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Pañstwo Genowefa i Edward Paw³owscy oraz Pañstwo Teresa i Józef
Adamusiakowie zostali uhonorowani medalami Prezydenta Rzeczpospo-
litej Polskiej za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.

ZŁOTE GODY
W Urzêdzie Stanu Cywilnego w Kutnie mia³a miejsce uroczysto�æ Z³otych
Godów dwóch par ma³¿eñskich.

Z tej okazji Prezydent Miasta Kutna Zbigniew Burzyñski pogratulowa³
Jubilatom wspólnie spêdzonych lat, które s¹ dowodem wielkiej mi³o�ci,
odpowiedzialno�ci i poszanowania, czyli istoty szczê�liwego zwi¹zku
ma³¿eñskiego. Pañstwo Paw³owscy doczekali siê dwójki dzieci i trojga
wnucz¹t. W wolnym czasie realizuj¹ swoj¹ pasjê, jak¹ jest pielegnacja
ogrodu. Pañstwo Adamusiak s¹ szczê�liwymi rodzicami dwóch córek oraz
dziadkami czworga wnucz¹t. Dostojnym Jubilatom sk³adamy serdeczne
gratulacje i ¿yczymy kolejnych, szczê�liwych jubileuszy wspólnego
po¿ycia ma³¿eñskiego.

ZŁOTE PIÓRO

W czwartek, 5 marca,  w Szkole Podstawowej nr 2 w Kutnie odby³ siê
fina³ XVII edycji Konkursu Ortograficznego �O Z³ote Pióro Prezydenta
Miasta Kutna�.           (ci¹g dalszy - strona 3)

MIESZKANIE TRENINGOWE

W obecno�ci w³adz samorz¹dowych miasta Kutna, miasta-gminy
Kro�niewice i przedstawicieli gmin powiatu kutnowskiego w czwartek,
5 marca, otwarto mieszkanie treningowe podleg³e Oddzia³owi Polskiego
Towarzystwa Walki z Kalectwem w Kutnie.           (ci¹g dalszy - strona 3)

ŻOŁNIERZE KONSPIRACJI

W tym roku po raz dziewi¹ty obchodzimy Narodowy Dzieñ Pamiêci
¯o³nierzy Wyklêtych po�wiêcony ¿o³nierzom zbrojnego podziemia anty-
komunistycznego, którzy mieli odwagê wytrwaæ w walce o niepodleg³¹
Polskê i pozostali wierni z³o¿onej przysiêdze ¿o³nierskiej. Fakty te przy-
pomniano 4 marca 2020 roku, w Kutnowskim Domu Kultury, podczas
uroczysto�ci powiatowych obchodów Narodowego Dnia Pamiêci ¯o³nierzy
Wyklêtych.           (ci¹g dalszy - strona 11)

ŚWIETLICA „6. BAZA” LAUREATEM

Koordynator Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego MegaMisja og³osi³
wyniki konkursowego II wyzwania specjalnego dla �wietlic, które konty-
nuuj¹ realizacjê programu z grupami dodatkowymi. W�ród 10 nagrodzo-
nych szkó³ znalaz³a siê Szko³a Podstawowa nr 6 im. M. Sk³odowskiej-
Curie z Kutna.           (ci¹g dalszy - strona 11)

TAM, GDZIE DIABEŁ MÓWI DOBRANOC...

Fotoreporta¿ - strona 8-9.

KORONAWIRUS
− fakty i refleksje!

� �To pandemia, czyli na infekcjê jest nara¿ona ludno�æ ca³ego �wiata�
(aktualnie na �wiecie choruje na ni¹ 121.000 osób) - og³osi³a WHO.
� W Chinach, gdzie rozpoczê³a siê �wiatowa epidemia koronawi-
rusa, odnotowano ju¿ 80.697 potwierdzonych przypadków i 3.160
zgonów.
� Kanclerz Angela Merkel ostrzega, ¿e zaraziæ siê ni¹ mo¿e nawet
58.000.000 Niemców.
� Komisja Europejska og³osi³a utworzenie funduszu w wysoko�ci
37 mld euro (z czego a¿ 7,8 mld przypada Polsce) na wsparcie dzia³añ
przeciwko koronawirusowi.
� W polskich szpitalach, w czwartek 12 marca, przebywa³o 51 osób
zaka¿onych koronawirusem (w poniedzia³ek rano ju¿ 125), a jedna
osoba - zmar³a (do poniedzia³ku zmar³y 3 osoby).
� Zamkniêto w powiecie kutnowskim nastêpuj¹ce obiekty: ¿³obki,
przedszkola, szko³y podstawowe, szko³y �rednie, Wy¿sz¹ Szko³ê
Gospodarki Krajowej, KDK, CTMiT, domy kultury, �wietlice,
biblioteki wraz z filiami, Aquapark, Lodowisko Kutno, �Orliki�.
� Otwarte s¹ ca³¹ dobê noclegownie (a korzystaj¹cy z nich bêd¹ je
mogli opu�ciæ tylko za specjaln¹ zgod¹ prowadz¹cego).
� Odwo³ano wszystkie imprezy.

PYTANIA - RACZEJ - BEZ ODPOWIEDZI
� Dlaczego nie odwo³ano najwiêkszej imprezy masowej, czyli
manewrów NATO Defender 2020!?
� Wbrew woli Ministra Zdrowia profesora £ukasza Szumowskiego
dzieæmi, które nie posz³y do ¿³obków, przedszkoli, szkó³ bêd¹ siê
przede wszystkim zajmowaæ babcie i dziadkowie, czyli grupa
o najwiêkszym ryzyku zachorowalno�ci na koronawirusa (a dzieci
do lat 8 jest w Polsce a¿ trzy miliony, a 9,8 mln emerytów)!?
� Nie rozumiemy, dlaczego dzieciaki i m³odzie¿ maj¹ wolne do
25 marca, a studenci uczelni do 14 kwietnia!?
� Czy szczególne �rodki ostro¿no�ci s¹ zachowane w kutnowskich
firmach wspó³pracuj¹cych z os³awionym zak³adem w chiñskim
Wuhan, Chinach, czy te¿ w kutnowskich przedsiêbiorstwach pro-
dukuj¹cych m.in. do W³och, Niemiec itp., itd.
� Co z mszami!?

WRESZCIE OG£OSZONO
STAN ZAGRO¯ENIA EPIDEMICZNEGO POLSKI!!!

�wiate³ko w tunelu: kanadyjska firma Medicago, korzystaj¹ca z naj-
nowocze�niejszych metod i 100-milionowej, dolarowej pomocy armii
USA, jest gotowa na produkcjê szczepionek na koronawirusa w liczbie
10 milionów miesiêcznie. DAJ BO¯E ¯EBY SIÊ TO SPRAWDZI£O
Redakcja (na podstawie informacji i danych m.in. Rzeczpospolitej
i Dziennika £ódzkiego z 12.03.2020 r. oraz z konferencji prasowej
prezydenta miasta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego z 11.03.2020 r.)



KUTNOWSKI HIT 2019 ROKU
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Firmy powsta³ej w 1989 roku na kutnowskim Józefowie. Aktu-
alnie najwiêkszego przedsiêbiorstwa powiatu kutnowskiego,
producenta 130 farmaceutyków, zatrudniaj¹cej oko³o 600 osób.
Nagroda �Kutnowskiego Hitu� dla tej firmy jest zwi¹zana rów-
nie¿ z dzia³alno�ci¹ sponsoringow¹ na rzecz koszykarskiej
dru¿yny �Polfarmex� Kutno (w latach 2014-2017 w zawodo-
wym Tauron Basket Liga) oraz patronat rodzinny: Mieczys³awa
(ojca), Haliny (¿ony) oraz syna Marka Wo�ków - nad Akade-
mickim Liceum Ogólnokszta³c¹cym, z oddzia³ami dwujêzycz-
nymi w Kutnie), które od ubieg³ego roku nosi godno�æ profesora
Zbigniewa Religi. (...)

NASZE GRATULACJE!

Projekt �RÓ¯ANA RODZINA� dedykowany jest urodzonym
i zameldowanym najm³odszym mieszkañcom Kutna. To unikalny
i wyj¹tkowy w skali kraju projekt dedykowany rodzinom i ich
najm³odszym pociechom. Inicjatork¹ i pomys³odawczyni¹ projektu
jest Liliana Urbañczyk-Wójcik. Inauguracja projektu mia³a miej-
sce w 2016 roku. Wówczas skierowany by³ on do ponad 300
rodzin. Od pocz¹tku istnienia projektu wziê³o w nim udzia³ oko³o
1240 rodzin, a ponad 30 firm do³¹czy³o, aby wraz z Prezydentem
Miasta Kutna, Zbigniewem Burzyñskim i organizatorami lokal-
nej inicjatywy, przekazaæ dedykowane upominki najm³odszym
obywatelom miasta. Tym gestem, zarówno w³adze miasta jak
i przedsiêbiorstwa, uroczy�cie witaj¹ najm³odszych kutnian. Pro-
gram ma na celu budowanie lokalnej �wiadomo�ci i to¿samo�ci
od najm³odszego wieku.
Projekt Ró¿ana Rodzina jest unikalnym projektem w skali naszego
kraju. (...) Ostatnia edycja, czwarta z kolei, odby³a siê 1 lutego
2020 roku. W dniu uroczystej gali na go�ci czeka mnóstwo atrakcji,
w tym prelekcja znanej i cenionej psycholog, superniani, czyli
Doroty Zawadzkiej, która od pocz¹tku wspiera inicjatywê i jest
ambasadorem tego projektu, wystawa lokalnych partnerów bior¹-
cych udzia³ w projekcie, strefa zabaw dla dzieci, strefa karmienia
i przewijania oraz strefa cateringowa. Punktem kulminacyjnym
programu jest wrêczenie wyprawki ka¿dej z rodzin przez Prezy-
denta Miasta Kutna, Królow¹ Ró¿ oraz wykonanie pami¹tkowych
zdjêæ. W 2019 roku projekt Ró¿ana Rodzina otrzyma³ Kryszta³
PR-u, czyli najwa¿niejszej nagrody przyznawanej najlepszym
projektom PR-owym w Polsce. Projekt Ró¿ana Rodzina otrzyma³
t¹ najwa¿niejsz¹ i najcenniejsz¹ nagrodê w kategorii Najlepszy
event spo³eczny.

NASZE GRATULACJE!

dla

POLFARMEXU S.A.
w KUTNIE za pierwszy w Polsce Eventza pierwszy w Polsce Eventza pierwszy w Polsce Eventza pierwszy w Polsce Eventza pierwszy w Polsce Event

“Różana Rodzina”“Różana Rodzina”“Różana Rodzina”“Różana Rodzina”“Różana Rodzina”

dla

PREZYDENTA MIASTA KUTNA

Na Sesji Rady Miasta Kutna 10 marca m.in. dokonano uhonorowania laureatów �Kutnowskiego Hitu 2019�.

Za piêcioletni¹ dzia³alno�æ, która minê³a 15 stycznia 2020 r.
Pomys³odawczyni¹ i matk¹ za³o¿ycielk¹ jest d³ugoletnia nauczy-
cielka, pasjonatka i instruktor teatralny Jadwiga Kubiak. Zespó³
znalaz³ sw¹ siedzibê i opiekê wszelak¹ w Kutnowskim Domu
Kultury. Pierwszym efektem by³a premiera �Zemsty� A. hr. Fredry.
Po tym powodzeniu by³y i nastêpne: �Utrapienie� na podstawie
Ba�ni Braci Grimm, �Damy i Huzary� A. hr. Fredry, �Miesz-
czanin szlachcicem� Moliera, �Sk¹piec� Moliera. Spektakle
obejrza³o do tej pory kilka tysiêcy kutnian, ka¿dy przy pe³nej
sali i oklaskach na stoj¹co. Trzon zespo³u stanowi¹: re¿yser, sce-
narzystka, szefowa Jagoda Kubiak; aktorki: Weronika Urbaniak,
Milena Wodziñska, Jadwiga Piórkowska, Kasia Szczepaniak,
Helena Kowalska, Stefania Szadkowska, Kasia Brewiñska, Ewa
Murzynowska, Danuta Lemañska, Ewa Kuku³a, Helena
Oszmiañska; aktorzy: Stanis³aw Borkowski, Stanis³aw Ko³o-
dziejczak, Krzysztof Murzynowski, Bart³omiej Sawicki, Patryk
Kubiak, Jerzy Gaw³owski, Maciek Wo�niak, Mateusz Sawicki,
Bartek Zimny, Adam Cichacz, Krzysztof Szewczyk, Gracjan
Estkowski, Piotr Bielicki, Dariusz Mikulski, Jan Adamczewski,
Micha³ Sinior, S³awomir Modrzejewski, Jakub Szymczak, Rafa³
Owczarek; zespó³ techniczny, charakteryzacja, kostiumy, koor-
dynacja: Weronika Lenarczyk, Marta Fija³kowska, Agnieszka
D¹browska-Walczak, Magdalena Górska, Robert Strêbski, Marcin
¯ylak, Zbigniew Kamiñski, Maciej Wasielewski, Micha³ Choj-
nacki. Aktualnie Kutnowski Amatorski Teatr im. Aleksandra
Fredry nawi¹zuje do tradycji przedwojennego amatorskiego
teatru o tej samej nazwie, który z czasem przekszta³ci³ siê
w teatr - zawodowy.

NASZE GRATULACJE!

dla

Kutnowskiego Amatorskiego
Teatru im. Aleksandra Fredry

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
KAPITUŁY NAGRODY

„Kutnowski Hit 2019 Roku”
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SPACERKIEM PO KUTNIE

W pi¹tek, 28 lutego, w Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie odby³
siê DZIEÑ OTWARTY dla 6-latków z Przedszkoli Miejskich nr
5, 8, 16 oraz Punktu Przedszkolnego nr 2 w Kutnie. Przyby³ych
go�ci powita³a dyrektor szko³y. Nastêpnie przyszli pierwszokla-
si�ci zaprezentowali swoje umiejêtno�ci sportowe, obejrzeli
wystêp szkolnego chóru i pokaz tañca. Po s³odkim poczêstunku
mali go�cie udali siê na spacer po szkole. Dzieci zagl¹da³y do sal
lekcyjnych, �wietlicy, szatni i biblioteki. Na zakoñczenie przed-
szkolaki otrzyma³y gazetkê szkoln¹, gdzie bêd¹ mog³y zapoznaæ
siê z bogat¹ ofert¹ edukacyjn¹ naszej szko³y. Cieszymy siê, ¿e
mogli�my go�ciæ w naszej szkole  przysz³ych uczniów. Do zoba-
czenia we wrze�niu!! �Szóstka�

Baw siê i ucz siê razem z nami

DNI OTWARTE

ZŁOTE PIÓRO

Komisja konkursowa, po sprawdzeniu napisanego przez uczniów
dyktanda, og³osi³a swój werdykt: I miejsce przyznano Jakubowi
Krajewskiemu (SP nr 2) oraz Julii Krysiak (SP nr 4), II miejsce
zajê³y � Weronika Gruszka (SP nr 9 ) i Aleksandra Frankowska
(SP nr 9), a III miejsce zajê³y: Anna Zieliñska (SP nr 6) oraz Nadia
Czarnecka ( SP nr 6). Nagrody w postaci wiecznych piór wrêcza³,
w imieniu prezydenta miasta, Piotr £aszewski z Urzêdu Miasta
Kutna oraz Anna Wi�niewska, dyrektor Szko³y Podstawowej
nr 2. Oni te¿ dokonali podsumowania konkursu, ¿ycz¹c jednocze-
�nie jego uczestnikom najlepszych wyników w zdobywaniu
wiedzy.         /A.B./

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Do pisania dyktanda pod tytu³em �Rozterki siódmoklasisty�,
którego autork¹ by³a Ewa Kudelska, nauczycielka SP nr 2, przy-
st¹pi³o 24 uczniów z kutnowskich szkó³ podstawowych.

Kutno - miasto ró¿!
Obecnie w Kutnie jest oko³o 100
tysiêcy ró¿anych krzewów (w po-
nad 130 odmianach). W dniach
29-30 maja w Kutnie odbêdzie siê
Piknik Ró¿, m.in. z plenerowymi
Targami Ró¿anymi z udzia³em
hodowców z ca³ej Polski. Równie¿
z pielêgnacj¹ ro�lin w domu i ogro-
dzie wyst¹pi Marek Jezierski z TVP

Inicjatorem tego projektu by³ Ireneusz Terka, wspó³pracownik
Oddzia³u w Kutnie. Pod koniec 2018 r. prezydent miasta Zbigniew
Burzyñski przekaza³ w u¿ytkowanie lokal o powierzchni 60 m2 na
potrzeby utworzenia tego mieszkania treningowego, znajduj¹cego
siê w budynku przy ulicy 1 Maja 21 w Kutnie (w latach osiem-
dziesi¹tych ub. wieku w tych pomieszczeniach mie�ci³y siê biura
dawnego PZGS-u �Wspólna Praca�). Posiada ono pokój dzienny
z aneksem kuchennym, dwie sypialnie oraz ³azienkê. Prezes
Danuta Matczak nadmieni³a równie¿, ¿e mo¿liwo�æ czasowego
zamieszkania, po³¹czonego ze wsparciem i opiek¹ nad uczestnikami
prowadzonego treningu, powinna wp³ywaæ na odci¹¿enie rodzi-
ców i opiekunów osób niepe³nosprawnych na czas pobytu ich
podopiecznych w mieszkaniu treningowym.         /A.B./

MIESZKANIE TRENINGOWE
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Witaj¹c zebranych prezes tego oddzia³u Danuta Matczak stwier-
dzi³a: �W sposób szczególny witam rodziców dzieci niepe³nospraw-
nych, ich opiekunów, przyby³ych go�ci, obecnych i przysz³ych ofia-
rodawców, sponsorów i darczyñców. G³ównym celem funkcjono-
wania mieszkania treningowego bêdzie usamodzielnianie osób
niepe³nosprawnych intelektualnie, oraz wsparcie ich w d¹¿eniu
do jak najszerszej samodzielno�ci, rozwoju wszelkich umiejêtno�ci
spo³ecznych, wspó³dzia³ania w grupie i uczeniu odpowiedzialno�ci�.

Szanowni Pañstwo,
W najbli¿szych miesi¹cach ka¿dy z Pañstwa bêdzie sk³adaæ deklara-
cjê PIT w zakresie dochodów osi¹gniêtych w minionym roku. Chcia³-
bym przy tej okazji bardzo gor¹co zaapelowaæ do wszystkich miesz-
kañców Kutna o przekazywanie 1% nale¿nego podatku na rzecz or-
ganizacji po¿ytku publicznego z terenu Naszego Miasta.
Z tego wzglêdu uruchomili�my w tym roku dedykowany serwis:

www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miasta-kutno/
dziêki któremu bêd¹ Pañstwo mogli rozliczyæ swój podatek, a przy
okazji w ³atwy sposób przekazaæ 1% organizacjom z Kutna. Liczê
na Pañstwa pomoc!      Zbigniew Burzyñski - Prezydent Miasta
Projekt �Wspieraj lokalnie� przygotowa³ Instytut Wsparcia Organi-
zacji Pozarz¹dowych korzystaj¹c z oprogramowania PITax.pl £atwe
podatki.

w programie �Ogród marzeñ�.
Bêd¹ tak¿e animacje, konkursy
z nagrodami i kreatywnymi zajê-

ciami dla ca³ych rodzin.

Przepijamy!
W 2019 r. sprzedano w Kutnie
alkoholu za 49,7 miliona z³otych
(w 2018 r. - 46,9, 2017 r. - 43,3
i w 2016 r. 41,4 mln z³). Spo¿ywamy
coraz wiêcej...

W ma³ej sali konferencyjnej Urzêdu Miasta Kutna, w �rodê 4 marca, odby³o
siê spotkanie przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych posiadaj¹cych
status organizacji po¿ytku publicznego z samorz¹dem miasta reprezento-
wanym przez wiceprezydentów: Zbigniewa Wdowiaka i Jacka Boczkajê.
Spotkanie dotyczy³o mo¿liwo�ci wsparcia tych organizacji poprzez prze-
kazywanie 1% nale¿nego podatku na ich rzecz. Tak wiêc przekazujemy
apel samorz¹dowców w tej sprawie: �Zostaw 1% w Kutnie�.         /A.B./

Rodzinie
Naszej Zacnej Kole¿anki

�P.

LUCYNY LONKWIC
gor¹ce wyrazy wspó³czucia

sk³ada
Redakcja �P¯K�

WSPIERAJMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
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W zwi¹zku z decyzj¹ Prezydenta Miasta Kutno o zamkniêciu Urzêdu
Miasta Kutna dla petentów w dniach od 16 marca do 27 marca 2020 r.
odwo³ane zostaje wy³o¿enie do publicznego wgl¹du projektów miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognoz¹
oddzia³ywania na �rodowisko:
1) dla obszaru po³o¿onego w Kutnie przy ul. Raszewskiej,
2) dla obszaru po³o¿onego w Kutnie przy ul. Paderewskiego,
3) dla obszaru po³o¿onego w Kutnie przy ul. Lotniczej.

Wy¿ej wymienione projekty planów mia³y byæ wy³o¿one do publicznego
wgl¹du w okresie od 16 marca do 15 kwietnia 2020 roku.

Odwo³anie dotyczy równie¿ dyskusji publicznych dot. poszczególnych
planów wyznaczonych na dzieñ 7 kwietnia 2020 roku.

O nowym terminie wy³o¿enia planów oraz terminie dyskusji publicz-
nych bêdziemy Pañstwa informowaæ.

Wszelkie informacje i wyja�nienia udzielane bêd¹ pod nr telefonów:
24 / 253-12-22     lub     24 / 253-12-11

Prezydent Miasta Kutna informuje mieszkañców,
¿e od 17 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r.

Urz¹d Miasta Kutna bêdzie ca³kowicie zamkniêty dla petentów.
Urz¹d Stanu Cywilnego

bêdzie przyjmowa³ interesantów w godz. 9.00-12.00
jedynie w sprawach dotycz¹cych rejestracji zgonów i urodzeñ.

Wszelkie dokumenty, wnioski do Urzêdu nale¿y sk³adaæ drog¹ elektroniczn¹ za po-
�rednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /UMKutno/SkrytkaESP lub poprzez
umieszczenie w specjalnym pojemniku ustawionym w Urzêdzie Miasta Kutno od
strony Placu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
Pilne sprawy prosimy konsultowaæ telefonicznie pod numerem telefonu 24 253-11-00,
b¹d� drog¹ elektroniczn¹ pod adresem urzad@um.kutno.pl
Pe³ny wykaz numerów telefonów poszczególnych wydzia³ów UM Kutno dostêpny
jest pod adresem: http://www.um.kutno.pl/page/353,wykaz-telefonow-i-adresow-e-
mail.html
W zwi¹zku z zamkniêciem kasy, wp³aty podatków i op³at nale¿y dokonywaæ na indy-
widualny rachunek bankowy podatnika lub na rachunek bankowy Urzêdu Miasta
Kutno: BNP Paribas Bank Polska S.A. 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16, nr r-ku:
26 2030 0045 1110 0000 0158 3550.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

4 kwietnia 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 BIOENERGOTERAPEUTAPokochaj wiosnę
Marzec odpasuje od okapów
Miecz - lodowy sopel
Na nagim lesie wiesza naszyjniki
Z ró¿owych kropel

Pierwiosnek prê¿y siê do s³onka
Ciep³y podmuch budzi trawy
Czekasz na piosenkê skowronka

Motyl tañczy z wietrzykiem
Za oknem dzieciêca wrzawa
Klucz ¿urawi wiosnê oznajmia krzykiem

Oziminy w górê strzelaj¹
�wiat nadziej¹ wybucha
Bociany w swoje strony
Do pustych gniazd wracaj¹

Kocham deszcz majowy
Ciep³y wiatr i s³oñce
I przymrozek kwietniowy
Pierwsze kwiaty na ³¹ce

Maria Stêpniak
Autorka wiersza ukoñczy³a pedagogikê na Uniwersytecie Wroc³awskim.
Jest emerytowan¹ nauczycielk¹. Mieszka w Kutnie. Dzia³a spo³ecznie.
Od lat pisze utwory dla samej rado�ci pisania, a swoje teksty publikuje
m.in. w �Powiatowym ¯yciu Kutna�. �Pokochaj wiosnê� pochodzi z to-
miku wierszy ��lady� wydanego w 2012 r. i którym zadebiutowa³a na
rynku wydawniczym. /J.M.P./

Rycerze i bia³og³owy z czterech klas trzecich stanêli z sob¹ w szranki na
Turnieju Rycerskim. Turniej rozpocz¹³ siê od przybycia pary królewskiej,
któr¹ powita³a zgromadzona na widowni gawied�. Nastêpnie pojawi³y
siê dru¿yny rycerzy gotowe do walki. Król przypomnia³, ¿e rycerz powi-
nien przestrzegaæ regu³ i zasad pojedynku. To znaczy, ¿e musi: walczyæ
uczciwie, szanowaæ przeciwników, szanowaæ zdrowie i ¿ycie w³asne
i przeciwnika, byæ sprawiedliwy, zachowywaæ siê zawsze kulturalnie
i poprawnie. Wszyscy uczestnicy musieli pokonaæ trudne przeszkody
i wykazaæ siê nie lada zrêczno�ci¹ oraz szybko�ci¹. Najpierw nale¿a³o
,,upiec kurczêta na ro¿nie�, bo rycerz przed bitw¹ nie mo¿e byæ g³odny.
Nastêpnie dru¿yny uk³ada³y has³a z porozrzucanych liter. Konkurencjê
wszyscy zaliczyli bez problemu. Potem trzeba by³o pokonaæ d³ugi, ciemny
tunel. I w tym zadaniu rycerze pokazali niezwyk³¹ sprawno�æ, i ducha
bojowego. Nieoczekiwanie w pobli¿u pojawi³y siê gro�ne, dziesiêciog³owe
smoki, które tylko czeka³y, aby kogo� po¿reæ. Zawodnicy byli sprytniejsi
i wspólnymi si³ami pokonali bestie. Po tych emocjonuj¹cych konkuren-
cjach g³odni zawodnicy szybko zdobywali chleb dla swojej dru¿yny. Uda³o
siê sprawnie donie�æ do mety wszystkie bochenki chleba. Na koniec odby³o
siê wielkie poszukiwanie w³asnych butów. Wszystkie zosta³y odnalezione.
Dru¿yny prawid³owo wykona³y przygotowane zadania. Ustalono remis
i wszyscy byli zadowoleni.

ŚWIĘTO PATRONA

Wybi³a 12 i przyszed³ czas na zmianê � zmianê Królowej Ró¿,
a mo¿e te¿ na wielk¹ zmianê w Twoim ¿yciu! Ju¿ po raz 12 Kut-
nowski Dom Kultury poszukuje Królowej Ró¿, która niebawem
zostanie twarz¹ wielkiej kampanii reklamowej, a we wrze�niu
przejmie w³adzê nad Kutnem.

Czy mo¿esz zostaæ Królow¹ Ró¿?
Po pierwsze, musisz byæ pe³noletnia. Musisz byæ zwi¹zana
z Kutnem (czyli urodziæ siê, mieszkaæ lub uczyæ w Mie�cie Ró¿).
Je�li spe³niasz te warunki, furtka jest przed Tob¹ otwarta. Koniecznie
wype³nij kartê zg³oszeniow¹ i dostarcz j¹ (osobi�cie lub mailem)
do KDK. Potem czeka Ciê jeszcze tylko Casting i kto wie�  Mo¿e
to w³a�nie Ty zostaniesz przysz³¹ Królow¹ Ró¿?

A jaka powinna byæ nowa Królowa?
Organizatorzy �wiêta Ró¿y szukaj¹ dziewczyny charyzmatycznej,
otwartej i nie boj¹cej siê wyzwañ, która z ³atwo�ci¹ wcieli siê
w now¹ rolê. Je�li lubisz ludzi i bycie w centrum uwagi � to zg³o� siê!
Sam Casting odbêdzie siê 18 kwietnia o godzinie 11:00 w Kut-
nowskim Domu Kultury. Jury bêdzie rozmawiaæ z kandydatkami
na temat ich zainteresowañ, jak widz¹ siebie jako Królow¹ Ró¿,
czego siê spodziewaj¹ i jakie s¹ ich oczekiwania. Nie bêdzie trud-
nych pytañ, ciê¿kich zadañ. Ty jeste� najwa¿niejsza! � podkre�laj¹
organizatorzy.
Choæ Królowa mo¿e byæ tylko jedna (raz do roku), to sam Casting
mo¿e byæ dla Ciebie prawdziw¹ przygod¹. Warto spróbowaæ szczê-
�cia, a mo¿e 18 kwietnia uda Ci siê spe³niæ marzenie?
Zachêcamy do odwiedzenia stron Kutnowskiego Domu Kultury
i �wiêta Ró¿y � tam mo¿na zapoznaæ siê z regulaminem Castingu,
kart¹ zg³oszeniow¹ oraz dodatkowymi informacjami.

W �rodê, 4 marca, w Szkole Podstawowej nr 9 im. W³. Jagie³³y w Kutnie
obchodzono �wiêto Patrona Szko³y. Nie jest to data przypadkowa. Tego
dnia, w 1386 roku, W³adys³aw Jagie³³o zosta³ królem Polski.

Szkolne uroczysto�ci klas IV�VIII rozpoczê³y siê od przywitania go�ci
przez króla i królow¹ oraz wicedyrektor El¿bietê Miko³ajczyk. Uczniowie
przebrani za reprezentantów poszczególnych �redniowiecznych grup spo-
³ecznych zaprezentowali siê w korowodzie.

Nastêpnie przedstawione zosta³y sceny historyczne: koronacja króla i kró-
lowej, obyczaj �lubowania, pasowanie na rycerza, turniej rycerski, u³a-
skawienie skazanego, pojedynek rycerski, scena w karczmie. Dru¿yny
z klas IV-VI rywalizowa³y ze sob¹ w turnieju rycerskim, a klasy VII-VIII
w konkursie wiedzy o patronie szko³y. Uczniowie zaanga¿owali siê rów-
nie¿ w rozwi¹zanie krzy¿ówki o W³adys³awie Jagielle, do której pytania
ukryto pod kodami QR, umieszczonymi w ró¿nych czê�ciach szko³y.

Padał śnieg
Zima nam siê przypomnia³a.
Gdy przez okno wyjrza³em
ziemiê �niegiem zasypa³o.
By³o czysto, bo ca³kiem bia³o.

By³ wieczór, koniec lutego.
W mieszkaniu cieplutko, mi³o
i byæ mo¿e w³a�nie dlatego
wydaæ siê mog³o, ¿e to siê przy�ni³o.

Tegoroczna zima tylko w kalendarzu,
coraz mniej ludzi na stokach szusuje.
Ka¿dy wiêc opad �niegu nale¿y do wydarzeñ,
tote¿ tylko w polityce ba³wanów nie brakuje.

Kazimierz Ci¹¿ela

Biuro Odbudowy Stolicy
Gdy 17 stycznia 1945 r. do Warszawy wkraczali polscy i radzieccy ¿o³-
nierze, stolica Polski by³a niemal ca³kowicie zburzona. Zniszczeniu ule-
g³o 71% przedwojennej zabudowy lewobrze¿nej czê�ci miasta. (...) Z 957
budynków wpisanych do rejestru zabytków we wzglêdnie dobrym stanie
przetrwa³y 34. (...) Z 64 ko�cio³ów zachowa³y siê cztery. (...) Burzone
by³y wszystkie mosty, 95% teatrów i kin. Przemys³ i budynki s³u¿by zdro-
wia zosta³y zniszczone w 90%, sieæ tramwajowa w 85%, a jej tabor
w 75%, obiekty o�wiatowe - w 70%.
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 Czy wiecie, że...
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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
Nowe z³o¿a rudy miedzi (szacowane na 848 mln ton) i srebra (36 tys. ton)
na terenie gmin Kolsko, Nowa Sól, Siedlisko, S³awa, Bojad³o (Lubuskie)
odkry³a dzia³aj¹ca w Polsce kanadyjska firma Miedzi Copper Corp.
Turcja znios³a wizy turystyczne dla Polaków. Do 1 marca musielismy za
nie p³acic 35 dolarów.
947 psów i 57 koni s³u¿y w polskiej policji. Nie pij¹, nie oszukuj¹ i nie
zabiegaj¹ o wzglêdy komendantów z nominacji PiS.
375 tys. dzieci urodzi³o siê w Polsce w 2019 r. to o 13 tys. mniej ni¿ rok
wcze�niej.
Grzegorz Sroczyñski, publicysta: Ludzie nie chc¹, by Duda by³ podnó¿-
kiem Kaczyñskiego, ¿eby by³ zbyt sklejony z PiS.   �Polska The Times�
Wies³aw Godzic o Andrzeju Dudzie: Prezydent pokazuje, ¿e lubi s³uchaæ
samego siebie.
Tomasz Majewski o dopingu: Je�li kto� jest z³apany na ciê¿kim dopingu,
to w 99,92% przypadków doskonale o tym wiedzia³.
Joanna Szczepkowska o PiS: Wygrali wybory, ¿eby dokonaæ przewrotu
ustroju, ¿eruj¹c na naiwno�ci ludzkiej.
Prof. Andrzej Szahaj, Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu: Dzi�
nie ma ju¿� powrotu do skrajnie wolnorynkowych idei. Zwrot ku socjal-
demokratycznym rozwi¹zaniom ekonomicznym i spo³ecznym jest nieunik-
niony. Duch czasu siê zmieni³ i dzi� prawie nikt nie wierzy ju¿ w to, ¿e
wolny rynek jest panaceum na wszystkie problemy ekonomiczne i spo-
³eczne. Nawet dotychczasowe bastiony neoliberalizmu - Bank �wiatowy,
Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy - opowiadaj¹ siê za konieczno�ci¹
reform prospo³ecznych. A niegdysiejszy prorok neoliberalizmu i faktyczny
autor planu naszych reform wolnorynkowych Jeffrey Sachs popar³ ostatnio
lewicowca Berniego Sandersa w wy�cigu o fotel prezydenta w USA.

�Dziennik Gazeta Prawna�
Przegl¹d Nr 10 (1052), 2-8.03.2020 r.

5,5% wynosi³a w lutym stopa bezrobocia w Polsce. Jest najni¿sza od 1991
roku. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e bez pracy pozostaje ci¹gle ok. 900 tys.
obywateli.
W Polsce zarejestrowanych jest ponad 140 tys. organizacji spo³ecznych.
G³ównie s¹ to stowarzyszenia, fundacje, ale tak¿e Ochotnicze Stra¿e
Po¿arne. Wiekszo�æ klubów sportowych w gminach i powiatach jest
prowadzona przez organizacje pozarz¹dowe.
Ju¿ 58,4% wszystkich pracuj¹cych w Polsce jest zatrudnionych w sektorze
us³ugowym. £¹cznie to 9,7 mln osób.
1,5 mln Polaków choruje na depresjê. Kobiety zapadaj¹ na ni¹ dwukrotnie
czê�ciej niz mê¿czy�ni.
Daniel Passent o tajemnicach: Teraz nie wiadomo kto - Bana� czy agent
Tomek - jest policjantem, a kto z³odziejem.
W³odzimierz Cimoszewicz o Joannie Lichockiej: Po prostu nie my�la³a.
Gdyby mia³a w tym momencie pod³¹czony encefalograf, to na ekranie
by³aby p³aska linia.
Ludwik Dorn o Andrzeju Dudzie: Jest pos³usznym narzêdziem prezesa
swojej partii.

Trzeba by³o s³uchaæ Marka Pola
Kierowcom bul¹cym coraz wiêcej za przejazd zarz¹dzanym przez spó³kê
Autostrada Wielkopolska odcinkiem A2, co jest oczywistym robieniem
ich w konia (mechanicznego), przypominamy, ¿e mog³o byæ inaczej. Uczciwie
i bez ci¹g³ego skubania. Wystarczy³o kontynuowaæ to, co robi³ Marek
Pol, w latach 2001-2004 minister infrastruktury. Za jego czasów zbudo-
wano autostradê Konin-Stryków (103 km) za 3,36 mln euro za kilometr.
Op³ata za przejazd tym odcinkiem, zarz¹dzanym przez GDDKiA, wynosi
dzi� 9,90 z³. Marek Pol nie zgodzi³ siê na horrendalne koszty budowy
odcinka Tomy�l-�wiecko. Niestety, jego nastêpcy zap³acili 15 mln euro
za kilometr. Przegl¹d Nr 11 (1053) 9-15.03.2020 r.

Micha³ So³owow 15,6 mld z³ - inwestor gie³dowy m.in. w bran¿y
chemicznej i energetycznej. W³a�ciciel takich firm jak Synthos, Barlinek czy
Cersanit. Utytu³owany kierowca rajdowy.
Zygmunt Solorz 12 mld z³ - twórca telewizji Polsat oraz w³a�ciciel sieci ko-
mórkowej Plus. Od lat w czo³ówce rankingu najbogatszych Polaków.
Jerzy Starak 9,6 mld z³ - gigant bran¿y farmaceutycznej. W³a�ciciel m.in.
Polpharmy i Herbapolu. Ojczym tragicznie zmar³ego Piotra Wo�niaka-Staraka.
Tomasz Biernacki 8,1 mld z³ - twórca sieci sklepów spo¿ywczych Dino. Jest
jednym z najszybciej bogac¹cych siê Polaków.
Dominika Kulczyk 6,9 mld z³ - najbogatsza Polka. W ostatnim roku jej maj¹tek
wzrós³ dziêki trafionym inwestycjom w energiê odnawialn¹.
Sebastian Kulczyk 6,5 mld z³ - syn Jana Kulczyka odziedziczy³ po ojcu m.in.
akcje Autostrady Wielkopolskiej i chemicznego Ciechu. W ostatnim roku jego
maj¹tek straci³ ponad 5% warto�ci.

Klêska - w £ódzkiem. Pechowy przewóz kaczek, w zwi¹zku z czym trzeba
by³o zutylizowaæ ponad 100 tysiêcy kaczek. Od pocz¹tku tego roku
wykryto w Polsce ju¿ 28 ognisk ptasiej grypy, z czego jedn¹ trzeci¹
w Wielkopolsce. W 2017 r. ognisk tej choroby by³o 65. Masz babo placek!
Cicho o holdingu spo¿ywczym w Polsce. Póki co, to polski koncern
spo¿ywczy przeszed³ z resortu rolnictwa do nowego resortu aktywów pañ-
stwowych. Artur Balazs, by³y minister rolnictwa, uwa¿a, ¿e koncentracja
wokó³ Krajowej Spó³ki Cukrowej jest s³uszna jako pomys³ na interwencje
na rynku rolnym, pod zapasy strategiczne i nadwy¿ki. Pojawi³y siê pro-
blemy w zatrudnieniu odpowiednich doradców, ale to marzenie ministra
rolnictwa ma byæ zakoñczone w IV kwartale 2020 r. Zobaczymy... Masz
babo placek!
Ale bomba! Na potrzeby spisu rolnego w przysz³ym roku pañstwo wymusi³o
od telecomów, kablówek i platform satelitarnych przekazanie wra¿liwych
danych o wszystkich klientach indywidualnych, nie tylko rolników. Do
czego ma to s³u¿yæ? Masz babo placek!
W �Rzeczpospolitej� ponad pó³stronicowy wywiad z Arturem Balazsem.
Onegdaj ministrem rolnictwa, aktualnie prezesem kapitu³y fundacji
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Ta fundacja zainwestowa³a
1,5 mld z³otych (od telefonizacji, przez gazyfikacjê, budowê szkó³ na wsi,
sal gimnastycznych czy o�rodków zdrowia). £¹cznie parê tysiêcy przed-
siêwziêæ. Pan prezes podejrzewa, ¿e nie ma gminy wiejskiej w Polsce,
która nie skorzysta³aby z pomocy tej jednej z najwiêkszych w Polsce
fundacji. Masz babo placek!

W cieniu, obejmuj¹cych równie¿ i Kutno, spekulacyjno-plotkarsko-strachli-
wych dyskusji w temacie koronawirusa, w naszym mie�cie ostatnio rozgorza³a
inna polemika. Tradycyjnie, �burza w szklance wody�, pok¹tnie, z adresowa-
nymi do nas dziennikarzy, pytaniami... Jak �wykraka³� nasz wielce szanowny
Czytelnik (a zarazem prawicowy dzia³acz), s³u¿by Starosty Kutnowskiego
Daniela Kowalika i Prezydenta Miasta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego og³osi³y
dane o ich wydatkach na media w 2019 r. W sumie oba samorz¹dowe podmioty
wyda³y ju¿ na te cele kwotê 212.443,58, z czego oko³o 2/3 wyp³aci³o Miasto
Kutno.

Wydatki Starostwa Powiatowego i Miasta Kutno
na promocjê i og³oszenia w mediach

Wyszczególnienie Powiat w z³ Miasto Kutno w z³
Radio Q 18.663,00  71.072,06  89.735,06
Panorama Kutna 11.200,00  14.330,50  25.530,50
Projekt (Lokalna Magazyn
KCI, Kutno.net.pl) 11.957,42  10.789,74  22.747,16
For Press P¯K   2.429,25    7.011,00    9.440,25
Dziennik £ódzki   3.030,73    3.752,04    6.782,77
Wyborcza   1.722,00    2.091,00    3.813,00
Radio Victoria   2.332,50  31.043,04  33.375,54
Portal e.kutno   2.322,50    4.059,00    6.381,50
ECU 24      350,00         -       350,00
TV Kutno         -   12.430,50   12.430,50
Portal Kutno 50         -     1.857,30     1.857,53
Ogó³em wydatki 54.007,40 158.436,18 212.443,58
W poprzedniej kadencji samorz¹dowej zdecydowane wsparcie finansowe
Miasta i Powiatu otrzymywa³y - TV Kutno i gazety obecnej spó³ki Projekt. W tej
- nast¹pi³a zmiana:

PUPILAMI W£ADZY S¥ AKTUALNIE
RADIO Q i DWUTYGODNIK �PANORAMA KUTNA�.

Niech nie zmyli Czytelników kwota na media spó³ki Projekt, gdy¿ w sumie obej-
muje on dwie gazety i internetow¹ witrynê.
Nam pozosta³o siê sarkastycznie cieszyæ z tego, ¿e za nami w tych finanso-
wych rozliczeniach znalaz³y siê takie prasowe �tuzy� jak �Wyborcza�, czy
�Dziennik £ódzki�.
Ciekawe, ¿e ma³o �rodków w 2019 roku Starostwo Kutnowskie przeznaczy³o
na katolickie Radio �Victoria�. ¯artobliwie:

W PIEKLE JU¯ GOTUJ¥ SMO£Ê DLA OSOBY
ODPOWIEDZIALNEJ W POWIECIE ZA MEDIA.

Có¿ tu p³akaæ, gdy w tym okresie Starosta � TV Kutno � nie da³ NIC (albo jak
kto woli �figê z makiem�). Zapewne sta³o siê tak, nie tylko z niskiego jej
poziomu, ale przede wszystkim z odwetu na by³ym staro�cie, który wspiera³ to
medium: �Ile tylko móg³�... Nas, czyli redakcjê �P¯K�, traktuje siê jak dzien-
nikarskie �dinozaury�. Wiêc tylko informujemy, ¿e jak nam �prorokuj¹� (co
prawda, to prawda zaprzyja�nieni) lekarze, to wytrzymamy jeszcze i to w obecnej
kondycji co najmniej piêæ lat. Tak jak Prezydent Kutna Zbigniew Burzyñski
trzymamy siê � on pierwszej, my czwartej w³adzy: �bo co mamy w domu robiæ!?�.
Chyba, ¿e kto� zarazi nas jakim� koronawirusem!?

KTO KONKRETNIE KORZYSTA � Z NADMIERNIE
PRZESADNYCH � PROFITÓW OD W£ADZY?

Oczywi�cie, w³a�ciciele sochaczewskiego Radia Q, dzia³aj¹cego i w Kutnie,
J. Skumia³ i P. Skumia³. Tak¿e z protekcjonizmu kutnowskiej w³adzy ciesz¹ siê
Natalia i £ukasz Stasiak z kutnowskiej �Panoramy�. Ró¿ne s¹ czytelnicze
komentarze �w temacie� obecnych preferencji medialnych Starosty i Prezydenta.
Dlaczego miasto z tak wielkim entuzjazmem finansuje wiêkszo�æ �rodków na
maleñkie w sumie radio!? Prawie tak samo jak kilka lat temu (z ówczesnym
starost¹) na TV Kutno!? Dlaczego teraz w³adza porzuci³a �dawn¹, swoj¹ prasê�!?
Czy¿by - jak g³osi kutnowska fama - grozi im przegrany proces o znies³awienie!?
Czy równie¿ wp³yw na to ma kiepska sytuacja finansowa!? Sam tego do�wiad-
czy³em, gdy w �Kolporterze� us³ysza³em, ¿e maj¹ zakaz sprzeda¿y tej lokalnej
gazety, bo: nie p³ac¹!? (sic!) A mo¿e obie przyczyny na raz!?

TERAZ STAWIAMY KROPKÊ NAD �I�.
Niech kutnowska opinia publiczna dowie siê, jak �lekk¹ rêk¹� wydaje siê ich
podatkowe pieni¹dze. Niech prze³knie ten kutnowski, medialny �skandalik�.
To nie fake newsy, ale oczywista � oczywisto�æ. Delikatnie ujmuj¹c od kilku lat
funkcjonowa³a w mie�cie medialna, finansowa... wolna amerykanka. Skrótowo
wyglada³o to nastepuj¹co: zaufanym ludziom (lub firmom) obiecywa³o siê:

ZA£Ó¯CIE GAZETÊ (RADIO, TV), A MY - POMO¯EMY!?
System funkcjonowa³ jak ta lala. Zreszt¹ zaczê³o siê niewinnie, bo najpierw
zastosowano niewielkie, finansowe zasilanie. �Ale apetyt rós³ w miarê
jedzenia...�. Tym bardziej, ¿e media te nie mia³y nawet znamion �biznesowego
fartu�... W konsekwencji dosz³o do absurdu! Formalni w³a�ciciele kutnow-
skiego radia, TV i prasy, stali siê smêtnymi atrapami mediów w³adzy: miasta
i powiatu. Ot i ca³y, szemrany geszeft! �¯ywcem� �ci¹gniêty ze Stanów, tyle ¿e
z polskim ba³aganem i bezczelno�ci¹. Jest nam teraz ma³o wa¿ne, kto uczestni-
czy³ w tym procederze!? Niby polskie �lady prowadz¹ do Krakowa...?! Nie
wiadomo te¿ czy �polsk¹, fa³szyw¹ nutê w tê zaoceaniczn¹ melodiê� wdro¿y³
jaki� starosta, czy wiceprezydent!? Czy te¿ prezes du¿ej, czy ma³ej spó³ki!?
Fotografik, redaktor naczelny - czy prowadz¹cy!? Czy by³a te¿ jaka� agencja!?
Czy te¿ inne osoby, które nie maj¹c innej mo¿liwo�ci zatrudnienia �sprzeda³y
siê za przys³owiow¹ ³y¿kê soczewicy�!?

�ALE PÓTY DZBAN WODÊ NOSI....?�
Pierwsi dostrzegli to czytelnicy. Zaczêli zadawaæ pytania i odkrywaæ
�tajemnice medialnej alkowy�. ̄ ¹dali, by skoñczyæ z t¹ fikcj¹ urzêdników z kut-
nowskiego �Bia³ego Domu� i �Pokomitetowego� budynku.
Ten system da³ � przesadnie du¿¹ - w³adzê urzêdnikom miasta i powiatu. �Ja
rz¹dzê kas¹� � us³yszeli redaktorzy i zaproszeni go�cie uroczysto�ci 500
wydania �P¯K�. Chocia¿ te s³owa nie wyg³osi³ ani Starosta, ani Prezydent,
a intruz, który w ogóle nie by³ zaproszony na tê uroczysto�æ. Jego s³owa spraw-
dzi³y siê �co do joty�. Ten pan w starostwie dzieli pieni¹dze na media -
w sposób - prosty jak cep - w oparciu o prawo Kaduka:

�JAK MI SIÊ WIDZI!�
KI DIABE£!?

Natomiast miasto �wdepnê³o� aktualnie w medialne �szambo� z Radiem Q
i Panoram¹ Kutna. Praktycznie s¹ dwa rozwi¹zania tej �medialnej hucpy�! Mo¿na
przecie¿ nadaæ etykietê obu mediom: Wydawca � Urz¹d Miejski w Kutnie
(ewentualnie dopisaæ jeszcze Starostwo Powiatowe w Kutnie). Albo przyznaæ
Radiu Q takie �rodki, jakie otrzyma³o w 2019 r. katolickie radio Victoria.
Natomiast biuletynowi �Panorama Kutna� tyle finansów, ile otrzymali�my my
przy wielokrotnie wiêkszych nak³adach naszej gazety. Chocia¿ nie wszyscy
i u nas wierz¹, ¿e w³adze Miasta i Powiatu, zadufane w si³ê swoich stanowisk,
zacietrzewione i podjudzane przez urzêdników, którzy przy tej okazji otrzy-
muj¹ niezas³u¿one prerogatywy � ust¹pi¹ w tej sprawie. Oby nie by³o tak, jak
z ³¹koszyñskim cmentarzem!!! Albo jak w piosence Wojciecha M³ynarskiego:

�PRZYJDZIE WALEC I WYRÓWNA...�
Mimo wszystko - z wyrazami szacunku dla w³adzy (obojetnie jaka ona by nie
by³a) � Andrzej Stelmaszewski

NAJBOGATSI POLACY
2020 R. WG FORBESA

�wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO), w zwi¹zku z wielkim globalnym mar-
szem koronawirusa, og³osi³a stan pandemii. Pocz¹tkowo ten gro�ny wirus
zaatakowa³ Chiny, pó�niej kolejne kraje Azji, nastêpnie W³ochy i inne kraje
Europy. Koronawirus trafi³ do Ameryki, Afryki i Australii. Póki co, wolna od
zaka¿eñ jest Antarktyda, Arktyka i Grenlandia, co dla nas nie jest ¿adnym
pocieszeniem. Polska do pocz¹tku marca trzyma³a siê dzielnie. Politycy ska¿eni
wirusem w³adzy toczyli swoje wojenki i nikt nie my�la³ o wirusach atakuj¹-
cych nasze zdrowie. Z wielkim zdziwieniem klasa polityczna dostrzeg³a, ¿e
równie¿ Polska zosta³a zaatakowana koronawirusem. Sytuacja stawa³a siê
coraz bardziej gro�na i po raz pierwszy od lat rz¹dz¹cy i opozycja zaczêli ze
sob¹ normalnie rozmawiaæ. �wiat nie by³ przygotowany na epidemiê, a w³adze
Chin przez 2 miesi¹ce ukrywa³y fakt pojawienia siê nowego, gro�nego wirusa.
Dzisiaj ju¿ wiemy, ¿e w listopadzie ubieg³ego roku zanotowano pierwsze przy-
padki w chiñskim Wuhan. Dopiero 31 grudnia chiñski rz¹d powiadomi³ WHO
o nowym wirusie. Mnóstwo zara¿onych ludzi zd¹¿y³o rozjechaæ siê po ca³ym
�wiecie. W efekcie komunistyczne Chiny da³y �wiatu potê¿ny problem zdro-
wotny. Liczba zaka¿onych w Polsce wzrasta, niestety mamy ju¿ 2 ofiary �mier-
telne (godz. 22:00 w pi¹tek 13 marca). Sejm przyj¹³ specustawê, minister zdrowia
og³osi³ stan zagro¿enia epidemicznego. Na dwa tygodnie zamkniête zosta³y
drzwi do szkó³, kin, teatrów, bibliotek, muzeów i wielu innych placówek
kulturalno-o�wiatowych. W pi¹tek, 13 marca, zosta³a podjêta decyzja o za-
mkniêciu granic dla obcokrajowców, zawieszeniu miêdzynarodowych po³¹czeñ
lotniczych i kolejowych. Wszyscy Polacy powracaj¹cy do kraju bêd¹ poddani
14-dniowej kwarantannie. Zamkniête zostaj¹ restauracje, kawiarnie, puby, kluby,
salony gier, a w marketach otwarte bêd¹ tylko sklepy spo¿ywcze, drogerie,
pralnie i apteki. Czê�æ ludzi nie wytrzyma³o napiêcia i panicznie rzuci³o siê do
marketów, sklepów i aptek. Kupowane s¹ rzeczy potrzebne i niepotrzebne. Czê�æ
pó³ek zosta³o ogo³oconych z towarów. Na szczê�cie handel szybko uzupe³nia³
je nowymi dostawami. Kutno równie¿ wpad³o w panikê i znam przyk³ad klienta,
który z wózkiem pe³nym zakupów obraca³ kilka razy. Klient opu�ci³ market po
zape³nieniu baga¿nika i tylnych siedzeñ w du¿ym samochodzie kombi. Sytuacja
jest zupe³nie nieprzewidywalna. Mamy dwa przekazy. Jeden przekaz rz¹dowy,
który stara siê uspokoiæ spo³eczeñstwa, przekazuje podjête decyzje, czasami
mocno spó�nione. Trochê �mieszne s¹ wypowiedzi premiera Mateusza Mora-
wieckiego, który w prawie ka¿dej wypowiedzi podkre�la, ¿e Polska jest pio-
nierem walki z koronawirusem. Premier nie zauwa¿y³ faktu, ¿e w 100-stopniowej
skali oceny przygotowania pañstw do tej walki przygotowanie Polski  zosta³o
wycenione na 50,9 punktów, co jest wynikiem miernym. Raport Global Health
Security Indeks z rankingiem 195 pañstw zosta³ opublikowany w Nowym Jorku.
Drugi przekaz p³ynie od wielu lekarzy, wybitnych specjalistów pracuj¹cych na
pierwszej linii frontu boju z wirusem. Profesor Robert Fisiak szef Kliniki Cho-
rób Zaka�nych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Bia³ymstoku
w czwartek, 12 marca, stwierdzi³ miêdzy innymi: �W mojej klinice sprzêtu jest
na 3 dni. Dyrekcja szpitala jest bezsilna, wojewoda jest bezsilny, listy do mini-
stra, premiera, GIS-u pozostaj¹ bez odpowiedzi�.  Profesor R. Fisiak jest rów-
nie¿ prezesem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób
Zaka�nych. Wielu lekarzy specjalistów twierdzi, ¿e du¿ym problemem jest fakt
wykonywania ma³ej ilo�ci testów, oczekiwania na wyniki testu blisko dwie
doby, brak odpowiedniej ilo�ci sprzêtu ochronnego. Czas epidemii kiedy�
minie i dzisiaj walka idzie o to, by ten czas nie by³ zbyt d³ugi i nie powodowa³
niepotrzebnych ofiar. Nie ma innej opcji i trudny egzamin z walki z koronawi-
rusem musi zdaæ wspólnie ca³a klasa polityczna i spo³eczeñstwo.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

STAN ZAGROŻENIA
Widziane z ³awy radnego miasta Kutna

Pocz¹tek marca przyniós³ w mie�cie próbê uprz¹dkowania kilku od dawien,
dawna nieuporz¹dkowanych tematów. Wreszcie prezydent miasta przed-
³o¿y³ projekt uchwa³y w sprawie sporz¹dzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego na osiedlu Azory. Taki plan pozwoli doce-
lowo na likwidacjê chaosu panuj¹cego w tej dzielnicy. �mia³o mo¿na
powiedzieæ, ¿e jest to najbardziej zaniedbana czê�æ miasta, gdy¿
najd³u¿ej czeka na prospo³eczne inwestycje. Oby po latach niemocy na
Azorach wreszcie drgnê³o - jest przychylno�æ w³adz PKP, jest zaintereso-
wanie senatora P. B³aszczyka i dzia³anie radnych E. Rzymkowskiej
i M. £uckiego. Pierwszy krok zosta³ zrobiony.
Kolejna sprawa wymagaj¹ca pilnej interwencji to kolektor deszczowy
w al. ZHP. Po podtopieniach w minionych latach parkingów i piwnic kilku
bloków, d³ugo trzeba by³o przekonywaæ prezydenta miasta, ¿e budowa
odwodnienia jest niezbêdna. Kiedy wreszcie w 2019 r. pieni¹dze w bu-
d¿ecie miasta zosta³y przeznaczone na tê niezbêdn¹ inwestycjê� wycofa³
siê wykonawca. Oby w 2020 roku nawalne deszcze, coraz czêstsze w naszym
klimacie - dziêki budowie kolektora � przesta³y dokuczaæ mieszkañcom
al. ZHP. Za t¹ zmian¹ w bud¿ecie zgodnie zag³osowali wszyscy radni.
Z drugiej strony nie jest pewne, czy ta sprawa nie skoñczy siê tak jak
zaplanowana zaledwie� trzy miesi¹ce temu budowa ronda na skrzy¿o-
waniu £¹koszyñskiej i Armii Krajowej. Urz¹d Miasta wycofuje siê z tego
przedsiêwziêcia. Fakt, ¿e o pieni¹dze w tym napiêtym jak struna bud¿ecie
miasta nie jest ³atwo, wszak nawet Regionalna Izba Obrachunkowa przes³a³a
niedawno swe ostrze¿enie o ryzyku finansowym. Najdro¿sza inwestycja
w Kutnie, czyli modernizacja placu Wolno�ci i rynku Zduñskiego z przy-
leg³ymi uliczkami, bêdzie jeszcze� dro¿sza. Ponad milion z³ trzeba �do-
rzuciæ� do tej inwestycji na faktury za prace archeologiczne i wzmocnienie
skarpy pó³nocnej. £¹cznie na zadanie �Rewitalizacja najstarszej, histo-
rycznej czê�ci Kutna� przeznaczone jest 39.364.788 z³. Czy to koniec
wydatków na plac Wolno�ci? Nie jest to pewne, okazuje siê, ¿e granity
z okolic chiñskiego Wuhan nie bêd¹ szybko dostarczone do Kutna, mo¿e
wiêc trzeba bêdzie kupiæ granity z Portugalii lub z Polski, a te s¹ dro¿sze.
Je¿eli konserwator zabytków i projektant placu Wolno�ci zaakceptuj¹
barwê portugalskiego lub polskiego granitu, wówczas prawdopodobnie
bêdzie trzeba z kieszeni kutnowskiego podatnika wyj¹æ konkretne, dodat-
kowe pieni¹dze. Czy z listy inwestycji bêdzie trzeba wykre�liæ wówczas
kolejne zadanie? Zobaczymy� Tymczasem na koniec 2019 roku d³ug
miasta Kutna wynosi prawie 97 milionów z³otych�          Rafa³ Jó�wiak

GRANIT SPOD WUHAN
NA PLACU WOLNOŚCI?
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KUTNO - PIÊKNIEJE!
STAJE SIÊ MIASTEM

S£ONECZNYM I RÓ¯ANYM!
Co nie oznacza, ¿e wszystko jest w porz¹dku. Cho-
cia¿by dzielnica przemys³owa Sklêczki, której czê�æ
jest ju¿ nawet na pokaz. Tym bardziej, ¿e ju¿ znikn¹³
wie¿owiec �Odlewni�, strasz¹cy dotychczas okien-
nymi �oczodo³ami�. Ale za inne tereny tego zak¹tku
Kutna

TO MO¯NA SPALIÆ SIÊ
ZE WSTYDU!

Ju¿ od roku interweniuj¹, i u nas, zatrudnieni w tam-
tejszych rewirach Kutna. To jeszcze niedoceniana
przez w³adze, tak¿e politycznie, si³a. Do�æ stwier-
dziæ, ¿e codziennie doje¿d¿a tam oko³o siedmiu
tysiêcy pracowników, którzy z rodzinami reprezen-
tuj¹ po³owê mieszkañców grodu nad Ochni¹.
Zaniepokoi³o ich przewidywane, okresowe wy³¹czenie
wiaduktu w ci¹gu ulic Warszawskie Przedmie�cie -
Józefów. Póki co, pogodzili siê, ¿e wówczas bêd¹
jechaæ dalsz¹ tras¹, ale po przebudowie bêd¹ mieli
z dojazdem - lepiej!
Jednak wci¹¿ nie daje im spokoju druga sprawa -
u¿yjmy ich okre�lenia -

ZAPOMNIANYCH ULIC!
Twierdz¹: �Do �Piniego� je�dzi siê eleganck¹ tras¹.
Nie�le te¿ jest z ulic¹ Józefów i Holendersk¹. Jak te¿
korzystnie wygl¹daj¹ ulice przyleg³e do dawnej
�dwójki�, czyli w rejonie ulic Wschodniej i Inter-
medialnej. My mamy pecha!

O NAS ZAPOMNIANO!�
- stwierdzaj¹ z ¿alem. Chocia¿ w dyskusji sami do-
strzegaj¹ czê�ciowe usprawiedliwienie tej sytuacji:
�Trwa³a budowa �Sirmax-u� to milczeli�my, ale
teraz po jej zakoñczeniu trzeba zakasaæ rêkawy...�;
�A przecie¿ my na swój koszt poprowadzili�my
i wodê, i kanalizacjê, i gaz...�; �Podobno jeszcze nam
PWiK nie zap³aci³o�; �Wyremontowalismy równie¿
ponad 800-metrow¹ drogê do AMZ-u (i dalej)� -
przypomina sobie pracownik tej firmy. �Ta ulica,
onegdaj wewn¹trz zak³adowa, nie ma nawet nazwy�;
�P³acimy - jako zak³ady - regularnie podatki i nigdy
nie wystêpowali�my o zwolnienie nas z tego obo-
wi¹zku�; �Panie, czy to nie wstyd, gdy na weselne
przyjêcie jedzie siê w ka³u¿ach wody. I taka sytuacja
nie dziwi ju¿ nikogo, poza nami� - dodaje inny; �Prze-
cie¿ ulic¹ Sklêczkowsk¹ (nazwijmy dla odmiany -
bis) je¿d¿¹ autobusy MZK do Schomburga (a nawet
dalej)�.
Faktycznie, te du¿e bajora trwaj¹ ju¿ chyba ze 20 lat!?
Jak na ironiê s¹ one tu¿ przy efektownej reklamie
dzia³aj¹cych w pobli¿u firm. Kolejny pracownik
zaskakuje nas informacj¹, która brzmi jakby to by³a
wie�æ z kosmosu. �Buduje siê ju¿ droga do kolejnego
Kelloga. Na zapas, dla Amerykanów. A co, my
jeste�my gorsi!? - pyta niew¹tpliwie zacietrzewiony,
jak siê sam okre�la, Polak...

SPRAWDZILI�MY NA MIEJSCU!
Faktycznie, przy ul. Sklêczkowskiej dzia³aj¹ m.in.:
komis samochodowy, sala bankietowa, Wog-Pol -
wagi samochodowe, skup z³omu. Wje¿d¿amy w ulicê
Odlewnicz¹. Przy naro¿niku du¿y, nowoczesny
obiekt nowego �Sirmax-u�. Dalej, po prawej stronie
s¹ jeszcze Energa i PKP Energetyka. Z lewej strony
widok pocz¹tku ulicy Odlewniczej, z gruntowym par-
kingiem i ka³u¿ami wody obok wjazdu do Odlewni

TAM, GDZIE DIABEŁ MÓWI ...

TAM, GDZIE DIABEŁ MÓWI ...

¯eliwa, który nie przystoi ani tej firmie, ani miastu.
Ale to co jest dalej, to wo³a o pomstê do nieba!
Najdelikatniej okre�laj¹c prowadzi tam niby droga
miejska, ale gruntowa. Jak na �zabitych dechami
wsiach�. Nawet trafniejsze jest okre�lenie jednego
ze skar¿¹cych, który ten teren nazywa

�TAM, GDZIE DIABE£ MÓWI
DOBRANOC...�

�Ciê¿kie samochody topi¹ siê ju¿ przy Odlewni. By³y
wyci¹gane holownikami...�; �Zreszt¹ co roku firmy
wysypuj¹ ¿wirem, czy gruzem tê �jezdniê�. Ale
pomaga to jak umar³emu kadzid³o�.
Sprawdzili�my, jakie by³yby koszty poprowadzenia
drogi w ulicy Odlewniczej - czyli najbardziej
�poszkodowanej�. Znajomy drogowiec stwierdzi³
autorytatywnie, ¿e poszerzona do siedmiu metrów
ulica wymaga oko³o miliona z³otych (w obecnych
cenach). Od razu zaproponowa³, ¿e jego firma mo¿e
- z podziêkowaniem - j¹ wykonaæ!!! I nic na tym nie
straci. To �pi razy oko� �ponad 30 razy mniej ni¿
wydaje siê na podziemne gara¿e przy placu Wolno-
�ci� - jak stwierdza poirytowany sklêczkowski pra-
cownik. �Albo piêciokrotnie mniej ni¿ kosztowa³a
powiatowa droga 2142E w kierunku Go³êbiew,
Raciborów, G³ogowiec� - dodaje drogowiec.
Korzystamy równie¿ z uprzejmo�ci wiceprezydenta
miasta Jacka Boczkai, który o�wiadcza: �W 2020 r.
nak³ady na remonty miejskich dróg wynios¹ 3.790
tysiêcy z³otych, a na inwestycje drogowe 1.888
tysiêcy z³otych. Ale nie ma w tych danych nak³a-
dów na przebudowê piêciu ulic przyleg³ych do placu
Wolno�ci� - dodaje.
Wiêc faktycznie remont ulicy Odlewniczej nie
bêdzie stanowi³ zbyt du¿ego obci¹¿enia finansów
miasta Kutna.
W TYM MIEJSCU SPRAWÊ - JAKO PILN¥

- DEDYKUJEMY PREZYDENTOWI MIASTA
KUTNA ZBIGNIEWOWI BURZYÑSKIEMU
I PRZEWODNICZ¥CEMU RADY MIASTA

KUTNA MARIUSZOWI SIKORZE
Jak panowie sobie ¿ycz¹ przedk³adamy sprawê ulicy
Odlewniczej do sprawnego za³atwienia! ̄ artobliwie:
z b³ogos³awieñstwem moim i Papie(w)skim oraz
rzeszy zatrudnionych przy tej ulicy skarz¹cych siê
mieszkañców Kutna.
Reszta napraw, np. ulicy Sklêczkowskiej bis, to s¹
naprawdê niewielkie kwoty. Mo¿na przecie¿ przy
wje�dzie na ni¹ wykonaæ kilka studzienek kanaliza-
cyjnych (przyk³adowo z odprowadzeniem wody do
rowów wykopanych przed laskiem i niezagospoda-
rowanym terenem). To samo mo¿na uczyniæ po
prawej stronie, przy krzy¿ówce ulic Sklêczkowskiej
i Odlewniczej, przy �Sirmax-ie�.

CO JESZCZE!?
Asfaltem uzupe³niæ wyboje w ca³ej ulicy Sklêczkow-
skiej bis i o nazwie nieznanej. Pozostaj¹ jeszcze
decyzje o nowych nazwach ulic: dla obecnie niezna-
nej i Sklêczkowskiej bis. S¹dzê, ¿e ¿artobliwie s³usz-
nie okre�li³, jeden ze skar¿¹cych siê na drogowe
perypetie sklêczkowskie, ¿e to jest

WRZÓD NA ... MIE�CIE KUTNIE!
- który powinno siê - w miarê szybko... rozci¹æ. Aby
i pracownicy zatrudnieni w tej czê�ci Sklêczek
mogli równie¿ �wiadczyæ, ¿e:

KUTNO - PIÊKNIEJE!
Andrzej Stelmaszewski

Foto: Andrzej Bieñkowski
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP

− DOBRANOC!

− DOBRANOC!
W Kutnowskim Domu Kultury, we wtorek 10 marca 2020 roku, odby³ siê
wernisa¿ wystawy kowalstwa artystycznego zatytu³owanej: �SI£A i FI-
NEZJA, piêkno zaklête w metalu�. Pokazane zosta³y prace autorstwa Jana
Wasiaka, urodzonego w 1951 roku w Kutnie, absolwenta Technikum
Mechanicznego (dawniej im. J.Gagarina). Pan Jan nale¿y do artystów

METALOPLASTYKA
tworz¹cych w metalu od 1998 roku. Wykonuje zarówno przedmioty u¿yt-
kowe zwi¹zane z kultur¹ ¿ydowsk¹ (menory, lampki chanukowe), jak
i dekoracyjne � rze�by, p³askorze�by o tematyce sakralnej i obrzêdowej.
Kowalstwo artystyczne jest jego pasj¹, której po�wiêca swój wolny czas.
Ka¿dy projekt wykonany jest przez niego w³asnorêcznie i jest niepowta-
rzalny. Jego prace s¹ oryginalne, nowoczesne, co zosta³o docenione przez
prywatnych kolekcjonerów z Japonii, USA, Hiszpanii, Australii, W³och,
Francji, Argentyny, a nawet Izraela. Jan Wasiak w roku 2005 wyjecha³ do
USA z zamiarem osiedlenia siê na sta³e, jednak po kilku latach wróci³ do
Kutna. Najpierw tworzy³ metaloplastykê, a nastêpnie kowalstwo artystyczne.
Obecna wystawa jest pierwsz¹ wystaw¹ indywidualn¹ jego dzie³. Niektóre
z nich s¹ pokazane w ma³ych, szklanych gablotkach, inne wisz¹ na �cia-
nach. Wystawa czynna bêdzie do 21 marca.           /A.B./
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Lokal wyposa¿ony jest w:
1. Przy³¹cze wodno-kanalizacyjne,
2. Przy³¹cze energetyczne 220/380 V,
3. Centralne ogrzewanie zasilane z sieci miejskiej,
4. Przy³¹cze telefonii stacjonarnej.

I. Cenê wywo³awcz¹ dla nieruchomo�ci ustala siê na kwotê 190.000 z³ (sto dziewiêædziesi¹t tysiêcy).
II. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest z³o¿enie pisemnej oferty oraz wniesienie wadium w wysoko�ci 10% ceny
     wywo³awczej nieruchomo�ci na konto Spó³dzielni

BG¯ BNP PARIBAS 06 2030 0045 1110 0000 0140 3490.
III. Ostateczny termin wniesienia wadium ustala siê na dzieñ 20.03.2020 r., godz. 12:00.
IV. Przetarg odbêdzie siê w dniu 23.03.2020 r. o godz.12.00 w siedzibie Spó³dzielni przy ul. Szpitalnej 48
      � w sali konferencyjnej.
V. Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo odst¹pienia od przetargu bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
�SPO£EM� Powszechna Spó³dzielnia Spo¿ywców z siedzib¹ w Kutnie, ul. Szpitalna 48 og³asza prze-

targ  nieograniczony na zbycie  pawilonu handlowego po³o¿onego w woj.³ódzkim w mie�cie Kutnie przy
ul. Wojska Polskiego 10 o powierzchni 106,24 m2 zbudowanego na dzia³kach ewidencyjnych nr 239/23
i 239/24 o powierzchni ³¹cznej 382 m2 uregulowanych w ksiêgach wieczystych  KW 26166 I KW 33074
prowdzonych przez Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych S¹du Rejonowego w Kutnie.

ZARZ¥D

Mozliwo�æ oglêdzin pawilonu w dniach od 24-02-20 do 28-02-2020 po wczesniejszym kontakcie telefonicznym.
Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 24 251-05-87.
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Gmina Strzelce

STRZELCE
(ci¹g dalszy z nr 5/523)
W 1833 roku w Strzelcach utrzymywano 130 koni, 5 buhai, 40 wo³ów
(w roku 1831 - 146), 48 krów i 25 m³odzie¿y (w roku 1831 odpowiednio
72 i 115), 210 baranów, 3.500 macior i 100 skopów (o 700 sztuk mniej
ni¿ w 1831 roku), sprzedano we³ny za 4.600 talarów i 21.700 garncy oko-
wity. W folwarkach zlikwidowano szachownicê gruntów, a w 1860 roku
uregulowano grunta proboszczowskie. Za 91 morgów znajduj¹cych siê
w ró¿nych miejscach, proboszcz otrzyma³ równowarto�æ w jednym miej-
scu, za plebani¹. Podczas uw³aszczenia i czê�ciowej regulacji serwitutów
z dóbr odpad³o 580 mórg. W Muchnowie - 37 osad otrzyma³o 150 mórg
i serwituty, w folwarku pozosta³o 520 mórg.
W 1851 roku Przyzórz naby³a hrabina Luttichau, nastêpnie w³¹czono go
do dóbr Strzelce. Dziesiêcinê z Przyzorza oddawano do ko�cio³a w Kier-
nozi w nastêpuj¹cych ilo�ciach: 4 korce pszenicy, 10 korcy ¿yta, 6 korcy
jêczmienia, 3 korce grochu, 2 korce tatarki, 5 korcy rzepaku, 40 garncy
wódki,  wieprz karmny, 1 sztuka byd³a.
Wed³ug pomiarów w 1886 roku folwark Strzelce (w nawiasie Kozia Góra)
posiada³: powierzchnia ogó³em 2.067 mórg (593), ogrody warzywne 11
(12), owocowe 5 (-), ogród spacerowy 277 prêtów, ziemi ornej 1.290 mórg
(550), ³¹k 231 arów (-), lasu 590 mórg (-), granice, drogi 66 mórg (22),
- pod zabudowaniami 10 mórg (4,5).
Sieraków Wielki naby³ Karol Treskow od Antoszewskiego, który wcze-
�niej rozebra³ lokaln¹ cukrowniê. Treskowowie zakupili te¿ Chodów,
Domaników i Turzynów. W latach 70-tych i 80-tych XIX wieku nale¿a³y
one do Hermana Otto de Treskow, który w 1887 roku za 40 tysiêcy rubli
sprzeda³ swoj¹ 1/8 czê�æ dóbr strzeleckich Karolowi Hermanowi von Tre-
skow. W nastêpnym roku rozgraniczono grunta cukrowni - plac pod
budynkami fabrycznymi, ogrody, budynki robotników, 4 stawy o ogólnej
powierzchni 21 mórg. Dyrektorem cukrowni by³ wtedy Stanis³aw Heni-
kowski. W 1924 roku Ministerstwo Reform Rolnych wyda³o zezwolenie
na nabycie dóbr Strzelce na cele parcelacyjne, o obszarze 8.057 morgów
za cenê 500 tysiêcy dolarów (z pozostawieniem jednego wiêkszego o�rodka
ze wzglêdu na cukrowniê i gorzelniê oraz z wy³¹czeniem lasu). Powierzchniê
pozosta³ych o�rodków ograniczono do 45 hektarów. Rozmowy wstêpne
z pe³nomocnikiem Treskowów, Janem Karolem Zygmuntem Treskow,
prowadzono ju¿ w maju 1924 roku przy obecno�ci Józefa Wabnera i Lu-
dwika Strzeleckiego. Sprzeda¿y folwarków: Muchnów, D³ugo³êka, Przyzórz,
Muchnice, Strzelce, Sieraków i cukrowni Strzelce dokonano przed nota-
riuszem Stanis³awem Staniszewskim.
Cukrowniê i 1.300 hektarów ziemi za 1.350 tysiêcy z³otych kupi³ 17 wrze-
�nia 1925 roku Stanis³aw Cichowski. Nowy w³a�ciciel nie unikn¹³ zad³u-
¿enia maj¹tku. Rozparcelowa³ ponad 100 hektarów. W 1937 r. pozosta³o
w maj¹tku oko³o 1.200 hektarów, w tym 818 hektarów ziemi ornej,
45 hektarów ³¹k i 232 hektary lasu. Za nieuregulowane raty, w 1934 roku.
TKZ wystawi³o maj¹tek na sprzeda¿ przez licytacjê za 2.731 tysiêcy
z³otych. Pocz¹tkowo, maj¹cy zamiar nabyæ Strzelce, in¿ynier Stefan
Czarnecki nie uzyska³ zgody na zmianê w³asno�ci dóbr; po odwo³aniu siê
otrzyma³ pozytywn¹ decyzjê.
Choæ mo¿e mniej okoliczni rolnicy, a bardziej z dalszych okolic oczeki-
wali parcelacji, to sporo mieszkañców broni³o ca³o�ci dóbr. By³o to gospo-
darstwo pod ka¿dym wzglêdem wzorowe. Podkre�lano wysoki poziom
uprawy roli, gospodarstwo nasienne. Prowadzono w nim hodowlê byd³a
rasowego, owiec, �wiñ i koni. Gospodarstwo by³o uprzemys³owione:
z cukrowni¹, gorzelni¹, cegielni¹ i tartakiem posiada³o w³asn¹ bocznicê
kolejow¹. W ka¿dym folwarku dzia³a³a szko³a, a w Strzelcach ochronka,
dom ludowy, szko³a fabryczna i szko³a gminna. Zatrudniano 1.200 ludzi
(którzy obs³ugiwali 8.060 mórg, w tym 6.500 ziemi ornej drenowanej
i 850 mórg lasu). W�ród nich by³o 284 ordynariuszy, kowale, ko³odzieje,
cie�le, 52 komorników, 250 dniówkowych, 80 robotników sta³ych w cu-
krowni, 320 podczas kampanii, 7 sta³ych i 11 podczas kampanii w gorzelni,
5 sta³ych i 60 podczas produkcji w cegielni, 20 w tartaku i w lesie, 27
urzêdników. Inwentarz folwarków to: 280 koni, 300 wo³ów, 100 sztuk
szlachetnej stadniny, 20 krów, 50 ja³owizny, 120 sztuk szlachetnej trzody,
4.000 owiec, p³ug parowy, 4 m³ocarnie, budynki murowane - utrzymane
we wzorowym porz¹dku. Nic dziwnego, ¿e Strzelce nazywano akademi¹
rolnicz¹ i z tego wzglêdu wiele osób uwa¿a³o, ¿e nale¿y je pozostawiæ
w ca³o�ci. Wkrótce okaza³o siê, ¿e nowi w³a�ciciele nie potrafili kontynu-
owaæ dobrych tradycji. (c.d.n.)
Henryk Lesiak, Wie� i dwór w powiecie kutnowskim. Czê�æ II, For Press,
Kutno 2003

WIEŚCI GMINNE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zosta³a ona zorganizowana przez Powiat Kutnowski i Zespó³ Szkó³ nr 3
w Kutnie. Na spotkanie przybyli m.in. Tadeusz Wo�niak, pose³ na Sejm
RP, Daniel Kowalik, starosta kutnowski, st. brygadier Marek Myszkowski,
komendant PSP w Kutnie, Iwona Kaca, dyr Wydzia³u Edukacji, Kultury
i Sportu Starostwa Powiatu, ksi¹dz Jerzy Swêdrowski, dziekan kutnowski,
dyrektorzy szkó³, których organem prowadz¹cym jest powiat kutnowski.
Witaj¹c zebranych dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 3 Wojciech Banasiak
powiedzia³: �¯o³nierze Wyklêci, nazywani Niez³omnymi, w zamy�le komu-
nistów mieli zostaæ na wieki zapomniani. Zostali skazani przez rz¹dz¹-
cych Polsk¹ komunistów na podwójn¹ �mieræ: fizyczne unicestwienie i tê
symboliczn¹ � wymazanie z ludzkiej pamiêci. Nocne egzekucje w stali-
nowskich wiêzieniach, parodie procesów, krwawe ubeckie katownie,
deportacje w g³¹b ZSRR, wreszcie � wrzucenie do bezimiennej mogi³y, to
los tysiêcy Niez³omnych. Wiêkszo�æ z nich nie doczeka³a wolnej Polski,
ale przelewana przez nich krew, ponoszone ofiary, nie by³y daremne. Po
kilkudziesiêciu latach istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej � pañ-
stwa niesuwerennego, nasze pokolenie mo¿e cieszyæ siê wolno�ci¹, ¿yj¹c
w niepodleg³ej Rzeczpospolitej Polskiej.�

ŻOŁNIERZE KONSPIRACJI

W czê�ci artystycznej uczniowie szko³y przedstawili sztukê dramatyczn¹
pod tytu³em �¯o³nierze Wyklêci � Niez³omni Bohaterowie�. Solo wyst¹pi³
te¿ Cyprian Bilski wykonuj¹c utwory Tadeusza Gajcy, polskiego poety
czasu wojny, ¿o³nierza AK, który zgin¹³ w czasie Powstania Warszaw-
skiego. Za piêkne wykonanie sztuki uczniom dziêkowali: pose³ Tadeusz
Wo�niak, ksi¹dz Jerzy Swêdrowski oraz Daniel Kowalik, starosta kut-
nowski, który powiedzia³: �Dzisiejsze spotkanie oraz spektakl to dowód,
¿e nasza zbiorowa pamiêæ o ¯o³nierzach Wyklêtych wp³ywa pozytywnie
na kszta³towanie patriotyzmu m³odzie¿y i napawa nadziej¹ na przysz³o�æ
Ojczyzny. Jest tak¿e form¹ uczczenia bólu i cierpienia, jakich ¿o³nierze
drugiej konspiracji doznawali przez wszystkie lata PRL i zapomnienia po
1989 rok�.           /A.B./

Karambol
W pi¹tek, 6 marca, oko³o godz.
16:00, na ulicy Bitwy pod Kutnem,
nieopodal Aquaparku, dosz³o do
karambolu trzech aut. Na szczê�cie
nikomu nic siê nie sta³o, a tylko jeden
z pojazdów znalaz³ siê w rowie.

Kolejkowe przepisy
Nowe przepisy prawa o ruchu dro-
gowym niemal sparali¿owa³y od
stycznia Wydzia³ Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Kutnie.
Jednak obecnie wygl¹da na to, ¿e
sytuacja jest opanowana...

Niekonwencjonalny...
58-letni mê¿czyzna znany jest
mieszkañcom Nowego, gmina Kro-
�niewice, z hmm, hmm - niekon-
wencjonalnego zachowania. Ostatnio
obra¿a³ ksiêdza, pó�niej poszed³
spaæ w dzwonnicy znajduj¹cej siê
przed ko�cio³em. By³o to w czasie
pogrzebu, wiêc sprowadzono policjê.

Podpalacz?
Od kwietnia 2019 r. w gminie
Bedlno dosz³o do 10 po¿arów. W
lutym tego roku - 2. Podejrzewa siê,
¿e na tym terenie dzia³a podpalacz.

Tegoroczne Do¿ynki Powiatowo-Gminne zaplanowano na 30 sierpnia
2020 roku w Wojszycach, gmina Bedlno. Rozpocznie je msza �wiêta.
Wyst¹pi¹ lokalne zespo³y ludowe, a dla dzieci bêd¹ zabawy z animatora-
mi. Ko³a Gospodyñ Wiejskich zaprezentuj¹ dania i przetwory. Od godzi-
ny 18:00 rozpocznie siê blok koncertowy disco-polo, w którym zagraj¹
m.in.: Extazy, Ma³y z Du¿ym i Andreas.

DOŻYNKI W WOJSZYCACH

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Krzysztof Kosiñski napisa³: �Drogie Liderki, Drodzy Liderzy, Drodzy
Wychowawcy! Cieszymy siê, ¿e zostali�cie z nami i tak sprawnie prze-
chodzicie kolejne zadania. W nagrodê otrzymujecie zestawy materia³ów
plastycznych. Brawa! Zachêcamy równie¿ pozosta³e szko³y, które skoñ-
czy³y pracê z grupami g³ównymi i realizuj¹ zajêcia z dodatkowymi do
wziêcia udzia³u w III wyzwaniu! (�) Pozdrawiamy, zespó³ MegaMisja�.
Szkolni liderzy programu � Izabela Fija³kowska i Wies³aw Zwarycz - zg³o-
sili do konkursu realizacje zajêæ: �Superbohaterowie nie tylko w sieci�
- o odró¿nianiu �wiata fikcji i �wiata realnego, �Psotnik w telewizji�
- o funkcji informacyjnej i rozrywkowej komunikatów medialnych oraz
cechach programów telewizyjnych, a tak¿e podnosz¹ce �wiadomo�æ
odbiorcy kultury i przekazów medialnych - �Fakty, opinie i bli�niaki�.
Linki do tych realizacji zosta³y udostêpnione przez organizatora na stronie
programu w celu zainspirowania pozosta³ych szkó³.

ŚWIETLICA „6. BAZA” LAUREATEM

Początki zorganizowanego
wędkarstwa w Kutnie

Lata piêædziesi¹te
Dnia 15 maja 1958 r. dokonano formalnego aktu rejestracyjnego naszego ko³a
w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie. Siedziba ko³a mie�ci³a
siê przy ul. Narutowicza 17. Akt rejestracyjny podpisa³ ówczesny prezes ko³a
Stefan Sodulski. Sk³ad Zarz¹du Ko³a: Stefan Sodulski - prezes, Józef Kawczyñski
- wiceprezes, Klemens Suliñski - sekretarz, Dyonizy Jaworski - skarbnik, Józef
Ba³atka - gospodarz, Wac³aw Rutkowski - szkoleniowiec, Marian Szymañski -
cz³onek, Tadeusz Kubczak - cz³onek, Franciszek Mielecki - cz³onek, Zbigniew
Urbañczyk - cz³onek. Stan cz³onków ko³a w 1957 r. wynosi³ 212 osób. W roku
nastêpnym by³o ju¿ 260 cz³onków z terenu Kutna, ¯ychlina-Dobrzelina, Strzelec
i Witoldowa. Ko³o posiada³o w dzier¿awie nastêpuj¹ce wody: 4 ha - Strzelce,
6 ha - Dobrzelin, 0,72 ha - Bielawki-Dobnia, 2,06 ha - Imielno, 0,75 ha - Wola
Raciborowska, odcinek rzeki Bzury nr 5 i 6. W tym pocz¹tkowym okresie, ko³o
zarybi³o dzier¿awione akweny 200 kg narybku karpia i lina. Zorganizowano
piêæ wyjazdów cz³onków ko³a na dzier¿awione wody, w celu zwalczania
wystêpuj¹cej przyduchy.

Lata sze�ædziesi¹te
Na kolejnym Walnym Zgromadzeniu cz³onków ko³a, w którym uczestniczy³o
159 osób, kol. Józef Sikorski z okazji minionej rocznicy 10-lecia odczyta³
historiê powstania ko³a. Liczebno�æ wzrasta do 288 osób. Powstaje sekcja spin-
ningowa (12 zawodników), która po przeprowadzeniu wewnêtrznych zawo-
dów wy³oni³a dwóch zawodników do eliminacji wojewódzkich. W trakcie 1960 r.
usamodzielnia siê grupa wêdkarzy z ̄ ychlina, tworz¹c w³asne ko³o. Za zas³ugi
dla wêdkarstwa polskiego, jako jednemu z pierwszych dzia³aczy w kole, kol.
Dyonizemu Jaworskiemu nadano Z³ot¹ Odznakê �Zas³u¿onego wêdkarza�,
a w 1961 r. kol. Stefanowi Sodulskiemu. W 1963 r. na walnym zgromadzeniu kol.
Józef Sikorski powo³any zostaje w sk³ad w³adz Okrêgu PZW w £odzi, jako
zastêpca ds. sportowych, natomiast prezes Sodulski zostaje delegatem na Kra-
jowy Zjazd Delegatów w Warszawie. W 1965 r. wyodrêbni³o siê i rozpoczê³o
samodzieln¹, dzia³alno�æ ko³o przy Fabryce � Kraj�. Na prze³omie roku 1964
za powa¿nie chorego prezesa Stefana Sodulskiego, funkcjê prezesa obejmuje
kol. Jerzy Pi¹tek i pe³ni j¹ do 8 lutego 1981 roku.
W 1968 r. ko³o obchodzi³o XX-lecie swojej dzia³alno�ci. Kol. Wac³aw Rut-
kowski bra³ udzia³ w Krajowym Zje�dzie Delegatów. Od 1968 r. obowi¹zuje
w naszej organizacji 3 letnia kadencja w³adz ko³a, w zwi¹zku z czym dokoop-
towano 2 cz³onków do sk³adu Zarz¹du ko³a, tj. Karola Podkomorzego i Józefa
Kawczyñskiego. Bud¿et ko³a na 1968 r. wynosi³ 9.513 z³, czego ¿yczymy sobie
i dzi�. Do roku 1970 Zarz¹d ko³a prowadzi³ dzia³alno�æ statutow¹ zwi¹zan¹
z zarybieniami i ochron¹ wód. Organizowane by³y wycieczki i wyjazdy nad
wodê. W tym te¿ roku wyodrêbnia siê drugie w Kutnie ko³o przy Zak³adzie
�Polfa �. W zwi¹zku z tym wydarzeniem liczebno�æ cz³onków ko³a zmniejsza
siê do 249 osób. Za zas³ugi dla wêdkarstwa polskiego prezes ko³a kol. Jerzy
Pi¹tek otrzymuje Z³ot¹ Odznakê �Zas³u¿onego Wêdkarza�, kol. Marian Szat-
kowski, srebrn¹.          (c.d.n.)
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SPORTOWE PRZE¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

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
Sprzedam dom jednorodzinny
120 m2 wraz z ziemi¹ 1,8 ha przy
trasie A2 w miejscowo�ci Azory
k/Kutna. Tel. 782-757-931

OG£OSZENIA
DROBNE

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
ul. Królewska. Tel. 883-922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla przed-
stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752

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
Sprzedam ci¹gnik Renault 103.14TS
i zbiornik opryskiwacza z ram¹
i lancami. Tel. 607-699-876

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

ZATRUDNIMY W KUTNIE
mechanika samochodów ciê¿aro-
wych. Kontakt: 882-468-471

Po raz siódmy kutnowski Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji
zorganizowa³ imprezê biegow¹ zwan¹ �Za - Dyszka�. Bra³o w niej
udzia³ 270 zawodników obojga p³ci. Pokonywali oni trasê 10 ki-
lometrów ulicami Kutna. Start i meta znajdowa³y siê na placu
Marsza³ka Pi³sudskiego.

Ostatni mecz w I lidze PZKOSZ rozegra³a dru¿yna �Polfarmexu�
Kutno z zespo³em KS �Ksiê¿ak� £owicz (82:91), po czym zosta³a
decyzj¹ Zarz¹du KKS �Pro-Basket� Kutno S.A. ... wycofana
z rozgrywek. Do tej pory liczni fani basketu w Kutnie nie mog¹
zrozumieæ tego faktu!

Du¿y sukces pi³karskiego zespo³u KS Sand Bus Kutno, który po
rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 IV ligi ³ódzkiej i �wietnym
finiszu, wyprzedza o 6 punktów g³ównych konkurentów do fotelu
lidera - Wartê Sieradz i Poloniê Piotrków Trybunalski. �Wiosna�
i walka o III ligê zapowiada siê arcyciekawie.      /J.M.P./

12 z rzêdu turniej siatkówki ¿eñskiej z okazji odzyskania przez
Polske niepodleg³o�ci, zorganizowano w hali sportowej SP nr 6
w Kutnie. Zawody �O Puchar Starosty Kutnowskiego� maja cha-
rakter ju¿ ogólnopolski. Ubieg³oroczn¹ imprezê wygra³y teamy
z Gostynina i P³oñska.

Wspó³pracujemy z Policj¹
Dziêki czujno�ci mieszkañca Kutna nietrze�wy sprawca kolizji kieruj¹cy
Fordem trafi³ w rêce stró¿ów prawa. Mê¿czyzna kierowa³ samochodem
maj¹c w organizmie prawie promil alkoholu. Rosn¹ca �wiadomo�æ spo-
³eczna oraz wspó³praca z policj¹ owocuj¹ popraw¹ bezpieczeñstwa na
drogach. Dwa lata wiêzienia, utrata prawa jazdy, zakaz prowadzenia
pojazdów minimum przez 3 lata, dotkliwa kara finansowa � czasem nawet
takie wyroki nie odstraszaj¹ przed wsiadaniem za kierownicê pod wp³y-
wem alkoholu. Na szczególne wyró¿nienie zas³uguje postawa kierowcy,
dziêki któremu nietrze�wy kieruj¹cy - sprawca kolizji zosta³ wyelimino-
wany z ruchu. 26 lutego 2020 roku oko³o godz 9.00 do dy¿urnego
kutnowskiej komendy wp³ynê³o zg³oszenie o zdarzeniu drogowym na ulicy
29-go Listopada. Jak siê okaza³o, kierowca Forda wyprzedzaj¹c kilka
pojazdów w rejonie skrzy¿owania z ulic¹ Okrzei uderzy³ w skrêcaj¹cego
w lewo Seata. Ford nie zatrzyma³ siê i odjecha³ z miejsca zdarzenia, po
czym uderzy³ w zaparkowanego przy jezdni Opla. Przesuniêty uderzeniem
opel uderzy³ w zaparkowane przed nim Audi. Sprawca kolizji odjecha³
w kierunku ul. Toruñskiej. �wiadek zdarzenia pojecha³ za sprawc¹ infor-
muj¹c telefonicznie dy¿urnego policji o kierunku ucieczki mê¿czyzny.
Kierowca forda zatrzyma³ siê na parkingu przy ul. Toruñskiej. �wiadek
zdarzenia nie dopu�ci³, aby mê¿czy�ni siedz¹cy w Fordzie uciekli przed
przyjazdem policji. Mundurowi zbadali 26-letniego kierowcê Forda na
zawarto�æ alkoholu. Okaza³o siê, ¿e mia³ 0,9 promila w organizmie. Mê¿-
czyzna zosta³ zatrzymany. W wyniku zdarzenia nikt nie odniós³ obra¿eñ.
26-latek odpowie za kierowanie w stanie nietrze�wo�ci i spowodowanie
kolizji. Dziêki interwencji przypadkowego �wiadka wyeliminowany
z ruchu zosta³ pirat drogowy i potencjalny zabójca na drodze. Za kiero-
wanie w stanie nietrze�wo�ci grozi kara do 2 lat pozbawienia wolno�ci.
Pamiêtajmy, ¿e nietrze�wi kieruj¹cy stwarzaj¹ realne zagro¿enie dla ¿ycia
i zdrowia w³asnego oraz innych uczestników ruchu drogowego. Kiero-
wanie pojazdem w stanie nietrze�wo�ci niesie za sob¹ nie tylko konse-
kwencje prawne, ale przede wszystkim ryzyko spowodowania tragicznego
wypadku, którego skutki s¹ nieodwracalne.

Nabór do Policji
My�leli�cie kiedykolwiek o s³u¿bie w policji, ale nic o niej nie wiecie?
Zastanawiacie siê co nale¿y zrobiæ, ¿eby s³u¿yæ w policji, albo czy nadajecie
siê do tego, ¿eby swoje ¿ycie zwi¹zaæ z prac¹ w formacji mundurowej?
Teraz wszyscy zainteresowani s³u¿b¹ w naszych szeregach mog¹ przyj�æ
do nas w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca i dowiedzieæ siê wszystkiego
na temat pracy i procesu doboru do Policji. ZAPRASZAMY do KUT-
NOWSKIEJ KOMENDY w godzinach 14.00-16.00.
Ju¿ od marca we wszystkich komendach miejskich i powiatowych policji
w godzinach popo³udniowych bêdzie odbywa³ siê specjalny �DOBORO-
WY DY¯UR�. Podczas tego dnia bêdzie mo¿na uzyskaæ szczegó³owe
informacje na temat doboru do s³u¿by w policji. Wszystkie osoby zainte-
resowane prac¹ w naszych szeregach bêd¹ mog³y bli¿ej zapoznaæ siê
z procedur¹ rekrutacji, a tak¿e przyjrzeæ siê poszczególnym jej etapom.
Osoby zainteresowane bêd¹ mog³y dowiedzieæ siê o zakresie dzia³ania
i pracy poszczególnych pionów w naszej formacji. Bêdzie mo¿na tak¿e

z³o¿yæ dokumenty niezbêdne do rozpoczêcicia rekrutacji i uzyskaæ
pomoc w ich wype³nieniu. Zainteresowana spotkaniami osoba mo¿e siê
zg³osiæ w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca do Komendy Powiatowej
Policji w Kutnie.

�mieræ pieszego
Do zdarzenia dosz³o 7 marca 2020 r. o godz. 7:35 w Kutnie na ulicy
Pó³nocnej. Ze wstêpnych ustaleñ policjantów wynika, ¿e 40-letni miesz-
kaniec Kutna kieruj¹cy samochodem Audi A4 na przej�ciu dla pieszych
potr¹ci³ 79-letniego mê¿czyznê. Pieszy zosta³ przewieziony do kutnow-
skiego szpitala, gdzie pomimo wysi³ków lekarzy zmar³ po kilku godzinach.
Kieruj¹cy Audi by³ trze�wy. Policjanci wykonali oglêdziny, zabezpieczyli
�lady i dowody zwi¹zane z wypadkiem oraz przes³uchali �wiadków.
Okoliczno�ci zdarzenia pod nadzorem prokuratora wyja�niaj¹ policjanci
z KPP w Kutnie.



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 6/524 • 17 MARCA 2020 R.

¯YCIE SPORTOWE

13

Pi³ka no¿na

PRZED SEZONEM

Kickboxing

Kolumnê opracowa³ Jerzy Micha³ Papiewski

Boks

Strzelectwo

W Akademii Sportów Walki i Rekreacji �Alex� Kutno z powodzeniem
trenuj¹ i walcz¹, odnosz¹c wysokie sukcesy na arenach krajowych
i zagranicznych, tak¿e kobiety. Klub zrzesza w swoich szeregach ponad
20 zawodniczek we wszystkich kategoriach wiekowych: kadetka m³odsza,
kadetka starsza, juniorka, seniorka.

AKTYWNA PŁEĆ PIĘKNA

Kobiety trenuj¹ ciê¿ko; przy tym s¹ ambitne, waleczne i bardzo ch³onne
w podnoszeniu swoich umiejêtno�ci sportowych. Do najbardziej wyró¿-
niaj¹cych nale¿¹: Anna Justyñska, Karolina Grabowska, Lidia Warszawska,
Zuzanna Winiecka, Natalia Kacprzak, Maja Majchrzak, Alicja B³aszczyk,
Alicja Bielecka, Maja Zió³kowska, Patrycja Kwiatkowska, Kalina Grela,
Julia Krajewska, Laura Kosiñska, Dagmara Brewiñska. Ich trenerami s¹:
Aleksander Grabowski i Mariusz Konwerski.

Do mistrzostw w ³ódzkiej klasie okrêgowej (tzw. pi¹ta liga) intensywnie
przygotowuje siê druga dru¿yna Klubu Sportowego �Kutno�. Podopieczni
trenera Jacka Walczaka i jego asystenta Artura Motylewskiego s¹ benia-
minkiem tej klasy rozgrywkowej. W ciekawym i wyrównanym sparingu
przeciwnikiem kutnian by³ czo³owy zespó³ ³ódzkiej klasy A, z którym
rezerwy KS zawsze toczy³y zaciêt¹ walkê o awans do wy¿szej klasy.

KS II Kutno - Bzura Ozorków 1:0 (1:0)
Gola, który zadecydowa³ o wygranej naszego teamu, strzeli³ Micha³
Wietrzyk.

Coraz wiêksze zainteresowanie towarzyszy zajêciom i treningom Kut-
nowskiego Stowarzyszenia Bokserskiego �Stal�, którego prezesem i tre-
nerem jest Adam Grzelak. Ostatnio zawodnicy z tego klubu uczestniczyli
w zawodach w P³oñsku, gdzie wygrali wszystkie swoje sparingi. Szcze-
gólnie efektownie wypad³ Bartosz Brzozowski, który swoj¹ walkê roz-
strzygn¹³ przed czasem. Zwyciêstwa ponadto osi¹gnêli: Dawid Dymkie-
wicz, Kacper Pokorski oraz Artur Petikyan. By³y one zas³u¿one i osi¹-
gniête po dobrych pojedynkach. Ciesz¹, bo s¹ efektem dobrej pracy Var-
dana Arakelyana (¿yczymy mu moc zdrowia i sukcesów), jak i te¿ Jerze-
go Karolewskiego. W turnieju w P³oñsku - oprócz bokserów miejsco-
wych i z Miasta Ró¿ Kutna - uczestniczyli równie¿ piê�ciarze z Ciecha-
nowa i Warszawy. Nale¿y podkre�liæ, ¿e treningi KSB �Stal� Kutno od-
bywaj¹ siê w SP nr 1 w Kutnie. Juz nied³ugo zawodnicy z Kutna repre-
zentowaæ bêd¹ swoje miasto na mistrzoswtach Okrêgu w £odzi.

KUTNIANIE GÓRĄ

Ostatni mecz kontrolny, przed rozpoczynaj¹c¹ siê rund¹ wiosenn¹ w IV
lidze ³ódzkiej 14 marca z W³ókniarzem Zelów (wyjazd), rozegrali na bocz-
nym boisku Stadionu Miejskiego im. H.T. Reymana w Kutnie pi³karze
trenera Dominika Tomczaka i jego asystenta Paw³a Klekowickiego.
Rywalem gospodarzy by³ ��rodkowy� zespó³ ³ódzkiej klasy okrêgowej -
Orze³ Parzêczew.

KS Sand Bus - Orze³ Parzêczew 5:1 (3:1)
Trzy gole strzeli³ Adrian Kralkowski, a po jednym Kamil Bartos i Marcin
Kacela. To spotkanie przygotowawcze do �wiosny� sta³o na niez³ym poziomie.

KS II Kutno - Mazur Gostynin 0:3 (0:1)
Czo³owa dru¿yna mazowieckiej �okrêgówki� by³a bardziej skuteczna od
gospodarzy.

„CZWÓRKA” NAJLEPSZA
Podobnie jak w roku ubieg³ym Szko³a Podstawowa nr 4 w Kutnie by³a
organizatorem zawodów strzeleckich koñcz¹cych okres zimowego
wypoczynku. To ju¿ piêtnaste zawody, w których udzia³ bior¹ trzyosobowe
dru¿yny szkó³ podstawowych: uczniów, rodziców i nauczycieli. Strzelano
z broni pneumatycznej w pozycji stoj¹c i klêcz¹c.

W grupie uczniów trzy kolejne miejsca zajêli: Andrzej Skrzeczkowski,
Szymon S³owikowski i Wiktor Strêciwilk � wszyscy z SP nr 4. W grupie
rodziców najcelniej strzelali: Bartosz Janecki (SP nr 4), Mariusz Dominiak
(SP nr 2) i Piotr Krzemiñski (SP nr 6). W grupie nauczycieli zwyciê¿y³
Wies³aw Zwarycz (SP nr 6) przed Liliann¹ Wo�niak (SP nr 4) i Robertem
¯urawikiem (SP nr 4). Nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy wrêczali:
Katarzyna Narkiewicz, dyrektor SP nr 4 oraz Janusz Kaczmarek, prezes
Zarz¹du Powiatowego LOK.           /A.B./

Dru¿yna Old Boys z naszego miasta wywalczy³a srebrne medale w tur-
nieju w I³owie. Wygra³ zespó³ Wis³y P³ock, a trzecie miejsce zdoby³a
Polonia Warszawa. Kutnianie grali w sk³adzie: Piotr Paradowski - trener,
Marek Kowalski, Micha³ Janakowski, Jacek Walczak - król strzelców (8),
Tomasz Karczewski, Andrzej Rembelski, Nikodem Sobczak, Jaros³aw Pietrzak.

Futsal

SUPER IMPREZA
Uroczy�cie odbywa³ siê finisz Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Ligi Pi³ki
No¿nej organizowany ju¿ po raz XVI przez kutnowski MOSiR. By³ turniej
mini futbolowy. Rozegrano 6 spotkañ z udzia³em reprezentacji I i II ligi
oraz mistrzów: I ligi - W³adców Pó³nocy i II ligi - The Naturat Team.
Najlepsze dru¿yny otrzyma³y medale i puchary, a zawodnicy statuetki.
Wrêczali je w hali sportowej SP nr 1: przezydent m. Kutna Zbigniew
Burzyñski, przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna Mariusz Sikora, dyrektor
MOSiR Pawe³ �lêzak i kierownik - koordynator KAHLPN Miros³aw Krzy-
miñski. Szerzej o tej prestizowej dla Ziemi Kutnowskiej imprezie w na-
stêpnym numerze �P¯K�.

DRUGA LOKATA „KUTNA”

UWAGA DZIECI!
Odnosz¹cy sukcesy - nie tylko w Polsce - Uczniowski Klub Sportowy
�Ippon� MDK Kutno zaprasza na treningi judo do Szko³y Podstawowej
nr 6 w Kutnie wszystkich zainteresowanych w wieku 6-9 lat. Zajêcia
odbywaj¹ siê w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki w godz. 18:00-
20:00. Tel. kontaktowy: 603-079-688 - trener Jacek Wasiak.

Ze wzglêdu na koronawirusa najbli¿sze imprezy sportowe nie odbêd¹
siê! I tak: nie by³a rozgrywana inauguracyjna kolejka pi³karska (wio-
sna 2020) w IV i V lidze; nie bêdzie fina³u Kutnowskiej Amatorskiej
Ligi Pi³ki Siatkowej 21.03 w SP nr 6; nie bêdzie Gali Kutnowskiego
Sportu 19.03 w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca w Kutnie; prawdo-
podobnie nie bêd¹ graæ pi³karze KS Sand Bus Kutno i KS II Kutno
u siebie w II kolejce. O nowych terminach powiadomimy!

NIESTETY, NIESTETY ...

Kickboxing

SREBRNY ŁUKASZ
W dniach 06-08.03.2020 r. w Krynicy Zdrój odby³ siê Puchar Polski Wojska
Polskiego i S³u¿b Mundurowych. W turnieju udzia³ wzi¹³ zawodnik M³o-
dzie¿owego Domu Kultury i Akademii Sportów Walki i Rekreacji Alex
Kutno £ukasz Siemiñski.

W wyniku rywalizacji kutnowski fighter zaj¹³: II miejsce w kat. wagowej
- 69 kg, w konkurencji pointfighting; V miejsce w kat. wagowej - 67 kg,
w konkurencji K1; VI miejsce w kat. wagowej - 69 kg, w konkurencji
kick light. Turniej silnie obsadzony, poziom walk w ca³ym turnieju bardzo
wysoki. £ukasz kolejny raz pokaza³ siê z bardzo dobrej strony zdobywaj¹c
wicemistrzostwo Polski! Zawodnik od wielu lat niestrudzenie potrafi
doskonale ³¹czyæ obowi¹zki pracy w S³u¿bie Wiêziennej w £odzi z syste-
matycznym i ciê¿kim treningiem.
Jest to du¿y wyczyn i godne najwy¿szej pochwa³y oraz wzór do na�lado-
wania dla wszystkich trenuj¹cych w naszym Klubie - powiedzia³ trener
Aleksander Grabowski.
W ca³ym turnieju wystartowa³o 198 zawodników z 50 klubów z ca³ej Polski
- podkre�li³ trener Mariusz Konwerski.
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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 524

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: D3-K7-A4-E2-A8-M1  G6-C2-J11-M9-C7
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

Przyroda i my

POWIAPOWIAPOWIAPOWIAPOWIATOWETOWETOWETOWETOWE

ŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNA

� 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. Wznios³o�æ A-7. Babiloñski król Bogów
B-9. �... samotnych kobiet� z repertuaru Alicji Majewskiej
C-1. �... mi³o�æ nieznan¹� (piosenka Korcza i M³ynarskiego)
D-9. ... Maltañski w tytule filmowego melodramatu z Bogartem
E-1. Prawy dop³yw Wis³y E-5. Gryzoñ z wiewiórkowatych
G-1. �... Sewilski� (opera Rossiniego) I-1. Imiê mêskie I-6.
Opera Verdiego J-9. Z zachwytami K-1. �Monika córka ...�
(Wa³y Jagielloñskie) L-9. Rodzaj rumu z trzciny cukrowej
M-1. Bligia - drzewo z Afryki M-5. Poszkodowani, np. w wy-
padku samochodowym.

Pionowo: 1-A. Azyl dla przepióreczki 1-I. Obok korony
w tytule filmu Kutza 2-E. �G³ówkuje� nad nim szyfrant 3-A.
Pokrewny dyni 3-I. Kol¹ca pszenica 4-F. Wielki szacunek dla
kogo� 5-A. Rzeka, przez któr¹ przewo¿ono zmar³ych 5-J.
�Straszny� w tytule opery S. Moniuszki 6-E. Bywa tak¿e bez
wylotu 7-A. Za³¹cznik 7-I. Troja 9-A. Dobrze mieæ ch³onny
i b³yskotliwy 9-I. Ród w³oskich lutników 11-A. Ciemno�ci
�redniowiecza lub niepamiêci 11-I. Graj¹ca, a tak¿e na ubrania
13-A. Marszczone w gniewie 13-I. Brzeg, krawêd�.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Lata przeminê³y, lecz pamiêæ pozosta³a, o tych co ¿yli w czasach tragicznych
dla Rzeczpospolitej i chwalebnych zarazem. Ona, jak Feniks z popio³ów,
odradza³a siê po latach zaborów i krzep³a jak beton. Z Ba³tyku wynurzy³a
siê Gdynia, a na po³udniu Centralny Okrêg Przemys³owy. Wszêdzie tam
pracowali twardzi, zdolni, i ambitni wizjonerzy. Wierzyli w siebie, wierzyli
w Polskê i� mieli plan!
My pragniemy, wraz ze zbli¿aj¹c¹ siê setn¹ rocznic¹ powstania Ligi Ochrony
Przyrody, przedstawiæ rodaków, o których siê nie wspomina; mimo ¿e
gor¹co kochali Ojczyznê, a Ich powo³aniem oraz pasj¹ by³a ochrona
przyrody.
Marian Raciborski, Jan Pawlikowski i Józef Morozewicz to pokolenie
Powstania Styczniowego � pionierzy Ruchu Ochrony Matki Natury. Nie
mieli lekko! Kraj zniszczony, a zrêby w³adzy dopiero powstawa³y. Mimo
to wskazywali drogê, po której Polacy powinni i�æ, by zapewniæ przy-
sz³ym pokoleniom warunki do zdrowego ¿ycia, rozwoju i nie zostaæ za
innymi narodami w tyle. Byli pragmatyczni. Cenili przede wszystkim  byæ
Wolnym i Polakiem! Ludzi przekonywali o konieczno�ci ochrony ro�lin
i zwierz¹t, do zdrowotnych i estetycznych warto�ci przyrody oraz patrio-
tyzmu tkwi¹cego w jej ochronie. Ni¿ej � Warta.

NIE PYTAJ…

My, ku pokrzepieniu serc, przedstawiamy naszym czytelnikom Apel
o nawrócenie ekologiczne. W sobotê 1.02.2020 r. przewodnicz¹cy KEP
abp Stanis³aw G¹decki, g³osz¹c homiliê w poznañskiej katerze powie-
dzia³: �Dzisiejszy kryzys ekologiczny jest wezwaniem do g³êbokiego
i wewnêtrznego nawrócenia. Niektórzy chrze�cijanie drwi¹ z troski o �ro-
dowisko naturalne, inni s¹ bierni i niechêtnie zmieniaj¹ swoje przyzwy-
czajenia. Potrzebujemy nawrócenia ekologicznego, bo bycie obroñcami
dzie³a Bo¿ego stanowi istotn¹ czê�æ uczciwego ¿ycia, a ono powinno
pobudziæ nas do szczodrej i serdecznej troski o �wiat. Nasza Ziemia jest
darem otrzymanym dziêki mi³o�ci Ojca�.

Obserwator przyrody i wêdrowiec � Bogdan Pietrasiewicz

Podsumowuj¹c: Przedstawione grono i wiele osób wspó³pracuj¹cych
stanowi¹ Panteon Zas³u¿onych dla Ochrony Matki Natury. Ka¿dy z Nich
wniós³ z³ot¹ cegie³kê do budowy wielkiej sprawy. Wspólnie niesiono
zielon¹ pochodniê, która obecnie ledwo siê tli! Herosi tamtych lat nie
pytali, co przyroda mo¿e mi daæ? Ni¿ej � gruzowisko poch³ania lasek.

Konsekwencja i m¹dro�æ w dzia³aniu W³adys³awa Szafera, Heleny Szafran
(redaktor pisma �M³ody przyrodnik�), czy Micha³a Siedleckiego zaczê³y
przynosiæ rezultaty. Powstawa³y rezerwaty przyrody i parki narodowe.
W 1928 roku utworzona zosta³a Liga Ochrony Przyrody, Bia³owieski Park
Narodowy powsta³ w 1932 roku, a w roku 1934 ukaza³a siê ustawa
o ochronie przyrody�
Nad Polsk¹ zapad³ mrok okupacji. Po wyzwoleniu: Zygmunt Czubiñski,
Stanis³aw Myczkowski, Zygmunt Obmiñski i wielu innych� przyst¹pili
do pracy. Powo³ano �wiêtokrzyski Park Narodowy � 1950rok, Kampinoski
Park Narodowy � 1959 rok i nastêpne..! Du¿y wk³ad w utworzenie na
Ziemi Kutnowskiej rezerwatu �wietlista D¹browa - obecnie Obszar Na-
tura 2000, wniós³ prof. Romuald Olaczek. Ni¿ej � wymieraj¹cy batalion!

Jestem z natury cz³owiekiem pogodnym. Z optymizmem patrzê na �wiat,
jak równie¿ z realizmem. Zawsze wyró¿nia³em siê - postur¹ - w�ród
rówie�ników, wszystko za spraw¹ swojej budowy. Jestem te¿ tradycjona-
list¹, a nawet stra¿nikiem utrzymywania tradycji w domu i wokó³ siebie.
Od najm³odszych lat interesowa³o mnie kolekcjonerstwo: zbiera³em znaczki,
pocztówki, a nawet opakowania po czekoladzie, której jestem fanem.
Zaczytywa³em siê w Panu Samochodziku i uwielbia³em  ogl¹daæ Indiana
Johns«a i mo¿e st¹d wyros³a moja pasja do archeologii. St¹d po liceum,
d³ugo nie zastanawiaj¹c siê, zdawa³em egzaminy na kierunek archeologii
na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu, chocia¿ my�la³em, a nawet
by³em dowiadywaæ siê o archeologii we Wroc³awiu. Po piêciu latach ukoñ-
czy³em archeologiê w Zak³adzie Antycznym UMK w Toruniu o specjali-
zacji konserwacja zabytków archeologicznych. Dziêki tym studiom
spêdza³em praktyki na terenie pó³nocno-wschodniej Polski, mog³em
wyjechaæ na wykopaliska antyczne na Ukrainê, gdzie bada³em greckie
miasto Nikonion na wybrze¿u Morza Czarnego. W tym te¿ czasie przez
dwa sezony bra³em udzia³ w polskiej Ekipie Ekshumacyjnej w Charkowie
pod kierownictwem dr. A. Koli. Bra³em tam udzia³ w wytyczeniu i zak³a-
daniu polskiego cmentarza w Charkowie oraz uczestniczy³em w ekshu-
macjach polskich ¿o³nierzy. Zosta³em za to odznaczony srebrnym medalem
Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej. Mia³em pewien niedosyt, chcia-
³em poznawaæ zabytki, projektowaæ. Dlatego te¿ ukoñczy³em  kierunek
Ochrona Dóbr Kultury o specjalizacji konserwatorstwo na Wydziale Sztuk
Piêknych, wówczas przyda³y siê moje zdolno�ci manualne w rysunku
i rze�bie. Czasami, jak mi czas pozwoli, dla relaksu oddajê siê malowaniu
pastelami i pisaniu ikon. Z rze�b¹, szczególnie t¹ ludow¹, spotka³em siê
w �Zag³êbiu Kutnowskim�, gdy po krótkim okresie jako miejski Konser-
wator Zabytków w Kutnie zosta³em najm³odszym w województwie
dyrektorem Muzeum Regionalnego. Organizowa³em wówczas plenery
artystyczne w Dzier¿¹znej i Mieczys³awowie. To w³a�nie za moich czasów
mo¿na by³o ogl¹daæ w kutnowskim muzeum Buduar Pani Burmistrzowej.
Wyremontowane i oddane do zwiedzania zosta³y równie¿ piwnice w Ra-
tuszu i zaistnia³a ekspozycja muzealna w Pa³acu �lubów - obecnie dom
dr. Troczewskiego. Przygoda z muzealnictwem rozpoczê³a siê od razu po
ukoñczonych studiach archeologii, kiedy zosta³em zatrudniony jako
pracownik merytoryczny w Muzeum im. J. Dunin w Kro�niewicach. Tu
mia³em okazjê tworzyæ nowe ekspozycje na piêtrze zajazdu (Salonik
Kolekcjonera, Salê gen. Sikorkiego, czy Gabinet Numizmatyczny). Przy-
goda z Muzeum w Kro�niewicach by³a kontynuowana, kiedy to w wyniku
konkursu zosta³em dyrektorem tej placówki, przez kolejne dwie kadencje,
z krótkimi przerwami. Przez dziesiêæ lat rozwija³em i kontynuowa³em
organizowane od 2001 roku �wiêto Kolekcjonerów Polskich z wrêcze-
niem Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich w Kro�nie-
wicach. Zapocz¹tkowa³em organizacjê Nocy Muzealnych i Europejskich
Dni Dziedzictwa. Kro�niewickie muzeum  rozwija³em dziêki pracy z tam-
tejsz¹ m³odzie¿¹, która chêtnie i z wielkim zaanga¿owaniem uczestniczy³a
w ¿yciu o�rodka. Na uwagê zas³uguj¹ takie wydarzenia jak: gra terenowa
�ladami ¯o³nierzy gen. Andersa, Pranie w Muzeum, czy przyjazd ksiêcia
Józefa Poniatowskiego do Kro�niewic, a tak¿e organizacja 100-lecia
Kro�niewickiej Kolejki Dojazdowej. Moje ¿ycie zawodowe splata siê
równie¿ z dzia³alno�ci¹ spo³eczn¹. Jestem cz³onkiem Stowarzyszenia
Muzealników Polskich. Pocz¹tkowo - oddzia³u warszawskiego a obecnie
³ódzkiego. Nale¿ê równie¿ do Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnow-
skiej (dlatego uczestniczê corocznie w kwestach na naszym  kutnowskim
cmentarzu). Jako cz³onek Stowarzyszenia Tradycji 37 Pu³ku Piechoty mie-
li�my swój udzia³ w nadaniu nazwy wiaduktowi  kolejowemu w Kutnie.
Otrzyma³ on nazwê 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty im. Ks. J. Poniatow-
skiego. By³em te¿ cz³onkiem nieistniej¹cej ju¿ Fundacji Odbudowy Pa³acu
Saskiego w Kutnie. Ostatnie lata przynios³y mi kolejne ciekawe etapy
w moim ¿yciu. By³em naczelnikiem w Wydziale Zabytków Ruchomych
i Rejestru Zabytków w Wojewódzkim Urzêdzie Ochrony Zabytków w £odzi,
w ten sposób realizowa³em siê zgodnie ze swoimi zainteresowaniami jak
i wykszta³ceniem. W tym czasie zosta³em zauwa¿ony w województwie
i powo³ano mnie na dyrektora Muzeum w £owiczu. Praca w tej znanej
i wielodzia³owej placówce, o ciekawej historii i zbiorach, jest dla mnie
wyró¿nieniem i niema³ym wyzwaniem.

Opowie�ci wys³ucha³ � Jerzy Micha³ Papiewski

Grzegorz Dêbski specjalnie dla �P¯K�

MOJE PASJE...
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¯YCIE DIECEZJALNE

W �rodê, 4 marca, w Punkcie Przedszkolnym �Kolorowy �wiat� Bielawki
przedstawicielki PSSE w Kutnie przeprowadzi³y prelekcjê dla dzieci przed-
szkolnych. Omówiono m.in. ró¿ne �ród³a dymu, przyczyny wydobywa-
nania siê dymu, szkodliwo�ci dymu tytoniowego, co siê dzieje, gdy ludzie
pal¹ papierosy, jakie skutki dla zdrowia ma wp³yw palenia papierosów
i wdychanie dymu papierosowego.

ZDROWOTNA PRELEKCJA

Przedszkole uczestniczy w realizacji programu edukacji antytytoniowej
�Czyste powietrze wokó³ nas�. Tematyka przeprowadzonej prelekcji
dotyczy³a równie¿ przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej,
bezpiecznego i zdrowego stylu ¿ycia, unikania chorób zaka�nych np. grypy,
zdrowego od¿ywiania, aktywno�ci fizycznej oraz kszta³towania nawyków
prozdrowotnych na przyk³adzie talerza zdrowia. Ciekawostk¹ spotkania
by³o omówienie i pokazanie czym ró¿ni siê standardowa, bia³a m¹ka pszenna
od m¹ki razowej; która m¹ka ma ciemniejszy kolor, nieco innych smak
oraz która jest bogatszym �ród³em witamin i mikroelementów.

Niesamowity g³os Joanny Rolewskiej uczyni³ z niedzielnego koncertu
w ko�ciele pw. Niepokalanego Poczêcia NMP w Rawie Mazowieckiej ucztê
duchow¹ dla bardzo licznie zgromadzonych uczestników. Z racji Dnia
Kobiet parafia ta zaprosi³a panie na wieczorny recital pt: �U�miechaj siê,
do ka¿dej chwili, u�miechaj� zorganizowany dziêki �rodkom z Bud¿etu
Obywatelskiego miasta Rawa Mazowiecka na rok 2020. Przy akompa-
niamencie miejscowego organisty Szymona Kowalczyka pani Joanna
za�piewa³a utwory Anny German takie jak: �Cz³owieczy los�, �Tañcz¹ce
Eurydyki�, �Nie ma takich s³ów�, czy �Wróæ do Sorrento�. Kolejne mu-
zyczne spotkania w rawskiej �wi¹tyni bêd¹: 28 marca KONCERT
PASYJNY: Siedem ostatnich s³ów Jezusa na krzy¿u w wykonaniu aktora
teatralnego i filmowego Jerzego Zelnika oraz kwartetu smyczkowego
Baltic Neopolis Ensemble; 29 marca bêdzie koncert Beaty Bednarz.

WSPANIAŁY KONCERT

Dru¿yna bokserska Widzew £ód� przed meczem w II lidze,
styczeñ 1969 r. Stoj¹: pierwszy od prawej J. Garncarek - trener,
nastêpnie  J. Pabich, Cz. £awski, B. Korkosiñski, Bogdan Sobota
(Kutno), J. Skatulski, W. Grabowski, M. Rosiñski, Z. Filipiak,
A. Miara, W. Cichulski (z Suchodêbia).

PRZYWRÓĆMY WSPOMNIENIA

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

7 kwietnia 2020 r.

W 2019 roku w powiecie kutnowskim odnotowano bezrobocie na pozio-
mie 3295 osób (stopa bezrobocia 8%, spadek o 1,3%). W tym okresie
zarejestrowano 4895 bezrobotnych, a wyrejestrowano 5271 osób (w tym
3088 - z podjêcia pracy). W�ród zg³oszonych ofert a¿ 4647 (!) dotyczy³o
zatrudnienia cudzoziemców (z czego 88% dotyczy³o obywateli Ukrainy).
W 2019 r. PUP w Kutnie dysponowa³ na aktywizacjê osób bezrobotnych
8.504.100 z³otych. Na koniec stycznia 2020 r. w ewidencji Powiatowego
Urzêdu Pracy w Kutnie figurowa³y 3462 osoby bezrobotne, w tym 2001
kobiet (wiêcej o 167 osób ni¿ w grudniu, w tym 1938 kobiet).
Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu w styczniu br.
Nazwa gminy Ogó³em Kobiety Do 30 Po 50 D³ugo- Niepe³no-

roku roku trwale sprawni
¿ycia ¿ycia

m. Kutno 1206 690 272 308 604 138
Bedlno 120 59 41 24 60 13
D¹browice 91 59 36 6 43 3
Kro�niewice 401 234 107 108 269 19
Krzy¿anów 159 74 50 48 100 6
Gmina Kutno 303 172 85 72 164 27
£aniêta 128 73 41 25 76 5
Nowe Ostrowy 206 118 55 60 100 15
Oporów 86 46 23 22 57 4
Strzelce 137 83 50 25 69 12
¯ychlin 625 393 147 169 409 34
Ogó³em 3462 2001 907 867 1951 276
Najwiêcej bezrobotnych jest w�ród ludzi m³odych, g³ównie w przedziale
wiekowym 25-34. Najmniej za� po�ród grupy 60 lat i wiêcej. Bezrobocie
jest ró¿nicowane przez poziom wykszta³cenia, im wy¿sze kwalifikacje,
tym wiêksze prawdopodobieñstwo zatrudnienia. Z kolei niepokoj¹cym
sygna³em pozostaje fakt, ¿e blisko 30% bezrobotnych, to osoby pozosta-
j¹ce bez pracy od ponad 24 miesiêcy. Przyczyn takiego stanu rzeczy mo¿na
upatrywaæ przede wszystkim w braku kwalifikacji zawodowych poszuki-
wanych na rynku pracy oraz niskiej aktywno�ci zwi¹zanej z poszukiwa-
niem zatrudnienia i zmian¹ kwalifikacji, b¹d� niechêci¹ do ich podnoszenia.
�Obserwator� - kwartalnik obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy w PUP
w Kutnie nr 1/15, styczeñ - marzec 2020

Godnym przedstawicielem tego imienia by³ Marsza³ek Józef Pi³sudski,
twórca niepodleg³o�ci polskiej. Od 11 listopada 2019 roku w ¯ychlinie
jest mural po�wiêcony Jego osobie. Wita on przybywaj¹cych do naszego
miasta od strony ul. Sannickiej i ul. A. Or³owskiego.

Z OKAZJI IMIENIN JÓZEFA
Józef� Opiekun �wiêtej Rodziny, cz³owiek odpowiedzialny i wierny.
Kiedy� imiê to by³o bardzo popularne w spo³eczeñstwie polskim. W ka¿dej
rodzinie by³ jaki� Józef, tak¿e w mojej, zarówno ze strony ojca, jak i mamy.
Dzi� s¹ dzieciom nadawane inne imiona, czêsto krótkotrwa³o modne.

W uroczysto�ciach ods³oniêcia nowego muralu uczestniczy³ �Marsza³ek�
� w tej roli wyst¹pi³ po raz kolejny cz³onek Towarzystwa Mi³o�ników
Historii ¯ychlina Miros³aw Zomerfeld. Towarzyszy³ on burmistrzowi
¯ychlina Grzegorzowi Ambroziakowi, podczas obchodów �wiêta Nie-
podleg³o�ci, tak¿e podczas mszy �w. w intencji Ojczyzny. Miros³aw
Zomerfeld nie po raz pierwszy wyst¹pi³ w roli marsza³ka Pi³sudskiego.
Dla uczczenia stulecia odzyskania niepodleg³o�ci w dn. 28 wrze�nia 2018 r.
nasze Towarzystwo przygotowa³o Piknik Narodowy z bardzo patriotyczn¹
inscenizacj¹ pt. �Walka Polaków o polsko�æ pod zaborami�. Wziê³y
w niej udzia³ tak¿e dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 2, które z Ryszardem
Zimnym przedstawi³y pamiêtn¹ lekcjê religii z 1901 r. we Wrze�ni, ch³opcy
ze Szko³y Podstawowej w Grabowie z W³odzimierzem Dziedzicem, którzy
przygotowali lekcjê jêzyka polskiego wg �Syzyfowych prac�, wyst¹pili
nasi sympatycy z Zespo³u Szkó³ nr 1 i Zespo³u Szkó³ w ¯ychlinie oraz
zespó³ wokalny przygotowany przez Agnieszkê Wawrzyniak. W scenie
fina³owej � Apelu z Oleandrów, Mirek jako marsza³ek poderwa³ wszystkich.
A teraz przed nami jeszcze prawie ca³y rok 2020 � tak wa¿ny w historii
Polski. A Miros³aw Zomerfeld jako marsza³ek wyst¹pi jeszcze nieraz.

Prezes Towarzystwa Mi³o�ników Historii ¯ychlina - Anna Wrzesiñska

WIEŚCI Z „OBSERWATORA”

W numerze 10 (3251) z 4.03-10.03.2020 r. �Polityki� ukaza³ siê
wywiad Jerzego Ziemackiego z Dawidem Mazowerem, którego
pradziadkiem by³ Szalom Asz (urodzony w Kutnie, dwukrotny kan-
dydat do literackiej nagrody Nobla). Prawnik tak wspomina, m.in.
z rodzinnych przekazów, urodzonego w Kutnie w 1880 r., a zmar³ego
w Londynie w 1957 r. s³awnego pisarza:
(...) - Urodzi³ siê w Kutnie 140 lat temu. By³o to wówczas miasteczko
z przewag¹ ludno�ci ¿ydowskiej, ok. 70 proc. W wieku 17 lat wyje-
cha³. W atmosferze skandalu na tle religijnym?
- Szalom by³ dziesi¹tym dzieckiem w kutnowskiej rodzinie ¿ydow-
skiej. Przy dzisiejszej ulicy Podrzecznej jeszcze do lat 60 XX w. sta³
dom, w którym mój pradziadek wychowywa³ siê z licznym rodzeñ-
stwem. Na archiwalnych fotografiach widaæ, ¿e by³ to du¿y budynek
z zapleczem gospodarczym od podwórka, gdzie trzymano zwierzêta.
Ojciec przysz³ego pisarza przyby³ do Kutna z G¹bina oko³o 1850 r.,
zajmowa³ siê g³ównie handlem miêsem i owocami, sporo podró¿owa³
po Polsce. Jego drug¹ ¿on¹ by³a Malka, 30 lat m³odsza, pobo¿na
kobieta. Z pierwszego ma³¿eñstwa ojciec mia³ jeszcze siedmioro dzieci.
Czyli, razem siedemna�cioro. Obecnie w miejscu dawnego domu Sza-
loma Asza znajduj¹ siê nowoczesne pawilony handlowe, rodzinny dom
sta³ dok³adnie tu, gdzie dzi� jest bank PKO (od redakcji: Bank BG¯).
- Podobno ojciec widzia³ w najm³odszym synu przysz³ego rabina?
- Najm³odszy z braci - Szalom - wyró¿nia³ siê wybitn¹ inteligencj¹.
Ojciec marzy³, ¿e jego najzdolniejszy syn zostanie w przysz³o�ci
rabinem. Od lat szkolnych Asz interesowa³ siê w³asn¹ religi¹, tj. juda-
izmem, ale te¿ poezj¹, filozofi¹ i powie�ci¹ wspó³czesn¹. Kiedy pew-
nego dnia wysz³o najaw, ¿e oprócz religijnych ksi¹g m³odzieniec
czyta tak¿e zakazane ksi¹¿ki �wieckie, w�ród nich dzie³a Barucha
Spinozy i niemieckich idealistów, musia³ zrezygnowaæ z drogi rabi-
nicznej. Nie wiemy, czy Kutno opu�ci³ z w³asnej woli, czy pod presj¹
�rodowiska. Wyjecha³ do nieodleg³ego W³oc³awka, gdzie mia³ licz-
nych krewnych. Aby utrzymaæ siê pracowa³ jako skryba, pomaga³
pisaæ analfabetom pisma urzêdowe, a tak¿e listy mi³osne. To by³a, jak
pó�niej wspomina³, dobra szko³a ludzkich uczuæ. W nowym miejscu
lubi³ chodziæ po okolicznych lasach i s³uchaæ �piewu ptaków. By³
trochê typem marzyciela. (...)
- Czy wiadomo, gdzie Asz szuka³ literackich inspiracji?
- W swoich dramatach za motyw przewodni bra³ czasami historie
zas³yszane od ¯ydów kutnowskich. Bywa³o, ¿e jako miejsce wyima-
ginowanej akcji dramatu wspó³czesnego wykorzystywa³ mieszkanie
w kutnowskiej kamienicy, które dobrze pamiêta³ i móg³ je sobie ³atwo
wyobraziæ. Tak uczyni³ w sztuce teatralnej �Spadkobiercy�. Wed³ug
anegdoty - mo¿e jest w niej ziarno prawdy - czytelnicy z Kutna,
czytaj¹c nowe powie�ci ich ziomka, mieli wra¿enie, ¿e widz¹ swoich
s¹siadów opisanych jako mieszkañców Jerozolimy czasów Cesarstwa
Rzymskiego lub miasteczek Pierwszej Rzeczpospolitej, jak w powie�ci
�Kidusz-ha-szem�.
- Jest pan go�ciem honorowym festiwalu im. Szaloma Asza w Kutnie.
Bywa pan tu czêsto?
- Przyje¿d¿am do Kutna regularnie od lat 90 XX w. (...)

SZALOM ASZ
− NIEDOSZŁY KUTNOWSKI NOBLISTA




