II semestrze, a pozosta³ym do³¹czenia
do krainy wiedzy i sukcesu.

Powsta³o ono na wstêpnym zebraniu organizacyjnym 6 listopada 2012 r.
Zarz¹d, Komisjê Rewizyjn¹, Komisjê Statutow¹ oraz zatwierdzenie
nazwy Towarzystwo Mi³o�ników Historii ¯ychlina nast¹pi³o 5 marca 2013 r.
Natomiast oficjalnie Stowarzyszenia zarejestrowano 9 lipca 2013 r.
w S¹dzie. Siedzib¹ jest lokal w ¯ychlinie, ul. Barlickiego 4. Spotkania
Towarzystwa Mi³o�ników Historii ¯ychlina odbywaj¹ siê w ka¿d¹ �rodê
godz. 18:00-20:00. Telefon kontaktowy: 728-364-867. Wiêcej informacji
o pracy TMH¯ mo¿na znale�æ na stronie: tmhz.blog.pl i facebooku:
Towarzystwo Mi³o�ników Historii ¯ychlina. Zapraszamy do wspó³pracy!

Szpital polowy w Dobrzelinie (2014), Pamiêci Katynia (2015), Wysiedlenia
¯ychlina (2016), Krzy¿acy w ¯ychlinie (2017), Walka Polaków o polsko�æ
pod zaborami (2018), Szpital polowy w Dobrzelinie (2019). Ponadto
2 maja organizujemy Grê miejsk¹, a 14 sierpnia � Apel Pamiêci dla uczczenia
rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. i 17 wrze�nia � Apel Pamiêci dla
przypomnienia rocznicy agresji radzieckiej 1939 r. W 2018 r. zrealizowa-
li�my projekt: �Patriotyczne warto�ci historii lokalnej� z grantu Tesco III.
Poprowadzili�my zajêcia multimedialne pt. ¯ychlin a I wojna �wiatowa�
dla s³uchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniów szkó³ Gminy
¯ychlin i wychowanków MOS-u. Zosta³ zrealizowany projekt �Historia
Narodowa�, którego za³o¿eniem by³o uczczenie 100. rocznicy odzyskania
niepodleg³o�ci Polski po 123 latach niewoli, który obejmowa³: cykl 8 zajêæ
multimedialnych dla szkó³, trzy wycieczki badawcze ��ladami I wojny
�wiatowej po okolicy�, wyda³o drukiem i urz¹dzi³o promocjê ksi¹¿ki
Ryszarda Zimnego pt. �¯ychlin a I wojna �wiatowa�, tematyczn¹ �Grê
miejsk¹� dla mieszkañców ¯ychlina i wystawê �Ku Niepodleg³ej�, ple-
nerow¹ imprezê folklorystyczn¹ pt �Bia³o-czerwone Wianki Dworskie�,
Apel Pamiêci i �Piknik narodowy z inscenizacj¹� pt. �Walka o zachowanie
polsko�ci Polaków pod zaborami� oraz rajdy rowerowe. (c.d. - str. 9)

Koledze

Maciejowi Bieliñskiemu
serdeczne wyrazy wspó³czucia

po �mierci

�P.

MAMY MIROS£AWY
sk³adaj¹ Koledzy
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

8 lutego 2020 r. od godz. 8:30 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Terapii Naturalnej
�Pleroma�, tel. 732-744-733 (od 10.00 do 18.00)

e-mail: tomaszcwiek1@wp.pl

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 Bio-
energoterapeutów oraz by³ym preze-
sem Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestazyjnego. Wyda³ 3 popularne
ksi¹¿ki z dziedziny naturoterapii
i znalaz³ siê w�ród 15 najlepszych
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 pokar-
mowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach itd.

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA

Tworz¹ j¹ hafciarki, koronkarki, malarze oraz metaloplastyk. W Towa-
rzystwie Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej Sekcja ta istnieje od 30 lat, zmie-
niaj¹c warunki funkcjonowania w zale¿no�ci od mo¿liwo�ci lokalowych.
W latach 80-tych ubieg³ego wieku istnia³a pracownia i galeria malarstwa
i haftu, odbywa³y siê liczne kursy haftu we wspó³pracy z �Cepeli¹� i �Sztuk¹
Polsk¹�, a tak¿e plenery malarskie. W tamtym czasie moda na haft i kursy
hafciarskie by³y bardzo popularne w Kutnie. Obok Ligi Kobiet Polskich
i Cepelii, w TPZK, równie¿ prowadzono kursy haftu i tkactwa. Organizo-
wano liczne wystawy rêkodzie³a artystycznego, kutnowski haft zamawia³a
i kupowa³a �Cepelia�, a pó�niej �Sztuka Polska�. Nestork¹ i bardzo uzdol-
nion¹ i aktywn¹ hafciark¹ by³a Franciszka Gondek, która nauczy³a haftowaæ
kilka pokoleñ kobiet w regionie kutnowskim. Aktualnie pasja haftowania
i pokazywania swojej twórczo�ci wróci³a, cz³onkowie TPZK s¹ bardzo
aktywni i zauwa¿alni przy okazji ró¿nych wydarzeñ kulturalnych w mie-
�cie. Uczestnicz¹ w kiermaszach i jarmarkach rêkodzie³a artystycznego
w kraju i za granic¹, g³ównie w Niemczech i Francji.
Cz³onkinie sekcji rêkodzie³a artystycznego prezentowa³y swoje prace na:
III Festiwalu Haftu i Rêkodzie³a w £odzi w 2008 r., na Polskim Jarmarku
�wi¹tecznym w Poczdamie (Niemcy) w 2008 r., na I Europejskim Festi-
walu Sztuki i Rêkodzie³a w Warszawie w 2009 r., Jarmarku Bo¿onaro-
dzeniowym w Poczdamie (Niemcy) w 2009 r., Jarmarku Wielkanocnym
w Berlinie (Niemcy) w 2010 r. i sukcesywnie w kolejnych latach.

Bo¿ena Gawin
Jest bardzo aktywna i zaanga¿owana w popularyzowaniu rêkodzie³a
artystycznego, skupia³a wokó³ siebie i uczy³a sztuki haftu liczn¹ rzeszê
hafciarek kutnowskich. Od 40 lat haftuje, wykonuje wszystkie rodzaje
haftu: haft p³aski cieniowany na wysokim i niskim podk³adzie, toledo,
richelieu, angielski ( wszystkie szko³y), haft kujawski bia³y p³aski na pod-
k³adzie z szarego lnu, a tak¿e na wysokim podk³adzie rêczny wykañczany
szyde³kiem z �rodkiem haftu toledo. Od 25 lat wykonuje haft sztandarowy
i portretowy, haft maszynowy, tkactwo artystyczne i makramy. Prowadzi³a
oko³o 20 kursów haftu i trzy tkactwa w Lidze Kobiet Polskich i Towarzy-
stwie Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej na zlecenie Cepelii £ódzkiej. Uczest-
niczy w licznych wystawach i kiermaszach rêkodzie³a artystycznego.
Nagradzana i wyró¿niana w konkursach. Otrzyma³a nagrodê od Ministra
Kultury oraz liczne listy gratulacyjne i podziêkowania.

SEKCJA RĘKODZIEŁA
ARTYSTYCZNEGO

Urszula Jêdrzejczyk
Haftem zajê³a siê, kiedy choroba na pó³ roku przyku³a j¹ do szpitalnego
³ó¿ka. Odkry³a wtedy swoj¹ pasjê malowania kolorami nici na tkaninie.
Wyhaftowa³a dwa obrazy przedstawiaj¹ce polskie kwiaty ³¹kowe: maki,
chabry i rumianki. Zapa³ nie min¹³, ka¿d¹ woln¹ chwilê po�wiêca two-
rzeniu, s¹ to: obrusy, podk³adki pod fili¿anki, etui na telefony, aba¿ury na
lampy i wiele innych rzeczy u¿ytkowych z motywami kwiatowymi lub
ptakami, takimi jak: bociany, jaskó³ki, gile i wróble. Haft jest zajêciem
czasoch³onnym, najwiêksz¹ prac¹ i jednocze�nie warto�ci¹ sentymentaln¹
jest obrus wykonany w richelieu w ci¹gu 3 miesiêcy i z w³asn¹ kompozycj¹.
By³a kilkakrotnie na Festiwalu Rêkodzie³a w £odzi, na Miêdzynarodo-
wych Targach Rêkodzie³a w Poznaniu oraz Warszawie, od 2012 r. na
Miêdzynarodowych Targach Sztuki Ludowej �Cepeliada� w Krakowie,
od wielu lat jest obecna na Jarmarku Tumskim w P³ocku, kilka razy go-
�ci³a w Niemczech: w Poczdamie i Berlinie na jarmarkach �wi¹tecznych,
w 2013 r. na zaproszenie Polonii Francuskiej wystawia³a swe prace we
Francji. (c.d.n.)

Obecnie maluje przewa¿nie w przerwach pomiêdzy obowi¹zkami
zawodowymi, ulegaj¹c wewnêtrznemu imperatywowi i ró¿norodnym
fascynacjom tematycznym. Ma w swym dorobku pejza¿e, portrety,
martwe natury oraz charakterystyczne, steatralizowane postacie tan-
cerek, lalek i pajaców. Eksperymentuje z kolorami i form¹. Stosuje ró¿ne
techniki � olej, akryl, pastele, wêgiel. Sama okre�la siebie jako
�naznaczon¹ impresjonizmem�. Artysta malarz, Bogumi³ Gardoliñski,
tak pisze o jej twórczo�ci: Nina Kunikowska samodzielnie zg³êbia
tajniki sztuki malarskiej. Czerpi¹c  jedynie z w³asnej wyobra�ni, wra¿-
liwo�ci i intuicji, dokona³a wielu odkryæ. Dziêki poszukiwaniom
i eksperymentom formalnym stworzy³a kilka serii interesuj¹cych obra-
zów. W moim odczuciu jej potencja³ artystyczny najdobitniej ujawnia
siê poprzez kolor od dynamicznych, ekspresyjnych zestawieñ w  posta-
ciach niczym z teatru lalek, poprzez z³amane barwy z czystymi akcen-
tami i szlachetne szaro�ci w pejza¿ach, po ³agodne i liryczne harmonie
w martwych naturach � kwiatach. Moim zdaniem, zw³aszcza w obra-
zach z kwiatami widaæ indywidualny, pog³êbiony rodzaj ekspresji
� oddzia³ywanie poprzez subtelne zró¿nicowanie odcieni barw. Wy-
czuwam w malarstwie Niny Kunikowskiej dobr¹ energiê skierowan¹
ku odbiorcy. Osobi�cie czujê siê obdarowany  bogactwem jej wyobra�ni.
Nina Kunikowska od ponad dwudziestu lat jest cz³onkini¹ Towarzy-
stwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej. Bra³a udzia³ w plenerach i kon-
kursach malarskich. Swoje prace wielokrotnie eksponowa³a na zbio-
rowych wystawach poplenerowych oraz indywidualnych pokazach
w naszej siedzibie, a tak¿e w Tilloyesles Moflaines we Francji, repre-
zentuj¹c TPZK podczas Dni Kultury Polskiej. �Impressio� jest pierwsz¹
przegl¹dow¹ wystaw¹ jej malarstwa.      (TPZK)

IMPRESSIO
Nina Kunikowska urodzi³a siê w 1964 roku w Kutnie, ukoñczy³a
II LO im. Jana Kasprowicza. Mimo wyj¹tkowych zdolno�ci plastycz-
nych, jakie przejawia³a od dziecka, nie ukoñczy³a studiów artystycz-
nych, zosta³a przedsiêbiorc¹. Pierwszy obraz olejny namalowa³a
w wieku 14 lat, traktuj¹c to jako hobby. Malarstwo pozosta³o jej pasj¹,
sposobem na wewnêtrzny, ale te¿ artystyczny rozwój.

Hucz(e)nie
Huki nocy sylwestrowej
bardzo dotkliwie nêkaj¹ zwierzêta.
Strzelamy w niebo race kolorowe,
jakby�my nie chcieli pamiêtaæ.

£atwo zapominamy, ¿e w naturze
huk, to nadzwyczajne zjawisko.
Wybuchy wulkanów lub gwa³towne burze,
a one potrafi¹ zburzyæ wszystko.

Huki zwierzêtom klêski zwiastowa³y.
Wrêcz kaleczy³y wra¿liwe zmys³y.
Te uwarunkowania do dzisiaj zosta³y,
wiêc cz³owiek lepsze winien mieæ pomys³y.

Ludziom g³o�na strzelanina
czêsto z wojn¹ siê kojarzy.
Jaka wiêc fajerwerków racjonalna przyczyna.
Czy bez huku Nowy Rok siê nie wydarzy?

Kazimierz Ci¹¿ela

DRUGA EDYCJA FESTIWALU NA FAKTACH  W KDK.
JAGIELSKI, K¥CKI, WI�NIEWSKA NOGA� � Z KIM JESZCZE
SPOTKA SIÊ KUTNOWSKA PUBLICZNO�Æ?
Festiwal na Faktach, to jedna z najm³odszych cyklicznych imprez Kutnow-
skiego Domu Kultury. Na prze³omie stycznia i lutego odbêdzie siê ona po raz
drugi. Zesz³oroczny sukces Festiwalu, zaproszeni go�cie, bardzo du¿a frekwen-
cja, pozytywny odzew nie tylko mieszkañców samego Kutna, ale i okolic -
£odzi, £owicza czy P³ocka, nie pozostawi³y ¿adnych w¹tpliwo�ci odno�nie
organizacji drugiej edycji.
Na Festiwal na Faktach sk³adaj¹ siê spotkania, wystawy, projekcje filmów czy
warsztaty, które ³¹czy sztuka faktu. W tym roku, podobnie jak ubieg³ym, dominowaæ
bêd¹ spotkania autorskie. Jednym z najwa¿niejszych go�ci festiwalu bêdzie Woj-
ciech Jagielski, dziennikarz, publicysta, reporter, przez 21 lat zwi¹zany z Gazet¹
Wyborcz¹ jako korespondent. �wiadek najwa¿niejszych wydarzeñ politycznych
prze³omu wieków na ca³ym �wiecie, autor ksi¹¿ek �Dobre miejsce do umierania�,
�Wie¿e z kamienia� czy �Modlitwa o deszcz�. W 2018 roku ukaza³a siê jego
najnowsza ksi¹¿ka �Na wschód od zachodu�, w której dziennikarz, wêdruj¹c po
Indiach, Nepalu, Pakistanie i Afganistanie opowiada o tym, co dzi� zosta³o z kul-
tury i dziedzictwa hippisów.
Kutno odwiedzi te¿ Marcin K¹cki - reporter, redaktor �Du¿ego Formatu�, zajmu-
j¹cy siê reporta¿em spo³ecznym i historycznym, autor takich ksi¹¿ek jak: �Bia³y-
stok. Bia³a si³a, czarna pamiêæ�, za któr¹ nominowany by³ do Nagrody Literackiej
Nike oraz do nagrody MediaTory, czy �Poznañ. Miasto grzechu� nominowanej do
Nagrody im. Ryszarda Kapu�ciñskiego za Reporta¿ Literacki.
Z kolei z pó³nocnej Norwegii przyjedzie do Kutna Ilona Wi�niewska � reporterka
i fotografka, która w 2009 roku wyjecha³a na dwa tygodnie na wyspê Spitsbergen
i... do tej pory nie wróci³a do Polski. Autorka ksi¹¿ek �Bia³e. Zimna wyspa Spits-
bergen�, �Hen. Na pó³nocy Norwegii� oraz �Lud. Z grenlandzkiej wyspy� opowie
o ¿yciu w krajach pó³nocnych, a rozmowie towarzyszyæ bêdzie pokaz zdjêæ.
O ksi¹¿ce �Przez ruiny i zgliszcza. �Podró¿ po stu zg³adzonych gminach ¿ydow-
skich w Polsce� Mordechaja Canina porozmawiaj¹ Krystyna Bratkowska z wy-
dawnictwa Nisza oraz t³umaczka ksi¹¿ki, prof. Monika Adamczyk-Garbowska.
Mordechaj Canin, pisarz i dziennikarz, uczestnik kampanii wrze�niowej 1939 r.,
podczas wojny dotar³ przez Japoniê do Palestyny, w latach 1945�1947 kilka razy
przyje¿d¿a³ do Polski, by zobaczyæ i opisaæ kraj po Zag³adzie. Pe³ny zbiór tych
tekstów, wydany w Izraelu w 1952 roku, ukaza³ siê w polskim przek³adzie po raz
pierwszy, a jedne z tekstów dotyczy równie¿ Kutna.
Wa¿nym go�ciem festiwalu bêdzie ceniony dziennikarz Micha³ Noga�, znany miêdzy
innymi z programów kulturalnych Radiowej Trójki, z która zwi¹zany by³ od 2000
do 2016 roku, gdzie wspó³tworzy³ program radiowy Dom Kultury. Razem z Woj-
ciechem Mannem, w ka¿dy pi¹tkowy poranek, rozmawia³ na antenie o nowo�ciach
ksi¹¿kowych. Wspó³pracuje z Tygodnikiem Powszechnym. Jest gospodarzem
�Radia Ksi¹¿ki� - wspólnego przedsiêwziêcia �Ksi¹¿ek. Magazynu do czytania�
i Wyborczej.pl i Audioteki, gdzie co tydzieñ rozmawia z najciekawszymi i naj-
wa¿niejszymi polskimi autorami � pisarzami, poetami, t³umaczami czy dziennika-
rzami. Micha³ Noga� poprowadzi spotkania z Marcinem K¹ckim i z Wojciechem
Jagielskim, a sam bêdzie go�ciem Drugiego �niadania z Micha³em Nogasiem, gdzie
przy kawie i drugim �niadaniu opowie o ksi¹¿kach, które zrobi³y na nim najwiêksze
wra¿enie i o tym, dlaczego warto czytaæ reporta¿e.
Podczas tegorocznej edycji zobaczymy te¿ dwa filmy dokumentalne  � pierwszy
z nich �Podziemie nadziei� (2017) w re¿. Jana Bluza, po�wiêcony tematyce medycz-
nej marihuany, drugi �Happy Olo. Pogodna ballada o Olku Dobie� � opowie�æ
o polskim podró¿niku, Aleksandrze Dobie. Zarówno Jan Bluz, jak i Aleksander
Doba, bêd¹ go�æmi festiwalu � spotkania z nimi odbêd¹ siê po projekcji filmów.
Festiwalowi towarzyszyæ bêd¹ a¿ 4 wystawy fotografii. Dwie z nich, organizowane
we wspó³pracy z warszawskim Domem Spotkañ z Histori¹, to prawdziwa uczta
dla wielbicieli fotografii reporta¿owej. �Rok 1989� Krzysztofa Millera, wybitnego
fotoreportera, który od 1989 wspó³pracowa³ z �Gazet¹ Wyborcz¹�, a w swojej
ponad dwudziestoletniej karierze fotografowa³ najwa¿niejsze konflikty zbrojne oraz
inne istotne wydarzenia w Afganistanie, Czeczenii, pañstwach afrykañskich, Gruzji,
Bo�ni. Podczas wystawy zaprezentujemy jednak zdjêcia, od których zaczyna³ swoj¹
pracê. To pierwsza wystawa jego fotografii w pe³ni i wy³¹cznie pokazuj¹ca wyda-
rzenia roku 1989 � od stycznia i pierwszych spotkañ Okr¹g³ego Sto³u, przez
czerwiec i wolne wybory w Polsce, a¿ po przemiany w innych krajach bloku
wschodniego � Czechos³owacji, Rumunii i na Wêgrzech.
Kutnowska publiczno�æ bêdzie mog³a tak¿e podziwiaæ zdjêcia wybitnego polskiego
reportera, wspó³twórcy powojennego fotoreporta¿u w Polsce, Tadeusza Rolke.
�Fotografie warszawskie� to wielow¹tkowa opowie�æ o stolicy lat 50. i 60. od
obrazów zrujnowanego po wojnie miasta, odbudowuj¹cego siê w socrealistycznym
gorsecie, poprzez reporta¿e z ¿ycia mieszkañców, fascynacjê mod¹, piêknymi
dziewczynami i skuterami lambretta, po zapis ¿ycia artystycznego i towarzyskiego,
portrety ludzi kultury i sztuki. Z tymi obrazami kontrastuj¹ zdjêcia komunistycz-
nych polityków, propagandowych hase³ i portretów Marksa widocznych w krajo-
brazie miasta.
�Trzy sztuki w Antarktyce� to wystawa bêd¹ca elementem wiêkszego projektu
artystycznego (³¹cz¹cego fotografiê, film i muzykê). To efekt podró¿y na Antark-
tykê Bartosza Stró¿yñskiego, fotografa i operatora podwodnego,  kompozytora,
autora tekstów to kolejna fotograficzna propozycja. Po wernisa¿u zapraszamy na
spotkanie z autorem i prezentacjê filmu dokumentalnego.
Festiwal musi mieæ te¿ swój kutnowski akcent � w zesz³ym roku by³a nim wystawa
zdjêæ Adama Pietrusiaka, w tym roku publiczno�æ na pewno zachwyc¹ prace kut-
nowskiego fotografa, Micha³a Tomczaka, którego niezwyk³e fotografie z drona,
znalaz³y siê miêdzy innymi w finale konkursy National Geographic Polska (2015)
i docenione zosta³y na ca³ym �wiecie - prezentowane by³y miedzy innymi podczas
Serii wystaw DJI - Perspectives by SkyPixel - 2016 World Tour wTokyo, Los
Angeles, San Francisco, Hong Kong i Berlinie.Wystawê �Zdjêcia z nieba� bêdzie
mo¿na podziwiaæ przede wszystkim w Sali Tarasowej KDK.
Zapraszamy równie¿ na stoisko ksi¹¿kowe, organizowane przez wydawnictwo Bia³a
Plama, gdzie bêdzie mo¿na kupiæ ksi¹¿ki wszystkich go�ci festiwalowych oraz
wiele innych pozycji zwi¹zanych ze sztuk¹ faktu.
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

Felieton KWD

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Bud¿et miasta na 2020 rok by³ g³ównym tematem obrad miejskich rajców
na grudniowej, ostatniej sesji 2019 roku. Bud¿et ten nie wzbudza niestety
pozytywnych emocji, bêdzie uchwa³¹ trudn¹ do wykonania. Ostrze¿enie
w tej sprawie wystosowa³a do w³adz miasta nawet Regionalna Izba Obra-
chunkowa w £odzi, pisz¹c, ¿e zad³u¿enie miasta bêdzie w 2020 roku na
wysokim poziomie, bowiem wyniesie 96.592.226,64 z³ (ponad dziewiêæ-
dziesi¹t sze�æ milionów z³otych!). Sp³ata d³ugu prognozowanego na
koniec 2020 roku obci¹¿y bud¿ety lat nastêpnych.
Kto ma kredyt ten wie, ¿e trzeba go na czas sp³acaæ. Jak to bêdzie wygl¹daæ
w naszym mie�cie? W latach 2020-2022 poziom obci¹¿enia bud¿etu sp³at¹
d³ugu, bêdzie oscylowaæ w granicach wska�nika maksymalnego, co oznacza
du¿e ryzyko. Zdaniem sk³adu orzekaj¹cego RIO do 2027 roku miasto musi
jednak w pe³ni wykonywaæ swoje dochody, jak i utrzymaæ dyscyplinê
przy realizacji wydatków bie¿¹cych. Spodziewane nadwy¿ki bud¿etowe
w latach kolejnych musz¹ te¿ mieæ zak³adan¹ wysoko�æ, gdy¿� Mo¿e
lepiej nie zak³adajmy najgorszego. Z tak alarmuj¹cym tonem ze strony
Regionalnej Izby Obrachunkowej jeszcze nie mia³em do czynienia.
W bud¿ecie 2020 nie dominuj¹ inwestycje prorozwojowe. Dlaczego?
Budowa betonowo - kamiennego placu Wolno�ci z podziemnym parkin-
giem nie przyci¹gnie rzesz turystów, a poch³onie ³¹cznie a¿ 31,8 mln z³,
w tym ok. 17 mln z³ ze �rodków UE. Pa³ac Saski to zabytkowy, królewski
obiekt - choæ ma³o znany poza Kutnem - za to rekordowo kosztowny. Po
katastrofalnej utracie przez w³adze miasta dofinansowania unijnego
(ponad 10 mln z³), finansowanie ca³o�ci budowy z kasy miasta (30,6 mln z³),
to jest z³a wiadomo�æ. Ile¿ za te 10 mln mo¿na pobudowaæ? Minimum
5 ulic i blok mieszkalny z 40 mieszkaniami. W bud¿ecie na 2020 brak
jednak wiadomo�ci prze³amuj¹cych niemoc mieszkaniow¹ miasta Kutna,
bowiem remont starych kamienic na ul. Podrzecznej, czy na ul. Majdany
nie rozwi¹zuje zasadniczo problemów czekaj¹cych na lokale kutnowian
o niskich dochodach, a kolejka od lat jest bardzo d³uga. Pewne pocieszenie
stanowi planowana budowa kliku ulic (Paderewskiego etap I, Stalowej,
Morcinka, Wybickiego, ronda na £¹koszyñskiej/AK) i d³ugo wyczekiwa-
nego przejazdu pod wiaduktem na ul.Warszawskie Przedmie�cie - Józefów
za 2,97 mln z³. Oby te inwestycje drogowe dosz³y do skutku i nie zosta³y
zdjête z planów, jak kilka projektów w roku 2019.
Kruche s¹ finanse miasta w 2020 roku. Brak w bud¿ecie pieniêdzy na
obiecan¹ przez prezydenta budowê pomnika 37 pu³ku piechoty. Nadchodz¹
kolejne informacje o zaciskaniu pasa w jednostkach organizacyjnych
miasta skutkuj¹ce m.in. kontrowersyjnym kontraktowaniem firmy z Wro-
c³awia w miejsce kutnowskich ratowników zatrudnianych przez MOSiR
� wszystko z braku pieniêdzy. No có¿, warto ¿yczyæ nam wszystkim
w 2020 roku, aby miasto utrzyma³o p³ynno�æ finansow¹, a balansowanie
na kredytowej linie nie zakoñczy³o siê bolesnym upadkiem.

Rafa³ Jó�wiak

Widziane z ³awy radnego miasta Kutna

W CIENIU DŁUGÓW

Pocz¹tek roku 2020 przyniós³ dla polskich hodowców drobiu hiobowe
informacje. Po dwóch i pó³ roku wróci³a do naszego kraju - ptasia grypa.
Pierwsze �ród³o odkryto w Sylwestra ubieg³ego roku, w Starym U�cinowie
na Lubelszczy�nie. �Pod nó¿� posz³o oko³o 50 tysiêcy indyków i perlic.
Co gorzej, wirus trafi³ w lokalne centrum hodowli drobiu. Na miejscu by³
wojewoda, a do sprz¹tania zaanga¿owano ¿o³nierzy Wojsk Obrony Tery-
torialnej. Zamkniêto równie¿ szko³ê podstawow¹. �ledztwo wszczê³a pro-
kuratura. Drugie �ród³o odkryto w miejscowo�ci Topola Osiedle, 450 km
od indyczej zarazy, na profesjonalnej fermie kur niosek. Pad³o 65 tysiêcy
kur. Masz babo placek! Chocia¿ do utylizacji trafi³o ju¿ oko³o 100 tysiêcy
ptaków, w sumie to nie s¹ du¿e straty. Ale najgorsze, ¿e blokuje to nam
eksport, chocia¿by miêsa drobiowego (i jaj) m.in. do: Azerbejd¿anu, Chin,
Japonii, Singapuru, Tajwanu, Wietnamu i RPA. Masz babo placek! Tak
mi sie wydaje, ¿e wbrew propagandzie, chyba to nie dziki roznosz¹ ASF!?
Chyba jednak wirus bardziej rozprzestrzenia siê za po�rednictwem ludzi,
pojazdów, ska¿onego sprzêtu i narzêdzi!? Czy te¿ zwierz¹t maj¹cych swo-
bodny dostêp do gospodarstw!? Czy te¿ ska¿on¹ paszê i wodê!? Masz
babo placek! Chocia¿ w tym �szaleñstwie jest metoda�. Poniewa¿ jeste�my
w UE, wiêc tam eksport rolnospo¿ywczy odbywa siê nadal bez zastrze¿eñ.
A to 80% naszego, polskiego eksportu!!! Masz babo placek!
Od 1 kwietnia (to nie Prima Aprilis) ma wej�c nowy, tym razem s³odki
podatek. Od cukru!!! Przeciêtny Polak zjada go ponad 50 kg na rok. Przy-
nie�æ ma to bud¿etowi trzy miliony z³otych. Tempo prac jest znowu osza-
³amiaj¹ce. �Cukrowy podatek� funkcjonuje w 20 krajach �wiata. Spowo-
duje on, ¿e np. napoje zdro¿ej¹ nawet o z³otówkê. Masz babo placek!

Dziczy problem
Babim latem opleciony,
wêdrujê �witem po zroszonej ³¹ce.
Rann¹ mgie³k¹ otulony
czekam, a¿ obudzi siê s³oñce.

Mijam krzaki i krzewiny,
na spotkanie z przygod¹ zmierzam.
Ju¿ niedaleko do znajomej dêbiny,
gdzie chcê spotkaæ czarnego zwierza.

Dziki z lud�mi od dawna w niezgodzie.
Od chwili, gdy cz³owiek nauczy³ siê uprawy roli.
Dzik nie czeka, by plony znalaz³y siê w zagrodzie.
Niszczy uprawy, nie pytaj¹c, czy kto� pozwoli.

Si³¹ i zmys³y dzików
stanowi¹, ¿e s¹ trudnymi przeciwnikami.
Nie da siê przewidzieæ zmagañ wyniku
bywa, ¿e one zostaj¹ zwyciêzcami.

�mierteln¹ chorob¹ zara¿ono dziki,
swemu gatunkowi nios¹ zag³adê.
Walka z ni¹ daje marne wyniki.
Jedynie my�liwy musi daæ jej radê.

Mg³a gêstnieje, a to �le wró¿y,
ale coraz bli¿ej las, do którego zmierzam.
Za chwilê fina³ emocjonuj¹cej podró¿y.
Trzask ga³êzi i mg³a zas³ania uchodz¹cego zwierza.

Kazimierz Ci¹¿ela

Ogó³em wp³ynê³o 29 propozycji do �Kutnowskiego Hitu 2019�. Du¿o,
jak na mizerny rok 2019. Nie by³o nietrafionych propozycji, wszystkie
zas³uguj¹ na uznanie w�ród firm. Czy¿ mo¿na co� zarzuciæ �wiêtuj¹cym
jubileusze: �Polfarmexowi� S.A. (30-lecie), czy AMZ - KUTNO S.A. (20)!?
Czy¿ nie s¹ chwalebne dzia³ania Rejenowej Spó³dzielni Ogrodniczo
Pszczelarskiej w utrzymaniu skupowej dzia³alno�ci!? A ju¿ szczególne
s³owa uznania kierujê pod adresem Hodowli Ro�lin Strzelce Sp. z o.o.
Grupa IHAR, której prezes Zarz¹du Wojciech B³aszczak odbiera³ na Targach
w Kielcach (jeden, jedyny) Puchar Ministra Rolnictwa za dzia³alno�æ. To
oni co roku organizuj¹ �Dni Pola�, które sta³y siê masow¹ impreza, pod-
czas której rolnicy dowiaduj¹ siê, i to w praktyce na firmowych poletkach,
o nowo�ciach (w 2019 roku rewelacj¹ by³a pszenica ozima �Euforia�).
Czy te¿ nowe hale produkcyjne firm: Andersen, czy Sirmaxu. Chocia¿
teraz szanse ich s¹ mniejsze ni¿ tych przed laty!? Czy ewenementem nie
jest to, ¿e pierwsza stacja ³adowania samochodów elektrycznych powsta³a
w maleñkich Sójkach? A nowy, du¿y i przeszklony salon meblowy �Sia-
daczka� przy ulicy Józefów 7!? Oby siê tylko jak najd³u¿ej utrzyma³...
B³ysnê³o w tym roku inicjatywami spo³ecznymi. Placówki kulturalne
�wiêtowa³y swoje -lecia: Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego
w Kro�niewicach (40), 35-lecie Grupa Teatralna �od jutra�, Klub Seniora
�Rado�æ� w ¯ychlinie z zespo³em �Melodia� (25), MOSiR (15), Stacja
Kutno (15)... Ale gdzie im tam do stuletniej Stra¿y Po¿arnej z Przyzorza
i IHAR Strzelce !? W konkurencji masowych imprez dominowa³o jubile-
uszowe �wiêto Ró¿y. A czy¿ nie trzeba pochwaliæ Hotelu Dwór Sójki za
muzyczne wieczory? Czy¿ naszemu miastu nie dodaj¹ splendoru chocia¿by
Festiwale Fire-Proof? Za lokalny hit uznajê oddanie do u¿ytku hali spor-
towej w SP im. genera³a W³adys³awa Andersa w Nowem. Po raz czternasty
odby³ siê te¿ w Kutnie Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza,
a ju¿ siedem lat dzia³a w �Dobrodziejówce� Klub Wiedzy Uniwersalnej.
Ciekawe, ¿e w�ród zg³oszeñ jest i �Ku�nia Talentów�, czyli Akademickie
Liceum Ogólnokszta³c¹ce za³o¿one przez Fundacjê pañstwa Wo�ko.
Nauka trwa w niej nied³ugo, bo od 1 wrze�nia 2017 roku, a i uczniów jest
jeszcze niewielu, bo na koniec ubieg³ego roku doliczono siê ich 69. Szko³a
posiada nastêpuj¹ce klasy: medyczno-farmaceutyczna (dla absolwentów
gimnazjum. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, jêzyk
angielski); politechniczna (dla absolwentów gimnazjum. Przedmioty
zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, jêzyk angielski, informatyka
lub chemia - do wyboru przez ucznia); medyczno-farmaceutyczna (dla
absolwentów szko³y podstawowej. Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia, jêzyk angielski). 5 listopada 2019 r. szko³a otrzyma³a
imiê profesora Zbigniewa Religi i sztandar. Z kolei �Ró¿an¹ Rodzinê�
uznano za �Najlepszy event spo³eczny� (i to w ca³ej Polsce). No i restau-
racja hotel (jeszcze niedokoñczony) �Siódme Niebo�, które nie tylko
wprowadzi³o w Kutnie w szerokiej skali posi³ki �on line�, ale i wp³ynê³o
na inne jad³odajnie do korekty cen �w dó³�. Na szczególn¹ uwagê zas³u-
guje tak¿e Towarzystwo Mi³o�ników Historii ¯ychlina, które dzia³a od
2013 r. Tylko w 2019 r. wyda³o ono m.in. �Listê katyñsk¹ mieszkañców
Gminy ¯ychlin� Krzysztofa Dziedzica, �Pacyna � ocaliæ od zapomnienia.
Ludzie i czasy� Andrzeja Matuszewskiego. Tak¿e zorganizowa³o plenerow¹
rekonstrukcjê historyczn¹ �Szpital polowy w Dobrzelinie�. Wiêcej! Równie¿
wycieczki rowerowe do Wilna, Czêstochowy, Wiednia oraz �Szlakiem 2
Korpusu Polskiego Armii Polskiej na Zachodzie Monte Cassino � Bolonia�.
Jakby tego by³o ma³o, to jeszcze dwie wystawy: �Zaczê³a siê 80 lat temu,
we wrze�niu�� i �¯ychlin � ulice i place�. Ciekawe s¹ równie¿ spektakle
Kutnowskiego Amatorskiego Teatru im. Aleksandra Fredry. Kutno ju¿ ma
Miêdzynarodowy Turniej Boksu Olimpijskiego, ale moim zdaniem jeszcze
w tej dyscyplinie sportu nasze miasto nie osi¹gnê³o poziomu Olimpiady!?
Jeszcze pozosta³ nasz sympatyczny szybownik £ukasz Wójcik, który zdo-
by³ w 2019 r. tytu³ Mistrza Polski, ale przyznanie dla niego nagrody �Kut-
nowski Hit� bêdzie chyba rozstrzygane �na powa¿nie� tylko po zdobyciu
Mistrzostwa �wiata lub Europy.

Wiêc kto w koñcu wygra?
Zdecyduje o tym Kapitu³a Nagrody �Kutnowski Hit 2019�, która w tym
roku obradowaæ bêdzie w nastêpuj¹cym sk³adzie: Marek Ci¹pa³a � prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego, Mariusz Sikora � przewodni-
cz¹cy Rady Miasta Kutno, Krzysztof Dêbski � by³y prezydent miasta
Kutna, Jerzy Bry³a � by³y, przez 22 lata, wójt gminy Kutno, Jerzy Papiewski
� sekretarz redakcji i Andrzej Stelmaszewski � redaktor naczelny �Po-
wiatowego ¯ycia Kutna�. Ju¿ 27 stycznia...         Andrzej Stelmaszewski

Tomasz Rzymkowski ma 112.850 z³ oszczêdno�ci oraz dwie dzia³ki
o pow. 0,536 ha i 0,31 ha warto�ci odpowiednio 150 i 65 tys. z³. Na tej
drugiej rozpoczê³a siê budowa domu. W ubieg³ym roku pose³ otrzyma³
144.568 z³ uposa¿enia, 30.731,87 z³ diety i 24.075,66 z³ diety z tytu³u
cz³onkostwa w KRS. Wed³ug o�wiadczenia, na pocz¹tku obecnej kadencji
pose³ posiada³ dwa samochody, Volvo xc60 z 2010 roku i Mercedesa a180
CDI z 2007 roku.
Tadeusz Wo�niak wykaza³ 31 tys. z³ oszczêdno�ci. Wspólnie z ma³¿zonk¹
s¹ w³a�cicielami mieszkania o pow. 58,5 m2, warto�ci 100 tys. z³. Posiadaj¹
te¿ dzia³kê rekreacyjn¹ o pow. 600 m2 warto�ci 50 tys. z³ i gara¿ (20 m2)
warto�ci 9 tys. z³. Jest równie¿ w 1/4 wspó³w³a�cicielem 600 m dzia³ki
(podana warto�æ to 5 tys. z³). W ubieg³ym roku otrzyma³ 110.898,2 z³
uposa¿enia, 30.532,44 z³ diety. Ma Mercedesa e270 CDI avangarde z 2007
roku. Jest te¿ posiadaczem zbiorów monet, banknotów i znaczków pocz-
towych.
Paulina Matysiak mia³a 3.018 z³ oszczêdno�ci. W ubieg³ym roku zaro-
bi³a 30.220,95 z³ w Urzêdzie Miasta Kutno oraz 21.243 z³ jako cz³onek
Zarz¹du Partii �Razem�.   Nowy Tygodnik - Kutno, £êczyca, 10.01.2020

�Zagl¹damy do kieszeni�

KUTNOWSCY POSŁOWIE

Szkolny Ranking „Perspektyw” 2019
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. J.H. D¹browskiego w Kutnie
- 278 miejsce (w roku ubieg³ym - 169). II LO ZS nr 1
w Kutnie -524 (458). Technikum - ¿adnego nie ma w 500-ce.
Tym razem by³o gorzej!       /a/

Dla jednych (g³ównie starszych i do�wiadczonych) kutnowian dzieñ
19 stycznia 1945 r. kojarzy siê z wyzwoleniem miasta spod hitlerowskiej
okupacji przez Armiê Czerwon¹. Krañcowo ró¿ne s¹ opinie (g³ównie
m³odszych i nie znaj¹cych �uroków� okupacji) o tej dacie jako kolejnego
zniewolenia Polaków. Poza tym teraz czê�æ z Polaków (i kutnowian) ma
nowego idola: Stany Zjednoczone Ameryki Pó³nocnej. Którzy z nich maj¹
racjê!? Mo¿e jednak ci, którzy nie wierz¹ w wielk¹ mi³o�æ dla naszego
spo³eczeñstwa ani jednych, ani... drugich, ani... trzecich... Czy¿by by³o
tak, jak z pomoc¹ Angli i Francji w 1939 r.      Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

W ostatnim czasie obserwujemy wiele zmian, które zdecydowanie pogar-
szaj¹ istniej¹cy stan rzeczy. Ludzka ingerencja w �rodowisko naturalne
i jego rabunkowa eksploatacja oraz gigantyczna produkcja zanieczyszczeñ
szybko prowadzi nas do nieodwracalnych i szkodliwych zmian klima-
tycznych. Topniej¹ lodowce, podnosi siê stan wody w morzach i oceanach.
Coraz czê�ciej nawiedzaj¹ nas klêski ¿ywio³owe. W Polsce zapomnieli�my
co to jest prawdziwa zima, a nasze dzieci �nieg widz¹ tylko w telewizorze.
Coraz bardziej dokucza nam smog. W dalszym ci¹gu w wielu domach,
w starych piecach, palone s¹ �mieci. Kominy wypuszczaj¹ czarny, ¿ó³ty,
czy te¿ brunatny dym truj¹cy nasze powietrze. Rano 17 stycznia w Kutnie
mieli�my du¿e zanieczyszczenie powietrza, co oczywi�cie nie by³o dniem
wyj¹tkowym. Takich dni mamy wiele. Przejecha³em samochodem przez
miasto i naliczy³em ponad 30 smrodz¹cych kopciuchów, w�ród których
królowa³ wielki komin ciep³owni. Prezydent Kutna i stra¿ miejska maj¹
do dyspozycji ustawowe prawa do kontroli mieszkañców i firm zatruwa-
j¹cych powietrze. Stra¿ mo¿e przeprowadzaæ kontrolê �ród³a zanieczyszczeñ
i pouczaæ w³a�cicieli. W przypadku stwierdzenia palenia �mieci i szko-
dliwych odpadów stra¿ mo¿e wystawiæ mandat lub skierowaæ sprawê do
s¹du. Ciekawe, jak wygl¹da korzystanie z posiadanych instrumentów praw-
nych. Go³ym okiem widaæ, a nosem czuæ, ¿e sytuacja jest z³a i samorz¹d
nie bardzo panuje nad sytuacj¹. W polityce krajowej zmiany polegaj¹ na
otwarciu kolejnych konfliktów. Do istniej¹cej wojny polsko-polskiej
dok³adamy lekk¹ rêk¹ wojnê z Uni¹ Europejsk¹. Nasi politycy s¹ w tych
kwestiach mistrzami i dbaj¹ o to, by nie by³o spokoju. Poziom agresji
i nienawi�ci osi¹gn¹³ szczytu. Wojna w³adzy ustawodawczej z w³adz¹
s¹downicz¹ jest wyniszczaj¹ca. Do tego dochodzi ostre zwarcie z nasz¹
unijn¹ rodzin¹. To siê mo¿e bardzo �le skoñczyæ. W rodzinie jak to
w rodzinie, czasami zdarzaj¹ siê konflikty. Nieszczê�cie mamy wtedy, jak
jeden z cz³onków rodziny z nieuzasadnionym przerostem ambicji, przy
widocznym braku wiedzy i kwalifikacji, pozosta³ych traktuje jak obcych
wrogów. W takiej sytuacji odpowiedzialna rodzina stara siê argumentami
przekonaæ niesfornego, ¿e warto powróciæ na ³ono rodziny i stosowaæ siê
do przyjêtych regu³. Gdy to siê nie uda niesforny jest odsy³any na aut i nie
ma ¿adnego wp³ywu na rodzinne ¿ycie. Niestety, klimaty mamy coraz
gorsze. Sytuacja mo¿e wyrwaæ siê spod kontroli i zacznie siê niebezpieczna
jazda w po�lizgu. Mi³ym akcentem ostatnich dni jest Dzieñ Babci i Dzieñ
Dziadka. S¹ oni tym pokoleniem, które obdarza swoich wnuków opiek¹
i wielk¹ mi³o�ci¹. Nale¿y siê im wielki szacunek i uznanie wraz z ¿ycze-
niami d³ugich lat w zdrowiu.        Krzysztof Wac³aw Dêbski

Z innych szpalt
Prof. Ewa £êtowska o znaczeniu sêdziów: Nad szeryfem powinien byæ
sêdzia. I to taki, który nie boi siê sprawdziæ decyzji szeryfa.
Artur Balazs o Marianie Banasiu: W tej sprawie jest jakie� drugie dno.
Ma ono co� wspólnego ze s³u¿bami specjalnymi.

Przegl¹d Nr 2 (1044), 7-12.01.2020 r.
Premier Mateusz Morawiecki wniós³ do parlamentu rz¹dowy projekt ustawy
bud¿etowej na rok 2020. Zrobi³ to bez obowi¹zkowej konsultacji z part-
nerami spo³ecznymi. Przeciwko pomijaniu opinii obywateli protestuje
Ogólnopolskie Porozumienie Zwi¹zków Zawodowych.
Rosn¹ ceny towarów i us³ug. Inflacja konsumencka wynios³a w grudniu
3,4%, licz¹c rok do roku. Ceny samej tylko ¿ywno�ci w ujêciu rocznym
wzros³y w grudniu o 7%
Prof. £ukasz Turski, fizyk: Internet zamieni³ siê w jedn¹, wielk¹ kloakê, któr¹
p³ynie nieprzytomna ilo�æ wszelkiego k³amstwa.      �Polska The Times�
Adrian Zandberg, lider partii Razem: Czas uwolniæ Polskê od wiecznego
klinczu miêdzy AWS a Uni¹ Wolno�ci, które rz¹dz¹ Polsk¹ pod ró¿nymi
nazwami.          �Fakty i Mity�
Koñczymy z reprywatyzacj¹
Tak powinna powiedzieæ lewica. Nic nikomu ju¿ siê nie nale¿y. Tak¿e
Ko�cio³owi katolickiemu i gminom ¿ydowskim. (...) Odwo³am siê tu do
�wie¿o opublikowanych wyników Europejskiego Badania Warto�ci przepro-
wadzonego pod kierunkiem prof. Miros³awy Marody. Obecnie lewicow¹
identyfikacjê deklaruje ok. 15% obywateli, a prawicow¹ ok. 40%, pozo-
stali lokuj¹ siê w centrum, co jest sytuacj¹ typow¹. (...) Elektorat lewicy
ma nowy profil: najwy¿sze poparcie w�ród wyborców najm³odszych
- 18% w grupie 18-29 lat, i przewaga kobiet w proporcji 55% do 45%.

Przegl¹d Nr 3 (1045), 13-19.01.2020 r
Dyskoteki, restauracje, apartamenty na wynajem, w³asne salony urody.
Tak gwiazdy disco polo inwestuj¹ wyspiewane miliony. Królem pozostaje
Zenek Martyniuk, który w rok potrafi zarobiæ milion dolarów.

Wprost, Nr 2 (12.I)

ZŁA ZMIANA

Czytelniczy Hyde Park

KTO MA RACJĘ!?
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Urodzi³a siê 1 czerwca 1953 r. w Gdañsku. W roku 1976 ukoñczy³a
Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Teatraln¹ w Warszawie. Ma opiniê aktorki
niepoddaj¹cej siê konwencjom, odwa¿nej i dynamicznej. Ju¿ na ostatnim
roku studiów zaczê³a wystêpowaæ w warszawskim Teatrze na Woli, który
akurat wtedy rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alno�æ. Debiutowa³a u Tadeusza £om-
nickiego rol¹ Luzzi w �Pierwszym dniu wolno�ci� Leona Kruczkowskiego
(1976) oraz rol¹ Marquity w �Gdy rozum �pi�. Nastêpne role to: Zosia
u Andrzeja Strzeleckiego w �Podró¿y po Warszawie� Ryszarda Marka
Groñskiego (1977), Wirginia u Ludwika Rene w �¯yciu Galileusza� Ber-
tolta Brechta (1978), S³u¿¹ca i Muza u Andrzeja Kopra w �Ulicach
sytych� Emila Zegad³owicza (1978), Zofia u Zbigniewa Wróbla w �Damach
i huzarach� Aleksandra Fredry (1979). W 1981 r. odesz³a z Teatru na Woli
i nie zwi¹za³a siê na sta³e z ¿adnym innym. Wyst¹pi³a we Wroc³awskim
Teatrze Wspó³czesnym jako Era w �Pannach z Acheronu� Joe Alexa
(1985), a w Instytucie Francuskim w Warszawie zagra³a Ubicê i by³a wspó³-
autork¹ scenariusza w wyre¿yserowanym przez Piotra Szulkina spekta-
klu �Ubu król� (1987). W Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze wyst¹pi³a
u Richarda Reineeciusa w �Andrea chodzi z dwoma� Davida Willingera
(1993), a w warszawskim Teatrze Powszechnym zagra³a postaæ Diab³a
u Krystyny Jandy w sztuce �Na szkle malowane� (1993). Wystêpuje
w Operze Ba³tyckiej w sztuce Jacka Koprowicza �Love me tender� (2004),
któr¹ sama wyre¿yserowa³a. W Teatrze Telewizji debiutowa³a w 1976 r.
rol¹ Brune u Stanis³awa Wohla w �Hotelu pod Poleg³ym Alpinist¹� Arka-
dija i Borysa Strugackich. Inne role to: Spika u Krzysztofa Rogulskiego
w sztuce �Oni� Witkacego (1984), Diana u Barbary Sass w �Grzechotce�
Charlesa Dyera (1989), Lorna u Macieja Dejczera w �Z³otym ch³opaku�
Clifforda Odetsa (1994), Mary�ka u Roberta Gliñskiego w �Farsie z ogra-
niczon¹ odpowiedzialno�ci¹� W³adys³awa Zawistowskiego (1996) i Bie-
³owa u Dariusza Kuciewicza w �Gwiazdach i losie cz³owieka� Macieja
Pisuka (2002). W filmie zaczê³a wystêpowaæ, w epizodach, ju¿ jako stu-
dentka - w �Seksolatkach� (1971) u Zygmunta Hubnera i jako Jolanta
Jordan w �Najwa¿niejszym dniu ¿ycia� (1974) u Sylwestra Szyszki.
W 1976 r. zagra³a reporterkê w �Cz³owieku z marmuru� Andrzeja Wajdy
i energiczn¹ mieszkankê bursy w �Niedzielnych dzieciach� Agnieszki
Holland. Wyst¹pi³a jako Dzidka u Zbigniewa Chmielewskiego w serialu
telewizyjnym ��lad na ziemi� (1978), jako Majka u Sylwestra Chêciñ-
skiego w �Romanie i Magdzie� (1978), jako Krystyna w obrazie Walde-
mara Podgórskiego �Wesela nie bêdzie� (1978), jako gestapowiec w �Drodze
dalekiej przed nami...� (1979) W³adys³awa �lesickiego. Gra³a pierwszo-
planow¹ rolê Ewy Brackiej w �Bez mi³o�ci� (1980). Film w re¿yserii
Barbary Sass sta³ siê pocz¹tkiem wieloletniej ich wspó³pracy. Dorota
Staliñska odnosi sukcesy w dwóch kolejnych filmach w re¿yserii Barbary
Sass: �Debiutantka� (1981), �Krzyk� (1982). U tej re¿yserki zagra³a jeszcze

w �Dziewczêtach z Nowolipek� (1985) i w �Historii niemoralnej� (1990).
W dorobku p. Dorota ma jeszcze mnóstwo filmów, jak chocia¿by:
�Mi³o�æ ci wszystko wybaczy� (1981), �Lata dwudzieste, lata trzydzieste�
(1983) w re¿yserii Janusza Rzeszewskiego oraz w: �Ga, ga� (1985) Piotra
Szulkina, �Dekalog� Krzysztofa Kie�lowskiego (1988), �Ostatni dzwo-
nek� (1989) Magdaleny £azarkiewicz. Gra³a z powodzeniem w serialach
telewizyjnych, m.in.: �Na dobre i na z³e�, �M jak mi³o�æ�. B³ysnê³a
w filmie �Ry�� Stanis³awa Tyma (2007). Ulubion¹ form¹ artystyczn¹
aktorki s¹ monodramy. Debiutowa³a w �Tabu� (1977). Do nich sama
pisze teksty, wykonuje scenografiê oraz kostiumy. Jest ich producentk¹
i re¿yserem. Wystêpuje w filmach: w Szwecji (�Pay-off�), USA (�Hanna�s
War�), Norwegii (�Havet Stiger�). Interpretuje �wietnie recitale nagra-
dzane na Przegl¹dzie Piosenki Aktorskiej we Wroc³awiu (1987, 1990,
1992). Polskie Radio wyda³o p³ytê z 20 piosenkami aktorki nagranymi
w latach 1985-1996. Ze swoimi monodramami i recitalami wystêpowa³a
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii. Podk³ada³a g³osy
w filamch rysunkowych w re¿yserii Leszka Ga³ysza, m.in.: �Jacek i Placek�,
�Tytus, Romek i A�tomek�. Wyda³a dwa tomiki wierszy: �Po¿yczone
natchnienie� i �Niewierny czas�. Zainicjowa³a powstanie fundacji
�Nadzieja� walcz¹cej o bezpieczeñstwo na polskich drogach (na zdjêciu W �rodê, 8 stycznia 2020 r., w Kulturalnym Dworku mia³o miejsce wyj¹t-

kowe Noworoczne Spotkanie, które poprowadzi³a przewodnicz¹ca SUTW
Maria Wierzbicka. Wziêli w nim udzia³ cz³onkowie Zarz¹du SUTW, Rady
s³uchaczy, Komisji Rewizyjnej, Starostowie oraz cz³onkowie sekcji
plastycznej, które dokona³y wyj¹tkowej rzeczy. Go�ciem honorowym tego
spotkania by³a delegacja z Hospicjum w Kutnie w sk³adzie: Anna Dylik
oraz Aleksandra Malec� Nowogórska.
Na apel serca naszych cz³onkiñ: Danuty Konopczyñskiej i Haliny G³ogozy,
zarz¹d podj¹³ decyzjê, ¿e zostan¹ zakupione podobrazia, na których cz³on-
kowie sekcji plastycznej namaluj¹ obrazy, które powieszone zostan¹
w salach podopiecznych Hospicjum. Poniewa¿ ka¿da sala ma swoj¹ nazwê,
st¹d obrazy s¹ tematyczne i tak powsta³y: �S³oneczniki�, ¯onkile�, �Zie-
lona £¹ka�, Kwiaty polne�, �Ró¿e�, namalowane przez: Ewê Krupsk¹
Sikorsk¹, Annê Orliñsk¹, Zofiê Moñko, Teresê Arkusz, Mariê Sperê,
Halinê Wastowsk¹, Marlenê Kluk, Janinê Górsk¹, Barbarê Szczygielsk¹,
Wandê Majchrowicz, W³adys³awa Krysiaka, Heroninê Glindê, Annê
Warszawsk¹, Jolantê Baranowsk¹ Komorowsk¹, Mieczys³awê Pawlak,
Eleonorê D¹bkowsk¹ �wie¿awsk¹, Danutê Ujazdowsk¹, Danutê Kustosik,
Janinê Kaczmarek. Obrazy zosta³y przekazane na tym w³a�nie  spotkaniu,
dlatego by³o ono tak wyj¹tkowe. Oprócz obrazów Halina G³ogoza, Danuta
Konopczyñska i Anna Grabiec, wykona³y bukiety kwiatów ¿onkili i s³o-
neczników, które równie¿ zosta³y przekazane dla Hospicjum. Mamy
nadziejê, ¿e ten dar serca, chocia¿ odrobinê rozja�ni te smutne chwile,
które chorzy zmuszeni s¹ spêdziæ w hospicjum. O przebiegu akcji �Dar
serca� i wielkim zaanga¿owaniu osób maluj¹cych opowiedzia³a opiekunka
tej sekcji Marlena Kluk. Dla podkre�lenia wyj¹tkowo�ci tego spotkania,
sekcja literacka pod czujnym okiem staro�ciny Danuty Kawki, przygoto-
wa³a czê�æ artystyczn¹ o tematyce zimowo, �wi¹teczno, noworocznej. Przy
kawie, herbacie i s³odkim poczêstunku spotkanie przebieg³o w przemi³ej
atmosferze. Wszystkie panie, które bra³y udzia³ w tym spotkaniu, otrzy-
ma³y paczki, które przekazane zosta³y dla SUTW przez Stowarzyszenie
�Nie jeste� sam�. S¹ to dary kobiet z Holandii dla kobiet z Polski.

/Marlena Kluk, foto: Stefania Szadkowska/

SPOTKANIE NOWOROCZNE
Dorota Staliñska zwi¹zana z Ziemi¹ Kutnowsk¹

WSZECHSTRONNA
DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

ze �wiate³kiem odblaskowym w otoczeniu przyjació³, m.in.: kuzynki
Jolanty Szczypiñskiej i by³ego przewodnicz¹cego Rady Powiatu Kutnow-
skiego Zdzis³awa Sapiejki). Organizuje pomoc dla Domów Dziecka. Jest
odznaczona m.in. Srebrnym Medalem Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis
i ma swoj¹ odci�niêt¹ d³oñ na Promenadzie Gwiazd w Miêdzyzdrojach.
Mówi: �Zawód aktora poza tym, ¿e wymaga profesjonalizmu, jest te¿ form¹
zabawy. I tak d³ugo bêdê ten zawód uprawiaæ, jak d³ugo bêdzie mnie
bawi³�. Do Kutna czêsto przyje¿d¿a ze swoim bogatym programem
artystycznym, a w jego rejony (Bedlno)... do sympatycznej rodziny. Lubi
Ziemiê Kutnowsk¹ - podkre�la to zawsze z wielkim pietyzmem.

Jerzy Micha³ Papiewski

PreZero Service Centrum Sp. z o.o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99−300 Kutno

Szanowni Pañstwo,
Zmiany wysoko�ci op³at za wywóz i sk³adowanie odpadów wprowadzane s¹ obecnie przez samorz¹dy na terenie ca³ego kraju. U ich
podstaw le¿¹ przed wszystkim zmiany w prawie i wzrost pensji minimalnej. Skala podwy¿ki w konkretnej gminie uzale¿niona jest
jednak równie¿ od innych czynników.
W przypadku Kutna znacz¹c¹ rolê odgrywaj¹ dwie kwestie.
Pierwszym i decyduj¹cym czynnikiem jest okres, na jaki Kutno podpisywa³o poprzednie umowy z partnerami �wiadcz¹cymi us³ugi
w w/w zakresie. Poprzednia umowa na obs³ugê gminy by³a podpisana w 2018 roku. To niemal dwa lata, przez okres których obowi¹-
zywa³a sta³a (pomimo dynamicznych zmian na rynku i wzrostu cen) stawka. W tym samym okresie w innych gminach umowy by³y
podpisywane na rok lub nawet na sze�æ miesiêcy. To powodowa³o, ¿e podwy¿ki by³y wprowadzane stopniowo.
- Kwota, któr¹ przedstawili�my w ofercie przetargowej, jest oparta o kalkulacjê kosztów dok³adnie
tak, jak ma to miejsce w innych gminach. Nale¿y te¿ dodaæ, ¿e stawka przyjêta dla gminy Kutno to
jedna z najni¿szych w powiecie � t³umaczy Wies³awa Sawlewicz, Cz³onek Zarz¹du PreZero Service
Centrum.
Drug¹ kwesti¹ jest sposób wyliczania op³at dla mieszkañców. PreZero sk³ada gminie ofertê na odbiór odpadów podaj¹c cenê za ich
tonê - cena ta wzros³a nie o 350%, jak podaj¹ niektóre �ród³a, a o nieco ponad 100%. Oferta skalkulowana jest w oparciu o wiedzê
dotycz¹c¹ dotychczas odbieranych ilo�ci. Ten ostatni element ma równie¿ du¿y wp³yw ma ostateczn¹ wycenê, o czym media szeroko
ju¿ informowa³y.
- Jednocze�nie, zgodnie z nasz¹ misj¹, prowadzimy dzia³ania zmierzaj¹ce do ograniczenia produkcji
ilo�ci odpadów i edukujemy mieszkañców w zakresie ekologii i oszczêdzania zasobów. S³u¿¹ temu
organizowane przez nas akcje oraz udzia³ w wydarzeniach organizowanych przez podmioty gminne
� dodaje Wies³awa Sawlewicz.



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 2/520 • 21 STYCZNIA 2020 R. 9
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TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW
HISTORII ŻYCHLINA

Wygrali�my trzy dotacje z programu Tesco �Decydujesz, pomagamy�, tj.
edycje I, III i VI. Jest Towarzystwo równie¿ organizatorem wystaw. Miêdzy
innymi: �Zamek w ¯ychlinie� 2014 r. (plastyczna pokonkursowa); �Ku
Niepodleg³ej� 2018 r. (z prelekcj¹ multimedialn¹ �¯ychlin a I wojna �wia-
towa�); �Zaczê³a siê 80 lat temu, we wrze�niu�� 2019 r. (z prelekcj¹
multimedialn¹ �¯ychlin a II wojna �wiatowa�); �¯ychlin � ulice i place�
2019 r. (fotograficzna). Zorganizowa³o wycieczki badawczo-krajoznawcze:
cz³onków Towarzystwa Mi³o�ników Historii ̄ ychlina Radogoszcz � £ód�
(2016 r.); �Szlakiem wielkiej rajzy krzy¿ackiej z 1331 r.: £êczyca, Tum,
Uniejów, Spicymierz (2017 r.); tak¿e cykl wycieczek badawczych w po-
szukiwaniu �ladów I wojny �wiatowej na naszym terenie, m.in. Bolimów
i okolice, £aniêta i Krzy¿anów, Plecka D¹browa, Kiernozia (2018 r.)
i wycieczkê do Modlina w 80 rocznicê wybuchu II wojny �wiatowej (2019 r.).
Aktualnie, tj. w 2019 r. zrealizowali�my 4 projekty: �Historia Wojenna�
i �II Piknik narodowy z inscenizacj¹� � projekty dotowane z Urzêdu Gminy
w ¯ychlinie, �Wp³yw wypraw rowerowych i czytania ksi¹¿ek na kszta³-
towanie postaw patriotycznych i obywatelskich - cykl spotkañ z podró¿-
nikiem cyklist¹ Leszkiem £opat¹� � projekt dotowany ze Starostwa
w Kutnie oraz �Fotograf ¯ychlina � zawodowiec czy pasjonat� z programu
Tesco �Decydujesz, pomagamy� Tesco.
W 2019 roku w gospodarstwie jednego z cz³onków Towarzystwa odnale-
ziono grób skrzynkowy datowany na 400 lat p.n.e. Aktualnie trwaj¹ tam
prace archeologiczne.
Towarzystwo Mi³o�ników Historii ¯ychlina liczy 21 aktywnych cz³on-
ków. Jego pracami kieruje Zarz¹d w sk³adzie: Anna Wrzesiñska - prezes,
Tadeusz Kafarski - wiceprezes, Ewa Wypych - skarbnik, Monika Sylwe-
strowicz i Artur Stañczak - cz³onkowie Zarz¹du.

Prezes TMH¯ - Anna Wrzesiñska

1 stycznia 1999 r. - po ponad dwudziestu trzech latach Kutno ponownie
sta³o siê siedzib¹ powiatu o ³¹cznej powierzchni 884,7 km2 i 112.913
ludno�ci.
2 stycznia 1999 r. - ukaza³o siê �Powiatowe ¯ycie Kutna�.
10 stycznia 2000 r. - z inicjatywy dr. Witolda Malinowskiego za³o¿ono
Ruch Spo³eczny �Rado�æ Macierzyñstwa�. Do chwili obecnej prezesem
tego stowarzyszenia jest Martyna Pajmel.
19 stycznia 2003 r. - po¿ar Pa³acu Saskiego, by³ej rezydencji podró¿nej
króla Augusta III.

�Pomieszanie z popl¹taniem� - tak o tegorocznej zimowej wio-
�nie twierdz¹ nie tylko kutnowianie. Chocia¿... lód jest nawet
w Kutnie na krytym lodowisku przy ul. Ko�ciuszki.

Niestety, �nieg jest najbli¿ej w... górach. A¿ do miejscowo�ci Ma³e
Ciche ko³o Zakopanego pojechali kutnowianie Natalia i £ukasz
na feryjne zimowisko, aby poszusowaæ na nartach. Pozdrowienia.

Co z rado�ci¹ potwierdzaj¹ kutnowscy ³y¿wiarze (od lewej): mama
- Magda, córka - Julka, tata - Rafa³, córka - Oliwka oraz druga
mama Ilona z synkiem Szymkiem.

ZIMOWA WIOSNA

Przez ostatnie trzy miesi¹ce uczniowie Szko³y Podstawowej nr 6 im. Marii
Sk³odowskiej-Curie brali udzia³ w zajêciach �Eko-pracownia twórczego
dzia³ania� prowadzonych przez Izabelê Fija³kowsk¹. Projekt realizowa-
ny by³ w ramach innowacyjnych dzia³añ edukacyjnych Siêgaj, gdzie wzrok
nie siêga - Kutnowskie Granty O�wiatowe. Spotkania odbywa³y siê w
specjalnie przygotowanej eko-pracowni. Z sali zniknê³y zabawki i ksi¹¿-
ki, a w zamian pojawi³y siê kartonowe pude³ka, plastikowe opakowania,
sznurki, folie, materia³y, plastikowe butelki i korki zbierane wcze�niej
przez rodziców i uczniów w domu. Spotkania polega³y na tworzeniu no-
wych przedmiotów i zabawek u¿ywaj¹c do tego wy³¹cznie  dostêpnych w
sali surowców. Podczas pierwszego etapu dzieci mia³y czas na kreatywn¹
i twórcz¹ zabawê wykorzystuj¹c dostêpne �mieci. Z pomoc¹ wyobra�ni
powstawa³y nowe przedmioty, wynalazki i zabawki tj. rakiety, karmniki
dla ptaków, lornetki, domki, samoloty, przebrania czy instrumenty. Ucznio-
wie nabywali umiejêtno�ci organizacyjne  przygotowuj¹c miejsce pracy,
æwiczyli motorykê ma³¹ oraz uczyli siê jak zorganizowaæ sobie czas z
dala od komputera.

EKO−PRACOWNIA

W ramach grantu odby³y siê równie¿ zajêcia z recyklingu. Podczas ich
trwania dzieci dowiedzia³y siê jak prawid³owo segregowaæ odpady oraz
pozna³y kolory pojemników na �mieci. Uczniów odwiedzili pracownicy
firmy Ds Smith, którzy rozmawiali z nimi o procesie recyklingu i przera-
biania tektury w ich fabryce. Podczas zajêæ odby³a siê równie¿ wycieczka
do siedziby firmy. Uczniowie mogli tam zobaczyæ jak kolejny raz mo¿na
wykorzystaæ surowce tworz¹c z nich ró¿nego rodzaju opakowania. W ten
sposób poszerzyli swoj¹ �wiadomo�æ ekologiczn¹.
Zajêcia by³y te¿ �wietn¹ okazj¹ do integracji. Uczniowie pracuj¹c wspól-
nie stworzyli ze �mieci du¿¹ makietê miasta Kutno i ogromnego robota.
Skupili siê na wzajemnej pomocy, wspólnie realizowali poszczególne etapy
pracy, sami dobierali potrzebne materia³y. Dzieci zobaczy³y, ¿e w cieka-
wy sposób mo¿na ponownie  wykorzystaæ odpady do stworzenia nietu-
zinkowych rzeczy. Na zajêciach wykorzystywano metody aktywizuj¹ce.
Praca uczniów cechowa³a siê du¿¹ kreatywno�ci¹ oraz rozwija³a ich wy-
obra�niê. Dzieci chêtnie podejmowa³y nowe wyzwania, wykazywa³y siê
ciekawymi pomys³ami, nauczy³y siê tworzyæ nowe rzeczy i dowiedzia³y
siê jak zrobiæ co� z dostêpnych wokó³ odpadów.       /Izabela Fija³kowska/

15 stycznia 2020 r. minê³a pi¹ta rocznica powstania Kutnowskiego Ama-
torskiego Teatru im. A. Fredry. Pomys³odawczyni¹ i matk¹ za³o¿ycielk¹
jest d³ugoletnia nauczycielka, pasjonatka i instruktor teatralny Jadwiga
Kubiak. Zespó³ znalaz³ sw¹ siedzibê i opiekê wszelak¹ w Kutnowskim
Domu Kultury. Po zebraniu grupy ludzi zafiksowanych na tê formê aktyw-
no�ci artystycznej przyst¹piono do pracy, której efektem by³a premiera
�Zemsty� A. hr.Fredry. Po pe³nym sukcesie i entuzjastycznym przyjêciu
przez kutnowsk¹ publiczno�æ nie pozosta³o nic innego jak pracowaæ nad
nastêpnymi spektaklami, co zaowocowa³o wystawieniem: �Utrapienie�
na podstawie Ba�ni Braci Grimm, �Damy i Huzary� A. hr. Fredry, �Miesz-
czanin szlachcicem� Moliera, �Sk¹piec� Moliera. Spektakle obejrza³o do
tej pory kilka tysiêcy Kutnian, ka¿dy przy pe³nej sali i oklaskach na stoj¹co.

JUBILEUSZ

Trzon zespo³u stanowi¹: re¿yser, scenarzystka, szefowa � Jagoda Kubiak;
aktorki: Weronika Urbaniak, Milena Wodziñska, Jadwiga Piórkowska,
Kasia Szczepaniak, Helena Kowalska, Stefania Szadkowska, Kasia Bre-
wiñska, Ewa Murzynowska, Danuta Lemañska, Ewa Kuku³a, Helena
Oszmiañska; aktorzy: Stanis³aw Borkowski, Stanis³aw Ko³odziejczak,
Krzysztof Murzynowski, Bart³omiej Sawicki, Patryk Kubiak, Jerzy Gaw-
³owski, Maciek Wo�niak, Mateusz Sawicki, Bartek Zimny, Adam Cichacz,
Krzysztof Szewczyk, Gracjan Estkowski, Piotr Bielicki, Dariusz Mikulski,
Jan Adamczewski, Micha³ Sinior, S³awomir Modrzejewski, Jakub Szymczak,
Rafa³ Owczarek; zespó³ techniczny, charakteryzacja, kostiumy, koordy-
nacja: Weronika Lenarczyk, Marta Fija³kowska, Agnieszka D¹browska-
Walczak, Magdalena Górska, Robert Strêbski, Marcin ¯ylak, Zbigniew
Kamiñski, Maciej Wasilewski, Micha³ Chojnacki.

Z powa¿aniem - Krzysztof Murzynowski

(ci¹g dalszy ze strony 4)
TMH¯ zorganizowa³o trzy wyprawy rowerowe: Rowerem w stulecie
odzyskania niepodleg³o�ci: do Wilna (22-27 maj) Leszek £opata, Stanis³aw
Kuczyñski; do Czêstochowy (11-15 sierpieñ) Leszek £opata, Anna £opata;
do Wiednia (03-12 wrzesieñ) Leszek £opata, Jakub Piórkowski z Kutna.
W kwietniu 2019 r. koledzy Leszek £opata i Zbyszek Gajewski zorganizo-
wali Rajd rowerowy Towarzystwa Mi³o�ników Historii ̄ ychlina �Szklakiem
2 Korpusu Polskiego Armii Polskiej na Zachodzie �Monte Cassino � Bolonia�.

TO JUŻ HISTORIA



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 2/520 • 21 STYCZNIA 2020 R.10

¯YCIE REKLAMOWE

swoj¹ przeciwniczka z eliminacji i podczas biegu bark w bark na s¹siednich torach, pokona³a j¹ o 0,10 s, usta-
nawiaj¹c �wietny rekord ¿yciowy wynikiem 9,60 s. Wcze�niej nasza m³odziczka rywalizowa³a na dystansie  60 m.
Po zaciêtej walce wywalczy³a w biegu fina³owym br¹zowy medal z wynikiem 8,36 s, który tak¿e jest jej nowym
rekordem ¿yciowym. Drugim medalist¹ w kutnowskiej ekipie zosta³ Kacper Matusiak, który sprawi³ mi³¹
niespodziankê i w konkursie skoku wzwy¿ wywalczy³ trzecie miejsce, pokonuj¹c w konkursie poprzeczkê
zawieszon¹ na wysoko�ci 155 cm. Wynik ten jest nowym rekordem ¿yciowym Kacpra. �¯yciówkê� kutnowski
m³odzik ustanowi³ tak¿e w biegu na 60 m. Jednak wynik 8,16 s, który uzyska³ nie pozwoli³ na start w �cis³ym
finale i nasz zawodnik zosta³ sklasyfikowany na ósmym miejscu. Bardzo dobry wystêp zanotowa³a tak¿e
najm³odsza nasza m³odziczka Weronika Wikiñska, która debiutowa³a na imprezie mistrzowskiej. W trudnej
technicznie konkurencji jak¹ jest bieg na 60 m pp³. zajê³a w eliminacjach dziewi¹te miejsce z czasem 11,92 s.
Weronika bieg³a tak¿e na 60 m, gdzie uzyska³a wynik 9,44 s.
- �wietny wystêp naszych m³odzików. Trzy medale w bardzo mocnej konkurencji. Wyniki Julki, zw³aszcza na
p³otkach, to �cis³a czo³ówka krajowa w m³odzikach, mi³a niespodzianka Kacpra i bardzo dobry debiut Weroniki,
która by³a rocznikowo m³odsza od wiêkszo�ci przeciwniczek. Za rok na tej imprezie wystartujemy grup¹ kilku-
nastoosobow¹, poniewa¿ rocznik 2007 jest najliczniejszy w naszym klubie � podsumowa³ wystêpy m³odzików
trener Jacek Kud³a.
Podczas zawodów w £odzi startowa³a tak¿e Agnieszka Bryszewska, która jest ze wspomnianego przez trenera
rocznika 2007. M³odziczk¹ bêdzie za rok wiêc musia³a startowaæ w mityngu w kategorii open. Spisa³a siê
wy�mienicie i uzyska³a; w biegu na 60 m czas 8,57 s (rekord ¿yciowy) i w skoku w dal 4,91 m (rekord ¿yciowy
z odbicia z belki). Agnieszka wygrywaj¹c Ogólnopolskie Czwartki LA skoczy³a ju¿ 5,01 m, jednak odbicie by³o
tam wykonywane z tzw. strefy.
- Sta³e postêpy Agnieszki zosta³y zauwa¿one przez koordynatora kadry województwa m³odzików i ma ona szansê
zakwalifikowaæ siê do kadry mimo m³odszego wieku. Mam nadzieje, ¿e do³¹czy do swojej starszej kole¿anki
klubowej Julii Tuliñskiej � powiedzia³ trener Jacek Kud³a.
Natomiast w Aleksandrowie £ódzkim 5 i 12 stycznia b.r. startowa³a grupa naszych juniorów m³odszych. Filip
Góreczny pchaj¹c kulê (5 kg) na odleg³o�æ 13,89 m zwyciê¿y³ w swojej kategorii wiekowej i wype³ni³ minimum
na Halowe Mistrzostwa Polski. Jego o rok m³odszy kolega Przemys³aw Gajewski zaj¹³ w tym konkursie drugie
miejsce i wynikiem 12,48 m i ustanowi³ nowy halowy rekord ¿yciowy. Bior¹cy udzia³ w konkursie  Kornel
Grzelak pchn¹³ kulê na odleg³o�æ 10,78 m, poprawiaj¹c rekord ¿yciowy w hali. Poza kulomiotami w Aleksan-
drowie startowa³ jeszcze nasz najlepszy skoczek wzwy¿. Jego wystêp by³ typowym startem treningowym.
Micha³ skacz¹c ze skróconego rozbiegu (3 i 5 kroków) uzyska³ 161 cm.
- Obiecuj¹ce wyniki w pierwszych startach. Jednak w³a�ciwych wyników w grupie juniorskiej powinni�my siê
spodziewaæ za tydzieñ w Toruniu i za dwa tygodnie ponownie w £odzi � podsumowa³ Jacek Kud³a.

Trójka m³odzików Uczniowskiego
Klubu Sportowego �Dziewi¹tka�
w Kutnie wziê³a udzia³ w Halowych
Mistrzostwach Województwa
w Lekkiej Atletyce. Zawody odby³y
siê w hali Rudzkiego Klubu Sporto-
wego w £odzi. �wietny wystêp
w tych zawodach zanotowa³a Julia
Tuliñska, która zosta³a mistrzyni¹
województwa ³ódzkiego w biegu na
60 m pp³. Konkurencja mia³a bardzo
emocjonuj¹cy przebieg, poniewa¿
w eliminacjach Julia zajê³a w swojej
serii drugie miejsce i z czasem 9,74 s
wesz³a do fina³u z wynikiem gor-
szym od liderki o 0,03 s. W biegu
fina³owym, ponownie spotka³a siê ze

“DZIEWIĄTKA” Z MEDALAMI
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(...) Kupi³em wiêc [to jednak pewien �skrót�, ziemiê kupi³ przecie¿
ojciec, Hersz Eizyk] z pocz¹tkiem 1912 r., trzy kilometry od Kutna,
przy linii kolejowej Aleksandrów-Warszawa, 15 rosyjskich mórg
gruntu (co odpowiada 36 morgom pruskim) - g³êbokiej, piaszczystej
gliny; niczego lepszego pod ró¿e nie mo¿na by³o sobie wymarzyæ.
W pierwszym roku mojego tu gospodarowania niewiele da³o siê zro-
biæ. Sprowadzi³em sobie z Ahlem kitka tysiêcy wielkoowocowych
truskawek, na te owoce jest tu du¿e zapotrzebowanie, a poza tym
rabarbar i szczypiorek, wysadzi³em te¿ kilka tysiêcy podk³adek owo-
cowych i kilka tysiêcy dziczek ró¿, a na reszcie zaprowadzi³em
warzywa na nasiona.
Jesieni¹ posadzi³em 4-morgowy sad, z truskawkami w miêdzyrzê-
dziach. Nastêpnej wiosny wyszkó³kowa³em 20.000 dziczek ró¿ i to
by³ pocz¹tek moich upraw ró¿. W kolejnych latach z uporem, konse-
kwentnie powiêksza³em area³ ró¿ i wprowadza³em w tym dziale
produkcji coraz to nowe ulepszenia. Wytkn¹³em sobie wtedy wielki
ce³ i do dnia dzisiejszego nie ustajê w wysi³kach, by w osi¹gn¹æ tutaj
tak¹ pozycjê, jak¹ w Niemczech, w dziedzinie szkó³karstwa i wpro-
wadzania na rynek nowo�ci ró¿, osi¹gnêli W. Kordes i M. Krause.
Na szczê�cie nie jestem [tu] jedynym ¯ydem, który para siê upraw¹
ziemi, w okolicach jest jeszcze 15 czy 20 rodzin rosyjskich ¯ydów.
Kilka z tych rodzin gospodaruje na swoim, ale wiêkszo�æ dzier¿awi
po 20-30 mórg rosyjskich (= 40-60 pruskich). Ci rosyjscy ̄ ydzi p³ac¹
w³a�cicielom niezno�nie wysoki czynsz, 110 rubli, czyli 250 marek
za morgê, choæ przecie¿ w tej okolicy, 3 czy 4 kilometry za miastem,
mo¿na kupiæ ziemiê ca³kiem tanio, po 300 do 400 rubli za morgê.
Ci ¯ydzi, choæ s¹ rolnikami, nie chc¹ jednak czuæ, ¿e s¹ [tutaj] nie-
odwo³anie przywi¹zani do kawa³ka gruntu. Wol¹ p³aciæ wysoki czynsz,
mieszkaæ przez lato w szopie na polu, aby móc jednak na zimê wracaæ
do Rosji. Dzisiaj czê�æ z nich, a s¹ to zwykle plantatorzy ogórków,
osiad³a tu ju¿ na sta³e; zwykle maj¹ rodzinne przetwórnie, by móc
ekspediowaæ ogórki po wy¿szej cenie ni¿ przy sprzeda¿y wprost
z gruntu - jako ogórki kiszone, pikle czy korniszony. I ja tak¿e siê tym
trudniê, uprawiam ogórki i mam ich uprawy nasienne.
Moje ogrodnictwo, rozwijaj¹ce siê ju¿ tak dynamicznie, ponios³o jed-
nak wielkie straty w czasie wojny, bo okolice te by³y terenem walk.
Gdy Niemcy wycofali siê st¹d po raz pierwszy, [weszli] Rosjanie
i zaaresztowali mnie, a potem zes³ali na Syberiê za to, ¿e rozdawa³em
ró¿e w�ród wkraczaj¹cych [do Kutna oddzia³ów] niemieckich.
Po powrocie z niewoli, z takim samym jak w 1912 r. zapa³em, odda-
³em siê mojemu ogrodnictwu. [Podczas mojej nieobecno�ci] moim
zak³adem musia³ si³¹ rzeczy zaj¹æ siê mój m³odszy brat, który nie jest
wyuczonym rolnikiem, ale ju¿ bardzo dobrze wci¹gn¹³ siê do pracy
w firmie.
Pracowito�æ i energia przynosz¹ owoce, a szczê�cie mi sprzyja.
W tym roku chcia³bym wydaæ [pierwszy] katalog ró¿ szlachetnych,
dalii i nasion groszków pachn¹cych. W przysz³o�ci zamierzam siê
w tym w³a�nie specjalizowaæ, ponadto w produkcji Rosa canina
i selekcji jej typów zdatnych na podk³adki; z tej przyczyny w obrêbie
ró¿ szlachetnych, groszków i dalii mam zawsze wszelkie nowo�ci.
Ró¿ mamy aktualnie oko³o 500 odmian i w tym roku, w którym odbê-
dzie siê u nas wystawa krajowa [Powszechna Wystawa Krajowa
w Poznaniu], chcia³bym móc zaprezentowaæ licz¹c¹ siê kolekcjê stan-
dardów. Najbardziej jednak raduje mnie to, ¿e z pocz¹tkiem tego roku
pracujê z 5 ogrodnikami - ¯ydami, w�ród których dwu jest z Ahlem,
to Zweig i Dobrzyñski. Mam nadzieje, ¿e pomogê im w osi¹gniêciu
[zawodowej] samodzielno�ci, gdy tylko zdobêd¹ potrzebne umiejêt-
no�ci. (t³um. JD)
J. Dolatowski, M. Buchholz, J. Eizyk, M. Eizyk, Szkó³ki ró¿ Katriela
i Arona Eizyków, Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom XXIII, TPZK,
Kutno 2019

TATA ZZA OBIEKTYWU

8 maja 1967 r.

Kondukt pogrzebowy lata 60-te.

Powód� 1965 r.

Zima 1964 r.

Listopad 1968 r.

Dzi� wracamy wspomnieniami do mieszkañca Kutna,
którego pasja fotograficzna sprawi³a, ¿e zapisa³ siê on na
zawsze w historii Kutna. Fotografie przez niego wykony-
wane w okresie od lat 50-tych do 80-tych ubieg³ego wieku
w Kutnie i okolicach s¹ bezcenn¹ kronik¹ naszego miasta
i jego mieszkañców. Mowa tu o Marianie Górecznym, zmar-
³ym przed 30 laty.
Jadwiga Góreczna w artykule wspomnieniowym pn. �Tata zza
obiektywu� napisa³a o swoim Ojcu:
�Mój Tata. Marian Góreczny. Tytan pracy, artysta fotografik,
pasjonat turystyki. Nie pamiêtam, kiedy Tata kupi³ pierwszy
aparat i zacz¹³ robiæ zdjêcia. S¹ w domowych albumach
fotografie z wczesnych lat piêædziesi¹tych XX wieku, pierwsze
aparaty w rodzinie mieli brat Mamy � Stefan i kuzyn Jerzy
Krakowiak. S¹dzê, ¿e starsze zdjêcia zosta³y wykonane przez
nich, ale jednocze�nie by³ to pocz¹tek fascynacji Ojca t¹
technik¹.
Kiedy siostra mojego Ojca Wanda wysz³a za m¹¿ i Tacie odpa-
d³a czê�æ zobowi¹zañ opiekuñczych, powa¿nie zacz¹³ groma-
dziæ informacje i sprzêt fotograficzny. Kupowa³ literaturê i po
krótkim okresie oddawania filmów do wywo³ania do profesjo-
nalnych zak³adów fotograficznych, zacz¹³ sam kupowaæ
odczynniki i wykonywaæ roztwory do wywo³ywania w koreksie.
Pamiêtam z pó�niejszych wspomnieñ rodzinnych � kursy,
kó³ko fotograficzne, nowych przyjació³, m.in. pana Wacka
Budzyñskiego i zawodowego fotografa pana Banawenturê
Grodziñskiego. Zaczynaj¹ pojawiaæ siê zdjêcia rodziny, okolic
Kutna i ró¿nych imprez ju¿ wyra�nie wykonywane przez
Tatê. Po pewnym czasie Tata zdecydowa³ siê na zakup powiêk-
szalnika, a wraz z nim kuwet do wywo³ywacza i utrwalacza,
ró¿nych szczypiec, kolorowych lamp, przy których mo¿na by³o
wykonywaæ odbitki. Przybywa³o te¿ w domu aparatów foto-
graficznych, lamp b³yskowych i obiektywów. Ówczesne aparaty
wymaga³y wykonania wszystkich nastawieñ, by³o mnóstwo
pier�cieni i pokrête³ do ustawiania przys³ony, czasu na�wietlania,
g³êbi ostro�ci itp. Pamiêtam �tajemnicze urz¹dzenie�, które Tata
nazywa³ �wiat³omierzem. Zanim przyst¹pi³ do robienia zdjêæ,
otwiera³ ma³y futera³, zdejmowa³ bia³¹ os³onkê z jednej strony
i co� pracowicie ustawia³, a to, co pokaza³o urz¹dzenie, prze-
nosi³ na nastawy w aparacie.
(�) START B to sprzêt produkcji polskiej, lustrzanka, do której
by³ zak³adany szeroki film 6x6. Jeden z obiektywów s³u¿y³ do
ogl¹dania obszaru przed aparatem dziêki uk³adowi luster, co
pozwala³o dokonaæ ustawieñ ostro�ci, drugi to obiektyw prze-
s³oniêty, otwierany migawk¹ na czas na�wietlania kliszy.
Aparat ten by³ do�æ du¿y i ciê¿ki, dlatego pewnie pamiêtam go
zwykle ustawionego na statywie. Nie ma te¿ w archiwach Taty
szerokich negatywów i niestety, nie wiem, co siê z nimi sta³o.
Drugi to rosyjski ZORKI 4 � niedu¿y, porêczny, sama u¿ywa³am
go jeszcze w latach siedemdziesi¹tych. Na nim zrobiono naj-
prawdopodobniej wiêkszo�æ zdjêæ z pocz¹tkowego okresu (�).
Tata du¿o eksperymentowa³. Lubi³ wstawaæ wcze�nie, wiêc
niekiedy jeszcze przed pój�ciem do pracy robi³ zdjêcia wscho-
dz¹cego s³oñca przy u¿yciu ró¿nych filtrów nak³adanych na
obiektyw. Wychodzi³ na ³¹ki nad Ochni¹, gdzie czasem blisko
ziemi k³êbi³y siê mg³y, na ka¿dym spacerze wyszukiwa³ ciekawe
domy i miejsca godne uwiecznienia. Niestety, nie potrafiê
umiejscowiæ w czasie ró¿nych zdarzeñ z dzieciñstwa, ale gdzie�
jeszcze w pud³ach na strychu s¹ zdjêcia w du¿ym formacie,
naklejone na p³ytê laminowan¹ z otworami do zawieszenia,
prezentowane zapewne na wystawie. By³o tam zachodz¹ce
s³oñce, widziane przez szuwary nad wod¹, jakie� zau³ki kut-
nowskie, których ju¿ pewnie dawno nie ma i moje zdjêcie w�ród
kwiatów naszej jab³onki.
Pamiêtam, ¿e przy robieniu takich du¿ych powiêkszeñ na
odbitkach pojawia³y siê ró¿ne skazy, plamki, które trzeba by³o
wyretuszowaæ. Tata mia³ kawa³ek szk³a pokryty czym� czar-

nym. Ustawia³ na stole siln¹ lampê, wk³ada³ do oka lupê
zegarmistrzowsk¹ i cieniuteñkim pêdzelkiem nanosi³ tê czarn¹
�farbê� na bia³e, niedo�wietlone plamki. Podobnie by³o, kiedy
robi³ zdjêcia na zamówienie. Z czasem sta³ siê znanym w Kutnie
fotografikiem amatorem i wiele osób prywatnych, a tak¿e
instytucji, zwraca³o siê do Taty o zrobienie zdjêæ na jakiej�
uroczysto�ci. Wtedy zawsze du¿o czasu po�wiêca³ najpierw
na wybranie najlepszych ujêæ, a pó�niej jeszcze na wyretuszo-
wanie odbitek (�).
Przybywa³o pude³ek z odbitkami, zape³nia³y siê rodzinne
albumy ze zdjêciami. Dla bezpiecznego przechowywania
negatywów Tata wymy�li³ czy podpatrzy³ klasery, na zasadzie
podobnej do filatelistycznych, tylko robione z odpowiednio
zaginanego i zszywanego na bokach papieru, ze znacznie wiêk-
szymi zak³adkami. Rolki negatywów ci¹³ na mniejsze czê�ci
i uk³ada³ kolejno, opisuj¹c na zak³adce co przedstawiaj¹.
W ten sposób zarchiwizowa³ niemal ca³¹ swoj¹ dzia³alno�æ fo-
tograficzn¹.�
Artyku³ ukaza³ siê w XXI tomie Kutnowskich Zeszytów
Regionalnych wydanym w 2017 roku przez TPZK.
Przepraszamy, ¿e rozdzielczo�æ tych fotografii jest niska.
Z uwagi na to, ¿e zdarzaj¹ siê przypadki bezprawnego wyko-
rzystywania fotografii z naszej strony internetowej, zmuszeni
jeste�my unikatowe fotografie prezentowaæ w tej formie....

Bo¿ena Gajewska

SZKÓŁKI RÓŻ KATRIELA
I ARONA EIZYKÓW

W roku 2018 Archiwum Pañstwowe w P³ocku Oddzia³ w Kutnie
oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie im.
Stefana ¯eromskiego w Kutnie zainaugurowa³y dzia³alno�æ
cyfrowej kolekcji dokumentów dotycz¹cych dziejów Kutna i po-
wiatu kutnowskiego. Za³o¿eniem tego projektu by³o stworzenie
swobodnego dostêpu poprzez Internet do cyfrowych kopii
najcenniejszych materia³ów regionalnych, bêd¹cych w zbiorach
obu instytucji oraz kolekcji obywatelskich.
Cyfrowe Kutno � bo tak¹ nazwê kolekcja przybra³a - zosta³o uru-
chomione 23 maja 2018 roku i ma formu³ê otwart¹. S³u¿y regio-
nalistom, studentom, uczniom oraz wszystkim zainteresowanym
histori¹ i kultur¹ naszego regionu, a ka¿dy pozyskany dokument
wzbogaca kolekcjê oraz umo¿liwia zdobycie nowych informacji
na temat naszej historii. Do dnia dzisiejszego stronê prezentuj¹c¹
ponad 650 dokumentów odwiedzi³o ju¿ ponad 75.000 u¿ytkowni-
ków. Ostatnio w³¹czone zbiory dotycz¹ Karola Fabiana, in¿yniera
architekta, w³a�ciciela Zak³adów Przemys³owych �Fabianówka�
w ¯ychlinie, wieloletniego komendanta Ochotniczej Sta¿y Po¿arnej
w tym mie�cie.
Zapraszamy zatem wszystkich Pañstwa do wspó³pracy. U¿yczone
materia³y � fotografie, plakaty, afisze, zaproszenia, mapy, �wia-
dectwa, foldery i inne - po zeskanowaniu s¹ oddawane w³a�cicielom
wraz z wersjami elektronicznymi wykonanymi w wysokiej jako�ci.
Adres strony: http://dlibra.bibliokutno.pl/dlibra

CYFROWE KUTNO
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

ul. Królewska. Tel. 883-922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla przed-
stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
Wynajmê gabinety lekarskie
w Kutnie przy ul. M.C. Sk³odow-
skiej 46. Tel. 510-991-497
Sprzedam tanio wannê z hydroma-
sa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne. Tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec
na elewacjê budynków. Tel. 519-762-235
Sprzedam przyrz¹d do æwiczeñ
GymForm, stare ³ó¿ko (stela¿). Tel.
607-38-65-49
Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha w Pod-
czachach (dostêp do pr¹du i wody),
kultywator i brony pi¹tki (stan dobry),
kabel do si³y, ca³ownik. Tel. 783-
436-872
Sprzedam dzia³ki budowlane od
1000 m2 do 1450 m2 (odga³êzienie
od ul. ¯niwnej), kanalizacja
i woda w granicach dzia³ek. Tel.
601-760-860
Sprzedam gara¿ murowany w ci¹gu
gara¿y - Warszawskie Przedmie�cie
(ko³o myjni samochodowej), cena
39 tys. Tel. 504-671-345
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1328 m2, nowe osiedle Raciborów.
Tel. 501-516-275
Sprzedam lub wynajmê kiosk nr 1
na placu handlowym �Manhattan�
przy ulicy Podrzecznej. Tel. 694-
422-508
Sprzedam 2 ha w Leszczynku. Tel.
605-830-684
Odst¹piê podwójny plac na cmen-
tarzu - dobra lokalizacja. Tel. 607-
296-022
Odst¹piê miejsce na Cmentarzu
Parafialnym w Kutnie. Tel. 692-
940-348

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Wynajmê mieszkanie w centrum
Gostynina 70 m2, wysoki standard
(mo¿na zaadaptowaæ na sklep,
gabinet lekarski, kancelariê). Tel.
602-528-813
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
Sprzedam teren o pow. 7 ha, po³o-
¿ony w�rod lasów nad rzek¹ Skrwa
Lewa w okolicach Gostynina Tel.
782-577-180
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

Sprzedam dom mo¿e byæ z ziemi¹
6,8 ha w D¹browicach. Tel. 518-
629-561
Sprzedam dom jednorodzinny
120 m2 wraz z ziemi¹ 1,8 ha przy
trasie A2 w miejscowo�ci Azory
k/Kutna. Tel. 782-757-931
Sprzedam nieruchomo�æ 0,68 ha
z budynkiem 145 m2. Tel. 721-608-267
Sprzedam dzia³ki budowlane
1100 m2 i 1123 m2 w Nowej Wsi
k/Kutna. Tel. 605-538-934
Sprzedam dzia³kê 240 m2 �Z³ota
Ró¿a� z domkiem Tel. 24 254-29-62
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1098 m2. Kutno Jesienna. Tel. 692-
090-034
Sprzedam dzia³kê 2000 m2 z domem
podpiwniczonym o pow. 120 m2

plus budynki gospodarcze. Okolice
parku Wiosny Ludów, ul. Krzywa.
Tel. 515-122-731
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
2300 m2 lub mniejsze przy ul. Ko-
nopnickiej. Tel. 660-794-274
Sprzedam dom, dzia³ka 3200 m2

w Wierzbiu lub zamieniê na bloki.
Tel. 533-889-309
Sprzedam tanio ma³e dzia³ki rolne
poza Kutnem lub zamieniê na ma-
szyny ma³e. Tel. 603-036-582
Sprzedam dzia³kê w ROD �Wzgórze�,
ul. Graniczna. Tel. 24 253-37-45
Sprzedam ziemiê 2,18 ha, dzia³ki
budowlane i groch paszowy. Tel.
691-507-568
Sprzedam pole uprawne 4,08 ha
w Go³êbiewie Starym. Tel. 783-
941-932
Sprzedam dzia³kê 380 m2. Ogro-
dzona z altan¹ (pr¹d i woda). ROD
Kutno�Azory. Tel. 506-950-717
Sprzedam posiad³o�æ 1 ha w Kutnie.
Tel. 510-441-170, 607-088-950
Sprzedam u¿ywany piec olejowy
Buderus Logano GM5 ze zbiorni-
kiem 1600 l. Tel. 507-707-409
Przetaczanie tarcz i bêbnów
hamulcowych. Tel. 604-140-241

Sprzedam dzia³kê nr 87 na ROD
przy  ul. Objazdowej w Kutnie. Tel.
889-836-546
Sprzedam piec CO (ekogroszek)
z podajnikiem, stan b. dobry, pow.
ogrzewania 200 m2, cena 2300 z³.
Tel. 796-912-085
Sprzedam mieszkanie w³asno�cio-
we w Kutnie 48 m2, W-skie Przed-
mie�cie. Tel. 509-109-830
Sprzedam Audi A4 1,8 (1996 r.),
benzyna, stan b. dobry. Tel. 663-
495-985
Sprzedam ma³y �rutownik, kamienie,
bronê posiewn¹, siewnik 15. Tel.
536-599-047
Sprzedam dom jednorodzinny na
dzia³ce 513 m2, Kutno, ul. Pó³nocna.
Tel. 669-770-880
Wynajmê mieszkanie w Kutnie
38 m2, centrum. Tel. (24) 356-90-87
Sprzedam drzwi zewnêtrzne z fu-
tryn¹. Tel. 663-151-008
Sprzedam u¿ebrowanie tunelu
30x6 m. Tel. 609-471-286
Odst¹piê dwa place na Cmentarzu
Parafialnym w Kutnie. Tel. (24)
254-18-58
Sprzedam dom przy ul. Batorego.
Tel. 661-456-424
Sprzedam Polo IV - 1,2 okular
2004, wspomaganie, bez rdzy. Tel.
601-895-777
Sprzedam grunty orne 4,83 ha,
Augustopol, gmina D¹browice. Tel.
602-629-710
Sprzedam drzwi z bloku 4 szt.,
dywan 4x2,5 m.  Cena do uzgod-
nienia. Tel. 667-855-255
Starszy emeryt odda umeblowany
pokój za prace domowe, okolice
Lubienia Kuj. Tel. 669-697-397
Sprzedam 1 ha ziemi w Krzesi-
nówku Nowym. Tel. 608-374-025
Sprzedam piec na paliwo sta³e 15 kW
�Zêbiec� (2018). Tel. 506-578-494

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

NAJCIEKAWSZE
WYDARZENIA 2019

Sprzedam dzia³kê ROD Bielawki
nr 37, ok. 300 m2, murowany
domek. Tel. 887-563-777

Witold Gryglak, kadet starszy z Akademii Sportów Walki i Rekreacji
�Alex� Kutno,  zdoby³ br¹zowy medal mistrzostw Polski kadetów w for-
mule light contact (kicboxing), które odby³y sie w Wêgrowie. Jego trenerem
jest Aleksander Grabowski.

Iga Ko³aczyñska, z kutnowskiego klubu IPPON MDK, wywalczy³a
w Poznaniu w Miêdzynarodowym Pucharze Polski U-14 srebrny medal
(kategoria do 48 kg).

Ala Wojtczak (IPPON MDK Kutno) w kategorii +57 kg zajê³a drugie
miejsce w Miêdzynarodowym Pucharze Polski U-14. Trenerami zawod-
niczek z Kutna s¹: Maciej Kisieliñski i Jacek Wasiak.

Srebrny medal w mistrzostwach województwa ³ódzkiego w koszykówce,
które odby³y siê w Aleksandrowie £ódzkim, wywalczy³a ¿eñska dru¿yna
Zespo³u Szkó³ nr 1 im. Stanis³awa Staszica w Kutnie.

Wicemistrzami Regionu £ódzkiego w baskecie szkó³ �rednich zosta³a
ekipa kutnowskiego �Staszica�. Selekcjonerami zespo³ów z ZS nr 1 s¹:
Mariusz £ubiñski i S³awomir Podemski.        /J.M.P./

Rozbój nie pop³aca
Kutnowscy policjanci zatrzymali 26-latka podejrzanego o dokonanie
rozboju. Mê¿czyzna us³ysza³ ju¿ prokuratorskie zarzuty. Decyzj¹ s¹du
zosta³ aresztowany na 3 miesi¹ce. Za rozbój grozi mu kara do 12 lat
pozbawienia wolno�ci. Do zdarzenia dosz³o 5 stycznia 2020 r. 26-letnia
mieszkanka Kutna spaceruj¹c po lesie zosta³a zaatakowana przez
m³odego mê¿czyznê. Napastnik przewróci³ kobietê na ziemiê i pod-
duszaj¹c zabra³ z plecaka portfel z pieniêdzmi oraz dokumentami.
Policjanci rozpytali pokrzywdzon¹ i natychmiast rozpoczêli poszuki-
wania napastnika. Policjanci namierzyli podejrzewanego. Zosta³ osa-
dzony w policyjnym areszcie. Funckjonariusze odzyskali skradzione
mienie. Portfel z dokumentami mê¿czyzna wyrzuci³ w lesie, natomiast
pieni¹dze ukry³ ... w bieli�nie. Prokurator przedstawi³ 26-latkowi
zarzut rozboju. Decyzj¹ s¹du podejrzany najbli¿sze trzy miesi¹ce spêdzi
w areszcie. Za rozbój grozi kara do 12 lat pozbawienia wolno�ci.
Ach, ten alkohol
Policjanci zatrzymali mê¿czyznê, który pod wp³ywem alkoholu spo-
wodowa³ kolizjê. Nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿no�ci i wjecha³ w ty³
samochodu, którym ze s³u¿by wraca³a policjantka. Na szczê�cie ¿aden
z uczestników nie odniós³ obra¿eñ. 1 stycznia 2020 roku, oko³o
godziny 6:15, policjantka z Komendy Powiatowej w Kutnie wraca³a
po nocnej s³u¿bie do domu. Na ulicy Barlickiego zatrzyma³a samo-
chód przed przej�ciem dla pieszych. Chwilê pó�niej poczu³a uderzenie
w ty³. Natychmiast wysz³a z samochodu, aby sprawdziæ co siê sta³o.
Okaza³o siê, ¿e jad¹cy Skod¹ Felicj¹ sprawca, który nie zachowa³
nale¿ytej ostro¿no�ci i nie wyhamowa³, prawdopodobnie jest pod
wp³ywem alkoholu. Policjantka natychmiast o zdarzeniu powiadomi³a
dy¿urnego. Szybko potwierdzi³y siê przypuszczenia funkcjonariuszki.
28-letni kieruj¹cy mia³ w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu.
Zosta³ zatrzymany i za jazdê w stanie nietrze�wo�ci oraz spowodo-
wanie kolizji odpowie teraz przed s¹dem. Za tego rodzaju zachowanie
mo¿e trafiæ za kraty nawet na 2 lata. Na szczê�cie nikt nie odniós³
obra¿eñ w tym zdarzeniu.
Dbajmy o �rodowisko
Co roku zim¹ pogarsza siê jako�æ powietrza, którym oddychamy.
Problem ten dotyczy zarówno niesprawnych technicznie pojazdów emi-
tuj¹cych spaliny o nadmiernej toksyczno�ci, jak równie¿ osiedli dom-
ków jednorodzinnych w ma³ych miejscowo�ciach i na peryferiach
miast oraz kamienic w ich centralnych dzielnicach. Wraz z okresem
grzewczym powraca temat spalania �mieci w domowych piecach.
W ca³ym kraju prowadzone s¹ ogólnopolskie dzia³ania maj¹ce na celu
podnoszenie poziomu �wiadomo�ci ekologicznej w zakresie proble-
matyki ochrony �rodowiska. Du¿e ilo�ci py³u zwieszonego w powie-
trzu powstaj¹ wskutek spalania paliw z³ej jako�ci w niewielkich
kot³owniach wêglowych i paleniskach domowych. S¹ one istotnym
�ród³em zanieczyszczenia powietrza. Zanieczyszczenia pochodz¹ce
z niskiej emisji, koncentruj¹c siê lokalnie s¹ bardziej szkodliwe ni¿
te, które pochodz¹ ze �róde³ przemys³owych. Proces spalania w spa-

lani przemys³owej odbywa siê w wysokich temperaturach. S¹ one
dostosowane do spalania tego typu odpadów - g³ównie �mieci PCV,
plastiku czy innych odpadów mieszanych. Tam spalanie odbywa siê
w temperaturach od ok. 850 do ponad 1.000 st. C. W domowych
kot³owniach czy innych paleniskach temperatura jest ni¿sza. Mo¿e
tam zatem nie dochodziæ do ca³kowitego spalania. Dodatkowo, w przy-
padku kot³owni przydomowych nie s¹ instalowane ¿adne instalacje
oczyszczaj¹ce gazy emitowane z procesów spalania. W zwi¹zku z tym
do powietrza trafiaj¹ zwi¹zki bardzo toksyczne. Poprawa jako�ci
powietrza, który oddychamy, nazywana �walk¹ ze smogiem�, wymaga
realizacji wielostronnych dzia³añ systemowych. Pomimo prowadzo-
nych od lat kampanii informacyjnych, wci¹¿ jest niska �wiadomo�æ
spo³eczeñstwa, ¿e spalanie odpadów jest szkodliwe, a tak¿e nielegalne.
Wielu mieszkañców w dalszym ci¹gu przez ca³y rok gromadzi odpady,
które zim¹ trafiaj¹ do domowych palenisk. Wszelkiego rodzaju opa-
kowania, kartony, folie, stare gazety i czasopisma, p³yty wiórowe lub
pil�niowe ze starych mebli nas¹czone klejami i impregnatami, stara
odzie¿, trafiaj¹ do piwnic i schowków, a nastêpnie s¹ spalane. Takie
postêpowanie niejednokrotnie wynika z chêci ograniczenia kosztów
zaopatrzenia domu w opa³ i zmniejszenia ilo�ci domowych odpadów.
Spaliny zawieraj¹ gro�ne trucizny, takie jak furany czy dioksyny.
Oddychanie tak ska¿onym powietrzem niesie za sob¹ du¿e ryzyko
zachorowañ, g³ównie na choroby nowotworowe. Za� unosz¹cy siê py³
jest �ród³em alergii, a tak¿e powodem zachorowañ na astmê. Zanie-
czyszczenia uwolnione do atmosfery migruj¹ na du¿e odleg³o�ci
powoduj¹c równie¿ ska¿enie gleb, wód powierzchniowych i ¿ywno�ci.
Maj¹c na uwadze niezadowalaj¹cy stan jako�ci powietrza w Polsce,
podejmowane dzia³ania zawarte w programach ochrony powietrza, maj¹
na celu zapewnienie równocze�nie realnego wsparcia finansowego oraz
merytorycznego dla realizacji celów zwi¹zanych z popraw¹ jego jako�ci.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e wzmo¿ony transport drogowy, szczególnie
na terenie du¿ych miast, przyczynia siê do pogorszenia jako�ci
powietrza. Równolegle do tych dzia³añ realizowane s¹ zadania edu-
kacyjno-informacyjne, podnosz¹ce �wiadomo�æ spo³eczeñstwa, któ-
rych celem jest kszta³towanie postaw ekologicznych spo³eczeñstwa
poprzez promowanie zasad zrównowa¿onego rozwoju. Narzêdziem
wykorzystywanym przez Policjê jest niew¹tpliwie Krajowa Mapa
Zagro¿eñ Bezpieczeñstwa, dziêki której mieszkañcy w sposób anoni-
mowy mog¹ zg³aszaæ miejsca, w których znajduj¹ siê �dzikie wysypi-
ska �mieci�, b¹d� dochodzi do �wypalania traw�. Dziêki takim inter-
wencjom mo¿liwe jest skuteczne zapobieganie przypadkom ³amania
prawa. Zg³aszanie wszelkich incydentów jest w naszym wspólnym
interesie. Odpowiednie s³u¿by, a tak¿e bezpo�rednio przedstawiciele wójta,
burmistrza czy prezydenta miasta mog¹ przeprowadzaæ kontrole.
Palenie �mieci na prywatnym podwórku lub we w³asnym piecu jest
wykroczeniem zagro¿onym kar¹ grzywny lub kar¹ aresztu. Grzywnê
wymierza siê w kwocie od 20 do 5.000 z³, za� kara aresztu wymierzana
jest w d³ugo�ci od co najmniej 5 do nawet 30 dni.
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Micha³ Papiewski

1. Konkurs polega na wyborze najlepszego
zawodnika, zespo³u i szkoleniowca Powiatu
Kutnowskiego w roku 2019.
2. Kandydatury dotycz¹ sportowców naszego
powiatu oraz innych regionów Polski � pod
warunkiem, ¿e aktualnie reprezentuj¹ oni
barwy klubowe �Kutna�.
3. Konkurs jest adresowany do osób indywidu-
alnych oraz klubów i stowarzyszeñ sportowych.
4. Ostatecznego wyboru, spo�ród kandydatów
i zespo³ów, dokona Kapitu³a Konkursu z³o¿ona
z dziennikarzy �P¯K� i go�ci honorowych.
5. Zg³oszenia nale¿y kierowaæ na adres �Powia-
towego ¯ycia Kutna�, 99-300 Kutno, ulica
Królewska 47,
tel. (24) 355-10-00; fax/tel. (24) 355-10-02;
e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl.
6. Organizatorem Konkursu jest Redakcja �Po-
wiatowego ¯ycia Kutna�, a honorowymi patro-
nami s¹: przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kut-
nowskiego Marek Ci¹pa³a i przewodnicz¹cy
Rady Miasta Kutna Mariusz Sikora.
7. Termin sk³adania propozycji na �Najlepszego
sportowca, dru¿ynê i trenera Ziemi Kutnowskiej
2019 roku � � do 31 stycznia 2020 roku.
8. Wrêczenie okoliczno�ciowych pucharów,
dyplomów i Kutnowskiej Ró¿y odbêdzie siê
w marcu 2020 r. podczas Gali Sportu Kutnow-
skiego w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca.

UWAGA! UWAGA!
REGULAMIN KONKURSU

„Najlepszy sportowiec, drużyna,
trener Ziemi Kutnowskiej”

Pi³ka no¿naFutsal

Koszykówka

Po wycofaniu zespo³u �Polfarmexu� z rozgrywek I ligi mêskiej
PZKOSZ uwagê fanów basketu seniorskiego przyci¹ga III-ligowa
dru¿yna KKS Pro-Basket Kutno. Podopieczni kutnowskiego szko-
leniowca Tomasza Skowrona, kiedy� �wietnego zawodnika II-li-
gowego AZS WSGK Kutno, spisuj¹ siê w rozgrywkach zupe³nie
dobrze. Ostatnio pokonali w £odzi silne rezerwy £KS Szko³a
Gortata 78:56 (w kwartach: 15:13, 23:23, 17:6, 23:14). Dla teamu
kutnowskiego punkty zdobywali. Matyszkiewicz 18, E. Janczura 22,
Æwirko-Godycki 9, £ukasiewicz 7, Lewandowski 6, £. Janczura 8,
Wasielewski 3, �lebocki 3, Pop³awski 2. Ponadto grali: Gront-
kowski, Katarzyñski. Sympatyczni kutnianie, przed którymi jest
du¿a przysz³o�æ sportowa, zajmuj¹ aktualnie trzecie miejsce
w tabeli maj¹c 7 zdobytych punktów w 4 meczach (3 wygrane,
1 pora¿ka). Prowadzi w tabeli z kompletem 5 zwyciêstw MChKK
Che³mno przed TKM W³oc³awek (3 - 2).

P³ywanie

LICZYMY NA NICH

Ponad stu m³odych zawodników obojga p³ci z Gostynina, ¯ychlina i Kutna
bra³o udzia³ w zawodach zorganizowanych przez Uczniowski Klub Spor-
towy �Delfinek� i Aquapark Kutno. Dru¿yn¹, która uzyska³a najlepszy
wynik i otrzyma³a Puchar Prezydenta Miasta Kutna zosta³a reprezentacja
Szko³y Podstawowej nr 9 im. W³. Jagie³³y w Kutnie. W�ród sztafet
(7 zespo³ów) triumfowa³a ekipa SP nr 1 w ¯ychlinie (Maja Pirowska,
Oliwia Banasiak, Karol Kaczmarek, Roksana Banasiak, Nadia Czaja,
Hanna Jakubowska). Oto zwyciêzcy poszczególnych konkurencji w rocz-
nikach: 2006 i starsi, 2008/2007, 2010/2009, 2012/2011, 2013/2014.
P³ywano stylem dowolnym, a najm³odsi równie¿ z desk¹: Damian
Lewandowski (ZS nr 3 Kutno), Julia £ysio (PUL Kutno), Hubert Kowalski
(SP nr 9), Adam Mazurek (UKS Delfinek), Olga Wojciechowska (UKS
Delfinek), Aleksandra Michalska (UKS Delfinek), Krzysztof Dzikowski
(SP nr 6), Blanka Gens (UKS Delfinek), Julia Kryska (SP 3 Gostynin),
Kacper Kubiak (UKS Delfinek), Jakub Suwa³a (Swim Gostynin), Zuzanna
¯ydowo (UKS Delfinek), Iga Suwa³a (Swim Gostynin), Lila Modzelewska
(UKS Delfinek), Stanis³aw Lewañski (UKS Dziewi¹tka).

O PUCHAR PREZYDENTA

Co niedzielê hala sportowa Szko³y Podstawowej nr 1 im. Tade-
usza Ko�ciuszki w Kutnie têtni futbolowym ¿yciem i gor¹cym
dopingiem licznych kibiców. Dobiegaja pó³metka rozgrywki I i II
ligi kutnowskich amatorów (KAHLPN). W obu klasach mistrzow-
skich gra po 14 dru¿yn. Mecze stoj¹ na dobrym poziomie. S¹
wyrównane w wiêkszo�ci i bardzo zaciête.
W I lidze prowadzi - po 7 kolejkach - z kompletem punktów dru-
¿yna �ródmie�cia (21 pkt. i gole 41:20) przed W³adcami Pó³nocy
(19 - 42:14) oraz Ró¿¹ Kutno (18 - 29:12). Jak na razie ostatnie
cztery miejsca zajmuj¹: Animex Gladiator (3 - 15:57), Odlewnia
Kutno (3 - 10:45), 1,5 L/G (3 - 10:30) i DPZG (3 - 18:28). Najlep-
szymi strzelcami s¹: Kamil Kowalczyk (W³adcy Pó³nocy) - 16
goli, Jakub Kubiak (The Reds) - 12 i Mariusz Ja�kiewicz (OB
Amazonka Nijhof Wassink) -11.

ZACIĘTA RYWALIZACJA

W II lidze na czele tabeli zespó³ The Naturat Team (18 - 45:16)
przed Beer Lovers (18 - 31:9). Dwa ostatnie miejsca zajmuj¹:
ROHO Team (4 - 16:46) i Olimpia Oporów (4 - 23:31). W�ród
najskuteczniejszych zawodników s¹: Krzysztof Brzeziñski (Siódme
Niebo) - 15 bramek, Piotr Czarnecki (Stary £¹koszyn) - 14 oraz
Damian Kozanecki (The Naturat Team) - 10 i Krystian Zdziarski
(LZS Wojszyce) - 10.
Mistrzostwa Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Ligi Pi³ki No¿nej
zakoñcz¹ siê pod koniec lutego, a uroczyste podsumowanie tych
cyklicznych ju¿ zawodów, organizowanych przez kutnowski Miejski
O�rodek Sportu i Rekreacji (kierownicy mistrzostw - Miros³aw
Krzymiñski i Zbigniew Baran), bêdzie mia³o miejsce podczas
marcowej, uroczystej Kutnowskiej Gali Sportu. Wrêczone bêd¹
wtedy najlepszym puchary, medale, dyplomy i okoliczno�ciowe
nagrody. Jest wiêc o co walczyæ!

P.S. Cieszy fakt, ¿e zespo³y tak ambitnie graj¹ce w I i II lidze s¹
nie tylko z Kutna, ale te¿ z Oporowa (Olimpia), Byszewa (GKS),
Wojszyc (LZS), Gledzianowa (FC), Kro�niewic (Expom), Strzelec
(OB Amazonka). Podziwiaæ nale¿y te¿ humor zawodników
dobieraj¹cych nazwy swoich teamów, chocia¿by: ROHO, Caiman�s
Squad, Kwestia Iloma, The Naturat, Nieobliczalni, Siódme Niebo,
1,5 L/G - �pó³tora litra na g³owê�, Beer Lovers, DZPG - �dru¿yna
zupe³nie przypadkowych graczy�. Tak trzymaæ panowie!

15 marca zainaugurowana zostanie IV liga ³ódzka. Kutnianie, pod
wodz¹ trenerów Dominika Tomczaka i Paw³a Klekowickiego, roz-
poczn¹ j¹ meczem w Zelowie z miejscowym W³ókniarzem (jesie-
ni¹ w Kutnie by³o 4:1). Do mistrzowskich spotkañ nasi pi³karze
przygotowuj¹ siê od 8 stycznia bardzo intensywnie æwicz¹c piêæ
razy w tygodniu na obiektach w³asnych (bie¿nia, si³ownia) oraz
na �Orliku� i w parkach - Traugutta i Wiosny Ludów. Montowany
jest silny sk³ad tak, aby rundê wiosenn¹ zaliczyæ futbolowo co
najmniej tak - jak �jesieñ�. Wierzymy, ¿e tak bêdzie. Wszyscy,
zwi¹zani z KS Kutno, s¹ mocno zaanga¿owani. Testowani s¹ nowi
pi³karze. W planie atrakcyjne mecze kontrolne. Bêdzie ich 7-8.
Wiêkszo�æ, niestety na wyjazdach. I tak: 1 lutego dru¿yna KS Sand
Bus graæ bêdzie w Tomaszowie Mazowieckim z III-ligow¹ Le-
chi¹, 8 lutego zmierzy siê w Kleczewie z Soko³em (III liga wiel-
kopolska), a 15 lutego z Liderem W³oc³awek (IV liga kujawsko-
pomorska). Kolejne sparingi reprezentacyjny team futbolowy z
Miasta Ró¿ rozegra: 22.02 z Uni¹ Skierniewice (III liga), 22.02 z
Orlêtami Aleksandrów Kujawski (IV liga), 29.02 z Wis³¹ II P³oc-
ka (IV liga mazowiecka), 7 marca z Soko³em Aleksandrów £ódz-
ki (III liga). Ju¿ teraz trzymamy kciuki za naszych! Liczymy te¿
na obecnych i potencjalnych sponsorów oraz na super dobry kli-
mat wobec futbolu. Jest du¿a szansa na awans do presti¿owej III
ligi ³ódzko-mazowiecko-warmiñsko-mazursko-podlaskiej. Nie
mo¿na jej zmarnowaæ!!!

OPTYMIZM PRZED „WIOSNĄ”

Ten znany, sportowy komentator, którego mam wielk¹ przyjemno�æ
dobrze znaæ, przes³a³ naszym czytelnikom serdeczno�ci noworoczne.
Krzysztof Miklas (r. 1948) ma w swoim bogatym dorobku komento-
wanie przebiegu dziesiêciu igrzysk olimpijskich (5 zimowych, 5 let-
nich), kilkudziesiêciu mistrzostw �wiata i Europy oraz wielu imprez
miêdzynarodowych w skokach, biegach narciarskich i biathlonie,
lekkiej atletyce, podnoszeniu ciê¿arów, tenisie sto³owym, piêcioboju
nowoczesnym. Furorê zrobi³o jego zawo³anie z narciarskich skoczni:
�Leæ Adam, leæ! Jak najdalej!�. Ukoñczy³ prawo i dziennikarstwo na
Uniwersytecie Warszawskim. Pracê dziennikarsk¹ zaczyna³ w dziale
sportowym �Trybuny Mazowieckiej�. W latach 1978-1988 zwi¹zany
by³ z Polskim Radiem, a nastêpnie z TVP. Przez kilkana�cie lat odpo-
wiada³ za programy sportowe i turystyczne w TV Polonia. Wspó³or-
ganizator �wiatowych Igrzysk Polonijnych. Od wrze�nia 2008 r. na
emeryturze. Jest autorem dwóch, bardzo poczytnych ksi¹¿ek. �Dwie
strony mikrofonu� jest jakby podsumowaniem jego 35-letniej �przy-
gody� z dziennikarstwem, a �Przewrotno�æ losu� mówi o wielkiej,
m³odzieñczej i studenckiej mi³o�ci osadzonej w realiach II po³owy lat
60-tych XX wieku.
Krzysztof Miklas jest mocno zwi¹zany poprzez rodzinê z Ziemi¹
Kutnowsk¹. Przez pewien czas by³ w Fundacji pomagaj¹cej dru¿ynie
kutnowskiego Polfarmexu w koszykówce mêskiej. Czêsto pana
Krzysztofa mo¿na podziwiaæ na szklanym ekranie, gdzie z powodze-
niem - jako ekspert TVP Sport - komentuje skoki narciarskie
w ramach Pucharu �wiata. Ostatnio dzieli³ siê swoimi wra¿eniami
z telewidzami ze studia TVP1 z zawodów w  Klingenthal - razem
z prezesem PZN Apoloniuszem Tajnerem i Predazzo (wygra³ Karl
Geiger przed Steffanem Kraftem i naszym Dawidem Kubackim).

Krzysztof Miklas pozdrawia

SYMPATYK KUTNA I „PŻK”
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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
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� 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

Masz problem
z komputerem

DZWOŃ 605−65−17−76

Poziomo: A-1. Np. Ujazdowskie w Warszawie A-7. Kultowa,
polska komedia filmowa B-9. Nie jeden za lokomotyw¹ C-1.
�Taniec z ...� w programie niedzielnym TVN (m.in. z Kac-
prem Kuszewskim i Ann¹ G³ogowsk¹) D-9. Prowadzi teletur-
niej �Jeden z dziesiêciu� (Tadeusz) E-1. Partia gry w tenisie
E-5. Eastwood z ekranu G-1. Bywaj¹ bezowocne o wzglêdy
I-1. Halucynacja I-6. We³niaste w³osy owiec J-9. Czê�æ mezo-
zoiku K-1. Np. Jerzy Buzek w parlamencie europejskim L-9.
Nie po�lubi³a Kirkora M-1. Nale¿y do rodziny glinowców
M-5. Zjazd biskupów ca³ego kraju.

Pionowo: 1-A. Pies Odyseusza 1-I. Rzadkie imiê mêskie
2-E. Filozof z Roterdamu 3-A. Kraj Kleopatry 3-I. Masa
plastyczna do wyrobu szkie³ okularowych 4-F. Nie jeden
w dorobku Chêciñskiego 5-A. Namiastka 5-J. Tucznik 6-E.
Przybijamy do tej belki deski pod³ogi 7-A. Miasto na Flory-
dzie 7-I. Je¿ozwierz z lasów Ameryki Pó³nocnej 9-A. Bywa
wiatru, ale tak¿e ptaków 9-I. Kompres 11-A. Tam ruiny �wi¹-
tyni Zeusa i Afrodyty 11-I. Punkt wierzcho³kowy 13-A.
Za³¹cznik 13-I. Islamski ruch oporu.       oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Na Ziemi Kutnowskiej opisywany wodny ptak bywa bardzo rzadkim
go�ciem, powiedzia³bym - egzotycznym. Dlaczego? Poniewa¿ warunki
�rodowiskowe preferowane przez nurogê�, a spotkane u nas, maj¹ siê
nijak do jego potrzeb. To ptak wody czystej, g³êbokiej i siêgaj¹cej hory-
zontu (nurkuje na g³êboko�æ 20 m i mo¿e przebywaæ pod wod¹ 2 min.).
Dlatego te¿ pewnego kwietniowego poranka, krótko po wschodzie s³oñca,
gdy jeszcze rosa skrzy³a siê na p³atkach kwiatów, a ledwo obudzony
myszo³ów przeci¹ga³ siê roz³o¿ywszy lewe, a nastêpnie prawe skrzyd³o,
zbli¿a³em siê do Bzury. Maksymalny stan wody sprawia³, ¿e jej nadwy¿ki
wyp³ywa³y stru¿kami rozlewaj¹c siê szeroko na nadrzecznych ³¹kach,
tworz¹c mozaikê odbijaj¹cych siê w wodzie krwi�cie zabarwionych ob³o-
ków. Poranny zefirek goni³ niewielkie fale w kierunku rzecznego nurtu
sprawiaj¹c, ¿e pozornie p³ynê³a szybciej. Nad brzegiem przycupn¹³em za
rozleg³ym trzcinowiskiem na szczycie którego uczepiony cienkiej ³odygi
trzciniak ko³ysa³ siê na wietrze. Przed moimi oczami srebrzy³o siê kilka-
dziesi¹t metrów czystej, szerokiej wody. Poprawiwszy siê nieco, spojrza³em
przez lornetkê i kawa³ drogi ode mnie przy prawym poboczu rzeki, pod
pêdami nadbrze¿nych ro�lin dostrzeg³em ptaszynê. Chwyci³em aparat
i � nic. Pusto. Przewidzia³o mi siê, pomy�la³em. Jednak nie. Po chwili
ptak wynurzy³ siê, nabra³ powietrza i da³ nura by w innym miejscu
wyp³yn¹æ. I tak kilkana�cie razy, jak to kiedy� dzieciarnia bawi³a sie
w chowanego. Obawia³em siê jednak, ¿e w ka¿dej chwili mo¿e odlecieæ,
bo przecie¿ nad Bzur¹ by³ go�cinnie - na przelocie. Wreszcie da³ mi szansê.
To on!

NURKUJĄCA GĘŚ

Obserwator przyrody i wêdrowiec � Bogdan Pietrasiewicz

Bohater artyku³ to sporych rozmiarów stworzenie. Rozpiêto�æ skrzyde³:
79 cm o wadze 2 kg. Posiada br¹zow¹ lub granatow¹ szyjê, szary grzbiet,
a u nóg p³etwy i naturê ¿yj¹cego stadnie wêdrowca, podobnie jak kormo-
rany. Tylko w okresie lêgów samice samotnie wysiaduj¹ jaja. W zimê
natomiast, koncentruj¹ siê na niezamarzaj¹cych wodach oraz morskim
wybrze¿u. Nurogê� gniazduje raz w roku. Po romantycznych wiosennych
zalotach, samica w dziupli czy w trawie zak³ada gniazdo wysiaduj¹c jaja
w liczbie 6-8. Samiec odp³ywa w sin¹ dal. Nurog¹ski wylêgaj¹ siê po
miesi¹cu. W ci¹gu kilku dni opuszczaj¹ dziuple wyskakuj¹c z niej. To
jest intryguj¹ce! One spadaj¹ z du¿ej wysoko�ci. Przed kontuzj¹ natura
przezornie zabezpieczy³a je puchem oraz piórkami maj¹cymi sztywne
mieszki. Podczas lotu dodatkowo rozpo�cieraj¹ b³ony p³awne u ³apek.
Oseski samodzielnie zdobywaj¹ pokarm, pilnuj¹c siê ca³y czas mamy.
Czêsto dla bezpieczeñstwa przesiaduj¹ na jej grzbiecie. Lotno�æ uzyskuj¹
po 2 miesi¹cach wspólnego bytowania i odlatuj¹, by w³asne rodziny za³o¿yæ
w wieku 2 lat. Uwaga! Nurogê� jest objêta w Polsce ochron¹ �cis³¹!
Eko nadzieja
Up³ynê³o kilka dziesi¹tków lat i ukaza³y siê dawno niewidziane tablice
informacyjne. Tak trzymaæ!

Odfrun¹³! ̄ yczy³em mu szczê�cia! W jego pobli¿u bytowa³y - czapla siwa
jako okaz si³y spokoju oraz czekaj¹ca na okazjê mewa.

- Kilka zdañ o sobie i rodzinie...
- Urodzi³em siê i wychowa³em w Kutnie, uczêszcza³em do Szko³y Podstawowej
nr 1 w Kutnie im. Tadeusza Ko�ciuszki. Dalszy etap edukacji kontynuowa³em
w Liceum Pedagogicznym w £êczycy. Po otrzymaniu �wiadectwa dojrza³o�ci w 1967
roku podj¹³em pracê w zawodzie nauczyciela w Szkole Podstawowej w Muchni-
cach Nowych, gmina Strzelce. W roku 1968 z ¿on¹ Wies³aw¹ � nauczycielk¹ tej
samej szko³y, otrzymali�my mieszkanie s³u¿bowe w budynku szko³y. Jeste�my
rodzicami dwojga dzieci: syna Paw³a i córki Aleksandry, które maj¹ swoje rodziny.
Ze zwi¹zku syna Paw³a z Ew¹ mamy ju¿ doros³ego wnuka Jakuba, a ze zwi¹zku
córki Aleksandry z Dominikiem cieszymy siê wnuczkami � Agatk¹ i Zuzann¹.
- Droga ¿yciowa i praca w szkolnictwie...
- W zawodzie nauczyciela czu³em potrzebê doskonalenia i dokszta³cania. Podj¹³em
studia w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, któr¹ ukoñczy³em z tytu-
³em magistra pedagogiki. W³adze o�wiatowe, obserwuj¹c moj¹ pracê i dokonuj¹c
oceny na pewnym etapie zawodowym, zaproponowa³y mi podjêcia siê pe³nienia
funkcji dyrektora Szko³y Podstawowej w Sójkach, a pó�niej w Muchnicach
Nowych. W miêdzyczasie równie¿ urlopowano mnie do pe³nienia funkcji wizyta-
tora P³ockiego Kuratorium O�wiaty.
- Dlaczego wybra³e� zawód nauczyciela � pedagoga?
- Zawód nauczyciela wybra³em maj¹c lat 14, czego dowodem jest edukacja
w Liceum Pedagogicznym. Nauczyciel to zawód z ogromnym presti¿em spo³ecz-
nym, daj¹cym mnóstwo satysfakcji i zadowolenia, gdy jest wykonywany z pe³n¹
odpowiedzialno�ci¹. M³odzie¿ lubi nauczycieli aktywnych i szczerych w swoim
dzia³aniu, czuje wtedy pe³ne bezpieczeñstwo. Mówiê to jako ju¿ emerytowany
nauczyciel. W dzia³aniu pedagoga � wychowawcy mocno wspomaga³a mnie praca
w Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Moja aktywno�æ w tym kierunku przebiega³a
dla dobra dzieci pod has³em �¿ycie szko³y, szko³¹ ¿ycia�. W ZHP pozosta³em
w stopniu harcmistrza.
- Jeste� urodzonym spo³ecznikiem�
- Ju¿ w szkole podstawowej w³¹cza³em siê do pracy w samorz¹dzie klasowym,
pe³ni³em funkcjê zastêpowego w dru¿ynie ZHP. Pó�niej jako instruktor do�wiad-
cza³em swoich umiejêtno�ci w dru¿ynach szkolnych w Sójkach i Muchnicach
Nowych. W roku 1969 wst¹pi³em do Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Muchnicach
Nowych, której jestem cz³onkiem po dzieñ dzisiejszy. Na pocz¹tku by³em sekre-
tarzem OSP, nastêpnie zosta³em przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej i tê funkcjê
pe³nie do chwili obecnej. Rok 1987 by³ dla mnie prze³omowy, gdy¿ Zjazd Gminny
Zwi¹zku OSP RP w Strzelcach powierzy³ mi funkcjê Prezesa Zarz¹du Oddzia³u
Gminnego ZOSP RP w Strzelcach. Pe³niê tê funkcjê do dzisiaj, tj. 33 lata.
W miêdzyczasie by³em wybierany na cz³onka w³adz powiatowych Zwi¹zku OSP
RP w Kutnie. W 2002 roku gazeta �Dziennik £ódzki� og³osi³a plebiscyt na najpo-
pularniejszego stra¿aka powiatu kutnowskiego. W tym plebiscycie zaj¹³em pierwsze
miejsce, za co zosta³em uhonorowany przez redakcjê gazety, jak równie¿ przez
w³adze wojewódzkie Zwi¹zku OSP RP w £odzi. Ju¿ drug¹ kadencjê jestem Prze-
wodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP RP
w Kutnie.
- Cieszysz siê autorytetem spo³eczno�ci nie tylko stra¿ackiej...
- W minionych latach by³em przez dwie kadencje radnym Gminnej Rady Narodowej
w Strzelcach, zajmowa³em siê o�wiat¹ na jej terenie dzia³ania. Pe³ni³em równie¿
funkcjê Prezesa Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego na szczeblu gminy. W wybo-
rach samorz¹dowych na kadencjê 1999-2002 zosta³em wybrany do Rady Powiatu
w Kutnie. Pe³ni³em w niej funkcjê Przewodnicz¹cego Komisji Edukacji Kultury
i Sportu oraz by³em zastêpc¹ przewodnicz¹cego Rady Powiatu Zdzis³awa Sapiejki.
- Z kim wspó³pracujesz i co ci to daje?
- ̄ eby zrealizowaæ podstawowe zadania statutowe Zwi¹zku OSP RP jest konieczna
wspó³praca z Rad¹ Gminy w Strzelcach i jej Przewodnicz¹c¹ Teres¹ Sobczyk oraz
Wójtem Gminy Strzelce Tomaszem Grabowskim, który jest jednocze�nie cz³on-
kiem Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP w Strzelcach. Bardzo wa¿nymi ogni-
wami we wspó³pracy s¹ Rady So³eckie w tych �rodowiskach, w których dzia³aj¹
OSP, Ko³a Gospodyñ Wiejskich, zespo³y �piewacze �Strzelce� i �Klonowianki�
oraz przedsiêbiorcy z terenu gminy i poza ni¹. Bardzo bliskim wspó³pracowni-
kiem jest Gminny O�rodek Kultury w Strzelcach z jego dyrektorem Markiem
Sysk¹, który równie¿ pe³ni funkcjê Sekretarza i Skarbnika Zarz¹du Oddzia³u Gmin-
nego ZOSP RP w Strzelcach. Nieodzowna jest tak¿e wspó³praca ze Szko³¹ Pod-
stawow¹ w Strzelcach, a w szczególno�ci z pani¹ dyrektor Jolant¹ Piotrowicz-
Albiniak i Paw³em Kacprzakiem, którzy propaguj¹ wiedzê po¿arnicz¹ w�ród dzieci
i m³odzie¿y szkolnej oraz  wspó³organizuj¹ Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿ar-
niczej ph �M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom� na szczeblu gminy. Wi¹¿¹cym ogniwem
wspó³pracy jest Komenda Powiatowa PSP w Kutnie z jej Komendantem st. bryg.
Markiem Myszkowskim i Zarz¹dem Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP RP
w Kutnie z jego Prezesem dh Jakubem �witkiewiczem oraz w³adzami Zwi¹zku
OSP RP wy¿szego szczebla. Wspó³praca i wspó³dzia³anie daj¹ Ochotniczym Stra-
¿om Po¿arnym poczucie prawid³owego postêpowania i osi¹gania pozytywnych
rezultatów. Mnie, jako Prezesowi Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP w Strzel-
cach, przynosi satysfakcjê i mo¿liwo�æ integracji �rodowisk stra¿ackich z innymi
�rodowiskami.
- Aktualia i plany...
- Jednym z bardzo wa¿nych aktualnych planów jest d¹¿enie do odm³adzania sk³a-
dów cz³onkowskich OSP oraz pozyskiwanie kobiet do uczestnictwa w dzia³aniach
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, systematyczne szkolenie stra¿aków w celu umie-
jêtno�ci obs³ugi nowoczesnego sprzêtu stra¿ackiego. Wa¿nym punktem jest
czynienie starañ o wyposa¿enie stra¿aków bior¹cych udzia³ w zdarzeniach w naj-
nowocze�niejsze umundurowanie bojowe i nowoczesny sprzêt po¿arowy, s³u¿¹cy
do ró¿nych zdarzeñ oraz wyposa¿enie remiz stra¿ackich w urz¹dzenia poprawiaj¹ce
ich funkcjonowanie.
- Czego nale¿a³oby ci ¿yczyæ?
- Wydaje mi siê, ¿e zdrowia, bo ono pozwoli byæ wytrwa³ym i wyzwoliæ wiele
pomys³ów w spo³ecznym dzia³aniu oraz  dalszej efektywnej wspó³pracy z wymie-
nionymi wcze�niej podmiotami.

Dziêkujê za rozmowê � Jerzy Micha³ Papiewski

Marian Adamusiak specjalnie dla �P¯K�

W SŁUŻBIE DLA MAŁEJ OJCZYZNY
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

4 lutego 2020 r.

Zapraszamy do zwiedzania parafialnego Muzeum, odnowionego
ko�cio³a, krypt oraz dzwonnicy z punktem widokowym, a tak¿e
pojezuickiego kolegium z pocz¹tku XVII wieku, w którym stu-
diowa³ m.in. Jan Chryzostom Pasek, �w. Stanis³aw Papczyñski.
Przebywa³ w nim równie¿ król Jan Kazimierz.
W poniedzia³ki, �rody oraz pi¹tki (oprócz �wi¹t ko�cielnych i pañ-
stwowych) jest mo¿liwo�æ zwiedzania z przewodnikiem kolegium,
ko�cio³a, dzwonnicy (wraz z punktem widokowym), muzeum
parafialnego i krypt. W tym celu nale¿y wcze�niej umówiæ godzinê
i dzieñ. Wymagana minimalna ilo�æ osób to 5 zwiedzaj¹cych.
Telefon do kancelarii parafialnej: 46-814-22-37 lub mail: kance-
laria@parafia.rawa-maz.pl.
Takie obiekty jak: ko�ció³, Kaplica Dusz Czy�æcowych, krypty
oraz kolegium mo¿na zwiedzaæ indywidualnie w czasie ich otwarcia.
Nie mo¿na zwiedzaæ ko�cio³a w czasie mszy �w. i nabo¿eñstw.
Jeden raz w miesi¹cu (w ostatni pi¹tek miesi¹ca) jest mo¿liwo�æ
obejrzenia ca³o�ci krypt. Wej�cie grupowe (max. do 15 osób) jest
o godzinie 15:30. Wizyta z przewodnikiem trwa ok. 20 minut.
W dalszej czê�ci jest mo¿liwe zwiedzanie ko�cio³a, muzeum oraz
dzwonnicy. Wej�cie jest mo¿liwe tylko po wcze�niejszym zg³oszeniu.
Zapraszamy !!!

Parafia pw. Niepokalanego Poczêcia NMP w Rawie Maz.

CIEKAWE OBIEKTY

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Przeszed³ ulic¹ Królewsk¹, a nastêpnie z³o¿ono dary w symbolicznej
stajence na placu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Orszakowi, w którym
brali licznie udzia³ mieszkañcy Miasta Ró¿, towarzyszy³a wspania³a,
integracyjna atmosfera oraz ¿ywa szopka i kolêdy.

ORSZAK TRZECH KRÓLI

W�ród uczestników Orszaku Trzech Króli byli miêdzy innymi: prezydent
miasta Kutna Zbigniew Burzyñski i dziekan kutnowski - ksi¹dz dr Jerzy
Swêdrowski. W tym piêknym i kolorowym �wiêcie ko�cielnym, gdzie
dominowa³y rodziny z dzieæmi, by³o nie tylko uroczy�cie, ale i rado�nie.

/J.M.P./

I. PRÓBA UCIECZKI Z O�RODKA INTERNOWANIA
W ZAK£ADZIE KARNYM w Mielêcinie k. W³oc³awka

Pod koniec lutego 1982 r., w niedzielê, wracamy ze spacemiaka do
cel na l p. S³yszê nawo³ywania klawisza. Wyczytani maj¹ wyj�æ na
zbiórkê przed wej�ciem do bloku. Maj¹ odwiedziny. To okazja dla
mnie. Robiê w ty³ zwrot i do³¹czam do grupy przed blokiem. Dochodzi
kolega i pyta: �Zbyszek, ciebie nie wyczytywali, co ty tu robisz?
Odpowiadam - Jak siê da, chcê wyj�æ za bramê. - Kolega. - Do mnie
przyje¿d¿aj¹ rodzice i siostra. Powiem siostrze ¿eby usiad³a przy twoim
stoliku. Tak te¿ by³o. Pocz¹tkowo rozmowa siê nie klei³a, ale po kilku
minutach byli�my rozbawieni i zapomnia³em po co tu przyszed³em.
- G³os klawisza. Koniec odwiedzin! Odwiedzaj¹cy ustawiaj¹ siê
w kolejce do wyj�cia, internowani wychodz¹ na zbiórkê na placu
wiêziennym. Do³¹czam do grupy odwiedzaj¹cych i obserwujê jak prze-
biega wychodzenie. Wychodz¹cy podaj¹ nazwiska i odbieraj¹ zdepo-
nowane dowody osobiste. Postanawiam ryzykowaæ do koñca. Pod-
chodzê do okienka dy¿urki, be³koczê co� i idê dalej. Stra¿nik wo³a na
mnie, po nazwisku, Panie Wirski! - a pan gdzie siê wybiera? Niestety,
próba nieudana. Jeden z klawiszy odprowadza mnie do celi. Po drodze
przyja�nie rozmawiamy. Wiedzieli�my, ¿e pan nielegalnie jest na
widzeniu. Kto� pana sypn¹³, ale i tak szansê mia³ pan niewielkie. Nie
zg³osimy nikomu pana wystêpu, bo i tak nam by siê oberwa³o. Dla
mnie korzy�ci¹ z tej przygody by³a mi³a rozmowa z atrakcyjn¹, m³od¹
dziewczyn¹. Szkoda, ¿e taka krótka.

II. PRÓBA ODWIEDZIN KOLEGÓW W WIÊZIENIU
W MIELÊCNIE

Kwiecieñ, 1982 r. niedziela. Jestem ju¿ �na wolno�ci�, tak¿e od pracy
Jestem teraz zarejestrowanym bezrobotnym, z zakazem zatrudniania
mnie w powiecie kutnowskim. Postanawiam odwiedziæ kolegów
w Mielêcinie. Organizujê wyjazd dwóch rodzin z Kutna, moim samo-
chodem. Do podania o widzenie jednej z rodzin, dopisujê siê jako
kuzyn. Przed wej�ciem dy¿urni stra¿nicy rozpatruj¹ podania. Trafiaj¹
na moje nazwisko. - Pan tu wej�æ nie mo¿e. Proszê odej�æ.

III. ODWIEDZINY KOLEGÓW W WIÊZIENIU
W KWIDZYNIE

�Stan wojenny� prze¿ywa kryzys. Miêdzy innymi trzeba co� zrobiæ
z tysi¹cami internowanych. Nie wszyscy godz¹ siê na wyrugowanie
z Ojczyzny, Mniejsze o�rodki, jak Mielêcin, zosta³y zlikwidowane.
Pozostaj¹cy tam koledzy zostali przetransportowani do o�rodka w Kwi-
dzynie. Postanawiam ich odwiedziæ. Jest piêkna sierpniowa niedziela.
Telefonujê do P³ocka, Mam zabraæ po drodze dwie rodziny z baga-
¿em, w tym skrzynkê jab³ek. Na miejscu rozgardiasz. Bardzo du¿a
ilo�æ odwiedzaj¹cych. Wchodzê do sali odwiedzeñ. Skrzynk¹ jab³ek
na lewym ramieniu zas³aniam twarz. Wokó³ mnie tworzy siê grupka
kolegów zadaj¹cych ró¿ne pytania. Przekazujê im tekst dodatkowej
zwrotki pie�ni �Ojczyzno ma�. Wymieniamy chaotycznie ró¿ne in-
formacje. Spostrzegam dwóch klawiszy id¹cych po�piesznie w moim
kierunku. - Proszê natychmiast wyj�æ. Pan tu nie ma wstêpu.

Zbigniew Wirski

WSPOMNIENIA

Wed³ug wspomnieñ Józefa Kajetana Janowskiego, cz³onka i sekretarza
kolejnych sk³adów Rz¹du Narodowego, przebywaj¹cego w pierwszych
dniach powstania w Kutnie, ówczesny powstañczy naczelnik miasta i po-
wiatu, in¿ynier i architekt powiatowy, Józef ¯egliñski, �liczy³, ¿e z samego
miasta Kutna, jak i ze wsi okolicznych, spomiêdzy oficjalistów dwor-
skich, do organizacji nale¿¹cych, mo¿e stan¹æ do boju oko³o 100 ludzi;
¿e na uzbrojeniu posiada oko³o 20 sztuk broni palnej, my�liwskiej, a dla
reszty ma przygotowan¹ dostateczn¹ liczbê kos.
Si³y te nie zosta³y jednak wykorzystane w pierwszym dniu walki, ponie-
wa¿ do ¯egliñskiego nie dotar³ rozkaz Rz¹du Tymczasowego, wyznacza-
j¹cy termin wybuchu powstania na noc 22 na 23 stycznia. Rozkaz ten
natomiast doszed³ do organizacji powstañczej w rejonie pobliskiego
¯ychlina. W efekcie oddzia³ powstañczy w sile ok. 500 ludzi, rekrutuj¹-
cych siê g³ównie z robotników pobliskich cukrowni, wypar³ w tê noc
z ¯ychlina wojska carskie i opanowa³ miasteczko. Jednak ju¿ nastêpnego
dnia nowe si³y rosyjskie zmusi³y powstañców do jego opuszczenia.
¯egliñski podj¹³ przygotowania do wyst¹pienia zbrojnego w Kutnie
dopiero po przybyciu Rz¹du Tymczasowego, który pojawi³ siê tu w sk³adzie:
Oskar Aweyde, Jan Maykowski, Józef K. Janowski, ks. Karol Mikoszewski
i przydani im do szczególnych poruczeñ bracia Juliusz i Eugeniusz
Kessierowie. Rz¹d przyjecha³ z Warszawy do Kutna w �rodku nocy z 22
na 23 stycznia i zatrzyma³ siê w jednej z miejscowych ober¿y; rano zg³osi³
siê do ¯egliñskiego. Ten, przy zachowaniu koniecznych �rodków ostro¿-
no�ci i po upewnieniu siê co do wiarygodno�ci osób, rozlokowa³ cz³on-
ków Rz¹du Tymczasowego w ró¿nych punktach miasta: Janowskiego
z ¿on¹ przyj¹³ do swego domu, Aweyde i Maykowskiego poleci³ odwie�æ
do dzier¿awcy mieszkaj¹cego za miastem, a braci Kessierów pozostawi³
na kwaterze w ober¿y.
Przybycie cz³onków Rz¹du do Kutna zaktywizowa³o miejscowe �rodo-
wisko powstañcze. Ich si³ami i si³ami miejscowego aktywu przygotowano
plan ataku na znajduj¹ce siê w mie�cie koszary kozackie. Zak³ada³ on, ¿e
po pokonaniu kozaków i zdobyciu na nich broni powstañcy uderz¹ na
koszary inwalidów. Punkt zborny wyznaczono w zabudowaniach za miastem.
¯ony ¯egliñskiego i Janowskiego przygotowywa³y ³adunki i szarpie.
W niedzielê (25 stycznia) wieczorem zakoñczono przygotowania do ataku,
lecz z niewiadomych przyczyn nie dokonano go tej¿e nocy, a prze³o¿ono
na noc z poniedzia³ku na wtorek. Jednak ju¿ w poniedzia³ek si³y rosyjskie
w mie�cie zosta³y postawione w stan pogotowia. W tej sytuacji ¯egliñski
zarz¹dzi³ zmianê punktu zbornego i przeniesienie w inne miejsce zgro-
madzonej broni. By³a to decyzja s³uszna, bowiem w kilka godzin pó�niej
Rosjanie dokonali rewizji w zabudowaniach zlikwidowanego przez
¯egliñskiego miejsca zbiórki. Mobilizacja si³ rosyjskich uniemo¿liwi³a
zbrojne wyst¹pienie miejscowej organizacji powstañczej.
Niepowodzenie ataku na P³ock, w którym mia³ siê ujawniæ Rz¹d Narodowy,
i sytuacja wytworzona w Kutnie spowodowa³y, ¿e dalszy pobyt Rz¹du
Tymczasowego w mie�cie stawa³ siê bezcelowy. Tym bardziej, i¿ we wtorek
27 stycznia przeprowadzono w nim liczne rewizje, policja zwróci³a te¿
uwagê na obecno�æ obcych ludzi, Aweydy i Maykowskicgo, u wspomnia-
nego ju¿ dzier¿awcy. W tej sytuacji zdecydowano siê opu�ciæ miasto. Tego¿
dnia wieczorem o godzinie 22 ca³y sk³ad Rz¹du Tymczasowego wyjecha³
w kierunku £êczycy. Tak zakoñczy³o siê 5-dniowe jego przebywanie
w Kutnie.
Drugi pobyt cz³onków Rz¹du Narodowego, J. K. Janowskiego i J. May-
kowskiego, wi¹za³ siê z przekroczeniem 17 II 1863 r. granicy przez gen.
Ludwika Mieros³awskiego, wyznaczonego na dyktatora powstania. Przed-
stawiciele Rz¹du wyjechali mu na spotkanie, by przekazaæ w³adzê.
W dniach 18-22 lutego przebywali w Kutnie u Kazimierza Regulskiego,
zawiadowcy stacji i cz³onka organizacji powstañczej, usi³uj¹c przez
kurierów nawi¹zaæ kontakt z Mieros³awskim. Do spotkania jednak nie
dosz³o z powodu klêski pod Krzywos¹dzem i wycofania siê dyktatora za
granicê.

Kutno. Dzieje miasta pod redakcj¹ Ryszarda Rosina,
PWN, Warszawa - £ódz 1984 r.

Koledze

Jerzemu Fronczakowi
i Jego Rodzinie serdeczne

wyrazy wspó³czucia po �mierci

MAMY
sk³ada Redakcja �P¯K�

Du¿¹ popularno�ci¹ na Ziemi Kutnowskiej cieszy siê duet muzyczny
�Witamina� z Ciechocinka. Czêsto go�ci z koncertami w popularnym
�Siódmym Niebie�. Tworzy go Pawe³ Sobota i Marta. Nagrali ju¿ wiele
autorskich p³yt z muzyk¹ taneczn¹. Ich popularno�æ ro�nie z dnia na dzieñ,
a utwory Paw³a i Marty czêsto s³uchane s¹ przez radios³uchaczy i telewi-
dzów. Furorê robi piosenka �Kasa Misiu kasa�, która na �l¹sku by³a
kilkakrotnie na I miejscu na listach przebojów. Obecnie kandyduje do
piosenki roku 2019, tzw. ��l¹ski szlagier�. Zespó³ �Witamina� lubi czytaæ
�P¯K� i prosi czytelników o poparcie: SMS 7206, kod LSSSR 8006.

/J.M.P./

SUPER ZESPÓŁ

POWSTANIE STYCZNIOWE




