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O PIÓRO STAROSTY

W Zespole Szkó³ nr 1 im. S. Staszica w Kutnie rozstrzygniêty zosta³ VIII
Konkurs Ortograficzny �O Pióro Starosty Kutnowskiego�.

(ci¹g dalszy - strona 4)

Pod patronatem �P¯K�

FASCYNUJĄCY PROJEKT
Witajcie! Nasz projekt �Klasyka to Klasa!� ma na celu edukowanie
i oswajanie z muzyk¹ klasyczn¹ otaczaj¹ce nas spo³eczeñstwo.
Ludzie coraz rzadziej s³uchaj¹ muzyki klasycznej. Uwa¿aj¹, ¿e
jest trudna i zbyt nudna. Sprzeda¿ p³yt z muzyk¹ klasyczn¹ co
roku jest zatrwa¿aj¹co niska. Znajomo�æ pozytywnych skutków
s³uchania tego typu muzyki jest równie niepokoj¹ca. Wed³ug m³o-
dzie¿y, taka muzyka nie jest «cool». Czas to zmieniæ.

Muzyka klasyczna pozytywnie wp³ywa na nasze ¿ycie: poprawia
koncentracjê, ³agodzi stres, ³¹czy ze sob¹ ludzi i jak najbardziej,
posiada ogromn¹ klasê! Chcemy edukowaæ przedszkolaki, nasto-
latków, rodziców oraz starszych. Bêdziemy prowadziæ zajêcia, na
których poka¿emy muzykê od tej fajniejszej strony.

(ci¹g dalszy - strona 3)

DRUGIE ŻYCIE WYSTAWY

Towarzystwo Mi³o�ników Historii ¯ychlina 3 grudnia 2019 r. zaprezen-
towa³o wystawê fotograficzn¹ pt. ¯YCHLIN � ULICE I PLACE.

(ci¹g dalszy - strona 8)

Fotoreporta¿ zamieszczamy na stronie15.

MSZA I DROGA KRZYŻOWA
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¯YCIE KOLOROWE

Ju¿ w staro¿ytnym Rzymie �wiêtowano �Matronalia�. Przypada³o ono na pierwszy tydzieñ marca, zwi¹zane
z pocz¹tkiem nowego roku, macierzyñstwem i p³odno�ci¹. Z okazji tego �wiêta mê¿owie obdarowywali swoje
¿ony prezentami i spe³niali ich ¿yczenia. Wspó³czesny Dzieñ Kobiet zosta³ zainicjowany w Stanach Zjednoczo-
nych, gdzie 8 marca w 1908 roku na ulicach Nowego Jorku odby³ siê marsz w obronie praw kobiet - robotnic,
z tragicznym po¿arem fabryki, w której zginê³o ponad 100 kobiet. Po raz pierwszy Dzieñ Kobiet obchodzono
28 lutego 1909 roku, w Stanach Zjednoczonych. Rok pó�niej na Miêdzynarodowym zgromadzeniu kobiet pod
przewodnictwem Klary Zetkin w Kopenhadze ustanowiono Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet. Na pocz¹tku
symbolizowa³o to walkê kobiet o równouprawnienie w ¿yciu publicznym i otrzymywa³o ró¿ne daty w poszcze-
gólnych krajach. Powszechnie obchodzono je od 1911 roku, a od 1914 roku ujednolicono datê Dnia Kobiet,
wybieraj¹c 8 marca. Dzieñ ten w Zwi¹zku Radzieckim og³oszono �wiêtem wolnym od pracy.
W Polsce Dzieñ Kobiet zosta³ zorganizowany po raz pierwszy 24 marca 1924 roku przez Centralny Wydzia³
Kobiecy PPS. Po II wojnie �wiatowej 8 marca sta³ siê �wiêtem pañstwowym, jednak specyficzne znaczenie
uzyska³ po 1965 roku. Wtedy to jego symbolem sta³y siê masowo wrêczane paniom czerwone go�dziki i rajstopy.
W 1993 roku Dzieñ Kobiet utraci³ status �wiêta pañstwowego.
Dzieñ Kobiet tradycyjnie obchodzi siê 8 marca. W tym roku to niedziela, wiêc ten wolny dzieñ warto spêdziæ
z blisk¹ sercu kobiet¹. Symbolem tego �wiêta s¹ tulipan i czerwony go�dzik.
Obecnie Dzieñ Kobiet znowu wraca do ³ask - nie ma bowiem charakteru propagandowego, jest ono wyrazem
szacunku dla kobiet i ich d³ugiej walki o równouprawnienie. 8 marca jest szczególnie chêtnie celebrowany
przez �rodowiska feministyczne, które tego dnia organizuj¹ liczne �manify�, maj¹ce na celu zwrócenie uwagi
na wci¹¿ aktualne problemy kobiet.

Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet

110 LAT ŚWIĘTOWANIA
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W sobotê, 22 lutego, w Dworku  Modrzewiowym przy ul. Naru-
towicza 20 (siedzibie Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej)
nast¹pi³o otwarcie Biura Poselskiego Pauliny Matysiak. Jest ona
kolejnym przedstawicielem Kutna zasiadaj¹cym w ³awach posel-
skich Sejmu RP. Na to spotkanie przybyli m.in. przedstawiciele
samorz¹du miasta i instytucji miejskich oraz lokalni sympatycy
ugrupowania Lewicy. Witaj¹c zebranych pose³ Paulina Matysiak
podziêkowa³a m.in. za wsparcie podczas wyborów do Sejmu,
a tak¿e stwierdzi³a, ¿e: �Polityka to gra zespo³owa i samemu
niewiele mo¿na osi¹gn¹æ�. Dla pani pose³ jednym z najwa¿niej-
szych postulatów, o które bêdzie walczy³a w Sejmie to dzia³ania
na rzecz czystego powietrza oraz sprzeda¿ leków na receptê za
symboliczne 5 z³otych. Jak mówi � najwa¿niejsz¹ cech¹ polityka
jest jego wiarygodno�æ. Dyrektorem jej Biura Poselskiego zosta³a
mianowana Kinga £uczak. To te¿ mieszkanka Kutna zwi¹zana
z samorz¹dem gminnym, organizacjami pozarz¹dowymi oraz
Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹. Biuro Poselskie czynne jest od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godzinach: poniedzia³ek 12:00-18:00; od wtorku
do pi¹tku 8:00-14:00. Dy¿ur poselski pos³anka Paulina Matysiak
bêdzie pe³niæ w ka¿dy poniedzia³ek od 14:00 do 18:00. Tel. 723-
007-070, e-mail: biuroposelskie.matysiak@gmail.com.
Pos³anka Paulina Matysiak, urodzona w Kutnie 2 pa�dziernika
1984 r. Ukoñczy³a Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu.
Cz³onek Zarz¹du Krajowego Lewicy Razem. Od 2019 r. pose³ na
Sejm IX Kadencji. �Wesz³a� do niego z 1 miejsca listy. W sobotê,
22 lutego, otworzy³a w Kutnie Biuro Poselskie. W jego otwarciu
uczestniczy³ Adrian Zandberg, doktor nauk humanistycznych UW.
Urodzony 4 marca 1979 r. w Aalborg, w Danii. W internecie okre�la
siê go jako �Ponurego Guñczyka�, ale jego lewicow¹ witrynê
�odwiedzi³o� ju¿ ponad milion osób. Sta³ siê nadziej¹ lewicy po
tegorocznym �pojedynku� bud¿etowym w Sejmie RP z premie-
rem rz¹du Mateuszem Morawieckim.

OTWARCIE BIURA POSELSKIEGO
Na zadanie Organizacja wydarzeñ kulturalnych i artystycznych
Prezydent skierowa³ 159.943,50 z³:
� Stowarzyszenie Historyczne Pu³k 37 X Zlot Grup Rekonstrukcji
Historycznych Odyseja Historyczna 30.000 z³,
� Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej Na krawêdzi
pamiêci... rzecz o kutnowskich ¯ydach 6.410,50 z³,
� Stowarzyszenie Chór Speranza �piewamy dla Bia³o-Czerwonej
11.200 z³,
� Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej Folklor moj¹ pasj¹
koncert i warsztaty 30.000 z³,
� Stowarzyszenie Jeste�my dla Was XII Wojewódzki Przegl¹d
Twórczo�ci Artystycznej Osób Niepe³nosprawnych pod has³em
Ratujmy �wiat 7.833 z³,
� Regionalne Towarzystwo Muzyczne Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Kwietnik 21.400 z³,
� Regionalne Towarzystwo Muzyczne X Jubileuszowy Festiwal
Piosenki Rozd�wiêki 12.800 z³,
� Stowarzyszenie Kutnowska Ku�nia Kultury Spektakle uliczne
na XI Festiwalu Ognia Fireproof 30.000 z³,
� Stowarzyszenie Grupa Przyjació³ od jutra S³odkie koncerty
10.300 z³.
Zadanie Edukacja kultura doros³ych poch³onie z bud¿etu miasta
30.000 z³ otrzyma je Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Na zadanie Kutnowski ruch artystyczny i popularyzacja lokalnej
twórczo�ci prezydent przekaza³ 42.608 z³. Otrzymali je:
� Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej Promocja kutnow-
skiej rze�by i rêkodzie³a artystycznego w Polsce 9.008 z³,
� Regionalne Towarzystwo Muzyczne Udzia³ w zespo³u wokalnego
w Festiwalu Piosenki w Rimini 9.000 z³,
� Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej Kutnowski ruch arty-
styczny i popularyzacja lokalnej twórczo�ci 24.600 z³.
Dotacjami miasto wspiera te¿ wydawnictwa ksi¹¿kowe, muzyczne
i filmowe na kwotê 45.000 z³:
� Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej Przygotowanie
i publikacja wydawnictwa albumowego o Kutnie i jego miesz-
kañcach 12.000 z³,
� Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej Przygotowanie
i publikacja Kutnowskich Zeszytów Regionalnych tom 24 12.000 z³,
� Stowarzyszenie Grupa Przyjació³ od jutra Wydawnictwo
muzyczno-filmowe: rejestracja koncertu benefisowego z okazji
35-lecia Grupy Teatralnej od jutra 3.380 z³,
� Stowarzyszenie Jeste�my dla Was  Publikacja okazjonalnego
folderu SOSW nr 1 w Kutnie 6.150 z³,
� Polskie Towarzystwo Ró¿ane Biuletyn Ró¿e nr 4 Dodatek Spe-
cjalny Ró¿ane Kutno 11.470 z³.
25.000 z³ prezydent przekaza³ na koncerty rockowo-klubowe
(Kutnowski Bud¿et Obywatelski) Stowarzyszeniu Kutnowska
Ku�nia Kultury. Tyle samo, 25.000 z³, dostanie Towarzystwo Przy-
jació³ Ziemi Kutnowskiej na 1.000 ró¿ dla Kutna - sadzonki dla
mieszkañców i instytucji wykonanie zadania w KBO.
Trzy projekty (Zespo³u Pie�ni Tañca i Ziemi Kutnowskiej i Stowa-
rzyszenia Pomocy Laris) nie uzyska³y dotacji, a oferta ARRK S.A.
zosta³a odrzucona.

KULTURALNE DOTACJE
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Bêdzie to ciekawa perspektywa m³odych artystów kochaj¹cych to co robi¹
i zara¿aj¹cych t¹ pasj¹ wszystkich wokó³.

Pod patronatem �P¯K�

FASCYNUJĄCY PROJEKT

Serdecznie zapraszamy do �ledzenia naszych profili, na których równie¿
bêdziemy dzieliæ siê nasz¹ wiedz¹. Do zobaczenia 12 marca o godzinie
13.00 w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca. Tytu³ koncertu �Od klasyki po
rozrywkê, czyli #klasycznieznaczyzklasa.�

Karolina ¯ak � uczennica I LO im. gen. J.H. D¹browskiego

£ódzka spó³ka �Moje bambino� powsta³a w 2009 r. To producent
wyposa¿enia dla ¿³obków, przedszkoli, szkó³ i innych placówek
edukacyjnych. Aktualnie zatrudnia 600 osób w piêciu zak³¹dach
w Polsce (£ód�, Szczecinek, Mieroszów, E³k, a ostatnio w Kutnie)
i w spó³kach w Szwecji, Niemczech, Austrii, Czechach i S³owacji.
Jak twierdzi w �Dzienniku £ódzkim� prezes spó³ki, geograf
z wykszta³cenia Maciej Kapica: �Zak³ad w Kutnie zakupiony
i uruchomiony w ubieg³ym roku jeszcze nie osi¹gn¹³ za³o¿onej
mocy produkcyjnej�. (...) �Poza tym mamy tam jeszcze 16 tysiêcy
metrów kwadratowych do zagospodarowania� (...).
Ju¿ teraz w ofercie firmy �Moje bambino� jest a¿ 28 tysiêcy
profuktów!!! Poza granicami Polski firma wystêpuje pod nazw¹
INSGRAF. Prezes karierê korporacyjn¹ zaczyna³ w Mc Donald�s.

W poniedzia³ek, 24 lutego, w Kulturalnym Dworku przy ul. Narutowicza 20
mia³o miejsce spotkanie osób zaanga¿owanych w projekt �W³óczkersi�
polegaj¹cy na wyrobie czapek, szalików, rêkawic, bucików i skarpet we³-
nianych oraz ofiarowanie ich marzn¹cym dzieciom w Afganistanie. Akcja
prowadzona jest we wspó³pracy z Fundacj¹ Pomocy Humanitarnej
Redemptoris Missio. Koordynatorkami projektu s¹ gospodynie Kawiarenki
dla Seniora. W tej chwili trwaj¹ przygotowania do wysy³ki kolejnego trans-
portu ponad 200 wyrobów w³óczkowych.

WŁÓCZKERSI

Zapraszamy wszystkich chêtnych do udzia³u w akcji - mo¿na siê w³¹czyæ
poprzez wyrabianie czapek, rêkawic, szalików we³nianych, a tak¿e
poprzez samo dostarczanie we³ny lub gotowych wyrobów z we³ny do
gospodyñ Kawiarenki dla Seniora w Kulturalnym Dworku przy ul. Naru-
towicza 20.     Anna Olejniczak, foto: Stefania Szadkowska

Z serca p³yn¹ce wyrazy wspó³czucia
ca³ej Rodzinie

przedwcze�nie zmar³ego
�P.

Piotra Kaliñskiego
sk³ada

Redakcja �P¯K� i przyjaciele

MOJE BAMBINO

Bieg pamiêci
W NIEDZIELÊ, 1 MARCA, NA
TERENIE LASU W RACIBO-
ROWIE ODBY£ SIÊ BIEG
PAMIÊCI ¯O£NIERZY
WYKLÊTYCH �TROPEM

WILCZYM�.

W skarbonce WO�P:
143.363,34 z³
Ju¿ po raz 28 �zagra³a� w Kutnie
Wielka Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy
Jerzego Owsiaka. Kutnowski sztab
dokona³ ostatecznego rozliczenia
za 2020 r. Okaza³o siê, ¿e kutno-
wianie zasilili konto fundacji kwot¹
146.363,34 z³ote (w tym 20.659 z³
pochodzi z aukcji na serwisie Allegro).

Spotkanie z pos³em  RP
W Centrum Seniora w Kutnie
odby³o siê spotkanie z pos³em

Koalicji Obywatelskiej Dariuszem
Joñskim (zanym jako przewodni-
cz¹cy wojewódzkiego SLD w £odzi).

W Centrum Seniora
W �rodê, 4 marca o godz. 17:00, od-
bêdzie siê spotkanie z Ma³gorzat¹
Kidaw¹-B³oñsk¹, kandydatk¹ na
prezydetna RP.

Zimowa noc
Z 25 na 26 lutego 2020 r. spad³
wreszcie du¿y �nieg. Przykry³ na
bia³o wszystko. Dziwnie wygl¹da³y
przed domami przedwcze�nie roz-
winiête bazie i przbi�niegi. Minê³a
noc i sen prysn¹³. Wysoka, jak na
zimow¹ porê, temperatura zrobi³a
swoje. Bia³e czapy �niegu zosta³y
tylko na dachach samochodów
i gdzieniegdzie na trawnikach. To
by³a pierwsza i prawdziwa, zimowa
noc w Kutnie. Jak dotychczas
jedyna...

SPACERKIEM PO KUTNIE
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WIEŚCI
GMINNE

O PIÓRO STAROSTY

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W kategorii szkó³ podstawowych zwyciê¿y³a Weronika Gruszka z SP nr 9
w Kutnie, drugie miejsce zajê³a Iman Essa (tak¿e z SP nr 9), a trzecie
Alicja Wi�niewska z SP 1 w Kro�niewicach. W kategorii szkó³ ponad-
podstawowych zwyciê¿y³a Sandra £ukaszewicz z ZS nr 2 w Kutnie, przed
Juli¹ Antczak i Agat¹ Pakulsk¹ (obie z I LO w Kutnie). Pozostali uczest-
nicy otrzymali upominki oraz pami¹tkowe dyplomy. Nagrody wrêczy³a
dyrektor szko³y oraz przedstawiciele Powiatu Kutnowskiego: Wicestarosta
- Marek Jêdrzejczak oraz Iwona Kaca - Dyrektor Wydzia³u Edukacji
Kultury i Sportu. Konkurs by³ objêty Honorowym Patronatem Starosty
Kutnowskiego.

Bezalkoholowy bal
W sali weselnej, w podkutnow-
skich Zawadach, w nocy z 15
na 16 lutego, odby³ siê dziewi¹ty
Bezalkoholowy Bal Karnawa-
³owy z udzia³em oko³o 170
osób. Organizatorem by³ pro-
boszcz parafii �wiêtego Jana
Chrzciciela w Kutnie ksi¹dz
Miros³aw Romanowski.
�Expom� gór¹
W Jarocinie odby³ siê turniej
Agro. Startowa³o piêæ zespo-
³ów: �Expom� Kro�niewice,
Kransp Mod³y Kro�niewice,
Metaltech Mieros³awiec, Agros
Wroñscy, Ary K¹ty Wroc³aw-
skie. Zwyciê¿y³ �Expom�!
Najlepszym bramkarzem wy-
brano Gracjana Gradkowskiego
z tej dru¿yny.
Harcerski festiwal
W ¯ychliñskim Domu Kultury
odby³ siê 22 lutego Festiwal
Piosenki Harcerskiej �Powrót
do tradycji�. Wyst¹pi³o dziesiêæ
zespo³ów, a t¹ imprezê �piewa-
j¹co wygra³a Grunwaldzka
Gromada Zuchowa �Bajkowe
Skrzaty�.

W ostatnich kilku dniach na obszarze pó³nocnych W³och
(regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia
Romania, Lacjum) obserwuje siê rosn¹c¹ liczbê zaka¿eñ
koronawirusem SARS-CoV-2.

Je�li by³e� w Pó³nocnych W³oszech w ci¹gu ostatnich 14 dni i:
1) zaobserwowa³e� u siebie objawy, takie jak: gor¹czka,
kaszel, duszno�æ i problemy z oddychaniem to:
� bezzw³ocznie, telefonicznie powiadom stacjê sanitarno-
epidemiologiczn¹;
� lub zg³o� siê bezpo�rednio do oddzia³u zaka�nego lub
oddzia³u obserwacyjno-zaka�nego, gdzie okre�lony zostanie
dalszy tryb postêpowania medycznego.

2) nie zaobserwowa³e� u siebie wy¿ej wymienionych objawów,
to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli
codziennie mierz temperaturê cia³a oraz zwróæ uwagê na
wystêpowanie objawów grypopodobnych (z³e samopoczucie,
bóle miê�niowe, kaszel):
a) je¿eli po 14 dniach samoobserwacji nie wyst¹pi³y wy¿ej
wymienione objawy, zakoñcz kontrolê.
b) je¿eli w ci¹gu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wy¿ej
wymienione objawy to:
� bezzw³ocznie, telefonicznie powiadom stacjê sanitarno-
epidemiologiczn¹;
� lub zg³o� siê bezpo�rednio do oddzia³u zaka�nego lub
oddzia³u obserwacyjno-zaka�nego, gdzie okre�lony zostanie
dalszy tryb postêpowania medycznego.

3) mia³e� kontakt z osob¹ chor¹ lub zaka¿on¹ koronawirusem
SARS-CoV-2 to bezzw³ocznie, telefonicznie powiadom stacjê
sanitarno-epidemiologiczn¹.
Na chwilê obecn¹, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nad-
miernych dzia³añ typu kwarantannowanie osób powracaj¹-
cych z regionów Pó³nocnych W³och, odmawianie udzia³u
w zajêciach szkolnych oraz zamykanie szkó³.

Niezbêdne jest tak¿e przestrzeganie zasad higieny w tym: czêste
mycie r¹k wod¹ z myd³em, a je�li nie ma takiej mo¿liwo�ci, np.
podczas podró¿y, ich dezynfekcja �rodkiem na bazie alkoholu.
Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myæ rêce znajduje siê poni¿ej.
Ze wzglêdu na obecnie wysok¹ aktywno�æ grypy sezonowej
w krajach Pó³kuli Pó³nocnej nale¿y pamiêtaæ o zaszczepieniu siê
przeciw grypie sezonowej.

INFORMACJA
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH
Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)
Warszawa, 24.02.2020 r.

Iga Ko³aczyñska (r. 2007) - uczennica VI klasy SP nr 6 w Kutnie.
Judo trenuje od 6 lat w Uczniowskim Klubie Sportowym �Ippon�
MDK Kutno. Najwieksze sukcesy:
- II miejsce w Pucharze Polski Dzieci U-14 w Poznaniu (2019),
- V miejsce w Miêdzynarodowym Pucharze Polski �Baltic Judo
Cup� w Gdyni (2019),
- I miejsce (dwukrotnie w 2018 i 2019) w Miêdzynarodowym
Turnieju �Copernicus Cup� w Toruniu,
- I miejsce w Otwartych Miêdzynarodowych Mistrzostwach
Bydgoszczy (2019),
- I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Dzieci U-14 w Krakowie
(2018),
- III miejsce w Miêdzynarodowym Turnieju Ma³ego Mistrza
w Warszawie (1018).

ODNOSZĄ SUKCESY

Alicja Wojtczak (r. 2006) - uczennica VII klasy Szko³y Katolickiej
w Wierzbiu. Judo trenuje od 5 lat w UKS �Ippon� MDK Kutno.
Najwiêksze sukcesy:
- I miejsce w Miêdzynarodowym Pucharze Polski �Baltic Judo
Cup� w Gdyni (2019),
- II miejsce w Pucharze Polski Dzieci U-14 w Poznaniu (2019),
- I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Dzieci w Krakowie (2018),
- III miejsce (dwukrotnie w 2018 i 2019) w Miêdzynarodowym
Turnieju �Copernicus Cup� w Toruniu,
- I miejsce w Miêdzynarodowym Turnieju Ma³ego Mistrza
w Warszawie (2018).      /J.M.P./
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

7 marca 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

TADEUSZ CHMIELEWSKI
Z teki rysownika

Ro�nie zainteresowanie wydarzeniami KDK

PODSUMOWANIE 2019
Ca³y czas rozwijamy i wspieramy amatorski ruch teatralny w Kutnie.
W 2019 swoje 35-lecie obchodzi³a Grupa Teatralna �od jutra�. W ramach
wydarzenia wydano publikacjê �Grupa Teatralna, czyli teatr w Mie�cie
Ró¿. Próba opisu�. Miejsce mia³o 7 premier: �Komórkowe opowie�ci�
Teatru Puszek (re¿. Jadwiga Rzetelska), �MnieMaNie� Studia Teatral-
nego �Oj� (re¿. Dominika Staniszewska), �(Nie)poradnik. Wydanie
drugie poprawione� oraz �Znienacka� Grupy Teatralnej �od jutra� (re¿.
Dominika Staniszewska), �Pch³a Szachrajka� w ramach projektu Star-
szaki bawi¹ dzieciaki (re¿. Dominika Staniszewska), �Zemsta w nowej
ods³onie� oraz �Sk¹piec�(re¿. Jadwiga Kubiak) Kutnowskiego Teatru
Amatorskiego im. Aleksandra Fredry. Nasze grupy pojawi³y siê na
32 £ódzkim Przegl¹dzie Teatrów Amatorskich, gdzie zdoby³y du¿e
uznanie jurorów i co za tym idzie tak¿e nagrody: dwie indywidualne
nagrody aktorskie dla Mai Kondras i Klaudii Niewiadomskiej (za role
w spektaklu �(Nie)poradnik. Wydanie drugie poprawione�) oraz
nagrodê za oryginalna propozycjê teatru autorskiego dla Dominiki
Staniszewskiej.

Nowo�ci¹ by³a ta¿ inicjatywa organizowana we wspó³pracy z Stowa-
rzyszeniem UTW pn. Projekt Starszaki bawi¹ dzieciaki. W ramach
wspólnych dzia³añ powsta³a widowiskowa premiera �Pch³a Szachrajka�
w re¿yserii Dominiki Staniszewskiej. Spektakl ten zosta³ zagrany dla
kutnowskich dzieci przez seniorów. Projekt integrowa³ lokaln¹ spo³ecz-
no�æ, ale te¿ bawi³ i uczy³ bez wzglêdu na wiek.
Oferta wydarzeñ KDK zosta³a wzbogacona o nowy styczniowy projekt
pn. Festiwal na Faktach. W ramach Festiwalu go�cili�my Mariusza
Szczyg³a, Filipa Springera, Olgê Gitkiewicz, Martê Madejsk¹ i Wojciecha
Tochmana. Koordynatork¹ wydarzenia by³a Aleksandra Ko³odziejek,
wspó³pracownik KDK.
W 2019 roku zorganizowali�my 84 koncerty, w tym kilka wyj¹tko-
wych, np. koncert Czes³awa Mozila �Kiedy� to by³y �wiêta�, który
w³a�nie w Kutnie, w CTMiT zainaugurowa³ swój projekt �Grajkowie
przysz³o�ci�. W koncercie bra³a udzia³ m³odzie¿ z sekcji wokalnej MDK
oraz muzycy z Kutna i KDK. Towarzysz¹ca projektowi p³yta zosta³a
nominowana do Fryderyków w kategorii Muzyka dzieciêca/m³odzie-
¿owa. Wyj¹tkowym by³ równie¿ koncert Dawida Podsiad³o. Dziêki
naszym staraniom Kutno sta³o siê punktem na trasie koncertowej naj-
wiêkszych polskich gwiazd polskiej sceny muzycznej. Koncert odby³ siê
w dniu 11.04.2019, a bilety na wydarzenie sprzeda³y siê w ci¹gu 3 minut.
W 2019 Kutno sta³o siê miastem stand-upu i to nie tylko za spraw¹
realizacji projektu KBO. Po raz pierwszy go�cili�my s³ynnego stand-
upera Rafa³a Paczesia. Ponadto na scenie KDK wyst¹pili Abelard Giza,
Kacper Ruciñski, £ukasz Lotek Lodkowski.

W 2019 zorganizowali�my 13 wystaw, w Galerii �Okno na Sztukê�
oraz w CTMiT. Wyj¹tkow¹ wystaw¹ by³a niew¹tpliwie prezentacja prac
Zdzis³awa Beksiñskiego �Od fotografii do fotomonta¿u komputerowego�,
sk³adaj¹c¹ siê z 62 fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego
w Sanoku. Bardzo pozytywnie zosta³a przyjêta wystawa Haliny Kamiñ-
skiej, kutnianki, która zaprezentowa³a dorobek swojego ¿ycia w KDK.
Z okazji 30 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. zorganizowali�my
niezwyk³y plenerowy koncert pn. Kocham Wolno�æ, wyst¹pili: Ch³opcy
z Placu Broni, Ró¿e Europy, Kamil Bednarek. Do³¹czyli�my do ogól-
nopolskich obchodów rocznicy.
W roku 2019 r. zrealizowali�my ³¹cznie ponad 450 wydarzeñ m.in.:
4 festiwale, 7 imprez plenerowe, 84 koncerty, 74 spektakle teatralne
(w tym 19 spektakli kutnowskich teatrów amatorskich), 37 spektakli
dla dzieci (w tym 5 spektakli kutnowskich teatrów amatorskich),
36 spotkañ, 37 warsztatów, 13 wystaw, 6 wystêpów kabaretowych,
15 konkursów, 12 imprez filmowych.
Poza wprowadzonymi nowo�ciami, kontynuowali�my projekty, które
sprawdzi³y nam siê w latach ubieg³ych - w�ród nich znajduj¹ siê takie

Poza wydarzeniami artystycznymi Kutnowski Dom Kultury realizowa³
swoje najwa¿niejsze cele statutowe poprzez zajêcia edukacyjne i arty-
styczne w ramach dzia³alno�ci sekcji teatralnych, plastycznych, tanecz-
nych, szycia czy bryd¿a sportowego.
Kino Kutnowskiego Domu Kultury prowadzi³o sta³¹ dzia³alno�æ; seanse
od pi¹tku do �rody. Rok 2019 obfitowa³ w filmowe hity, które przyci¹-
gnê³y do kina KDK widzów w ka¿dym wieku. Ilo�æ seansów w Kinie
Kutnowskiego Domu Kultury w 2019 wynios³a 1.176 (w tym: europej-
skie - 224, polskie - 336, pozosta³e - 616) co da³o nam wynik 56.922
widzów w Kinie KDK oraz 933 widzów w CTMiT! (na podstawie
ilo�ci sprzedanych biletów kinowych). Zanotowali�my 8% wzrost do
2018 r. przy 1% wzro�cie w sprzeda¿y biletów w Polsce.
W Kinie Kutnowskiego Domu Kultury realizowane by³y równie¿
pokazy filmów dla placówek szkolno-wychowawczych (filmy z pakie-
tem edukacyjnym) oraz projekty filmowe takie jak: Walentynki w Kinie,
Wachlarz sztuki w Kinie KDK � cykliczne pokazy (raz w miesi¹cu)
filmów dokumentalnych � malarstwo, teatr, muzyka czyli wielka sztuka
na ekranie, Dzieñ Matki, Dzieñ Dziecka, Kultowe poranki w ramach
imprezy 8 Majówki ze Stanis³awem Barej¹. W Centrum Teatru, Muzyki
i Tañca natomiast: Kinematograf dla Malucha, Kino z muzyk¹ na ¿ywo,
Short Waves On Tour, Euroshorts w Pigu³ce.

GARDENIA 2020

W dniach 13-15 lutego przedstawiciele Miasta Kutno i Kutnow-
skiego Domu Kultury odwiedzili Miêdzynarodowe Targi Ogrodnicze
Gardenia w Poznaniu i zaprezentowali swoje stoisko w ramach
Areny Krajobrazu. Dziêki owocnej wspó³pracy z Fundacj¹ Fractal,
Kutno mia³o do dyspozycji kilkadziesi¹t metrów kwadratowych
powierzchni wystawienniczej gdzie ulokowa³o swój pawilon oraz
ró¿an¹ pergolê. Czterometrowa pergola zosta³a wype³niona pach-
n¹cymi ró¿ami od Parfum Flower Company, które zaaran¿owali
mistrzowie bukieciarstwa z Kwiaty&Miut.
Kutno bra³o udzia³ w panelu pt. Zieleñ Miejska w Strategii
Promocji Miast. Weronika Lenarczyk, która reprezentowa³a
Kutno, przedstawi³a dzia³ania jakie prowadzi Kutno w zakresie
wdra¿ania za³o¿eñ przyjêtej w 2011 roku marki miasta - Kutno
- miasto ró¿. W panelu uczestniczyli: Fried Nielsen � Attaché
Kultury Ambasady Niemiec w Warszawie - Ogrody polsko-
niemieckie w Warszawie, Wies³aw Pardyka - Burmistrz Na³êczowa,
Katarzyna Kierzek-Koperska - Zastêpca Prezydenta Miasta
Poznania, Robert Kazimierczak - Zastêpca Burmistrza Jarocina
oraz Monika Dr¹g - Kierownik dzia³u Ogrodów Zamku Królew-
skiego w Warszawie.
Odwiedzaj¹cy nasze stoisko mogli wykonaæ sobie zdjêcie w ró¿anej
fotobudce. Po targach spacerowa³a Królowa Ró¿, która zaprasza³a
na Piknik w�ród Ró¿ i 46. �wiêto Ró¿y Kutno 2020. 
Na stanowisku zapachowym wraz z Polskim Towarzystwem
Ró¿anym prezentowali�my 9 odmian ró¿ pachn¹cych. Najbardziej
podoba³a siê krwi�cie czerwona Lady Killer o bardzo intensyw-
nym zapachu.

Miasto Kutno by³o partnerem Konkursu Zieleñ w Mie�cie organi-
zowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów.
Efektem konkursu jest stworzenie koncepcji zagospodarowania
terenu Kutna pomiêdzy ul. 1 Maja a Mickiewicza. Zwyciêska kon-
cepcja Pani Karoliny Markowskiej (PLANTOTEKA) zaowocuje
tzw. parkiem kieszonkowym, który ma w najbli¿szym czasie
powstaæ w Kutnie.

W sobotê odby³y siê warsztaty florystyczne pt.: I love Kutno,
w trakcie których mo¿na by³o wykonaæ bi¿uteriê i ozdoby z mo-
tywem ró¿y. Nasze stanowisko odwiedzi³y tysi¹ce osób z bran¿y
ogrodniczej oraz wielu pasjonatów sztuki ogrodowej.
Targi by³y wspania³¹ okazj¹ do umocnienia wizerunku Kutna jako
ró¿anego centrum Polski oraz pozyskania nowych kontaktów, które
na pewno pozytywnie wp³yn¹ na rozwój kutnowskich wydarzeñ
ró¿anych.

wydarzenia, jak: Festiwal Frankofonii, Cykl �Miêdzy s³owami�,
Poranek Teatralny dla dzieci, Poranek Muzyczny dla dzieci, Kine-
matograf dla malucha, Kutnowska Majówka (w tym: Majówka
z Barej¹, Festiwal Foodtrucków), Piknik w�ród Ró¿, Konfrontacje
Ró¿nych Form Tanecznych, Przegl¹d Teatrów Dzieciêcych i M³o-
dzie¿owych �£apa�, Festiwal Nowe Media Nowe Brzmienia, Festi-
wal Z³oty �rodek Poezji, Festiwal Ognia Fireproof, Festiwal �wiat
Muzyki Muzyka �wiata, Eksplozja Kolorów, Letni Festiwal
Muzyczny, �wiêto Ró¿y, Kutnowskie Spotkania Teatralne, Ogólno-
polski Festiwal Jeremiego Przybory Stacja Kutno, Niebieskie
Miko³ajki, Wigilia Miejska przed Ratuszem, Sylwester miejski przed
Ratuszem.
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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

Z innych szpalt

Różnice
Mimo podesz³ego wieku dziwiæ siê nie przestajê
zmiennej Polaków naturze.
Gdy w Ojczy�nie co� dobrego siê udaje,
niebawem potrafimy to zburzyæ.

Orkiestrê �wi¹tecznej Pomocy rodacy wspieraj¹ hojnie.
Bior¹ w niej udzia³ spo³eczne sztaby liczne.
Jednak Owsiaka krytykuj¹ persony dostojne,
z³o�liwo�ci nie szczêdz¹ osoby publiczne.

O wyborze do Parlamentu ilo�æ g³osów decyduje.
Z wyboru nie warto zbyt wcze�nie siê cieszyæ.
Gdy aparat w³adzy wyniku nie akceptuje,
na pewno ze z³o�liwymi represjami po�pieszy.

Senatorem wybrano profesora medycyny.
Mimo i¿ przeciwnik rz¹dz¹cych nikomu nie wadzi³.
Gdy marsza³kiem zosta³, znalaz³y siê przyczyny
oskar¿eñ, ¿e etykê lekarsk¹ zdradzi³.

¯e mamy ró¿ne pogl¹dy wiadomo.
Najwy¿sze autorytety opluwamy dok³adnie.
Nie przeno�my jednak polityki do ka¿dego domu.
Ró¿ni¹c siê, spróbujmy ró¿niæ siê ³adnie.

Kazimierz Ci¹¿ela

Kto w Kutnie nie by³, ten mo¿e nie wiedzieæ, ¿e to miasto lideruje
w Polsce pod wzglêdem zatrudnienia doros³ych osób (na tysi¹c
mieszkañców). Wi¹¿e siê to przede wszystkim z prac¹ kobiet. S¹
dziedziny, m.in.: handel, o�wiata, s³u¿ba zdrowia, ksiêgowo�æ,
które s¹ zdecydowanie sfeminizowane. Tak¿e one dominuj¹
- w�ród bezrobotnych. Za to biznes i przemys³ (poza farmacj¹)
to kutnowskie, mêskie zawody. Tak¿e w³adza broni siê przed
paniami. Jedna pos³anka Paulina Matysiak wiosny nie czyni!
Podobnie jak bryluj¹ca w�ród miejskich rajców wiceprzewodni-
cz¹ca Ewa Rzymkowska z PiS. Pani Ewa zawodowo kieruje
Biurem Poselskim pos³anki Joanny Lichockiej, aktualnie najs³aw-
niejszej w Polsce dziennikarce i pos³ance. I pomy�leæ, co mo¿e
zdzia³aæ jeden palec! Swoj¹ drog¹ jestem normalnym mê¿czyzn¹,
wiêc i tej pani przekazujê z okazji �wiêta Kobiet najlepsze ¿yczenia.
Ale, kto wie dok¹d dojd¹ w swych dzia³aniach kobiety!? Przecie¿
nawet najnowsza historia miasta uczy, ¿e by³a ju¿ nawet kutnow-
ska senator RP Aleksandra Koszada!!!. Tak¿e w Starostwie aktu-
alnie rz¹dz¹ mê¿czy�ni, ale starostami kutnowskimi by³y ju¿
panie: Dorota D¹browska (dzi� �w³adczyni� D¹browic z du¿ymi
aspiracjami) i Miros³awa Gal-Grabowska. £¹cznie ju¿ trzema gmi-
nami (�Na dobre i na z³e�) rz¹dz¹ kobiety (i to tward¹ - mêsk¹
rêk¹)! Za� Czytelnicy co i rusz przypominaj¹, ¿e niewiasty s¹ ju¿
w awangardzie przemian. I dlatego

W ICH �WIÊTO SK£ADAMY NASZYM PANIOM
NAJLEPSZE, NAJSERDECZNIEJSZE

I NAJSZCZERSZE ¯YCZENIA!
Bo jak¿e niewielu i z panów pamiêta, ¿e dwa dni pó�niej, 10 marca,
obchodzimy inne �wiêto

Czterdziestu Mêczenników!
Na cze�æ tych, co to wybrali siê �wiêtowaæ 8 marca, a wrócili do
domu dwa dni - po czasie!!!

Z wyrazami szacunku - Andrzej Stelmaszewski

Ju¿ 30 raz bankowi specjali�ci rynków rolnych oceniali jak bêd¹
kszta³towaæ siê ceny surowców rolnych. Wp³yw na to maj¹ i takie
problemy jak: chiñski koronowirus, po¿ary w Australii niszcz¹ce
uprawy oraz nasze opcje: afrykañski pomór �wiñ i grypa ptaków.
Wed³ug prognoz cukier podro¿eje jeszcze w kwietniu (ze sta³¹
tendencj¹ wzrostow¹). Ptasia grypa trafi³a ju¿ do Niemiec, ale z³e
skutki z³agodzi³o wykrycie jej na Ukrainie i zatrzymanie importu
z tego kraju do UE miêsa drobiowego. Z kolei ceny mleka podbi-
jaj¹ m.in. po¿ary w Australii i susza w Nowej Zelandii. Ceny
wieprzowiny w grudniu ubieg³ego roku osi¹gnê³y poziom 6,3 z³
za kilogram, czyli najwy¿szy od II po³owy 2013 r. Uff! Masz babo
placek!
Pozytywna informacja!? Unia Europejska porozumia³a siê z Wiet-
namem i umowa wejdzie w ¿ycie oko³o pó³rocza. Wiêc c³a m.in.
na wo³owinê znikn¹ po trzech latach, na produkty mleczarskie po
piêciu, a na przetwory spo¿ywcze po siedmiu latach. To ju¿ 35
porozumienie o preferencyjnym traktowaniu handlu. Pozostaje
jeszcze np. Australia i Nowa Zelandia. Pañstwa, z którymi ju¿ s¹
negocjowane �swobody� cenowe... Ale porozumieñ nie ma (i chyba
d³ugo nie bêdzie) z Chinami i USA. Masz babo placek!
Rozpocz¹³ siê nabór wniosków o pomoc finansow¹ zwi¹zan¹
z likwidacj¹ stad trzody chlewnej w regionach objêtych afrykañ-
skim pomorem �wiñ (ASF). Od Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa mo¿na otrzymaæ do 60 tysiêcy z³otych. Póki
co, pog³owie �wiñ w Polsce liczy 11,2 mln sztuk, w tym 1/3 ¿yje
w Wielkopolsce. Masz babo placek! Polska zmaga siê z epidemi¹
ASF ju¿ 6 lat! Od pocz¹tku roku wykryto ju¿ 145 przypadków
choroby u dzików. Wystarczy za komentarz. Masz babo placek!

Nowa Huta, zdaniem brytyjskiego �Guardiana�, nale¿y do 10 najlepszych
dzielnic w Europie. Zwrócono uwagê m.in. na to, ¿e jest tam du¿o zieleni,
a mieszkania s¹ niedrogie. Wyró¿niono te¿ �ródmie�cie we Wroc³awiu.
O 157% w ci¹gu roku wzros³a moc dzia³aj¹cych w Polsce instalacjo foto-
woltaicznych o mocy 1300 MW. Szacowany koszt inwestycji w fotowol-
taikê w 2019 r. wyniós³ ok. 2,5 mld z³.
Spada liczba ludno�ci w Polsce. Na koniec 2019 r. by³o nas 38,4 mln,
czyli o 28 tys. mniej ni¿  w 2018 r. (GUS). Liczba urodzeñ by³a o 35 tys.
ni¿sza od liczby zgonów.
14,5 mld z³ deficytu ma bud¿et, który rz¹d og³osi³ jako zrównowa¿ony.
Sztuczkami ksiêgowymi dziurê bud¿etow¹ poupychano w funduszach
celowych, które s¹ poza bud¿etem centralnym. Przede wszystkim w Soli-
darno�ciowym Funduszu Wsparcia Osób Niepe³nosprawnych.
Vera Jourova, wiceszefowa Komisji Europejskiej: Polska reforma (s¹dów)
jest dokonywana za pomoc¹ ³omu.           �Der Spiegel�
Aleksander Hall o Jaros³awie Kaczyñskim: S¹dzi, ¿e prêdzej czy pó�niej
uzyska woln¹ rêkê w urz¹dzaniu Polski na swoj¹ mod³ê.
W wyniku reformy rolnej do koñca lat 40 rozdzielono 6 mln ha ziemi. Jej
beneficjentami by³o ponad milion rodzin.

Przegl¹d Nr 8 (1050), 17-23.02.2020 r.
Japonia zbuduje sobie ponad 20 elektrowni wêglowych.

Polityka nr 8 (3246). 19.02-25.02.2020 r.
Ro�nie liczba przetwórni ¿ywno�ci ekologicznej. Z 312 w 2012 r. do 992
w 2019 r.
1,3 mln Polaków ma d³ugi wobec ZUS. £¹czna kwota to 32 mld z³.
�redni wiek auta sprowadzanego w ramach prywatnego importu siêga
prawie 12 lat. W 2019 r. �ci¹gniêto do Polski ponad 1 mln takich samo-
chodów, 45% ma silniki Diesla.
4,4% wynosi³a inflacja w styczniu br. (dane GUS) i jest najwy¿sza od
o�miu lat.
Z 80 zrejestrowanych partii tylko 60 prowadzi jak¹� dzia³alno�æ. £¹cznie
do partii nale¿y 241 tys. cz³onków. Tylko osiem partii ma przychody
powy¿ej 1 mln z³.
Prof. Beata £aciak, socjolo¿ka: W Polsce cz³owiek informuj¹cy o niepra-
wid³owo�ciach jest nadal uwa¿any za ptaka, który kala w³asne gniazdo.

�Tygodnik Powszechny�
B³a¿ej Spychalski o Michale Dworczyku: Jak pañstwo widzicie, minister
Dworczyk jeszcze wiele musi sie nauczyæ.
Piotr Gadzinowski o Joannie Lichockiej: W 2019 r. zarobi³a 317 tys. z³,
a warto�æ jej nieruchomo�ci, mieszkañ i dzia³ek przekracza 4,3 mln z³.
Jakub Zulczyk o koñcu �wiata: Nie bêdzie ¿adnej apokalipsy, ¿adnego
Mesjasza. Nienawi�æ nas zniszczy.
Ludwik Dorn o zasadzie Jaros³awa Kaczyñskiego: Niewa¿ne, czy osoby,
które wsadzamy na ró¿ne stanowiska s¹ kompetentne. Wa¿ne, ¿eby by³y
lojalne.           Przegl¹d Nr 9 (1051) 24.02-1.03.2020 r.

Jest takie święto
8 marca nie zaznaczono na czerwono w kalendarzu.
Pewnie to kiedy� naprawi¹ kobiety,
bowiem ich �wiêto to dzieñ wielkich wydarzeñ.
Nie zawsze tylko radosnych, niestety.

Jest jeszcze wiele miejsc na �wiecie,
gdzie nie wiedz¹, ¿e istnieje �wiêto Kobiet.
Gdzie niewiele praw jest przyznanych kobiecie,
a ciemna zas³ona to sta³y strój na g³owie.

Liczniejsza i piêkniejsza czê�æ ludzkiej spo³eczno�ci,
bez w¹tpienia wywalczy kiedy� swoje prawa.
Tymczasem niechaj na ustach naszych pañ u�miech go�ci.
Polskim kobietom bijmy nale¿ne brawa.

Szanowne Panie: panny, mamy, babcie,
przyjmijcie ¿yczenia od mêskiej populacji.
Zrzuæcie w tym dniu domowe kapcie,
za³ó¿cie eleganckie szpilki do uroczystej kolacji.

Niechaj Dzieñ Kobiet, niezale¿nie od pogody,
stanie siê dniem gor¹cej w kalendarzu daty,
dniem serdecznych, szczerych ¿yczeñ szczególnej urody.
Podwójne ¿yczenia niech dostan¹ solenizantki Beaty!

Kazimierz Ci¹¿ela

Prezydent Duda w Turku: S³yszê i widzê w wielu miejscach, bo przecie¿
te¿ p³acê rachunki w domu, w Krakowie za mieszkanie, w którym mieszka
nasza córka, ¿e rosn¹ ceny. No, proszê pañstwa, rosn¹. Ale chcê pañstwa
uspokoiæ, wiele z nich ro�nie tylko przej�ciowo. (...)
(...) Wzrost cen w Polsce jest jednym z najwy¿szych w Unii Europejskiej.
W styczniu 2020 roku ceny w Polsce wzros³y o 3,8% w porównaniu
z poprzednim rokiem - poda³ Eurosat. Obok Czech to trzeci najwy¿szy
wynik w�ród pañstw Unii Europejskiej.
Inflacja w styczniu 2020 r. wynios³a 4,4,% - podaje GUS. To najszybszy
wzrost od grudnia 2011 r. Jak przestrzegali ekonomi�ci, ceny wzros³y
z powodu kumulacji ró¿nego rodzaju op³at wywo³anych m.in. podwy¿k¹
p³acy minimalnej i rosn¹cymi cenami energii oraz us³ug. Wp³yw mia³a
równie¿ wci¹¿ dro¿ej¹ca ¿ywno�æ. (...) businessinsider.com.pl
Niestety, zdaniem ekspertów ju¿ i tak rekordowo wysokie ceny wkrótce
znów poszybuj¹ w górê. Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Klimatyczne anomalie
Tak ju¿ jest od kilku lat,
¿e siê spl¹ta³y pory roku.
Zima nie pamiêta mro�nych dat,
ziemi brakuje �nie¿nego uroku.

Ciep³olubni s¹ zadowoleni,
¿e zimowe kurtki w szafie.
Czasem tylko lekko zakatarzeni,
gdy deszcz o szyby kapie.

Za ogrzewanie mniej zap³acimy,
co oszczêdzania sprawia wra¿enie.
A tak naprawdê sta³y brak zimy
powinien budziæ wrêcz przera¿enie.

Globalne ocieplenie rodzi skutki tragiczne,
w niektórych rejonach susze i upa³y.
Wzrost poziomu mórz i powodzie liczne.
Oby nowym potopem �wiata nie zala³y.

Trzeba by�my pamiêtali na co dzieñ,
¿e wszystkie zmiany zale¿¹ od ludzi.
Przestañmy krzywdê wyrz¹dzaæ przyrodzie.
Najwy¿szy czas prawdziw¹ troskê o ziemiê obudziæ!

Kazimierz Ci¹¿ela

Czytelniczy Hyde Park

ZAKLINACZ!?
Polska polityka jest zainfekowana od lat. Przyk³adów uci¹¿liwej
infekcji jest mnóstwo i by³y one wdziêcznym tematem wielu
komentarzy i wcze�niejszych felietonów. W ostatnich tygodniach
kr¹¿y nad �wiatem gro�ny wirus zwany koronawirusem. Zagro¿enie
powsta³o w Chinach i szybko zbli¿a siê do Polski. Chiñczycy s¹
wielkim i pracowitym narodem. W IX wieku wymy�lili proch,
a w czasach nowo¿ytnych, po niszcz¹cej naród rewolucji kulturalnej,
przyst¹pili do gruntownej i skutecznej modernizacji kraju. Dzisiaj
chiñska gospodarka i handel nale¿¹ do najsilniejszych na �wiecie.
Tam wszystko jest ogromne jak Wielki Mur. Niestety, kilkana�cie
tygodni temu wielkie Chiny da³y wielkie zagro¿enie dla naszego
zdrowia. Ponad 80 tysiêcy zara¿onych wirusem i ponad 3 tysi¹ce
ofiar �miertelnych jest efektem tej epidemii, która idzie w �wiat
w tempie bolidu Formu³y 1. W Polsce do pi¹tku, 28 lutego, na szczê-
�cie nie odnotowano przypadków zara¿enia, co oczywi�cie nie ozna-
cza, ¿e w przysz³o�ci do nas nie trafi. Zapewne trafi i zainfekuje,
tak samo jak wcze�niej trafi³y inne wirusy i zainfekowa³y naszych
polityków. Wirusy krêtactwa, g³upoty i mitomani s¹ nam dobrze
znane. Niestety, zagro¿enie koronawirusem sta³o siê w Polsce przed-
miotem gry politycznej. Rz¹dz¹cy twierdz¹, ¿e jeste�my na wirusa
przygotowani i siê nie damy. Opozycja twierdzi dok³adnie odwrotnie
i krytykuje w³adzê za brak przygotowania. Strony walki politycznej
ponownie przyst¹pi³y do zwarcia i tylko patrzeæ, jak kto� kogo�
ugryzie w rêkê albo poka¿e �rodkowy palec. Krajobraz polskiej
polityki jest barwny i i urozmaicony, wiêc równie¿ urzêduj¹cy pre-
zydent uczestnicz¹cy w kampanii wyborczej postanowi³ w³¹czyæ
siê w dzia³anie. Prezydent zaproponowa³, by marsza³ek Sejmu zwo-
³a³a specjalne posiedzenie izby ni¿szej w celu uzyskania informacji
rz¹dowej na temat przygotowania Polski do walki z koronawirusem.
Pomys³ prezydenta nie jest trafiony i nale¿y do kategorii �mieszno-
smutnych. Lepiej niech Sejm zajmie siê tworzeniem dobrego prawa,
bo z tym ma du¿e problemy. Póki co, informacja na temat korona-
wirusa jest wystarczaj¹ca. Minister Zdrowia oraz G³ówny Inspektor
Sanitarny na czêstych konferencjach prasowych informuj¹ media
i spo³eczeñstwo o aktualnym stanie rzeczy. Przekazywana jest rów-
nie¿ wiedza jak mamy siê zachowywaæ w stanie potencjalnego
zagro¿enia. Z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa, granicz¹cego z pew-
no�ci¹, pisz¹c felieton w pi¹tek wieczorem postawiê tezê, ¿e posie-
dzenie Sejmu w poniedzia³ek, 2 marca, bêdzie aren¹ kolejnego boju
rz¹dz¹cych i opozycji. Pos³owie bêd¹ waliæ siê na odlew, podobnie
jak wytrawny bêbniarz wali w bêben. Komu� puszcz¹ nerwy, kto�
kogo� obrazi i bêdzie tak jak zawsze, czyli bêdzie �mieszno i straszno.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

WIRUSY

Muzeum Regionalne w Kutnie pozyska³o �rodki finansowe pozostaj¹ce
w dyspozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dwa
z³o¿one wnioski grantowe zosta³y rozpatrzone pozytywnie.
W ramach pierwszego programu: Kultura ludowa i tradycyjna realizowane
bêdzie zadanie zatytu³owane �Mistrz tradycji�. Koordynatorka i autorka
projektu, Sylwia Kacalak, stworzy przestrzeñ miêdzypokoleniowej
wymiany, w której mistrz � uznany kutnowski rze�biarz Antoni Kamiñski -
przeka¿e wiedzê i umiejêtno�ci grupie wychowanków Placówki Opiekuñczo-
Wychowaczej �Têcza� w Kutnie. Dziesiêæ osób, które przynale¿¹ do ko³a
plastycznego �Misz � Masz�, we�mie udzia³ w szkoleniu, warsztatach
prowadzonych przez artystê. Zadanie zosta³o dofinansowane w 100%.
Drugie zadanie w cyklu dwuletnim, które otrzyma³o dotacjê w kwocie
122.300,00 z³ �Kutno. Powstanie i rozwój ma³ego o�rodka miejskiego
w ujêciu interdyscyplinarnym�, nale¿y do obszaru �Ochrona zabytków
archeologicznych 2020�. Programem zarz¹dza Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa. Celem projektu jest ca³o�ciowe, interdyscyplinarne opracowa-
nie badañ archeologicznych i historycznych, prowadzonych w latach 1990-
2019, które objê³y swym zasiêgiem znaczn¹ czê�æ historycznego miasta
(m.in. królewski pa³ac podró¿ny Augusta III Wettina, rynek Starego Miasta,
Ratusz, Rynek Zduñski) i ich prezentacja w planowanej polsko-angiel-
skiej publikacji ksi¹¿kowej. Oprócz wydawnictwa dofinansowanie obej-
muje konserwacjê kilkuset zabytków archeologicznych, które bêdzie
mo¿na ogl¹daæ w nowo otwartym kompleksie muzealnym. Uzyskanie
dotacji by³o mo¿liwe dziêki wspó³pracy z dr. in¿. Arturem Ginterem.
Uzyskane z Ministerstwa �rodki pozwol¹ naszemu muzeum na realizacjê
nowatorskich, ciekawych i potrzebnych projektów. Warto tak¿e podkre-
�liæ, i¿ nasze pomys³y zosta³y dostrze¿one i wy³onione  z kilkuset innych
projektów, z³o¿onych przez instytucje kulturalne z ca³ej Polski.

MINISTERIALNY BENEFICJENT
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Wystawa zosta³a zadedykowana cz³onkowi TMH¯, �p. Jerzemu
Banasiakowi (1933-2018), cz³owiekowi o ogromnej wiedzy
o ̄ ychlinie, bogatej osobowo�ci i wysokiej kulturze osobistej. By³
autorem ksi¹¿ki pt. �Mleczarnia w ¯ychlinie�, wielokrotnie pro-
wadzi³ wycieczki po ¯ychlinie i doskonale zna³ miasto oraz jego
historiê. Otwarcia wystawy dokona³a ¿ona El¿bieta Banasiak.
Wystawa w ¯DK by³a czynna w dniach 3-10 grudnia 2019 r.
Dziêki nauczycielom, wspó³pracuj¹cym z Towarzystwem Mi³o-
�ników Historii ¯ychlina, nasza wystawa zyska³a drugie ¿ycie.

W grudniu 2019 r. zostali�my poproszeni o wypo¿yczenie jej do
Szko³y Podstawowej w Grabowie, gdzie opiekê nad ni¹ sprawowa³a
Agnieszka Karolak. W styczniu na pro�bê Agnieszki Sidwa anty-
ramy ze zdjêciami powêdrowa³y do Zespo³u Szkó³ nr 1 w ̄ ychlinie.
W lutym ogl¹dali j¹ uczniowie i nauczyciele Szko³y Podstawowej
nr 2, gdzie przejê³a j¹ Marlena Lewandowska. Przez kilka dni by³a
wystawiana w Gminnym Centrum Promocji i Informacji Urzêdu
Gminy w ¯ychlinie, by podczas kolejnej sesji Rady Miasta mogli
j¹ obejrzeæ radni i so³tysi. Aktualnie wystawê ogl¹daj¹ uczniowie
Spo³ecznej Szko³y Podstawowej w Or¹tkach, dok¹d zabra³a j¹
dyrektor Sylwia Sobierañska. Jeste�my bardzo zadowoleni, ¿e
dziêki takiej owocnej wspó³pracy z za³o¿enia jednorazowa
wystawa ¿yje drugim ¿yciem. Czekamy na nastêpne zaproszenia.

Prezes Towarzystwa Mi³o�ników Historii ¯ychlina
Anna Wrzesiñska

DRUGIE ŻYCIE WYSTAWY
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Wystawê zrealizowano dziêki programowi Fundacji Tesco Polska
�Decydujesz, pomagamy�, w projekcie pt: �Fotograf ¯ychlina �
zawodowiec czy pasjonat?� Ukaza³a nasze miasto w listopadowej
aurze z ró¿nych perspektyw. Publicznie zosta³o ukazane 70 zdjêæ,
w tym kilka panoramicznych, ale na jej u¿ytek cz³onkowie TMH¯:
Maria Misztal, Anna Wrzesiñska, Ryszard Zimny i Miros³aw
Zomerfeld wykonali ponad 300 zdjêæ. Wszystkie zdjêcia zosta³y
nagrane na p³yty. Otrzymali je: burmistrz Grzegorz Ambroziak,
wiceburmistrz Zbigniew Ga³¹zka. Zosta³y te¿ przekazane dla
¯ychliñskiego Domu Kultury. Poza antyramami ze zdjêciami
zaprezentowany zosta³ te¿ aktualny plan ¯ychlina, by zwiedzaj¹cy
mogli odnale�æ na nim dan¹ ulicê. Zosta³ te¿ stworzony folder
z wystawy.
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By³ pogodny, jesienny wieczór 1947 roku. Jaki to by³ dzieñ nikt
z obecnie ¿yj¹cych nie pamiêta. Pó�nym wieczorem kilku wêdkarzy
zrzeszonych w ró¿nych ko³ach Towarzystw Wêdkarskich: W³o-
c³awka, Torunia, Aleksandrowa Kujawskiego i £owicza, a zamiesz-
ka³ych na terenie Kutna, wyznaczy³o sobie spotkanie w oficynie
posesji przy ul. Sienkiewicza 35, w pomieszczeniu cukierni sta-
nowi¹cej w³asno�æ kol. Kazimierza Petrynowskiego. W³a�ciciel
pe³ni³ honory gospodarza. W�ród zebranych powa¿ni, stateczni
obywatele miasta Kutna: Kazimierz Maku³a - ówczesny oficer
Wojska Polskiego, Józef Sikorski - kier. Refer. Kadr Stacji Kutno,
Dyonizy Jaworski - g³. ksiêgowy m³yna �Spo³em�, Józef Kaw-
czyñski - urzêdnik Zak³adów Miêsnych, Jan Nowak - urzêdnik
Izby Skarbowej, Piotr Nowak - mistrz cholewkarski, Stanis³aw
Bajda - mistrz krawiecki, Tadeusz Pasternak - kier. Zak³adów
Miêsnych, Leon Borowicz - w³a�ciciel warsztatu rzemie�lniczego,
Zdzis³aw Radzymirski - kasjer PKP, Józef Ku�niarz - w³a�ciciel
zak³adu �lusarskiego, Julian ̄ ó³towski - urzêdnik skarbowy, Wac³aw
Marynowski - w³a�ciciel drogerii, Franciszek Aulich - kierownik
poci¹gu, Jerzy Paszkowski - urzêdnik skarbowy, Franciszek Mie-
lecki - urzêdnik Fabryki �Kraj�, Kazimierz Petrynowski - w³a�ciciel
cukierni. My�l¹ przewodni¹ spotkania by³o zorganizowanie
samodzielnego ko³a wêdkarskiego na terenie Kutna. Do chwili
pamiêtnego spotkania poszczególne grupy wêdkarzy mia³y swoich
³¹czników za³atwiaj¹cych wszystkie sprawy formalne i op³aty
w okolicznych miejscowo�ciach stanowi¹cych siedziby Towarzystw
Wêdkarskich. Na spotkaniu tym postanowiono, ¿e w pocz¹tkach
przysz³ego roku nast¹pi ponowne spotkanie kolegów w mo¿liwie
poszerzonym gronie.
Wczesn¹ wiosn¹ 1948 roku spotkanie to odby³o siê. Na zebraniu
tym nie by³o sekretarza, a wiêc nie by³o protokó³u, ani oficjal-
nych wyborów. Funkcjê do 3 osobowego Zarz¹du Ko³a powie-
rzono wprost z propozycji ustnych: prezesa - kol. Kazimierzowi
Makule, sekretarza - kol. Tadeuszowi Pasternakowi, skarbnika
- kol. Jerzemu Paszkowskiemu. Zadaniem powo³anego Zarz¹du
by³a ³¹czno�æ z ówczesnymi Towarzystwami Wêdkarskimi, g³ównie
w op³acaniu sk³adek i pozyskiwanie nowych cz³onków. Po niemal
rocznej dzia³alno�ci, w pierwszych dniach lutego 1949 r. w po-
czekalni kina �Polonia� przy ul. Sienkiewicza 2, na pierwszym
piêtrze, odby³o siê Pierwsze Walne Zgromadzenie Cz³onków,
w którym uczestniczy³o ju¿ ok. 55 osób. Po krótkim omówieniu
dzia³alno�ci dokonano formalnego wyboru W³adz Ko³a. W jawnym
g³osowaniu, na wniosek uczestników zebrania powierzono: funkcjê
prezesa - kol. Eugeniuszowi Konie, sekretarza - kol. Tadeuszowi
Pasternakowi, skarbnika  - kol. Dyonizemu Jaworskiemu.
Ko³o by³o nie rejestrowan¹ placówk¹ Towarzystwa Wêdkarskiego
we W³oc³awku. Na jednej z przyrynkowych ulic W³oc³awka mieszka³
prezes tamtejszego Tow. Wêdk. kol. Kowalski, u którego w domu
kol. Jaworski i w jego zastêpstwie kol. Bajda za³atwiali wszystkie
sprawy �rodowiska wêdkarskiego z terenu Kutna, w tym równie¿
wykupywanie jednorocznych kart wêdkarskich. Utrzymywanie
kontaktów z by³ym macierzystym ko³em we W³oc³awku trwa³o
równie¿ po 1950 r. i polega³o na otrzymywaniu zezwoleñ na prze-
prowadzanie konkursów wêdkarskich na wodach tego ko³a.
Wysoko�æ op³aty za kartê wêdkarsk¹ wynosi³a wówczas 100 z³.
Po nastêpnej rocznej dzia³alno�ci, wiosn¹ 1950 r. odby³o siê drugie
Walne Zgromadzenie Cz³onków Ko³a. Miejscem zgromadzenia
by³a sala kina �Polonia�. Zebranie to odby³o siê w przeddzieñ
powstania Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, który zjednoczy³
wszystkie dot¹d istniej¹ce Zwi¹zki i Towarzystwa Wêdkarskie.
Od tego roku, tj. od 19.03.1950 zgodnie z zatwierdzon¹ na Zje�-
dzie struktur¹ organizacyjn¹ Zwi¹zku, Ko³o nasze administracyjnie
wesz³o w sk³ad Zarz¹du Okrêgu PZW w £odzi, uzyskuj¹c od tej
chwili pe³n¹ samodzielno�æ. Nastêpne zgromadzenia do 1953 r.
odbywa³y siê w �wietlicy K.S. �Budowlani� przy ul. Sienkiewi-
cza 33. Obecnie na miejscu tym stoi biurowiec Zak³adów Farma-
ceutycznych � Polfa �. Dalsze walne zgromadzenia cz³onków ko³a
odbywa³y siê w �wietlicach: Kutnowskich Zak³adów Spirytusowych,
ZZK, MPGK i sali konferencyjnej Miejskiej Rady Narodowej.
Na przestrzeni lat 1949-1953 sk³ad Zarz¹du ko³a, mimo corocz-
nych wyborów, w zasadzie nie zmienia³ siê. Pewne jest, ¿e w tym
czasie w siedmioosobowym sk³adzie Zarz¹du ko³a funkcjê prezesa
pe³ni³ kol. Eugeniusz Kona, za� w sk³adzie Zarz¹du uczestniczy-
li: kol. Tadeusz Pasternak i Marian Szymañski pe³ni¹cy funkcjê
sekretarza, kol. Dyonizy Jaworski funkcjê skarbnika, kol. Józef
Kawczyñski funkcjê gospodarza, kol. Józef Sikorski by³ kapita-
nem sportowym, kol. Eugeniusz Lewandowski by³ cz³onkiem
Zarz¹du. Posiedzenia Zarz¹du ko³a odbywa³y siê w tym okresie
w biurze Zak³adów Miêsnych, b¹d� te¿ w mieszkaniach prywat-
nych. Od 1954 r. prezesurê Zarz¹du ko³a powierzono oddanemu
sprawom sportu wêdkarskiego, wspania³emu koledze i organiza-
torowi Stefanom Sodulskiemu, odznaczonemu � Z³ot¹ Odznak¹
Zas³u¿onego Wêdkarza�. Kol. Sodulski pe³ni³ funkcjê prezesa
z dwuletni¹ przerw¹ do roku 1964. W 1966 roku odszed³ z grona
¿yj¹cych. Od roku 1965 funkcjê prezesa Zarz¹du ko³a powierzono
kol. Jerzemu Pi¹tkowi - ówczesnemu prezesowi PSS �Spo³em�.

Kol. Pi¹tek za zas³ugi dla wêdkarstwa polskiego zosta³ odznaczony
�Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿onego Wêdkarza� oraz innymi jubileuszo-
wymi odznakami.
Szeroki kr¹g ludzi skupiony we w³adzach ko³a na przestrzeni
minionych lat rekrutowa³ siê ze znanych ogó³owi wêdkarzy - dzia³a-
czy. Nale¿eli do nich: Józef Kawczyñski, Józef Sikorski, Dyonizy
Jaworski, Franciszek Mielecki, Tadeusz Pasternak, Stanis³aw Bajda,
Leon Borowicz, Zdzis³aw Radzymirski, Jan Nowak, Franciszek
Aulich, Stefan Szatkowski, Eugeniusz Modrzyñski, Bohdan
Reniger, Tadeusz Kubczak, Leon Warszawski, Stanis³aw Ró¿ycki,
Andrzej Kubiak, Eugeniusz Lewandowski, Marian Szymañski,
Boles³aw Maj, Klemens Suliñski, Wac³aw Rutkowski, W³adys³aw
Cichy, W³adys³aw Walczak, Eugeniusz Szatkowski, Marian Szat-
kowski, Wincenty Stawicki, Józef K¹tkowski, Jan Szczêsny,
Eugeniusz Kluziñski, Ireneusz Polowy, Jerzy Kluga, Jerzy Mia�-
kiewicz, Wies³aw Sodulski, Zygmunt Kisielewski, Jan Ostrowski,
Józef Tomczak, Karol Podkomorz. Mo¿liwe, ¿e kogo� pominêli-
�my, ale pamiêæ o nich zostanie w�ród grona kolegów wêdkarzy.
Wracaj¹c do pocz¹tków; celem dzia³alno�ci ko³a by³o tworzenie
prawdziwie kole¿eñskiej i sportowej atmosfery. Wspólne wyjazdy
rowerami, poci¹giem, czasem ciê¿arowymi samochodami z rucho-
mymi ³awkami lub deskami s³u¿¹cymi za siedzenia, cementowa³y
na d³ugo nieliczne jeszcze grono entuzjastów wêdkarstwa. Nastrój
wycieczek, podbudowany zawsze okaza³ymi trofeami, wspólne
umi³owanie przyrody, tworzy³y niepowtarzalny klimat kultury
sportowej i odpowiedzialno�ci za losy ko³a. Organizowano rów-
nie¿ czêsto wyjazdy na ryby z ca³ymi rodzinami. Tradycjê zawo-
dów rozgrywanych corocznie o mistrzostwo ko³a, by³o wspólne
�niadanie sk³adaj¹ce siê z dwóch bu³ek, porcji kie³basy, butelki
oran¿ady i butelki piwa. Wycieczki i zawody odbywa³y siê nad
wodami kana³u Warta - Gop³o w miejscowo�ci przewóz i na kanale
Morzys³awskim k/Konina, na zalewach wi�lanych, jak i na korycie
rzeki w miejscowo�ci �winiary, na starym korycie Warty za Unie-
jowem, na jeziorach: £ugowiska, Grójec, Skrzynki i Ciechomickim.
Organizowano równie¿ imprezy typu zabawowego, miêdzy innymi
w 1958 r. w sali PMS podczas której kol. W³adys³aw Cichy oka-
za³ siê wyj¹tkowym szczê�ciarzem wy³awiaj¹c �wêdk¹ szczê�cia�
dwana�cie biustonoszy, wzbudzaj¹c tym ogólny humor i zdoby-
waj¹c tytu³ �pechowego wêdkarza�.
Odnotowaæ nale¿y szeroki udzia³ wêdkarzy w czynach spo³ecz-
nych. Wybudowali�my w 1950 r. na Dobni - Bielawkach jaz, który
w tym samym roku zosta³ zdewastowany. W1956 r. wykonali�my
w parku Traugutta prace ziemne polegaj¹ce na sprofilowaniu skarpy
i oplantownie akwenu oraz zarybili�my ten zbiornik czerwon¹ orf¹,
karpiem i linem. Z inicjatywy ówczesnego prezesa ko³a kol.
Sodulskiego w Parku � Wiosny Ludów � obok obecnego Muzeum
Walk nad Bzur¹ znajduj¹ce siê tam dwa ma³e stawki rozdzielone
grobl¹, czynem wêdkarzy po³¹czone zosta³y w jeden zbiornik.
Czynem spo³ecznym oczyszczono dno dzier¿awionego zbiornika
w Strzelcach. Do obywatelskich postaw zaliczyæ mo¿emy zwy-
czaj, ¿e od pocz¹tku dzia³alno�ci naszego ko³a do 1972 r. warun-
kiem otrzymania znaczka spinningowego by³o przekazanie na rzecz
PZW do punktu skupu co najmniej dwa kilogramy makulatury
w celu zabezpieczenia mo¿liwo�ci wydawnictwa miesiêcznika
�Wiadomo�ci Wêdkarskie�. Do 1975 r. ilo�æ chêtnych prenume-
ratorów by³a wiêksza ni¿ nak³ad tego pisma. Du¿¹ aktywno�æ
wykazali cz³onkowie naszego ko³a w latach 1962-1968 wykupuj¹c
cegie³ki warto�ci 8 000 z³ na budowê �Szko³y Rybackiej� w Sie-
rakowie woj. poznañskie. Przekazali�my równie¿ na odbudowê
Zamku Królewskiego w Warszawie kwotê 500 z³ jako symboliczny
wk³ad wêdkarzy naszego ko³a. Wspomagali�my w³asnymi fundu-
szami nasze bratnie ko³a w Gostyninie i ¯ychlinie.
Równolegle z dzia³alno�ci¹ spo³eczn¹ rozwija³o siê ¿ycie sportowe.
W latach 60-tych zorganizowano sekcjê spinningow¹, któr¹
instruowa³ cz³onek kadry narodowej kol. Zabost z £owicza. Sek-
cja rozgrywa³a wewnêtrzne zawody, a zwyciêzcy uczestniczyli
w zawodach wojewódzkich. Z powodu braku odpowiedniego
sprzêtu wyczynowego nast¹pi³o rozwi¹zanie sekcji spinningowej.
W dyscyplinie sp³awikowej zosta³y zainicjowane coroczne zawody
wêdkarskie o puchar miasta Kutna. W roku 1972 na wzór tych
zawodów zaczêto rywalizacjê pomiêdzy bratnimi ko³ami z Gosty-
nina, G¹bina, £owicza i ¯ychlina.
W okresie rozwoju naszej organizacji stopniowo wyodrêbnia³y
siê �rodowiska wêdkarskie organizuj¹c samodzielne ko³a. Pierwsz¹
grupê, która usamodzielni³a siê w 1951 r. stanowili koledzy
w Ostrowach, za� w 1954 r. w Kro�niewicach. Ko³o Dobrzelin -
¯ychlin zorganizowa³o samodzieln¹ dzia³alno�æ w 1960 r., za�
w 1964 r. ko³o przy fabryce �Kraj�. Ko³o przy KZF �Polfa�
wyodrêbni³o siê w 1970. W roku 1977 powsta³o ko³o przy Zak³a-
dach Metalurgicznych, wyodrêbniaj¹c siê z ko³a zak³adowego
Fabryki �Kraj�. Sk³adki cz³onkowskie w tych latach przez d³ugi
okres utrzymywa³y siê na sta³ym poziomie. Z posiadanych doku-
mentów wynika, ¿e w 1952 r. sk³adka ta wynosi³a 100 z³ normalna,
50 z³ ulgowa, 20 z³ podatek, 20 z³ wpisowe, 60 z³ dop³ata za spin-
ning i 6 z³ legitymacja. W drugiej po³owie lat 50 zniesiono op³atê
podatku i dop³atê spinningow¹. W roku 1961 podniesiono wpisowe
z 20 do 50 z³. Od 1965 r. podniesiono op³atê normaln¹ do wyso-
ko�ci 150 z³,  a w 1971 wprowadzono ponownie dop³atê za spin-
ning w wysoko�ci 50 z³. Op³ata za zezwolenie po³owu na wodach
PGR wynosi³a do lat 70 stale 15 z³. (c.d.n.)

Początki zorganizowanego
wędkarstwa w Kutnie

Wie�, folwark i osada fabryczna w parafii i gminie Strzelce, do 1953 roku
gmina Sójki, z siedzib¹ w Strzelcach. Strzelce by³y starostwem niegrodo-
wym, nale¿¹cym administracyjnie do Ziemi Gostyniñskiej, województwa
rawskiego. W jego sk³ad wchodzi³y Lucieñ z okolicznymi wsiami,
Mys³ownia i Strzelce z przyleg³o�ciami. W granicach pó�niejszego
powiatu kutnowskiego by³y to najwiêksze dobra królewskie.
W³a�ciciele
W 1771 roku dzier¿awi³ je Szymon Dzia³owski. Op³aca³ kwarty 499 z³otych
i hiberny 377 z³otych. Na Sejmie w 1775 roku prawem emfiteutycznym
nadane zosta³y Maciejowi £¹czyñskiemu, staro�cie gostyniñskiemu, ojcu
Marii Walewskiej, w³a�cicielowi Kiernozi. Po �mierci M. £¹czyñskiego
w roku 1792, starostwo naby³ Jerzy Józef ¯ychliñski. Wed³ug ksiêgi wie-
czystej dóbr Strzelce - Lucieñ, Mys³owniê i Strzelce naby³ 10 sierpnia
1797 roku Zygmunt Otto Treskow za 150 tysiêcy z³otych (25 tysiêcy tala-
rów). Podczas przekazywania tych dóbr synowi Otto Zygmuntowi von
Treskow pos³ugiwano siê �dokumentem donacji�, chocia¿  dobrami
donacyjnymi by³y tylko Muchnów, D³ugo³êka i Kozia Góra, nadane przez
króla pruskiego Fryderyka II, zas³u¿onemu dostawcy wojskowemu.
Pozosta³e folwarki Treskow dokupi³. W 1821 roku dobra strzeleckie przej¹³
syn Zygmunta, Otto Zygmunt von Treskow w szacunku 588 tysiêcy z³otych.
Nastêpny w³a�ciciel Jan Karol Zygmunt von Treskow gospodarowa³
w latach 1827-1854. Na te lata przypadaj¹ najwiêksze ulepszenia i inwe-
stycje w dominium strzeleckim. Po �mierci Jana Karola Zygmunta (1854)
dobra strzeleckie (oraz owiñskie pod Poznaniem i Frydrychswelde pod
Berlinem) przesz³y na dziewiêcioro jego dzieci: synów - Hermana Otto,
Karola Rudolfa, Karola Juliusza, Karola Zygmunta, Henryka Karola,
Karola Ludwika oraz córki - Mariê Zuzannê, ¿onê Adalberta Enckwort,
Annê El¿bietê, ¿onê Wilhelma Antoniego Luttichau, Juliê Matyldê, ¿onê
Aleksandra Chappuis. Sukcesorzy wybierali jednego z cz³onków rodziny
do zarz¹dzania gospodarstwem, a ten ustala³ administratorów poszcze-
gólnych dominiów o szerokim pe³nomocnictwie. Mimo zarz¹dzenia
carskiego z 1811 roku o przejmowaniu dóbr z r¹k obcokrajowców, dopiero
rz¹d polski, gdy Treskowie odmówili przyjêcia polskiego obywatelstwa,
zmusi³ ich do sprzedania strzeleckiego klucza. Naby³ go Powiatowy Bank
Rolny, kontraktem z 29 grudnia 1924 roku, od 26 cz³onków rodziny von
Treskow. Sk³ad maj¹tku stanowi³y folwarki: Strzelce, D³ugo³êka, Przyzórz,
Muchnów, Muchnice i Sieraków Wielki. Za te dobra Bank Rolny zap³aci³
425 tysiêcy dolarów i przyj¹³ do sp³acenia d³ugi w sumie 76 tysiêcy rubli.
Folwarki zosta³y przeznaczone do parcelacji. W 1925 roku za 1.350
tysiêcy, wraz z cukrowni¹ i gorzelni¹, folwark Strzelce naby³ Stanis³aw
Cichowski, po parcelacji swojego folwarku Petrykozy. Przed 1939 rokiem,
ostatnim w³a�cicielem Strzelec by³ - Stefan Czarnecki.
Maj¹tek
Nabyte przez kupca Zygmunta Otto Treskowa i otrzymane od króla pruskiego
wsie i folwarki stanowi³y, jak na Polskê centraln¹, okaza³e latyfundium.
By³y w nim maj¹tki udokumentowane w trzech ksiêgach hipotecznych;
Strzelce sk³ada³y siê z wsi i folwarków: Holendry Strzeleckie, Zaranna,
Bielawy, Wydzia³y, Trzcianna, Kozia Góra, dobra Lucieñ z przyleg³o�ciami
(wkrótce odsprzedany); D³ugo³êka z Niedrzakowem, Niedrzakówkiem,
¯abieñcem, Skowrod¹ Kasink¹; Muchnów - z koloni¹ Woltersdorf.
W po³owie XIX wieku Treskowie dokupili Przyzórz i Muchnice.
Nowi w³a�ciciele od lat dwudziestych XIX wieku wprowadzili racjonalny
i nowoczesny system gospodarowania, likwiduj¹c charakterystyczne dla
okresu staropolskiego spory graniczne, tutaj z wszystkimi s¹siadami.
W³a�ciciele rzadko przebywali w Strzelcach, maj¹tkiem kierowali admi-
nistratorzy o du¿ych pe³nomocnictwach. Do zas³u¿onych administratorów
nale¿eli: Wilhelm Stegeman (po³owa XIX wieku) i Tirschnitz (koniec XIX
wieku) i Pawe³ Ryszard Heyder (do 1926 roku).
Po uw³aszczeniu ch³opów i utracie wsi oraz kolonii przy dominium pozo-
sta³y folwarki: Strzelce, D³ugo³êka, Kozia Góra, Muchnów, Muchnice,
Przyzórz i Sieraków Wielki. Informacje o stanie organizacyjnym i ekono-
micznym dóbr strzeleckich w latach 1842-1843 zawiera opis opubliko-
wany w Rocznikach Gospodarstwa Krajowego. Treskowowie ju¿ w latach
dwudziestych XIX wieku sprowadzili specjalistów od rolnictwa i wed³ug
ich wskazówek zorganizowali gospodarkê roln¹ oraz hodowlan¹ (m.in.
wprowadzono p³odozmian, specjalizacjê folwarków w zale¿no�ci od
jako�ci gleby, starann¹ uprawê ziemi i intensywne jej nawo¿enie, zwiêk-
szono hodowlê, wprowadzono motywacyjny system wynagradzania).
Wkrótce uzyskali 10-krotny wzrost dochodów. Sprzedawano pszenicê
odstawian¹ do spichrzy nad Wis³¹, we³nê sprzedawan¹ na miejscu lub na
targu w Warszawie. Buraki cukrowe przerabiano we w³asnej cukrowni,
za³o¿onej w 1839 roku. Dwie gorzelnie przerabia³y du¿e ilo�ci ziemnia-
ków, a okowitê sprzedawano na miejscu. Drzewo do cukrowni i gorzelni
kupowano oszczêdzaj¹c w³asnych lasów. Rzepak przerabiano na olej.
Tartak i cegielnia sprzedawa³y materia³y budowlane. Staranna uprawa roli
by³a pracoch³onna - np. pod uprawê ziemniaków jesieni¹ - podorywanie,
bronowanie, zim¹ lub wiosn¹ wywo¿enie nawozu na kupki, wiosn¹ przy-
orywanie w poprzek, bronowanie, oranie wzd³u¿ i jeszcze oranie do
sadzenia; posadzone  na przyk³ad ziemniaki przyorywano drug¹ skib¹.
Gdy ziemniaki wzesz³y - bronowanie, gdy podros³y - redlenie p³ytkie,
a trzy tygodnie  pó�niej - g³êbokie. W zale¿no�ci od jako�ci gleby stoso-
wano ró¿ne p³odozmiany i  rotacje, np. ugór - rzepak - ozimina - kartofle
lub buraki - jêczmieñ - koniczyna - pastwisko - ugór - ozimina - kartofle
- groch - ozimina - jêczmieñ - koniczyna na siano - pastwisko. Stosowano
najlepsze nasiona zbó¿ wysiewanych rêk¹. Zbo¿a ozime ciêto sierpem,
wi¹zano w snopy i uk³adano w mendle. Jare ciêto kos¹. M³ockê wykony-
wano rêcznie za 13 ziarno w naturze oraz zap³atê 1 z³otych 6 groszy od
korca pszenicy. Na folwarku Strzelce chowano 50 krów, wo³y robocze
i tuczne. Obory na wzór szwajcarski by³y z korytarzami dla zadawania
paszy. Zwierzêta utrzymywano w du¿ej czysto�ci. Z nabia³u robiono sery
holenderskie. Stado owiec dozorowa³ szafmajster, owczarz i jego pomoc-
nicy - owczarki. Administracja i s³u¿ba by³a dobrze wynagradzana. Np.
rz¹dca otrzymywa³ 3.000 z³otych i 10% dochodów netto, 4 konie cugowe
i 2 wierzchowe na utrzymaniu dworskim i inne us³ugi. Natomiast ekono-
mom wyp³acano - 720 z³otych i 2% dochodów netto; przys³ugiwa³ im
tak¿e koñ dworski do u¿ytku oraz mo¿no�æ trzymania 3 krów i drobiu.
Wójtowi gminy p³acono - 1.200 z³otych; otrzymywa³ on te¿ 18 korcy zbo¿a
na ordynariê, 3 krowy, piwo, olej itp. Pisarz uzyskiwa³ - 480 z³otych i by³
na �dworskim stole�. Fabrykant cukru otrzymywa³ - 1.200 z³otych i 2%
dochodu z cukru. (c.d.n.)
Henryk Lesiak, Wie� i dwór w powiecie kutnowskim (zarys dziejów w XIX
i I po³owie XX wieku). Czê�æ II, For Press, Kutno 2003

Gmina Strzelce

STRZELCE
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SPORTOWE PRZE¯YCIE

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
36.900 z³. Tel. 504-671-345
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
Sprzedam dom mo¿e byæ z ziemi¹
6,8 ha w D¹browicach. Tel. 518-
629-561

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 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 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
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 mieszkanie, kawalerka
umeblowana. Tel. 600-408-169
Sprzedam zbrojeniow¹ stal budow-
lan¹, ró¿ne przekroje grubo�ci,
laski ok. 5 m. Tel. 796-912-085
Zamieniê mieszkanie TBS 30 m2

(p+k) na wiêksze, mo¿e byæ zad³u-
¿one. Tel. 507-348-648
Sprzedam gary stropowe deklowane
i proste TERIVA 4.0/2 ok. 300 szt.
(wys. 26, szer. 52, d³. 24). Tel. 514-
695-522

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

Sprzedam mieszkanie 58,3 m2, II p.
(3 pok., duzy balkon), 1 Maja,
stan bdb. Tel. 609-348-883

W hali sportowej SP nr 2 w Kutnie odby³ siê pi¹ty turniej bokserski
z udzia³em m.in. 11 zawodników z Niemiec. Stoczono 24 poje-
dynki w ró¿nych kategoriach wiekowych. Go�ciem honorowym
by³ Jerzy Rybicki - prezes PZB, dwukrotny medalista olimpijski
(Moskwa, Montreal). Na zdjêciu drugi z lewej strony.      /J.M.P./

W czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie
rozegrana zosta³a symultana szachowa z arcymistrzem Marcinem
Tazbirem. Okazj¹ by³a 45 edycja �wiêta Ró¿y. Czo³owy zawod-
nik Europy nie da³ ¿adnych szans m³odym adeptom królewskiej
dyscypliny i wygra³ wszystkie partie (20:0)!

£ukasz Wójcik zosta³ mistrzem Polski w klasie otwartej w szy-
bownictwie. O tytu³ najlepszego w kraju, w Lesznie, walczy³o
ponad 70 zawodników. £ukasz w piêknym stylu wygra³ w swojej
klasie trzy konkurencje i zawody zakoñczy³ z du¿¹ przewag¹ nad
rywalami.

Na Stadionie Miejskim im. p³k. H.T. Reymana w Kutnie, w meczu
wspomnieñ, spotka³y siê dru¿yny pi³karskie �starszych panów�
z P³ocka i z Kutna. To spotkanie, mimo zaciêto�ci, toczy³o siê
w przyjaznej i pe³nej fair play atmosferze. Wygrali go�cie 4:3 (2:0).
Wiêcej takich spektakli futbolowych, bo przypominaj¹ dobre czasy
kutnowskiej pi³ki no¿nej.

Ach ten alkohol
To nie sprawca, a pokrzywdzony w kolizji w Kutnie przy ul. Oporowskiej
by³ pod wp³ywem alkoholu. Kierowa³ samochodem, maj¹c prawie promil
w wydychanym powietrzu...mê¿czyzna straci³ prawo jazdy. Funkcjona-
riusze kutnowskiej komendy zostali wezwani do kolizji drogowej, do której
dosz³o 13 lutego 2020 roku ok godz. 14.10 na ul. Oporowskiej w Kutnie.
Jak wynika³o z ustaleñ policjantów, kieruj¹cy Seatem Ibiz¹ mê¿czyzna
podczas wyje¿dzania z parkingu, nie ust¹pi³ pierwszeñstwa prawid³owo
poruszaj¹cemu siê pojazdowi Opel Astra. W wyniku zderzenia samochód
Opel Astra, którym kierowa³ 31-letni mieszkaniec naszego powiatu przebi³
siê przez barierkê ochronn¹ i zatrzyma³ na parkingu sklepu wielkopo-
wierzchniowego gdzie uszkodzi³ trzy zaparkowane tam samochody oso-
bowe. Na szczê�cie nikt nie dozna³ obra¿eñ, ³¹cznie uszkodzonych zosta³o
5 pojazdów. Policjanci zbadali trze�wo�æ kieruj¹cych bior¹cych udzia³
w kolizji. Kieruj¹cy Seatem Ibiz¹ by³ trze�wy, natomiast siedz¹cy za kie-
rownic¹ pojazdu Opel Astra mia³ prawie promil alkoholu w wydychanym
powietrzu. Nietrze�wemu kierowcy mundurowi zatrzymali uprawnienia
do prowadzenia pojazdów, a sprawca kolizji zosta³ ukarany mandatem
karnym. Policjanci apeluj¹ o trze�wo�æ za kierownic¹ i przypominaj¹, ¿e
kierowanie pojazdem w stanie nietrze�wo�ci to nie tylko z³amanie prze-
pisów karnych i odpowiedzialno�æ przed s¹dem; nietrze�wy kierowca to
równie¿ potencjalne zagro¿enie dla innych uczestników ruchu.

Profilaktyczne spotkanie
19 lutego 2020 roku policjanci z kutnowskiej komendy spotkali siê
z uczniami Szko³y Podstawowej w Go³êbiewku. Uczniowie klas VIII wy-
s³uchali prelekcji na tamat dopalaczy i narkotyków. Spotkanie odby³o siê
w ramach kampanii �Narkotyki i dopalacze zabijaj¹�, która organizowana
jest przez MSWiA w ramach �Programu ograniczania przestêpczo�ci
i aspo³ecznych zachowañ Razem Bezpieczniej im. W³adys³awa Stasiaka�.
Podczas spotkania policjanci omówili g³ówny obszar dotycz¹cy narkoty-
ków, dopalaczy i �rodków odurzaj¹cych. Funkcjonariusze przedstawili
jak zgubnie oddzia³ywaj¹, na organizm ludzki tego typu substancje, a ich
za¿ywanie wi¹¿e siê z powa¿nym ryzykiem dla zdrowia, a nawet ¿ycia.
W trakcie spotkania zosta³ zaprezentowany równie¿ spot kampanii i przed-
stawione zosta³y g³ówne cele akcji. Na zakoñczenie spotkania zosta³y omó-
wione konsekwencje prawne zwi¹zane z posiadaniem i rozprowadzaniem
substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy oraz pope³nieniem innych
czynów zabronionych. Podczas spotkania prezentowane by³y plakaty oraz
ulotki mówi¹ce o zagro¿eniach zwi¹zanych ze �rodkami odurzaj¹cymi,
które sfinansowane zosta³y przez Urz¹d Miasta w Kutnie.

Uwaga! Zmiana telefonów
Od poniedzia³ku 24 lutego br. zmieni³y siê numery telefonów do Komend
Policji w ca³ym kraju. Aby dodzwoniæ siê do jednostki Policji, zamiast
numeru kierunkowego, bêdzie trzeba wybraæ wyró¿nik MSWiA - 47. Ze
wzglêdu na skalê przedsiêwziêcia planowany jest 6-miesiêczny okres,
podczas którego równolegle bêd¹ funkcjonowa³y dotychczas u¿ywane
numery lokalne. Efektem uruchomienia wyró¿nika bêdzie kompleksowa
zmiana sposobu wybierania oraz kierowania po³¹czeñ dla stacjonarnych
telefonów resortowych w tym Policji, która ma krytyczne znaczenie dla

obywateli, ale równie¿ dla samych policjantów i pracowników Policji.
Wyró¿nik AB=47 nale¿y traktowaæ jako jednolity numer kierunkowy do
sieci resortowej w skali ca³ego kraju. Do tej pory ka¿da jednostka Policji
zapewnia³a kierowanie ruchu pomiêdzy publiczn¹ sieci¹ telekomunika-
cyjn¹ (PSTN) a sieci¹ resortow¹ we w³asnym zakresie, co powodowa³o,
¿e numeracja ka¿dego z województw odzwierciedla³a publiczn¹ numeracjê
opart¹ o podzia³ na 49 stref numeracyjnych. Zmianie ulegnie sposób
wybierania numeru resortowego z sieci publicznych stacjonarnych
i komórkowych. Postaæ numeru resortowego w sieci publicznej jako tzw.
numer KNA (Krajowy Numer Abonenta): KNA = AB SP xxx xx;
47 SP xxx xx.
Postaæ numeru resortowego w sieci miêdzynarodowej (Coutry Code dla
Polski +48): CC AB SP xxx xx; +48 47 SP xxx xx.
Lp. Nazwa obszaru strefy numeracyjnej Wska�nik obszarów SP
1. mazowiecki 70
2. podlaski 71
3. warszawski 72
4. warmiñsko-mazurski 73
5. pomorski 74
6. kujawsko-pomorski 75
7. wielkopolski 77
8. zachodniopomorski 78
9. lubuski 79
10. �wiêtokrzyski 80
11. lubelski 81
12. podkarpacki 82
13. ma³opolski 83
14. ³ódzki 84
15. �l¹ski 85
16. opolski 86
17. dolno�l¹ski 87
18. sieci wydzielone i inne 6x

Ujednolicona w ten sposób numeracja dotyczy ca³ej policyjnej sieci tele-
komunikacyjnej na terenie kraju i obejmuje wszystkie jednostki organi-
zacyjne Policji (KGP, KSP, KWP, KMP, KPP, KP oraz Szko³y Policji)
oraz inne podmioty z grupy MSWiA korzystaj¹ce z zakresu numeracyj-
nego Policji. Z uwagi na skalê wdro¿enia oraz konieczno�æ sukcesywnego
wygaszania obowi¹zuj¹cych umów z operatorami sieci publicznych, jak
równie¿ znaczenie dla funkcjonowania dla jednostek Policji planowany
jest 6-miesiêczny okres, podczas którego równolegle bêd¹ funkcjonowa³y
dotychczas u¿ywane numery lokalne. Przyk³ad wykonywania po³¹czenia
na wybrany numer resortowy 123 24 w strefie Warszawy z sieci publicz-
nych: obecny sposób wybierania numeru resortowego przez abonentów
sieci publicznych krajowych - 22 60 123 45, 22 36 123 45; docelowy
sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych krajowych -
47 72 123 45; obecny sposób wybierania numeru resortowego przez
abonentów z sieci publicznych miêdzynarodowych - +48 22 60 123 45,
+48 22 36 123 45; docelowy sposób wybierania numeru resortowego
z sieci publicznych miêdzynarodowych - +48 47 72 123 45.
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Pi³ka no¿na

PRZED SEZONEM
Futsal

Kolumnê opracowa³ Jerzy Micha³ Papiewski

Trzeci mecz kontrolny dru¿yna KS Sand Bus Kutno, przygotowu-
j¹ca siê do rundy wiosennej IV ligi ³ódzkiej, rozegra³a w £odzi
z wiceliderem IV ligi kujawsko-pomorskiej Liderem W³oc³awek.
Spotkanie by³o ciekawe pod ka¿dym wzglêdem. W zespole trene-
rów Dominika Tomczaka i Paw³a Klekowickiego wyst¹pi³o dwóch
trzecioligowców z regionu ³ódzkiego. Wszyscy licz¹ na nich, bo
cel teamu z Kutna jest tylko jeden - awans. Obaj zaprezentowali siê
z niez³ej, futbolowej strony i zdobyli nawet bramki. Trzeciego gola
dla barw ekipy z Miasta Ró¿ strzeli³ Ernest £awniczak.

Lider W³oc³awek - KS Sand Bus Kutno 1:3 (0:2)
Dla Kutna: Bartosz Bujalski (ex Unia Skierniewice), Damian
Szczepañski (ex Pelikan £owicz) i Ernest £awniczak.
Swoje pierwsze spotkanie sparingowe rozegra³a dru¿yna benia-
minka ³ódzkiej klasy okrêgowej KS II Kutno. Podopieczni trenera
Jacka Walczaka i jego asystenta Artura Motylewskiego pokonali
na dobrze przygotowanym boisku w Byczynie ko³o Poddêbic
zespó³ te¿ z V ligi - Orze³ Parzêczew 3:1 (2:0). Bramki dla kut-
nian zdobyli: Micha³ Wietrzyk, Cezary Zielonka i pi³karz testo-
wany. Nastêpnym rywalem w meczu kontrolnym bêdzie ekipa
KS Opatówek, grajaca na co dzieñ w IV lidze wielkopolskiej.

Trwaj¹ce od listopada ubieg³ego roku rozgrywki mistrzowskie Kutnow-
skiej Amatorskiej Halowej Ligi Pi³ki No¿nej dobiegaj¹ powoli do koñca.
Emocjonuj¹ca - jak wszystkie dotychczas - by³a 12 kolejka. W I lidze
KAHLPN prowadz¹ce zespo³y wygra³y swoje spotkania i praktycznie tylko
one licz¹ siê w walce o tytu³ najlepszego. ��ródmie�cie� pokona³o 5:4
�Ró¿ê� Kutno (Wojtczak 2, Kierus 2, Nadolski - Sakowski 2, Lewandowski,
Kwiatkowski), a �W³adcy Pó³nocy� zwyciê¿yli team o s³usznej nazwie
�1,5 L/G� 6:3 (Wójcik 2, Koralczyk 2, Wi�niewski, Wojtalik - Burdyka 2,
Krakos). Najlepszymi strzelcami s¹: Jakub Kubiak (�The Reds�) - 25 bra-
mek, Kamil Kowalczyk (�W³adcy Pó³nocy�) - 25 i Jakub Burdak (�Hurt
Pap Egolit�) - 22.
W II lidze lideruj¹cy �The Naturat Team� pokona³ �Beer Lovers� 3:1
(Kozanecki 2, Lipiñski - Stañczyk), a maj¹cy aspiracje na awans do
wy¿szej klasy zespó³ �Nieobliczalnych� uleg³ GKS Byszew 1:4 (Wali-
szewski - Pêgowski 3, Kowalski). W rankingu strzelców prowadz¹:
Krzysztof Brzeziñski (�Siódme Niebo�) - 27 goli przed Piotrem Czarnec-
kim (�Stary £¹koszyn�) - 27 i Krystianem Zdziarskim (�LZS Wojszyce�) - 21.
Mecze rozgrywane s¹ w hali sportowej SP nr 1 w Kutnie w ka¿d¹ niedzielê
od godz. 9:00, a kierownikami mistrzostw I i II KAHLPN s¹: Miros³aw
Krzymiñski i Zbigniew Baran.

JUŻ FINISZUJĄ!

By³a jak poprzednie bardzo emocjonuj¹ca i zaskakuj¹ca. Pewny faworyt
na mistrza I ligi team �ródmie�cia uleg³ dru¿ynie FC Gledzianów 2:7
(Wójcik, Nadolski - £ykowski 3, Pawlak, Tomes, Sobczyk, Koniuszy).
Wykorzysta³a ten fakt ekipa W³adców Pó³nocy i pewnie pokona³a DZPG
5:0 (Domañski 2, Cie�liñski, Walczak, Brz¹ka³a). I ligê po¿egna³y ostatnie
dwa zespo³y: Animex Gladiator Daszyna i Odlewnia Kutno. Najlepszymi
Strzelcami zostali: Jakub Kubiak (The Reds) - 29 goli, Kamil Kowalczyk
(W³adcy Pó³nocy) -28 i Mariusz Ja�kiewicz (OB Amazonka Nijhof
Wassink) - 24.
Tytu³ mistrzowski i awans do I ligi wywalczy³ najlepszy zespó³ II ligi The
Naturat Team, który w ostatnim meczu uleg³ Nieobliczalnym 2:8 (Bednarek,
Witak - Olejniczak 3, Sobczak 3, Matusiak 2). W ten sposób Nieobliczalni
te¿ awansowali do I ligi. W klasyfikacji najskuteczniejszych pi³karzy
II ligi zwyciê¿yli: Krzysztof Brzeziñski (Siódme Niebo) - 30 bramek, Piotr
Czarnecki (Stary £¹koszyn) - 28 i Krystian Zdziarski (LZS Wojszyce) - 26.

Tabela koñcowa I ligi
1. W³adcy Pó³nocy 33 73:27
2. �ródmie�cie 31 61:41
3. Hurt Pap Egolit 26 61:31
4. Old Boys Mika 25 68:33
5. OB Amzonka Nijhof Wassink 23 54:32
6. The Reds 23 68:51
7. Expom Kro�niewice 19 43:45
8. DS Smith 19 54:43
9. Ró¿a Kutno 19 43:37
10. FC Gledzianów 16 44:49
11. DZPG 10 33:54
12. 1.5 L/G 10 24:48
13. Animex Gladiator Daszyna 7 32:92
14. Odlewnia Kutno 3 21:95

Tabela koñcowa II ligi
1. The Naturat Team 30 71:33
2. Nieobliczalni 27 46:33
3. LZS Wojszyce 25 57:46
4. Beer Lovers 25 49:29
5. Kwestia Iloma 21 60:46
6. GKS Byszew 20 61:74
7. FC Kellogg�s 20 39:33
8. Olimpia Oporów 19 55:55
9. Stary £¹koszyn 19 71:59
10. Caimans Squad 16 50:75
11. Siódme Niebo 15 54:51
12. KS Têcza 14 30:47
13. MMS Kutno 8 52:70
14. ROHO Team 5 34:78

OSTATNIA KOLEJKA KAHLPN

KS II Kutno - KS Opatówek 1:10 (0:6)
Honorowego gola strzeli³ Dmitry Pietrow, poza tym na boisku
w Uniejowie dwóch karnych nie wykorzystali kutnianie.

Unia Skierniewice - KS Sand Bus Kutno 6:2 (3:2)
Gospodarze grali ju¿ w sk³adzie optymalnym na rozpoczynaj¹c¹
siê nied³ugo III ligê, a kutnianie jeszcze mocno eksperymentowali.
Pierwsza po³owa wyrównana. Gole dla �Kutna�: pi³karz testowany
i Bartosz Bujalski (by³y pi³karz Unii).

KOLEJNE SPARINGI

Baseball

Wspania³a atmosfera, niemal rodzinna, towarzyszy³a uroczystemu
spotkaniu zawodników, trenerów, dzia³aczy, sponsorów i przyjació³ Miej-
skiego Klubu Sportowego �Stal� Baseball i Softball Kutno, które odby³o
siê w go�cinnej restauracji �Awis�.

PRĘŻNE STOWARZYSZENIE

Pierwszoklasi�ci tworz¹ grupê pocz¹tkuj¹c¹, bawi¹c siê w Krainie
Szachów, a pozostali uczniowie  poznaj¹ nowe zagadnienia, roz-
wi¹zuj¹ zadania szachowe i doskonal¹ umiejêtno�ci w grupie
zaawansowanej. Sprawdz¹ swój poziom gry podczas otwartego dla
uczniów kwietniowego III Turnieju Szachowego organizowanego
przez ECO Kutno Sp. z o.o. pod Honorowym Patronatem Prezy-
denta Miasta Kutno i czerwcowego X Turnieju im. H. Pawlaka
o Tytu³ Wakacyjnego Mistrza SP nr 6. �Szóstka� jest mistrzem
powiatu kutnowskiego w szachach dru¿ynowych w kategorii dzieci
oraz m³odzie¿y szkolnej. W dwóch oddzia³ach klasowych reali-
zowana jest trzecia edycja Ogólnopolskiego Projektu Polskiego
Zwi¹zku Szachowego �Edukacja przez Szachy w Szkole�.

SZACHY I SCRABBLE W SP NR 6
W bie¿¹cym roku szkolnym w kutnowskiej �Szóstce� realizowa-
nych jest kilka projektów edukacyjnych rozwijaj¹cych uczniowskie
zainteresowania, pasje i uzdolnienia w zakresie gry w szachy
i scrabble. W ramach Kutnowskich Grantów O�wiatowych na
innowacyjne dzia³ania edukacyjne �Siêgaj, gdzie wzrok nie siêga�
dzia³a Kó³ko Scrabble �KO£O SZYN� oraz Ko³o Szachowe
�KRÓLEWSKA PASJA�.

Kilkunastu scrabblistów natomiast poznaje teoriê, uczy siê dwuli-
terówek i trzyliterówek, gra i przygotowuje siê do VIII Mistrzostw
Szko³y w Scrabble oraz  XVIII Ogólnopolskich Mistrzostw Szkó³
w Scrabble, gdzie Szóstka broni tytu³u drugiego wicemistrza w
kategorii klas I-VI. W szachowych i scrabblowych dzia³aniach
uczestniczy systematycznie oko³o 100 uczniów szko³y.

Siatkówka

Dobiegaj¹ koñca rozgrywki mistrzowskie Kutnowskiej Amatorskiej
Halowej Ligi, w których uczestniczy blisko 400 zawodników obojga p³ci
z Kutna, Parzêczewa, D¹browic, £êczycy, Gostynina, ¯ychlina, Szczawina.
Graj¹ dru¿yny o tytu³ najlepszych w pierwszej i drugiej lidze mê¿czyzn
oraz w lidze kobiet. Meczom towarzyszy, w hali Szko³y Podstawowej nr 6
w Kutnie, du¿e zainteresowanie. Koordynatorem ich - od samego pocz¹tku
- jest Marek Witkowski, a g³ównym organizatorem MOSiR w Kutnie.
Aktualnie w I lidze panów (8 dru¿yn) prowadzi AZS WSGK Kutno przed
Gladiatorem Parzêczew, w II lidze (9) - Kaczory D¹browice przed Dia-
b³ami £êczyca. Ligê kobiet (6) zdominowa³a dru¿yna Hurt Pap Kutno.
Drug¹ lokatê zajmuje Gostynin Team. Zakoñczenie KAHLPS odbêdzie
siê 21 marca od godz. 10:00 w SP nr 6. Wrêczone bêd¹ nagrody.

DOBIEGAJĄ KOŃCA

Okazja by³a przednia. Zdobycie po raz kolejny podwójnej korony w kraju
- mistrza Polski i Pucharu Polski (2019 r.), 35-lecie baseballu w Kutnie
i XV Miêdzynarodowy Turniej im. Edwarda Piszka. W tej imprezie zorga-
nizowanej przez aktyw MKS Stal BiS (prezes £ukasz Blichiewicz, wice-
prezes Aleksander Wysoczyñski, Andrzej Pietrzak, Rafa³ Gajdziñski) by³a
prezentacja zwyciêskiej dru¿yny kutnowskiej (trener Marcin Smakowski),
historia tej dyscypliny sportu, nagrody dla sponsorów (m.in. dla Andrzeja
Cichowskiego z Trans Michor, W³adys³awa Cegielskiego �Eko Alf�, Paw³a
Kowalczyka, prezydenta miasta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego, AMZ,
Kellogs, £ukasza Puchalskiego �Primdruk�, MOSiR Kutno i SP nr 1
w Kutnie. Obecny by³ na spotkaniu by³y prezydent m. Kutna Krzysztof
Debich, za którego kadencji rozpoczêto budowê Europejskiego Centrum
Ma³ej Ligi Baseballu w Kutnie i rozpocz¹³ siê wielki boom tej dyscypliny
sportu - w tym okresie. Okazjonalne, ale jak¿e wymowne przemówienie
wyg³osili: ks. pra³at Jan Dobrodziej, Pawe³ Szczepanik - kierownik
Wydzia³u Sportu i Turystyki UM Kutno oraz dyrektor MOSiR-u �Kutno�
Pawe³ �lêzak.

Muzycznie oprawê da³ DJ MatjaSS, a smacznego dzika zaserwowa³
wszystkim przyjaciel sportu Tadeusz Czekalski. Gratulacje od �P¯K� dla
MKS Stal BiS!         /Foto: Rafa³ Gajdziñski/

Wis³a II P³ock - KS Sand Bus Kutno 4:4 (1:3)
Kutnianie prowadzili z czo³ow¹ dru¿yn¹ IV ligi mazowieckiej nawet 4:1,
ale wtwdy trenerzy dali szansê pogrania zawodnikom testowanym i �rezer-
wistom�. Dla �Kutna� gole zdobyli: Damian Szczepañski 2 oraz Igor
�wi¹tkiewicz i Adrian Kralkowski. Rundê wiosenn¹ w IV lidze ³ódzkiej
zespó³ kutnowski rozpocznie 15 marca w Zelowie z W³ókniarzem.

BYŁO BRAMKOSTRZELNIE
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Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Firma Budowlana "EKO−TYNK"
oferuje us³ugi w zakresie: maszynowe tynki wew. (CA£Y
ROK), malowanie, docieplanie budynków, posadzki
samopoziomuj¹ce, pokrycia dachowe.

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

dla firm i osób fizycznych
� ksi¹¿ka przychodów i rozchodów

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 523

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: E1-A3-G7-J1-K2  M7-A7-C8  L9-K9-Y
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
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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.  �nie¿ny, grozi lawin¹ A-7. Ludzka dola
B-9. �Baranek� nad bac¹ C-1. Stan szczê�liwo�ci D-9. Kró-
lowa Wieliczki E-1. Pyton z powie�ci Kiplinga E-5. Sk³adnik
t³uszczu G-1. Boginki wodne I-1. Nad rzek¹ Gwd¹ I-6.
Rzymska bogini Ksiê¿yca J-9. Drobny �limak (monetka)
K-1. Imie Dygata L-9. ¯ywica z kanarecznika M-1. Zwi¹zany
niegdy� z Kutnem autor powie�ci �Miasteczko� (Szalom)
M-5. Rzeka w Szwajcarii i Francji.

Pionowo: 1-A. Miêkka skóra na wyroby galanteryjne
1-I. Filmowy dramat historyczny M. Gibsona z Monik¹
Belluci (w roli Marii Magdaleny) 2-E. Gryzoñ brazylijski
3-A. Czarna, to wdowa 3-I. Lubi zmy�lac 4-F. Na niej opa-
trunek 5-A. �... jedyne Ty� z repertuaru Czerwonych Gitar
5-J. �Mokra� miara 6-E. Pomieszczenie 7-A. Ko�ci skrzy-
d³owe u ptaków 7-I. Systemat 8-A. Ostatnia ¿ona W³ady-
s³awa Jagie³³y 9-I. Czê�æ obszaru wód morskich 11-A.
Jezioro w Borach Tucholskich 11-I. Kiep, g³upiec 13-A.
Komponent 13-I. Talia.     oprac. Jerzy Ka³u¿ka

I jedna ryknê³a, albowiem wiele lat temu nakrêcono zabawn¹ komediê
o ca³kiem powa¿nym polityczno-militarnym temacie. Nam natomiast
chodzi o ma³¹, poczciw¹ myszkê, a tak¹ widzia³em w komiksie, gdy
nie�wiadomie zb³¹dzi³a do ludzkiego obej�cia. Opisywane stworzenie,
napatoczy³o siê na pani¹ domu. W tym momencie zacz¹³ siê dramat, oczy-
wi�cie nie tylko dla niej, lecz równie¿ dla gospodyni. Poniewa¿ Ona wsko-
czy³a na krzes³o tak ra�nie jak nigdy dot¹d, a ¿e krzes³a stoj¹ zazwyczaj
przy stole, jeszcze tylko hyc i znalaz³a siê pod ¿yrandolem. Zerka³a do
góry z nadziej¹, ¿e da siê pod nim jako� podwiesiæ i poczekaæ a¿ to okropne
zwierze sobie pójdzie, pojêkuj¹c przy tym z cicha. Zwierz¹tko jednak
nabrawszy pewno�ci siebie, podnosi³o co chwilê pyszczek i strzyg¹c
w¹sikami zerka³o ku Niej, podchodz¹c do krzes³a jakby siê chcia³o na nie
wdrapaæ i susem na stó³. Na szczê�cie w krytycznym momencie do pokoju
wpad³ zaniepokojony jêkami s¹siad �z³ota r¹czka� i wybawi³ kobietê ze
sromoty. S¹siedzka wie�æ niesie, ¿e niewie�cia wdziêczno�æ nie mia³a granic.

MYSZ MOŻE RYKNĄĆ…

Podsumowuj¹c: my pe³ni nadziei liczymy, ¿e ptaki i zwierzêta niczym po
potopie ale �jako�� prze¿yj¹. Drzewa natomiast trzês¹c siê jak osika
wezm¹ zastêpy rêbaj³ów na lito�æ, a gorej¹c¹ chmurê wisz¹c¹ nad nami
od lat i przesycon¹ rakotwórczymi py³ami PM10 i PM2,5 oraz smog, roz-
goni¹ za nas �dobre wiatry� wiej¹ce od wschodu i zachodu!

Eko remontowcy
Zbli¿a siê wiosna. Czas rado�ci i mi³o�ci fruwaj¹cej braci. Zwróæcie uwagê
na remontowane obiekty, gdzie mog¹ znajdowaæ siê gniazda ptaków pod-
legaj¹ce ochronie �cis³ej, tzn. maj¹ce za sob¹ prawo. Respektujcie je
i b¹d�cie na pTak. Dziêkujemy!

Obserwator przyrody i wêdrowiec � Bogdan Pietrasiewicz

Gdy mysie lata przemin¹ ptaki szponiaste ograniczaj¹ liczebno�æ i dziki
równie¿. Tak Matka Natura regulowa³a swoje sprawy przez miliony lat.
Obecnie jednak obrodzili �specjali�ci�, którzy wed³ug w³asnego mnie-
mania robi¹ to szybciej� Nie zaprz¹taj¹ sobie pomy�lunku wieloletni¹
obserwacj¹, notatkami i statystyk¹. Omijaj¹ ludzi którzy w przyrodzie
�siedz¹� ca³e ¿ycie. Ni¿ej - od dwóch lat, pierwszy spotkany lis. Zwierzê
w Polsce têpione (dla bezpieczeñstwa stworzenia nie podajê jego miejsca
pobytu).

Trzeba jednak przyznaæ, ¿e obawa pañ przed gryzoniami jest w pewnym
sensie uzasadniona, poniewa¿ jak legenda g³osi w dawnej Polsce rz¹dzi³
nad jeziorem Gop³o satrapa � król Popiel. Podnosi³ podatki, uciska³ w³o-
�cian i trzyma³ siê tronu, jak obecni decydenci foteli. Poddani nic nie
mogli poradziæ. Myszki, co prawda maleñkie, lecz zebrawszy siê w wielk¹
kupê zagryz³y ciemiê¿yciela. Lud poczu³ siê wolny i szczê�liwy.
Przejd�my jednak do meritum mysiej sprawy, zazêbiaj¹cej siê z ptakiem
- szponiastym myszo³owem i tzw. mysimi latami. Otó¿ w przyrodzie
bywaj¹ lata, kiedy populacja myszy, szczurów i norników jest znacznie
wy¿sza od �redniej. W/w ptaki, ¿ywi¹c siê przede wszystkim gryzoniami,
a korzystaj¹c z dostêpno�ci pokarmu, zwiêkszaj¹ populacjê. W ich �lady
id¹ równie¿: b³otniaki, kanie oraz sowy i dziki. Normalne!

Rodowity Kutnowiak. Rewolucyjny, gor¹cy czerwiec 1956 roku. Pierwsze
28 lat ¿ycia spêdzi³em w bardzo ucz¹cej dzielnicy �pod stacj¹� na rogu
Kochanowskiego i 1-go Maja. Dzielnica mo¿e nie by³a pere³k¹ architek-
tury, ale ludzie jak¿e kolorowi. Mo¿e to w³a�nie dziêki nim pokocha³em
¿ywe s³owo, bo jakie Oni znali s³owa i jak swobodnie nimi malowali szar¹
rzeczywisto�æ. Dzieciñstwo, to podwórka Wenecji, dziesi¹tki poprzebija-
nych pi³ek, strzelanie z kalichlorku i mecze potêgi zza torów, czyli Czarnych
Kutno, gdzie mój tato by³ kierownikiem dru¿yny. Dzieciñstwo to te¿ bardzo
silne relacje kole¿eñskie i przyjacielskie, które w wielu przypadkach prze-
trwa³y do dzisiaj. No i Szko³a Podstawowa nr 3, która z baraku na Kocha-
nowskiego przenios³a siê do nowego budynku przy £êczyckiej. Nie do�æ,
¿e pod górkê to jeszcze przez przejazd kolejowy (szlaban), który ci¹gle
by³ zamkniêty. To tutaj w�ród wielu charyzmatycznych nauczycieli, by³a
Ta, która mi³o�æ do s³owa ¿ywego jeszcze pobudzi³a. Polonistka z zaciêciem
teatralnym, pani Jadwiga Kubiak. To Ona nie wiem jakim to sposobem
przekona³a czternastolatka, ¿e jest w stanie zagraæ Rejenta Milczka
w �Zem�cie� Fredry. Spektakl jak na tamte czasy bajka. Pe³na scenografia,
kostiumy, prawdziwa scena w Klubie Kolejarza ZZK. Do dzi� nie mam
zarostu pod nosem, po zdarciu w¹sów przyklejonych na klej butapren.
Nastêpny etap edukacji kutnowskiej, to najlepsze i najbardziej kreatywne
Liceum jakie mo¿na sobie wyobraziæ � s³ynny Kasprowicz. O tej szkole,
jej profesorach z tamtego okresu kr¹¿y tyle anegdot, ¿e �mia³o mo¿na by
ksi¹¿kê napisaæ. Tutaj te¿ pozna³em mi³o�æ swojego ¿ycia Gwiazdeczkê,
bo na gwiazdy �wyrywa³em� J¹ po szkolnej dyskotece i tak zosta³o.
W trzeciej klasie Liceum mia³em szczê�cie spotkaæ cz³owieka, który poza
prac¹ m³odego in¿yniera chemika w kutnowskiej Polfie za³o¿y³ przy Kut-
nowskim Domu Kultury Teatr M³odych �Notabene�. Grupa jak na owe
czasy bardzo nowatorska. Z pierwszym spektaklem �Kto ty jeste�� Ernesta
Brylla doszli�my do fina³u Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Amator-
skich �OFTA�. Tadeusz �lêzak, bo to On za³o¿y³ grupê i uczy³ nas my�lenia,
prowokowania i rozwijania wyobra�ni, jest cz³owiekiem, który rozdmucha³
we mnie tê iskrê, która tli³a siê od czasu �Zemsty�.
Pierwsz¹ pracê zawodow¹ po powrocie podj¹³em w Przedsiêbiorstwie
Prasy i Ksi¹¿ki �RUCH�. Tutaj te¿ pozostawa³em wierny s³owu ¿ywemu
animuj¹c tzw. �Teatry przy kawie� w wiejskich Klubach �Ruchu�. Od
1986 roku zwi¹za³em siê zawodowo z O�wiat¹, najpierw w Gminie Kutno,
a od 1996 w mie�cie Kutnie. W tym czasie wespó³ z moj¹ ¿on¹ Alin¹
(wspomnian¹ ju¿ Gwiazdeczk¹) krzewili�my s³owo mówione w�ród dzieci
i m³odzie¿y. Ja pisa³em teksty, moja ¿ona re¿yserowa³a spektakle ekolo-
giczne i przyrodnicze. Nasze grupy ze szkó³ w Leszczynku, Bielawkach
i Szko³y Podstawowej nr 9 zdobywa³y szereg nagród w Przegl¹dach �£apa�
odbywaj¹cych siê w KDK. Przygotowywali�my te¿ dzieciaki, które odno-
si³y sukcesy w konkursach recytatorskich.
W miêdzyczasie na �wiat przyszed³ nasz osobisty najwiêkszy sukces, czyli
nasza córka Ewa. To zapocz¹tkowa³o w naszym ¿yciu erê mi³o�ci do s³owa
�piewanego. Ewa wcze�niej zaczê³a �piewaæ ni¿ mówiæ, co musia³o mieæ
swoje konsekwencje w jej edukacji i naszym ¿yciu. Edukacja w Szkole
Podstawowej nr 9,  Gimnazjum nr 2 i zgodnie z rodzinn¹ tradycj¹ w Ka-
sprowiczu, ale ca³y czas równolegle w Szkole Muzycznej. Nastêpny etap
to Kutnowskie Letnie Festiwale Muzyczne pani profesor Anny Jeremus
Lewandowskiej, nauka pod Jej kierunkiem i ukoñczona z wyró¿nieniem
Akademia Muzyczna w Poznaniu. Liczne koncerty na Festiwalu Sacrum
et Musica, z Orkiestrami Camerata Mazovia, Orkiestr¹ Filharmonii
Kameralnej im. W.Lutos³awskiego, Orkiestr¹ Filharmonii Opolskiej,
zespo³ami Alla Vienna, Alla Breve, Johann Strauss Orchestra. Nagrody
na konkursach wokalnych: Grand Prix Bursztynowa Struna, Miêdzynaro-
dowy Konkurs Sztuki Wokalnej w Charkowie na Ukrainie, Konkurs sztuki
Wokalnej im. Prof. H. S³onickiej. Wyst¹pi³a w przedstawieniu operowym
�Miko³ajek i inne ch³opaki� Rados³awa Matei kreuj¹c rolê Kleofasa,
�Weselu Figara� jako Marcelina oraz �Suor Angelika� jako Suor Geno-
wefa. Ale najwa¿niejsze zawsze koncerty w Kutnie i dla Kutnian podczas
Letnich Festiwali, dla s³uchaczy UTW i Z³otego Wieku w Szkole Podsta-
wowej nr 9, a ostatnio dla TPZK na Zamku w Oporowie. Ewa kocha
kutnowsk¹ publiczno�æ, czego dowodem jest jej nieprzerwana od pocz¹tku
istnienia wspó³praca z Zespo³em Kameralnym Cantabile. Obecnie rozpo-
czê³a pracê pedagogiczn¹ i prowadzi klasê �piewu w Szkole Muzycznej
im. St. Moniuszki w G¹binie.
Ewa jest trzeci¹ osob¹ w moim ¿yciu artystycznym, która mia³a wp³yw na
mój powrót do sceny i s³owa ¿ywego. Jej sukcesy podra¿ni³y widocznie
moj¹ ambicjê i korzystaj¹c z zaproszenia Jagody Kubiak (pani od
�Zemsty� i butaprenu), która za³o¿y³a w 2015 roku Amatorski Teatr im.
A. Fredry, pomy�la³em mo¿e córka, mo¿e ojciec. Od tej pory dane mi
by³o zagraæ w siedmiu premierach: �Zem�cie� Fredry � Rejent, �Damach
i Huzarach� � Major, �Mieszczanin Szlachcicem� Moliera � Pan Jourden
(z córk¹ na jednej scenie w roli �piewaczki), �Sk¹pcu� Moliera � Harpagon
oraz go�cinnie w �Hamlecie ze wsi G³ucha Dolna� � Skoko i �Moralno�æ
Pani Dulskiej� � Zbyszek.
Rodzinne pozdrowienia dla Czytelników i Redakcji. Do zobaczenia i us³y-
szenia na kutnowskich scenach.

Opowie�ci wys³ucha³ Jerzy Micha³ Papiewski

Krzysztof Murzynowski specjalnie dla �P¯K�

ARTYSTYCZNA RODZINA
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¯YCIE DIECEZJALNE

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

17 marca 2020 r.

W do�æ d³ugim pi�mie pan Wojciech M¹kowski informuje nas
o losach swojego ojca Zygmunta M¹kowskiego. To m.in. uczestnik
walk nad Bzur¹, który 18 wrze�nia pod I³owem dosta³ siê do
niemieckiej niewoli i resztê wojny spêdzi³ w oflagu Murnau. To
lekarz weterynarii - podporucznik, który by³ u³anem - kawalerzy-
st¹, przydzielonym do 26 PAL. Co ciekawe, informacje o tym
rodzina otrzyma³a nie z Centralnego Archiwum Wojskowego
w Warszawie - Rembertowie, ale z Miêdzynarodowego Komitetu
Czerwonego Krzy¿a w Genewie (13.08.2019). Artyku³ po�wiê-
cony Zygmuntowi M¹kowskiemu  zamie�cili�my w �P¯K� z 2004
roku nr 17/149 z 9 wrze�nia. /a/

W niedzielê, 16 lutego w Sanktuarium Matki Bo¿ej w G³ogowcu ko³o
Kutna, odprawiona zosta³a uroczysta msza �wiêta upamiêtniaj¹ca 157
rocznicê wybuchu Powstania Styczniowego. Mszê odprawi³ ksi¹dz
proboszcz Sanktuarium MB w G³ogowcu Piotr Kalisiak. W mszy
�wiêtej udzia³ wziêli: Tadeusz Wo�niak � pose³ na Sejm RP, przedsta-
wiciele Powiatu Kutnowskiego: Daniel Kowalik - starosta kutnowski,
wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego w osobach: Tomasz
Marciniak oraz Zdzis³aw Góreczny, cz³onkowie Zarz¹du powiatu kut-
nowskiego: Jolanta Pietrusiak, Tomasz Walczewski i Marek Kubasiñski,
radni Rady Powiatu Kutnowskiego: El¿bieta Milczarska, Jacek Sikora,
a tak¿e przedstawiciele Gminy Kutno: wójt Gminy Kutno - Justyna
Jasiñska i przewodnicz¹ca Rady Gminy Kutno, radny miasta Kutno
� Janusz Ko³odziejski oraz mieszkañcy powiatu kutnowskiego.
Tak¿e udzia³ wziê³y poczty sztandarowe szkó³: I LO im. gen. J.H.
D¹browskiego, II LO im. Jana Kasprowicza, ZS nr 1 im. Stanis³awa
Staszica, ZSZ nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego, ZS nr 3 im. W³a-
dys³awa Grabskiego, ZS nr 4 im. Zygmunta Balickiego, Zespó³ Szkó³
w ¯ychlinie, MOS �Domostwo� w ¯ychlinie, SOSW nr 1 i nr 2
w Kutnie. O oprawê artystyczn¹ mszy �wiêtej zadba³a Justyna Ozdow-
ska, nauczycielka M³odzie¿owego Domu Kultury w Kutnie, której na
organach akompaniowa³a Ma³gorzata Musia³owska � dyrektor
Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Kutnie. Po mszy �wiêtej z³o¿ono
kwiaty w miejscu upamiêtniaj¹cym bohaterów Powstania Stycznio-
wego. Kwiaty sk³adali m.in. samorz¹dowcy, przedstawiciele powiatu
kutnowskiego, dyrektorzy szkó³, uczniowie.

ROCZNICA POWSTANIA

UJAWNIAMY FAKTY

interpretuje na licznych spotkaniach i wieczorkach poetyckich,
miêdzy innymi w Klubie Wiedzy Uniwersalnej �Dobrodziejówka�,
którego jest aktywnym cz³onkiem. Wspó³pracuje z �Powiatowym
¯yciem Kutna�, w którym czêsto ukazuje siê jej twórczo�æ. Od
roku 2016 bierze udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim
�O Kujawskiego Z³otego Kruka� zdobywaj¹c presti¿owe nagrody.
Jej konkursowe wiersze znalaz³y siê w cyklach �Polska proz¹
i wierszem malowana� i w tomikach: �Po kujawsku kochaæ, czy
byæ kochanym�, �Kujawy w czterech porach roku�, �Kujawskie
sny, têskonoty i marzenia�, �Tym, którzy wolno�æ przynie�li nam
w darze�. Marlena Kluk bierze równie¿ udzia³ w Wojewódzkich
Konkursach Twórczo�ci Dojrza³ej �Rzystanek 60+� organizowa-
nych przez £ódzki Dom Kultury, zdobywaj¹c laury w dziedzinie
poezji i w malarstwie. Urodzi³a siê w Malborku. Z wykszta³cenia
jest pedagogiem. Ukoñczy³a Liceum Pedagogiczne w Tczewie,
filologiê polsk¹ na Uniwersytecie Gdañskim i studia podyplomowe.
W roku 2017 wyda³a ksi¹¿kê �Na zakrêtach�. Pomys³ ksi¹¿ki �Nad
polami s³oñce� zrodzi³ siê podczas sentymentalnej podró¿y autorki,
na któr¹ zdecydowa³a siê po wielu latach w miejsca bliskie jej
sercu i kiedy próbowa³a odnale�æ cienie przesz³o�ci. Marlena Kluk
z dum¹ podkre�la, ¿e zarówno ksi¹¿ka �Na zakrêtach� jak i �Nad
polami s³oñce� nigdy nie zosta³yby napisane, gdyby nie wsparcie
jej ¿yciowego partnera Andrzeja, który jest Marleny inspiratorem
i motorem. Wierzy w ni¹, motywuje i wspiera emocjonalnie.
A tak o najnowszej ksi¹¿ce Marleny Kluk wypowiadaj¹ siê znani
kutnianie i dzia³acze spo³eczni:
�Mo¿na by rzec, ot taka sobie zgrabna miniaturka, napisana
³agodnym, opisowym jêzykiem. Zwyk³a historyjka, a jednak
niezwyk³a, bo p³yn¹ca z g³êbi serca� - Andrzej Latos.
�Opowiadanie �Nad polami s³oñce� to wzruszaj¹cy, wielop³asz-
czyznowy obrazek z ¿ycia cz³owieka. Jego dorastania, dojrzewania;
zarówno fizycznego jak i emocjonalnego. To równie¿ zapis budo-
wania osobistego ¿ycia i szczê�cia, zmagania siê z emocjami
i marzeniami, a tak¿e przeciwno�ciami losu na tle dawnej, pol-
skiej i nadwi�lañskiej wsi� - Maria Wierzbicka.
Nic dodaæ, nic uj¹æ! Marleno - dalszych sukcesów i si³y dzia³ania!

Jerzy Micha³ Papiewski

�Kobieta z Kutna - to brzmi dumnie�

NAD POLAMI SŁOŃCE
To tytu³ najnowszej ksi¹¿ki
Marleny Kluk, która od kilkuna-
stu lat mieszka w Kutnie i dzia³a
spo³ecznie w ró¿nych organiza-
cjach i stowarzyszeniach.
Najmocniej zwi¹zana jest z Uni-
wersyteten Trzeciego Wieku
w Mie�cie Ró¿, który umo¿liwi³
jej rozwijanie ukrytych pasji.
Pisze, maluje i gra na scenie miej-
scowego akademickiego teatru
i kabaretu. Jej wiersze i obrazy
znalaz³y siê w tomiku �Kutno
moje miasto�. Swoje utwory

MSZA I DROGA KRZYŻOWA

To wszystko - w intencji naszej Ojczyzny. W tej wznios³ej uroczysto�ci,
któr¹ fotograficznie przedstawi³ Artur Andziak, uczestniczyli m.in.: g³ówny
Jej organizator pose³ na Sejm RP Tadeusz Wo�niak, senator RP Przemy-
s³aw B³aszczak, wicemarsza³ek Urzêdu Marsza³kowskiego w £odzi
Robert Bary³a, starosta kutnowski Daniel Kowalik i wójt gminy Kutno
Justyna Jasiñska.

W Sanktuarium Matki Bo¿ej G³ogowieckiej odprawiona zosta³a przez
ksiêdza proboszcza Piotra Kalisiaka msza �wiêta, a wokó³ jego terenów,
gdzie znajduj¹ siê o³tarze - stacyjki zwi¹zane z histori¹ Polski, odby³a siê
patriotyczna Droga Krzy¿owa.

By³y liczne poczty sztandarowe i delegacje z Wielkopolski, Kujawsko-
Pomorskiego, Mazowsza (rodzina i przyjaciele zmar³ego w 2014 r. �P.
Andrzeja Drêtkiewicza - zwi¹zanego aktywnie z G³ogowcem i Ziemi¹
Kutnowsk¹ prezydenta P³ocka i wojewody p³ockiego).        /J.M.P./




