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To by³y niezapomniane �wiêta Wielkiej Nocy. Tak siê z³o¿y³o, ¿e
drugi dzieñ, to poniedzia³ek - 13-tego, wiêc wiadomo by³o, ¿e
niczego dobrego nie nale¿a³o siê spodziewaæ; bez rado�ci, za to
co najmniej ze strachem z powodu koronawirusa, bez tradycyjne-
go wspólnego �wiêta z Rodzin¹, bez �wiêconki w Wielk¹ Sobotê
i wizyty w ko�ciele na uroczystej mszy, bez rzeczywi�cie lanego
�migusa Dyngusa, chocia¿ wiosna tego roku wybuch³a w przyro-
dzie. Za to z poczuciem niepokoju - �Co dalej!?�.          /a.s./

NIEZAPOMNIANA WIELKANOC

Pod patronatem �P¯K�

W „DOBRODZIEJÓWCE”

Funkcjonuj¹cy ju¿ ósmy rok -  w tym kulturotwórczym, podkut-
nowskim miejscu - Spo³eczny Klub Wiedzy Uniwersalnej (SKWU)
ma siê  - mimo swojej skromno�ci - czym  poszczyciæ. Jego patro-
nem jest bohater narodowy major Henryk Dobrzañski �Hubal�.

(ci¹g dalszy - strona 15)

TVP ZAKOCHANE W KUTNIE!

5 kwietnia w TVP 1 wyemitowany zosta³ ponad 20-minutowy
odcinek programu Zakochaj siê w Polsce po�wiêcony naszemu
ró¿anemu miastu!      (ci¹g dalszy - strona 5)

Micha³ £ucki specjalnie dla �P¯K�

RADNY, DZIAŁACZ I … AKTOR

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

5 maja 2020 r. Rozmowê z Micha³em £uckim zamieszczamy na stronie 14.

W programie naszej Domówki ze Stanis³awem Barej¹ znajd¹ siê
ciekawe propozycje dla ca³ych rodzin, a to za spraw¹ naszych
najlepszych K-Owców. W ramach cyklu Kryzysowa Kuchnia
przypomnimy Wam jakimi rarytasami raczyli�my siê w PRL-u.
Oczywi�cie kawa i wuzetka s¹ obowi¹zkowe dla ka¿dego, bijemy
siê o Z³ot¹ Patelniê! Bêdziemy te¿ rozwijaæ Wasze umiejêtno�ci
techniczne w serii B¹d� jak Adam S³odowy. Nauczymy Was, jak
z bardzo prostych materia³ów wykonaæ zabawki, które zajm¹
najm³odszych na d³ugie godziny (albo na chwilê, ale to zawsze
co�, prawda?). Nasza Domówka nie mog³aby siê odbyæ bez quizów
z nagrodami! Bêdziecie mogli sprawdziæ swoj¹ wiedzê o PRL-u.
Dodatkowo, na fina³, zapraszamy na prywatkê z najlepszym
wodzirejem w powiecie (mo¿liwe, ¿e te¿ na �wiecie), czyli
z Krzysztofem £obodziñskim. Mamy nadziejê, ¿e bêdziecie ba-
wiæ siê razem z nami.
Zagl¹dajcie na stronê i profil KDK na Facebooku, koniecznie te¿
do³¹czcie do naszego wydarzenia i b¹d�cie na bie¿¹co. Ju¿ nieba-
wem podamy kolejne szczegó³y.

DOMÓWKA Z BAREJĄ
9 Majówka

Mamy dla Was kolejn¹ propozycjê! Nasza Majówka ze Stanis³awem
Barej¹ staje siê w³a�nie Domówk¹ online. Wysy³amy do Was �
zdalnie i skutecznie - porz¹dn¹ dawkê u�miechu i humoru.

M³odzie¿owy Dom Kultury w Kutnie zaprasza uczniów szkó³
podstawowych do udzia³u w konkursie literackim �DOMO-
WE HISTORIE�. Zadaniem dzieci w wieku 8-15 lat bêdzie
napisanie opowiadania lub wiersza zainspirowanego siedze-
niem w domu. Prace konkursowe nale¿y nadsy³aæ na adres
e-mail: a.kolodziejek@mdkkutno.pl.
Termin nadsy³ania prac up³ywa 3 maja. Najciekawsze
opowie�ci zostan¹ nagrodzone nagrodami ksi¹¿kowymi i opu-
blikowane na stronie internetowej MDK w Kutnie oraz na
profilu facebook placówki. W razie pytañ kontakt z koordy-
natork¹ konkursu, Ol¹ Ko³odziejek, tel. 600-107-272,
e-mail: a.kolodziejek@mdkkutno.pl

Zachêcamy do udzia³u.

KONKURS LITERACKI DLA DZIECI

Firmy, organizacje, gminy, a nawet osoby prywatne do 10
kwietnia przekaza³y kutnowskiemu szpitalowi 298.190 z³.

PODZIÊKOWANIA!!!

DATKI DLA SZPITALA

KORONAWIRUS
− i u nas −

ATAKUJE!
Wed³ug informacji Starosty
Kutnowskiego Daniela Kowalika
z 18 kwietnia 2020 r., w powiecie
kutnowskim, zaka¿one by³y 23
osoby (14 z Kutna, 7 gmina Kutno,
po 1 z Kro�niewic i ¯ychlina).
Zmar³ 72-latek z miasta Kutna.
Kwarantannê odbywa³y wówczas
83 osoby. Pod nadzorem epidemio-
logicznym by³o 7 osób, a hospitali-
zowano 4 osoby.
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¯YCIE POWIATOWE

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ STAROSTĘ KUTNOWSKIEGO
W MARCU W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID−19

Do zadañ Starostwa Powiatowego w Kutnie w czasie epide-
mii koronawirusa nale¿y, m.in.: wsparcie Kutnowskiego
Szpitala Samorz¹dowego, wyposa¿enie i zapewnienie miejsc
kwarantanny zbiorowej, akcja informuj¹ca ludno�æ o stanie
koronawirusa na terenie powiatu, wspó³praca z Pañstwow¹
Stacj¹ Sanitarno-Epidemiologiczn¹.

W ramach tych obowi¹zków Starostwo Powiatowe w Kutnie
przekazuje na bie¿¹co  do  Kutnowskiego Szpitala Samo-
rz¹dowego p³yn dezynfekuj¹cy do dezynfekcji r¹k oraz
powierzchni. Ponadto Powiat Kutnowski udostêpni³ na rzecz
Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. M. Sk³odowskiej�Curie
w Zgierzu niezbêdny sprzêt, tj: pompê strzykawkow¹.

UWAGA: Osoby z terenu Powiatu Kutnowskiego hospita-
lizowane z uwagi na sytuacjê epidemiologiczn¹ zwi¹zan¹
z zaka¿eniami koronawirusem SARS-CoV-2 przebywaj¹ na
Oddziale Chorób Zaka�nych w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Zgierzu.

Kutnowski Szpital Samorz¹dowy jest natomiast postawiony
w stan podwy¿szonej gotowo�ci w celu podjêcia skutecz-
nych dzia³añ i zapewnienia pomocy medycznej osobom
w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowia. W gotowo�ci pozo-
staje utworzony oddzia³ zaka�ny, który w wypadku sytuacji
wyj¹tkowej umo¿liwi udzielenie pomocy medycznej oso-
bom dotkniêtym COVID-19.

Starostwo przygotowa³o 336 miejsc do kwarantanny
zbiorowej, ³¹cznie z zapewnieniem wszelkich niezbêdnych
�rodków potrzebnych do przeprowadzenia kwarantanny.

Starostwo doposa¿y³o miejsca kwarantanny w niezbêdny
sprzêt:maski specjalistyczne, ubiory ochronne, po�ciel jed-
norazowego u¿ytku, fartuchy ochronne, maseczki i okulary
ochronne, obuwie ochronne, termometry, ³ó¿ka, inny sprzêt
kwaterunkowy.

Podpisane zosta³y stosowne umowy na dostarczenie ca³o-
dobowego wy¿ywienia, wywozu nieczysto�ci, obs³ugi
sanitarno-epidemiologicznej, bezpieczeñstwa przestrzegania
zasad i regu³ kwarantanny. Opracowano instrukcjê oraz
zasady funkcjonowania Zbiorowych Miejsc Kwarantanny.
Opracowano po konsultacji z PSSE w Kutnie schemat
postêpowania dla ka¿dego uczestnika kwarantanny. Odby³y
siê spotkania Komisji Bezpieczeñstwa oraz posiedzenia
Zarz¹du Powiatu.

Doposa¿ono tak¿e  Komendê Powiatow¹ Policji w Kutnie,
zgodnie z jej zapotrzebowaniem. Starostwo zakupi³o te¿
niezbêdny sprzêt, który jest na wyposa¿eniu starostwa, jak:

�rodki dezynfekuj¹ce, rêkawiczki, termometry bezdotykowe,
maseczki. Wszystkie komórki organizacyjne Starostwa
Powiatowego w Kutnie pracuj¹, ale Urz¹d Starostwa
Powiatowego jest zamkniêty dla petentów, do odwo³ania.
Wszyscy pracownicy starostwa maj¹ zapewnione niezbêdne
�rodki przeciwdzia³aj¹ce zara¿eniu siê koronawirusem.
Starostwo na bie¿¹co wspó³pracuje z Powiatow¹ Stacj¹
Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Kutnie.

Starosta Kutnowski  na bie¿¹co przekazujê informacje
lokalnym mediom. Dwa razy w ci¹gu dnia (o godzinie 9.00
i 13.00) dane te przekazywane s¹ za po�rednictwem strony
internetowej starostwa oraz Facebooka.

W szko³ach, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat
Kutnowski, na pocz¹tku pandemii koronawirusa zosta³y
przeprowadzone kompleksowe dezynfekcje, które obecnie
s¹  prowadzone cyklicznie. Dezynfekcje takie odbywaj¹ siê
tak¿e w innych jednostkach podleg³ych powiatowi.

Do walki z epidemi¹ koronawirusa przygotowane jest
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz wszystkie
Domy Pomocy Spo³ecznej i Placówki Opiekuñczo Wycho-
wawcze.

Od pocz¹tku pandemii DPS-y oraz POW-y s¹ zamkniête
dla osób odwiedzaj¹cych, dla petentów zamkniêty jest
tak¿e PCPR, z którym mo¿na kontaktowaæ siê tylko kore-
spondencyjnie. Jak informuje dyrektor PCPR w Kutnie,
Anna Antczak � we wszystkich jednostkach przestrzegane
s¹ wszelkie wytyczne zwi¹zane z przeciwdzia³aniem roz-
przestrzenianiu siê koronawirusa. Nie ma zajêæ grupowych,
osoby zaziêbione od razu s¹ objête opiek¹ lekarsk¹,
a potem do wyzdrowienia s¹ izolowane. Dzieci i m³odzie¿
z POW s¹ nauczane zdalnie.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu
przeprowadzane s¹ dezynfekcje, wszystkie jednostki s¹  wy-
posa¿one w niezbêdny sprzêt, jak: maseczki, rêkawiczki,
czy �rodki dezynfekuj¹ce.

Jeszcze raz apelujê do mieszkañców o zachowanie szcze-
gólnej ostro¿no�ci. Apelujemy o przestrzeganie zasad
przekazywanych przez s³u¿by sanitarne i medyczne oraz
zachowanie spokoju.

Daniel Kowalik
Starosta Kutnowski

ZOSTAŃMY W DOMU!
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(...) �Dlaczego pañstwo pozwalacie, ¿eby du¿a czê�æ m³odego pokolenia
marnowa³a najlepsze lata ¿ycia na zdobywanie czego�, co nie jest wiedz¹,
nie daje kompetencji, nie daje sznas na rynku pracy i pozwala przetrwaæ
ile� lat bez sensu�. (...) - pyta³ w 2013 r. Jacek ¯akowski, dziennikarz,
ówczesn¹ minister profesor Barbarê Kudryck¹. Realn¹ odpowied� uzy-
ska³ dopiero w marcu 2020 r.
(...) �Wówczas na rynku by³o wiele uczelni niepublicznych, które otwie-
ra³y kierunki najmniej kosztoch³onne, czyli z zakresem nauk spo³ecznych
lub humanistycznych, bo do takich studiów nie trzeba miec kosztownych
pracowni, wystarczy biblioteka. Mieli�my te¿, niestety, takie szko³y, które
udawa³y, ¿e kszta³c¹, a nawet sprzedawa³y dyplomy�. (...)
Tak by³o, co potwierdzi³a równie¿ w pytaniu z wywiadu �Rzeczpospolitej�
z 21-22 marca redaktor Eliza Olczyk, dziennikarka tygodnika �Wprost�:
(...) � W Polsce w tamtym czasie dzia³a³o 470 szkó³ wy¿szych, z czego co
czwarta by³a zaliczana do najgorszych szkó³ �wiata. (...)
Profesor Barbara Kudrycka: (...) �D³ugo starlismy siê ograniczyæ kierunki
studiów, które produkowa³y bezrobotnych i uruchomili�my program
kierunków zamawianych. W ten sposób doprowadzili�my do tego, ¿e mie-
li�my wiêcej kandydatów na jedno miejsce na studia politechniczne, ni¿
na uniwersytecie�. (...)     Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Czytelniczy Hyde Park

Bezrobotny z wyższym wykształceniem!?

(�) Wed³ug danych Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy
wynika, ¿e w tym sezonie zachorowa³o ju¿ 3.425.397 osób, a 47 straci³o
¿ycie na skutek gro�nych powik³añ. (�) Z raportu (�) z 2016 r. wynika,
¿e koszty jakie polskie firmy ponios³y w zwi¹zku z gryp¹, wahaj¹ siê od
836 mln do 4,3 mld z³. Grypa jest odpowiedzialna za 12% wszystkich
absencji chorobowych na �wiecie. (�)

Rzeczpospolita, 30 marca 2020 r.
(�) W Islandii 20 marca wykorzystano 26,8 tysi¹ca testów na milion
mieszkañców, w Polsce 344,5. (�) Najwiêksze w Polsce laboratorium
w Wojewódzkim Szpitalu Zaka�nym w Warszawie na dobê mo¿e wyko-
naæ 100-120 testów. (�) Urz¹dzenia do wykonywania testów PCR s¹ na
wielu uczelniach. Dlaczego ich siê nie wykorzystuje? (�) Dyrektor szpi-
tala: Wyniki badañ dostajemy w ró¿nym tempie. Bywa i tak, ¿e czekamy
ponad cztery dni. (�) Za ma³o mamy w Polsce specjalistycznych labora-
toriów diagnostyki molekularnej. (�)

Anna Brzeska, Test z ratowania, Przegl¹d, 30.03-05.;04.2020 r.
Jaki ciort, tyle, ¿e na koronawirusa nie wiadomo jak¹ daæ szczepionkê!?

Jan Widz

Co by siê nie chcia³o powiedzieæ, to jedno jest pewne:
Koronawirus zrobi³ techniczno-mentaln¹ rewolucjê!

Bowiem epidemia ju¿ wykaza³a, ¿e stacjonarne biura, szko³y,
a nawet gabinety lekarskie wcale nie s¹... niezbêdne. Zastêpuj¹ je
ju¿ lekcje komputerowe, telemedycyna z zakupem leków, czy kon-
takty biznesowe (szkolenia). Za chwilê oka¿e siê, ¿e co by o nich
z³ego nie powiedzieæ, to mo¿na nawet przeprowadziæ wybory pre-
zydenckie...!? Podobnie zwiêkszy³a siê liczba osób korzystaj¹cych
co prawda, to prawda przymusowo, ale zapewne ju¿ trwale pobie-
rania pieniêdzy z bankomatów, czy te¿ masowe, elektroniczne
zakupy sklepowe. Podobnie bêdzie z upowszechnieniem pracy tzw.
zdalnej.

Wkrótce �wiat bêdzie inny!
Ale najpierw prze¿yjemy kolejny szok nieuchronnego bezrobocia.
Czy to nie wywo³a politycznej rewolty!?   Redakcja

Serdecznie dziêkujemy za czynny udzia³ w akcji Maseczki dla
Kutnowskich Seniorów. Do 8 kwietnia odebrali�my zapotrzebo-
wanie dla 7.172 osób. Do wczoraj przekazali�my  5.273 pakiety
(10.546 maseczek). Pozosta³e maseczki zostan¹ dostarczone w naj-
bli¿szym czasie. UM Kutno

DRODZY SENIORZY!

Prezydent miasta podj¹³ decyzjê o przeprowadzeniu dezynfekcji przystan-
ków komunikacji miejskiej na terenie Kutna. Z tak¹ inicjatyw¹ wyszli
przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna Mariusz Sikora i wiceprzewodnicz¹-
cy Rady Miasta Grzegorz Chojnacki. Takie dzia³ania maj¹ charakter pre-
wencyjny i maj¹ na celu zminimalizowanie mo¿liwo�ci rozprzestrzenia-
nia siê zabójczego wirusa.

- przy produkcji jednego samochodu zu¿ywa siê 379.000 l wody,
- do wyprodukowania bochenka chleba trzeba zu¿yæ 462 l wody,
- aby �wyhodowaæ� szklankê soku pomarañczowego, potrzeba 50 szkla-
neczek wody,
- przy produkcji d¿insów zu¿ywa siê 8.000 l wody,
- do wyprodukowania 2,2 kg wo³owiny potrzeba 9.500 l wody,
- wyprodukowanie 1 kg papieru wymaga ok. 250 l wody,
- do wyprodukowania 1 l piwa potrzeba 8 l wody,
- wyprodukowanie 1 kg stali wymaga ok. 300 l wody,
- wyprodukowanie 1 kg nawozów azotowych - 600 l wody,
- rafinacja 1 tony ropy naftowej - 15.000 l wody,
- do wyprodukowania 1 kg ziaren pszenicy potrzeba 1.000 l wody, a ry¿u
- prawie trzy razy tyle.

ILE WODY POTRZEBA

WALKA Z KORONAWIRUSEM

£PWIS maj¹c na wzglêdzie aktualn¹ sytuacjê zwi¹zan¹ z wystê-
powaniem na terenie kraju koronawirusa SARS CoV-2 oraz ochronê
zdrowia i ¿ycia pracuj¹cych, przypomina o obowi¹zku podejmo-
wania przez pracodawców dzia³añ maj¹cych na celu zapewnienie
pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy
wykorzystaniu osi¹gniêæ nauki i techniki oraz dostosowaniu
podejmowanych w tym celu �rodków, bior¹c pod uwagê zmienia-
j¹ce siê warunki wykonywania pracy. Nale¿y równie¿ przypomi-
naæ zatrudnionym pracownikom o obowi¹zku przestrzegania przez
nich przepisów i zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy, wydanych
procedur i opracowanych instrukcji w tym zakresie. Obowi¹zek
przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeñstwa zwi¹zanego
z rozprzestrzenianiem siê koronawirusa powinien równie¿ doty-
czyæ pracowników wchodz¹cych do pracy i wychodz¹cych z pracy,
którzy musz¹ zachowaæ bezpieczn¹ odleglo�æ 1,5m - 2 m reko-
mendowan¹ przez G³ównego Inspektora Sanitarnego.
Podejmowane dzia³ania maj¹ s³u¿yæ zminimalizowaniu ryzyka
zaka¿enia siê pracowników oraz podniesienie poziomu ich bez-
pieczeñstwa zdrowotnego.
Jednocze�nie informujemy, ¿e na stronie internetowej gis.gov.pl/
koronawirus oraz gov.pl zamieszczone s¹ zalecenia w sprawie
ochrony w zwi¹zku z potencjalnym ryzykiem zaka¿enia korona-
wirusem SARS CoV-2.
Kierownik Oddzia³u Nadzoru Higieny Pracy i �rodków Zastep-
czych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w £odzi

mgr Barbara Piotrowska

Powiat Kutnowski w dniu 2 kwietnia 2020 roku z³o¿y³ wniosek
w ramach projektu ,,Zdalna szko³a� na sfinansowanie zakupu lap-
topów, tabletów oraz dostêpu do internetu dla uczniów, którzy nie
posiadaj¹ sprzêtu umo¿liwiaj¹cego im realizacjê zdalnych lekcji.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie oceni³o ww.
wniosek i w dniu 8 kwietnia 2020 roku znale�li�my siê na li�cie
Grantobiorców zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 wspó³finan-
sowanego ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. W ramach otrzymanego grantu zakupiono 20 laptopów,
41 tabletów i 61 ruterów przeno�nych. Beneficjentami ostatecz-
nymi projektu s¹ uczniowie z terenu powiatu kutnowskiego, nie
maj¹cy warunków technicznych do uczestnictwa w kszta³ceniu
zdalnym. Ca³o�æ dofinansowania wynosi 99.999,98 z³. Zgodnie
z informacj¹ znajduj¹c¹ siê na stronie Centrum Projektów Polska
Cyfrowa projekt jest odpowiedzi¹ na obecn¹ sytuacjê szkolnictwa,
zwi¹zan¹ z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
stanu epidemii, spowodowanym zaka¿eniami koronawirusem.
Zamkniêcie placówek o�wiatowych na wiele tygodni wymusi³o
nowe standardy prowadzenia zajêæ edukacyjnych. Uczniowie
zamiast w szkolnych ³awach zasiadaj¹ przed monitorami kompu-
terów. Niestety, wielu z nich nie posiada dostêpu do internetu lub
sprzêtu, na którym mo¿e realizowaæ podstawy programowe.

ZDALNA SZKOŁA

KORONAWIRUS (C.D.)

INFORMACJA
DLA PRACODAWCÓW

Czytelniczy Hyde Park

Epidemia koronawirusa rozpoczê³a siê w Polsce nie 4 marca, gdy zdia-
gnozowano pierwszego pacjenta zaka¿onego, ale ju¿ w po³owie stycznia
� twierdzi Rafa³ Mostowy, epidemiolog z Ma³opolskiego Centrum Bio-
technologii Uniwersytetu Jagielloñskiego. Podobnego zdania jest polski
wywiad� w Chinach. Wbrew �gadaj¹cym g³owom�, czyli polskiego
premiera i prezydenta, ¿aden kraj na �wiecie nie by³ do tej pandemii przy-
gotowany. £¹cznie ze Stanami Zjednoczonymi, Szwecj¹, czy Polsk¹!? Tak
samo �sitem� mo¿na okre�liæ tzw. pompatycznie tarczê 2.0, bo uogólniaj¹c
jest ona �bez pieniêdzy, stawia za to na procedury� (zreszt¹ ju¿ trwaj¹
prace nad jej popraw¹!?). Tak w sumie to i Kutno, i Polska nie mo¿e
przeznaczyæ takich �rodków jak chocia¿by USA, Chiny, czy Rosja!? Mo¿e
pomys³em na np. odka¿anie ulic bêdzie armatka �nie¿na, któr¹ w Stalowej
Woli (posiadaj¹c pojemno�æ 19 tysiêcy litrów) mo¿e zdezynfekowaæ oko³o
30 kilometrów pasa o szeroko�ci 8 metrów. Trzeba � chyba póki co
z uczuciem strachu, ale z ulg¹ � stwierdziæ, ¿e nowoczesne Kutno i Kut-
nowskie nie�le sobie radzi z koronawirusem, przy bardzo du¿ych zagro-
¿eniach (w naszym mie�cie dzia³a m.in. kapita³ chiñski, w³oski, hiszpañski,
japoñski, amerykañski itepeitede.). Rozs¹dni kutnowianie �ze �miechem
przez ³zy� kpi¹ sobie z tych �co to po trupach d¹¿¹ do wyborów 10 maja�.
�Zachowuj¹ siê jak okupanci� � twierdz¹ o nich chyba zbyt dosadnie kut-
nowscy w³adcy ulicy Królewskiej. Chocia¿ nie wierzê, ¿e zapoznali siê
z wypowiedzi¹ by³ej wiceminister MSZ Katarzyny Pe³czyñskiej-Na³êcz:
�Przera¿a mnie, ¿e Andrzej Duda chce zostaæ wybrany na Prezydenta RP
w sfa³szowanych wyborach�. Czy czasami nie ma racji by³y premier
Donald Tusk w wypowiedzi z 4 kwietnia w �Gazecie Wyborczej� o obecnej
ekipie rz¹dz¹cej: �Nie my�l¹ o chorych, pozbawionych pracy, bankrutu-
j¹cych. My�l¹ wy³¹cznie o swojej w³adzy. A im wiêcej jej maj¹, tym
bardziej s¹ bezradni. To oni s¹ klêsk¹ ¿ywio³ow¹�.      Jan Widz

TROCHĘ PRAWDY
o koronawirusie w Polsce i Kutnowskiem

Zespó³ badawczy �wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) opracowa³
zestaw 10 chorób, które mog¹ zagrozic ca³emu �wiatu. S¹ to:
- gor¹czka krwotoczna Ebola,
- krymsko-kongijska gor¹czka krwotoczna,
- wirus Narburg,
- gor¹czka Lessa,
- koronawirusy MERS i SARS,
- wirus Nipach,
- Zoonoza (RVF),
- ciê¿ka gor¹czka z ma³op³ytkowo�ci (SFTSV),
- Chikungunya,
- wirus Zika.
Potencja³ epidemiczny maj¹ tak¿e: AIDS, gru�lica, malaria, wirus ptasiej
grypy i danga. S¹ one lepiej kontrolowane, a badania do ich zwalczania
bardziej zaawansowane.     Jan Widz (z: Przegl¹d 6-13.04, Lech Miodek)

Czytelniczy Hyde Park

PANDEMIE ZAATAKUJĄ!?

Czytelniczy Hyde Park

GRYPA A KORONA WIRUS!?

Skąd się wziął koronawirus!?
(...) �Jeszcze w latach 90 XX wieku nie po�wiêcono wiêc koronawirusom
szczególnej uwagi, poniewa¿ nie powodowa³y wiêkszych problemów
odczuwalnych u przedstawicieli naszego gatunku.� (...)
(...) �Dziêki badaniom SHI ZHENGLI i jej wspó³pracowników ustalono
bezsprzecznie, ¿e pierwotnymi nosicielami tej odmiany koronawirusa s¹
nietoperze.� (...)
(...) �Doktor Michael Gregor (...) pisze o fermach przemys³owych jako
o idealnych wylêgarniach chorób zaka�nych.� (...)
(...) �Profesor Shi Zhengli nadal prowadzi w Wuhanie programy badawcze
skoncentrowane na odkrywaniu nowych odmian koronawirusów wystê-
puj¹cych u nietoperzy.� (...)
(...) �Najprostszy sposób na zapobie¿enie tak zaka�nym chorobom, to trzy-
manie siê z dala od dzikich zwierz¹t, zaprzestanie jedzenia ich miêsa,
unikanie ich siedlisk oraz ferm, na których s¹ hodowane.� (...)
W dodatku do �Gazety Wyborczej� �Wysokie Obcasy� z 4 kwietnia 2020 r.
�Shi Zhengli. Kobieta nietoperz�

PRZYCZYNA - KORONAWIRUS
CHOROBA - COVID 19

Z powodu og³oszenia w Polsce stanu epidemii jeste�my zmuszeni
odwo³aæ zaplanowane na I pó³rocze 2020 roku  uroczysto�ci
patriotyczne, tj. 80. rocznicê Zbrodni Katyñskiej,  Dzieñ Flagi,
229 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a tak¿e Dzieñ
Pamiêci o Kutnowskich ̄ ydach, 74. rocznicê zakoñczenia II wojny
�wiatowej, �wiêto B³êkitnej Armii, �wiêto 37. Pu³ku Piechoty oraz
74 rocznicê �Procesu Szesnastu�. UM Kutno

ODWOŁANE!

BĘDZIE DOBRZE
�Najg³o�niejsza� Orkiestra Jurka
Owsiaka w³¹czy³a siê w zmagania
z epidemi¹ SAR-CoV-2. I to jak!
Na specjalnym Funduszu Inter-
wencyjnym zgromadzi³a ona ju¿
30 milionów z³otych (!). Zamó-
wi³a wiêc ju¿ ona 200 ³ó¿ek dla
intensywnej opieki medycznej,
47 respiratorów, 157 kardiomo-
nitorów, po 50.000 pakietów
i masek medycznych oraz
1.000.000 trójwarstwowych
maseczek chirurgicznych. Prze-

widuje te¿ pakiety ochronne dla 1.539 dzia³aj¹cych w Polsce
za³óg Pogotowia Ratunkowego. I to nie wszystko. Szczegó³y:
www.wosp.org.pl/pomagamy/fundusz-interwencyjny (foto �Bêdzie
dobrze� KDK w kutnowskiej gablocie przy placu Wolno�ci).
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Jest to dzieñ, w którym doceniamy pracê pielêgniarek i po³o¿-
nych oraz przypominamy �wiatowym liderom o kluczowej roli,
jak¹ odgrywaj¹ w utrzymaniu zdrowia na �wiecie. Pielêgniarki
i inni pracownicy s³u¿by zdrowia przoduj¹ w odpowiedzi na
COVID-19- zapewniaj¹c wysokiej jako�ci, pe³ne szacunku
leczenie i opiekê, prowadz¹c dialog spo³eczno�ci, aby odpowie-
dzieæ na obawy i pytania, a w niektórych przypadkach groma-
dziæ dane do badañ klinicznych. W tym Miêdzynarodowym Roku
Pielêgniarki i Po³o¿nej �wiatowy Dzieñ Zdrowia podkre�li
aktualny status pielêgniarstwa i na ca³ym �wiecie. �wiatowa
Organizacja Zdrowia i jej partnerzy wydadz¹ szereg zaleceñ
dotycz¹cych wzmocnienia pracy w zakresie pielêgniarstwa i po-
³o¿nictwa. Bêdzie to mia³o zasadnicze znaczenie, je�li chcemy
osi¹gn¹æ krajowe i globalne cele zwi¹zane z powszechnym ubez-
pieczeniem zdrowotnym, zdrowiem matki i dziecka, chorobami
zaka�nymi i niezaka�nymi, w tym zdrowiem psychicznym,
gotowo�ci¹ i reagowaniem na sytuacje kryzysowe, bezpieczeñ-
stwem pacjentów oraz dostarczaniem zintegrowanej, skoncen-
trowanej na ludziach opieki.
Wzywamy do wsparcia w �wiatowym Dniu Zdrowia, aby
zapewniæ, ¿e praca w zakresie pielêgniarstwa i po³o¿nictwa jest
wystarczaj¹co silna, aby zapewniæ ka¿demu, wszêdzie, potrzebn¹
opiekê zdrowotn¹. Raport o stanie pielêgniarstwa na �wiecie
2020 r. W �wiatowy Dzieñ Zdrowia �wiatowa Organizacja Zdrowia
(World Health Organization) pierwszy raz w historii wyda
raport o stanie pielêgniarstwa na �wiecie w 2020 r. Raport
zapewni globalny obraz pracy w pielêgniarstwie i wesprze pla-
nowanie oparte na dowodach w celu optymalizacji wk³adu tej
pracy w poprawê zdrowia i samopoczucia. Raport ustali
program gromadzenia danych, dialogu politycznego, badañ,
poparcia oraz inwestycji w pracowników s³u¿by zdrowia dla
przysz³ych pokoleñ. Podobny raport na ten temat zostanie opu-
blikowany w 2021 r.

7 kwietnia 2020 r.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA
Powiat Kutnowski wesprze przedsiêbiorców kwot¹
20 milionów z³otych.  Wsparcie obejmuje dzia³ania
o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobie-
ganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zaka�nych oraz wywo³anych nimi
sytuacji kryzysowych.

KOMUNIKAT
Na stronie PUP w Kutnie dostêpne bêd¹ formularze
dla pracodawców, przedsiêbiorców. Z niskoprocento-
wych po¿yczek z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiê-
biorców w ramach Tarczy Antykryzysowej skorzysta³o
w powiecie kutnowskim 52 przedsiêbiorców.
Kolejny nabór zostanie og³oszony przez dyrektora
urzêdu po wdro¿eniu �rodków otrzymanych z Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Daniel  Kowalik - Starosta Kutnowski
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)
25 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

alogia, gospodarka, historia, kultura, literatura, polityka, prawo, regiona-
lizm, socjologia, sport, sztuka.
Prace nale¿y przesy³aæ do koñca sierpnia 2020 roku, na adres: Zespó³
redakcyjny  rocznika �Kutnowskie Zeszyty Regionalne� Towarzystwo
Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, 99-300 Kutno, ul. Narutowicza 20;
e-mail: poczta@tpzk.eu
Prosimy o uwzglêdnienie poni¿szych ustaleñ:
1. Materia³y o ca³kowitej objêto�ci do 30 stron (ok.1800 znaków na stronie)
nale¿y przes³aæ poczt¹ elektroniczn¹ jako dokument programu Word lub
dostarczyæ osobi�cie, zapisane na no�niku elektronicznym.
2. Tekst powinien byæ sformatowany standardowo i poddany autorskiej
korekcie, a tak¿e opatrzony przypisami.
3. Przypisy i skróty musz¹ odpowiadaæ standardom przyjêtym w roczniku.
4. Elementy graficzne i fotografie o rozdzielczo�ci 300 DPI do wykorzy-
stania w  materia³ach nale¿y zapisaæ w oddzielnych plikach.
5. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i poprawek po konsultacji
z autorem.

ZAPROSZENIE
Zespó³ redakcyjny rocznika �Kut-
nowskie Zeszyty Regionalne� uprzej-
mie zaprasza osoby zainteresowane
wspó³prac¹ z naszym wydawnictwem
do nadsy³ania materia³ów, które
wszechstronnie wzbogac¹ dotychcza-
sow¹ wiedzê o przesz³o�ci i tera�niej-
szo�ci Kutna i regionu kutnowskiego.
Interesuj¹ nas artyku³y naukowe
i popularnonaukowe, opracowania
o charakterze monograficznym,
biografie, wspomnienia, recenzje
i wywiady. Proponujemy szerokie
spektrum tematyczne z nastêpuj¹cych
dziedzin: archeologia, druga wojna
�wiatowa, ekologia, etnologia, gene-

Tomasz Æwiek to bioenergoterapeuta,
który od dawna nale¿y do ekstraklasy
polskiej bioenergoterapii. W 1998 r.
zosta³ laureatem plebiscytu na pol-
skiego uzdrowiciela, organizowanego
przez miesiêcznik �Uzdrawiacz�. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Bio-
energoterapeutów oraz by³ym preze-
sem Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestazyjnego. Wyda³ 3 popularne
ksi¹¿ki z dziedziny naturoterapii
i znalaz³ siê w�ród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia
w Polsce. Jest wybitnym zielarzem
i twórc¹ pierwszego w kraju O�rodka

Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede wszystkim:
w chorobach oczu, kobiecych serca i naczyñ, schorzeniach uk³adu pokar-
mowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach itd.

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA

Koronawirus pokrzy¿owa³ plany nam wszystkim, równie¿ pracow-
nikom instytucji kulturalnych i animatorom kultury. Organizowany
przez Kutnowski Dom Kultury Festiwal Z³oty �rodek Poezji,
który ju¿ po raz 16. mia³ siê odbyæ w ostatni weekend kwietnia,
zosta³ � jak wszystkie bie¿¹ce wydarzenia KDK - odwo³any. Nie-
mniej jego najwa¿niejszy element � XVI Ogólnopolski Konkurs
Literacki im. Artura Fryza na debiutanck¹ ksi¹¿kê poetyck¹
2019 roku - przeprowadzony zosta³ zdalnie, a jego wyniki poda-
jemy na koñcu artyku³u.
Nagroda im A. Fryza, to jedna z najwa¿niejszych i cenionych
w �rodowisku poetyckim polskich nagród poetyckich, skierowa-
nych do debiutuj¹cych autorów. Konkurs organizowany jest od
2005 roku w ramach Festiwalu Z³oty �rodek Poezji w Kutnie.
W latach 2005�2011 organizatorem konkursu by³o �rodkowoeu-
ropejskie Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne ��rodek�, od 2012
jest nim Kutnowski Dom Kultury. Pomys³odawc¹ festiwalu i jego
organizatorem do roku 2013 by³ Artur Fryz. W tym roku na kon-
kurs wp³ynê³o 61. tomów poetyckich z ca³ej Polski. Liczymy na
to, ¿e tak jak w latach ubieg³ych, tak równie¿ i w tym roku, nasi
laureaci zostan¹ docenieni tak¿e na innych poetyckich konkur-
sach organizowanych w kraju.Go�æmi tegorocznej edycji mieli byæ:
Ma³gorzata Lebda, Barbara Klicka, Marta Podgórnik, Adam
Kaczanowski, Adam Wiedemann. Festiwalowi mia³ towarzyszyæ
koncert TYMAÑSKI/CIECHOWSKI, po raz 14. mia³ równie¿
odbyæ siê Ogólnopolski Otwarty Turniej Jednego Wiersza im.
Paw³a Bart³omieja Greca � drugi, nieod³¹czny element festiwalu.
Po praz pierwszy partnerem wydarzenia mia³ zostaæ Dom Litera-
tury w £odzi.
Ale to, ¿e festiwal w tym roku siê nie odbêdzie, nie oznacza, ¿e
organizatorzy nie prowadz¹ ¿adnych festiwalowych dzia³añ � tak
jak w wiêkszo�ci przypadków i te przenios³y siê do sieci. �Dzi�
ka¿da instytucja kultury i ka¿dy organizator wydarzeñ kultural-
nych stara siê w jaki�, choæby minimalny sposób zrekompenso-
waæ brak mo¿liwo�ci bezpo�redniego uczestnictwa w wydarze-
niach kulturalnych� � mówi Ola Ko³odziejek, koordynatorka
Festiwalu Z³oty �rodek Poezji � Tak jest równie¿ w naszym przy-
padku. Dlatego na stronie Facebook festiwalu Z³oty �rodek Poezji
trwa akcja WIERSZE AWARYJNE, gdzie zwi¹zani z festiwalem
autorzy i arty�ci czytaj¹ swoje wiersze lub wiersze cenionych przez
siebie poetów. To nam musi wystarczyæ w tych trudnych dla
wszystkich czasach�.
�Dodatkowo pamiêtajmy te¿ o tym, ¿e dla artystów � poetów,
pisarzy, muzyków, festiwale czy spotkania autorskie i koncerty to
forma zarobkowania, wiêc to przede wszystkim oni s¹ dzi�
poszkodowani. Niemniej cieszymy siê, ¿e uda³o nam siê przepro-
wadziæ konkurs, doceniæ autorów debiutuj¹cych i przyznaæ finan-
sowe nagrody laureatom debiutanckich ksi¹¿ek.� � dodaje - �Mu-
simy byæ dobrej my�li i wierzyæ, ¿e wszystko, w tym i ¿ycie
kulturalne, ju¿ nied³ugo wróci do normy�.
Werdykt XVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im.
Artura Fryza na najlepsz¹ debiutanck¹ ksi¹¿kê poetyck¹ 2019 r.
Jury w sk³adzie: Piotr �liwiñski (przewodnicz¹cy), Adam Wie-
demann i Jakub Kornhauser, po zapoznaniu siê z 61. ksi¹¿kami,
które nades³ano do konkursu, postanowi³o przyznaæ nastêpuj¹ce
nagrody i wyró¿nienia:

Nagrody:
1 miejsce - Pawe³ Gawlik, �Utwory zebrane. Tom I�., Stowarzy-
szenie Trzecia Fala, Warszawa 2019 - nagroda w wysoko�ci 4000 z³;
2 miejsce - Ada R¹czka, �Nie róbmy nic, b³agam, ale powiedzmy
innym, ¿e robi³y�my�, Fundacja Du¿y Format 2019 - nagroda
w wysoko�ci 3000 z³;
3 miejsce - Maciej Kulis, �Wodny �wiat�, Fundacja Du¿y Format,
Warszawa 2019 - nagroda w wysoko�ci 2000 z³.

4 równorzêdne wyró¿nienia:
1 - Ma³gorzata �l¹zak, �Roleplay/Replay�, Wyd. Dom Literatury
w £odzi/SPP Oddzia³ w £odzi, £ód� 2019 - nagroda w wysoko-
�ci 750 z³;
2 - Kasper Pfeifer, �Adblock�, Wyd. Dom Literatury w £odzi
SPP Oddzia³ w £odzi, £ód� 2019 - nagroda w wysoko�ci 750 z³;
3 - Juliusz Pielichowski, �Czarny organizm�, Instytut Miko³owski
im. R. Wojaczka, Miko³ów 2019 - nagroda w wysoko�ci 750 z³;
4- Tomasz Wa¿ny, �Godzina wychowawcza�, Wydawnictwo j,
Wroc³aw 2019 - nagroda w wysoko�ci 750 z³.

ZŁOTY ŚRODEK POEZJI 2020,
czyli FESTIWAL W CZASACH ZARAZY

KAZIMIERZ PIETRZAK
Z teki grafika

�Szczury Tobruku� - pamiêci polskich ¿o³nierzy.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Nagrania do niego mia³y miejsce jesieni¹ 2019 roku. Tomasz
Bednarek, znany m.in. z serialu Klan aktor i prezenter, swoj¹
podró¿ po Kutnie rozpoczyna na dworcu kolejowym, pojawia
siê tak¿e w parkach � Traugutta i Wiosny Ludów, w Centrum
Teatru, Muzyki i Tañca, Muzeum Bitwy nad Bzur¹ i na stadio-
nach Ma³ej Ligi Baseballu. O historii miasta, Pa³acu Saskim
i Muzeum Bitwy nad Bzur¹ opowiadaj¹ kutnowscy historycy
� Piotr Stasiak, Jacek Saramonowicz, a trening baseballowy
prowadzi Andrzej Pietrzak.
Nie zabrak³o, tak wa¿nych przecie¿, ró¿anych akcentów.
Tomasz Bednarek, ju¿ na samym pocz¹tku programu, przed-
stawia widzom Kutno jako miasto pe³ne tych królewskich
kwiatów i ich mi³o�ników. O tradycjach ró¿anych rozmawia
z Teres¹ Mosingiewicz, wieloletni¹ organizatork¹ �wiêta Ró¿y,
a o ró¿anej wspó³czesno�ci z Weronik¹ Lenarczyk � przedsta-
wicielk¹ KDK i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ró¿a-
nego, którego siedziba znajduje siê, nie gdzie indziej jak
w Kutnie. W tle wielu ujêæ widzimy piêknie kwitn¹ce jesienne
ró¿e, na czele z wyj¹tkow¹ brzoskwiniowo-morelow¹ Lady
Kutno, któr¹ nasze miasto otrzyma³o w prezencie od niemiec-
kiego hodowcy Kordes z okazji 40. �wiêta Ró¿y.

TVP ZAKOCHANE W KUTNIE!

Nie zabrak³o te¿ niespodzianek kulinarnych. Prowadz¹cy
razem z Robertem Wasiakiem z cukierni Wasiakowie przygo-
towuje ró¿yczki z kruchego ciasta z konfitur¹ ró¿an¹ � jedne
z wielu ró¿anych smako³yków dostêpnych w naszym mie�cie.
Widzowie mogli te¿ dowiedzieæ siê, ¿e w Kutnie mo¿na skosz-
towaæ ró¿anych pralin, ptysiów, a nawet ró¿anej pizzy.
Bardzo cieszymy siê, ¿e Kutno sta³o siê kolejnym punktem na
trasie ekipy programu Zakochaj siê w Polsce i zainteresowa³o
swoj¹ histori¹ i wspó³czesno�ci¹ redaktorów programu, który
na ogólnopolskiej antenie prezentuje najciekawsze zak¹tki
naszego piêknego kraju. Zapraszamy do obejrzenia odcinka
o Kutnie - mie�cie ró¿, który ca³y czas jest dostêpny w Internecie
na VOD TVP1.

TVP ZAKOCHANE W KUTNIE!
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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

Bohaterstwo
Ka¿da wojna rodzi bohaterów,
ludzi zdolnych do wielkich po�wiêceñ.
Na pierwszej linii frontu bywa ich wielu,
ale na zapleczu tych cichych najwiêcej.

Walka z koronawirusem przypomina wojnê.
Na pierwszej linii s³u¿by w kombinezonach.
Ludzie panikuj¹, bo czasy niespokojne.
Sprzedawczynie jako� nie s¹ specjalnie chronione.

Urzêduj¹ przy kasie, czy za lad¹,
by�my mogli kupiæ jedzenie.
Otoczone stale klientów gromad¹,
najczê�ciej bez ¿adnego zabezpieczenia.

Chwa³a Wam matki, ¿ony, córki
ciche bohaterki, czêsto przymusowe,
Gdy epidemia bêdzie ju¿ z górki
winni�my w uznaniu nisko sk³oniæ g³owê.

Kazimierz Ci¹¿ela

Wicepremier Jaros³aw Gowin, szef resortu nauki: Jest rzecz¹ bezdysku-
syjn¹, ¿e wybory mog¹ siê odbyæ tylko w takich warunkach i w takim
terminie, gdy w ich wyniku nie bêdzie zagro¿one zdrowie i ¿ycie ani jed-
nego Polaka.

Nieudolno�æ rz¹du a fikcyjne wybory
(Jacek Nizinkiewicz)
G³osowanie korespondencyjne jest po prostu ogromn¹ dziur¹ w systemie
wyborczym, umo¿liwiaj¹c¹ absolutnie nie do wykrycia proceder skupu
g³osów - mówi³ w 2017 roku Marcin Hora³a, pose³ PiS, który nie mia³
w¹tpliwo�ci, ¿e to pole do nadu¿yæ i afer.

Rzeczpospolita, 2 kwietnia 2020 r.

Klêska ¿ywio³owa og³osi siê sama
Artyku³ trzech doktorów: Zbigniew Pastuszak, Marek Mêdrek, Mariusz
Sagan. Prawdziwe problemy z pandemi¹ zaczn¹ siê w maju prognozuj¹
naukowcy z UMCS i SGH.
Wybory to dodatkowe 3,9 mln zaka¿onych. G³ówny cel tych zachowañ
wydaje siê oczywisty. W rozmowie z PAP (z 25 marca) prezes PiS Jaro-
s³aw Kaczyñski stwierdzi³: �Wybory uzupe³niaj¹ce, które odby³y siê
w niedzielê, pokaza³y, ¿e przeprowadzenie wyborów prezydenckich w ter-
minie jest dzisiaj ca³kowicie mo¿liwe�. Mo¿emy potwierdziæ te s³owa,
ale z trzema uwagami: 1) tak, ale bêdzie siê to wi¹zaæ z dodatkowym
zaka¿eniem (do koñca czerwca) ok. 3,9 mln osób i mo¿liwym zgonem
dodatkowych 58,5 tys. osób; 2) tak, ale to wywo³a zaka¿enie ok. po³owy
osób z grupy tych, które dziêki dzia³aniom prewencyjnym nie zosta³y
zara¿one; 3) tak, ale dodatkowym kosztem ekonomicznym wyborów
bêdzie �cofniêcie� gospodarki o oko³o cztery tygodnie. Innymi s³owy,
miesiêczny przestój gospodarki wywo³any rz¹dowymi ograniczeniami
zostanie stracony przez rz¹dowe poparcie dla realizacji wyborów prezy-
denckich w terminie. Czego tu nie rozumieæ.

Rzeczpospolita, 3 kwietnia 2020 r.
Polacy na Marsie, a konkretnie firma Astronika i Centrum Badañ
Kosmicznych PAN - s¹ w�ród projektantów próbnika Kret, który na pok³a-
dzie marsjañskiej sondy InSight dotar³ na tê planetê i zacz¹³ odwierty.
Robert Lewandowski z ¿on¹ Ann¹ przekazali na walkê z koronawirusem
1 mln euro, 90% tej kwoty trafi do polskiej fundacji. A 400 tys. z³ wp³aci³
na ten cel Jakub B³aszczykowski.
Najwiêksz¹ sympati¹ Polaków ciesz¹ siê Czesi (53%), S³owacy (52%),
W³osi (51%), Amerykanie (50%), Anglicy (49%) i Wêgrzy (48%) - badanie
CBOS.
14 mld z³ wynosz¹ obecnie d³ugi szpitali, które mog¹ byæ poddane
egzekucji komorniczej. Zamiast daæ dofinansowanie, rz¹d naciska na
komorników i wierzycieli, by nie zajmowali �rodków, którymi dysponuj¹
zad³u¿one szpitale.
4,7% wynios³a inflacja w lutym, w ujêciu rok do roku, i jest najwy¿sza od
listopada 2011 r.
Prof. Bogdan de Barbaro, psychiatra, psychoterapeuta: Wirus rujnuje
psyche cz³owieka XXI w., która mówi: �Jeste�my panami tego �wiata�.

Tygodnik Powszechny
Ks. dr Pawe³ M¹kosa, KUL: Polska jest najszybciej laicyzuj¹cym siê pañ-
stwem �wiata. Spotkanie proboszczów w Archidiecezji Warszawskiej
Jerzy Urban o Dorocie Kani: To skandal, ¿e moja ogl¹dalno�æ na YouTubie
wielokrotnie bije wziêcie Kani.
Szymon Ho³ownia o Jacku Kurskim: Opowiada³ ze szczegó³ami, jak
z oddaniem prowadzi kampaniê wyborcz¹ prezydentowi Dudzie.

Przegl¹d Nr 14 (1056), 30.03-05.04.2020 r.
Tylko 48 osób otrzymuje w Polsce emerytury przekraczaj¹ce 10 tys. z³
brutto. Kompletnie rozmija siê to z wyobra¿eniami o wielkich apana¿ach
ró¿nych grup spo³ecznych.
Marek Oramus, pisarz: Niestety, ludzko�æ w 90% sk³ada siê z idiotów.
Narzucili oni ca³ej reszcie swój model cywilizacji. �Polska The Times�
Marcin Hora³a, pose³ PiS: G³osowanie korespondencyjne jest ogromn¹
dziur¹ w systemie wyborczym, umo¿liwiaj¹c¹ proceder skupu g³osów.

 Debata w 2007 r.
Olgierd £ukaszewicz, aktor: Jestem przeciw wmawianiu m³odzie¿y, ¿e
PRL to by³ permanentny stalinizn. �Dziennik Trybuna�
Janusz Gajos o w³adzy: Czujê siê niekomfortowo, kiedy w³adza otwarcie
traktuje Polki i Polaków jak gromadê nie ca³kiem rozumnych stworzeñ.
Prof. Zbigniew Miko³ejko o pandemii: Udziela nam teraz srogiej i bez-
czelnej lekcji krucho�ci. Lekcji przemijania.
Jaros³aw Kurski o Jaros³awie Kaczyñskim: To szef mafii. Jego ludzie
obsiedli pañstwo. Dzi� ma wszelkie narzêdzia przymusu i ¿adnej odpo-
wiedzialno�ci.
Kazimiera Szczuka o szkole: Programy szkolne to kufry starej cioci,
a nauczycieli traktuje siê jak ¿ebraków.

Przegl¹d Nr 15 (1057), 6-13.2020 r.
Kiedy Senat �lêcza³ nad poprawkami do tarczy, które potem pisowska
maszynka odrzuci³a, prezydent podpisa³ nierealn¹ ustawê bud¿etow¹, któr¹
trzeba nowelizowaæ. To pokazuje absurd w jakim ¿yjemy.

Newsweek 15, 6-13.04.2020, �Nie zróbmy piek³a jak po Smoleñsku�
- Donald Tusk, Newsweek 15, 6-13.04.2020, profesor Jerzy Hausner

Co do kwietnia i maja trudno jednak mieæ z³udzenie - mamy przed sob¹
lawinê zawieszeñ dzia³alno�ci firm, zw³aszcza tych najmniejszych, mo-
g¹c¹ siêgn¹æ 100-150 tysiêcy. No i potê¿n¹ falê bezrobocia z 300 tysi¹cami,
a mo¿e nawet 0,5 mln zwolnionych pracowników.

Mi³osz Wêglewski, �Na progu zapa�ci�, Newsweek, 6-13.04-2020

Kto w Kutnie nie by³, ten i tak mo¿e wyobraziæ sobie co siê tu dzieje.
Wiêkszo�æ mieszkañców w ... areszcie domowym. Znikoma mniejszo�æ,
a w�ród nich kochaj¹cy kolektywnie - czyli grupowo - ¿ycie Ukraiñcy,
czuj¹ siê lepiej ni¿ u siebie, gdy¿ zachowuj¹ siê jak go�cie, którzy mog¹
robiæ wszystko!? Podobnie jak polskie �lumpy�, którzy wykorzystuj¹c
�wietn¹ pogodê co i rusz, nawet w newralgicznym punkcie miasta
(Królewska - plac Wolno�ci), akurat zachorowali na d³u¿sze pogawêdki
chcocia¿by w temacie: �Co tam panie s³ychaæ u koronawirusa!?�. Zreszt¹
obie grupy z utêsknieniem okupuj¹ ³awki, w tym przystankowe (bo pod
daszkiem). Nic sobie nie robi¹ nawet z policji. Có¿ z tymi skupiskami
niby - ludzkimi pocz¹æ!?
Kilku Czytelników pyta³o nas o przyczynê wcze�niejszego wydania naszej
gazety!? Wiêc wyja�niamy im i wszystkim, i¿ post¹pili�my tak z tego
powodu, ¿e uzyskali�my �rz¹dowe� informacje o ewentualnym rozprze-
strzenianiu siê koronawirusa. Nie czekali�my na inne ¿yczenia, sponsoringi
czy artyku³y i zdecydowali�my siê te dane podaæ do publicznej wiadomo�ci.
S¹dzimy, ¿e post¹pili�my s³usznie!!! Tak samo jak zdecydowane obni¿enie
kosztów publikacji dla Starostwa i Urzêdu Miasta Kutno!!! Czy z tego
oba Urzêdy skorzystaj¹!? To wy³¹cznie zale¿y od Starosty i Prezydenta,
od ich obiektywizmu i poczucia powagi sytuacji?!

Z najlepszymi ¿yczeniami dla wszystkich (w³adz oczywi�cie te¿)
- Andrzej Stelmaszewski

Nie wiadomo czy to prawda, ale na tajnej rz¹dowej li�cie infrastruktury
nie ma produkcji (i producentów) ¿ywno�ci. Takie wpisy zawieraj¹ owe
strategiczne spisy chocia¿by w Niemczech, we Francji, W³oszech, czy
Wielkiej Brytanii. Ki, licho!? Masz babo placek!
Oko³o 20 polskich firm odpowiedzia³o na apel Singapuru o dostawy ¿yw-
no�ci. Sta³o siê to po utraceniu przez ten kraj dostaw z Australii, a oferta
opiewa na nabia³, warzywa, mro¿onki, dania gotowe, makarony i najcen-
niejsze towary jakimi s¹  ostatnio papier toaletowy i myd³o. Nasz eksport
rolno-spo¿ywczy w 2019 r. osi¹gn¹³ rekordowe 31,4 miliarda euro. Inne
kraje, jak np. Czechy i W³ochy tworz¹ dla eksportu specjalne platformy
rz¹dowo-prywatne. W Polsce... Cisza... Masz babo placek!
Europejski Bank Inwestycyjny w ramach walki z koronawirusem przekaza³
700 mln euro na inwestycje firm rolniczych, producentów ¿ywno�ci
i z sektora biogospodarki, licz¹c na inwestycje na oko³o 1,6 mld euro.
Czy to siê sprawdzi? Czy wszystko nie ugrzê�nie w trybie procedur? Czy
nowa rewolucja nie wyznaczy, chocia¿by do koñca roku, nowe inwestycje,
du¿o ciekawsze ni¿ dzi�!? Masz babo placek!
Je¿eli dojdzie teraz do wyborów to wygra Duda (Kaczyñski)... Dlaczego?
Gdy¿, jak wiêkszo�æ ci u nas gospodarzy - emerytów twierdzi, ¿e
poprzednia w³adza nie zrobi³a nic dla nich. Ta da³a m³odym 500+, a eme-
rytom 13-tki (a byæ mo¿e i 14-tki). Ot i wszystko! Czy naprawdê!? Masz
babo placek! Wiosna, wiosna, piêkna wiosna. Gdyby nie ten nietoperzo-
wy wirus. W jego cieniu trwaj¹ wiosenne prace polowe... Jest susza, naj-
wiêksza od 30 lat. Ziemie w Kutnowskiem stepowiej¹... Troche popada-
³o, ale tyle �co umar³emu kadzid³o�. Masz babo placek!

Nowe restrykcje to za ma³o. Potrzebny stan
wyj¹tkowy
(�) �Te nowe obostrzenia wskazuj¹ na to, ¿e wcale nie jest super, a dane
które otrzymujemy SA po prostu zak³amane.� (�) �Jako punkt odniesienia
nale¿y uznaæ te kraje, gdzie uda³o siê odnie�æ sukces: od biednego Wiet-
namu, przede wszystkim Koreê Po³udniow¹, Malezjê, Singapur, Hong-
kong z ewentualnie trochê Chiny. Je�li bêdziemy patrzeæ na Zachód, to
skoñczymy tak jak W³ochy czy Hiszpania, a pamiêtajmy, ¿e z sytuacj¹
przestaj¹ sobie radziæ tak¿e Niemcy.� (�) �Wprowadzane w³a�nie
kolejne obostrzenia s¹ dzisiejszych �rodkach niemo¿liwe do wyegzekwo-
wania.� (�)

Fragment z wywiadu Mariana Samsela z Jackiem Wierciñskim,
Dziennik £ódzki, 01.04.2020 r.

We Francji organizacje lekarzy oceniaj¹, ¿e prawdziwa liczba zaka¿o-
nych w tym kraju wynosi ju¿ 1,6 miliona, dziesiêæ razy wiêcej ni¿ wynika
z oficjalnych danych.

Epidemia, Jêdrzej Bielecki, �Na optymizm jeszcze za wcze�nie�,
Rzeczpospolita, 10 kwietnia 2020 r. nr 85/1163

Szef w³oskiej ochrony cywilnej stwierdzi³, ¿e na jednego oficjalnie
chorego mo¿e przypadaæ dziesiêciu niezdiagnozowanych.

Agnieszka Zakrzewicz w: �Od czerwonej strefy do lockdawnu�.
Przegl¹d nr 14, 30.03-05.04.2020

Pozostali�my jeszcze cywilizacj¹
W chwili wybuchu kryzysu Ameryka odkry³a z przera¿eniem, ¿e 95 proc.
antybiotyków sprowadza z Chin, ¿e tylko tam produkowane s¹ maseczki
dla lekarzy. Ten kryzys odmieni kszta³t globalizacji, zniesie a¿ tak daleko
posuniête zale¿no�ci?
Chiny sta³y siê fabryk¹ �wiata, ale faktycznie uzale¿nienie Europy i Ame-
ryki od nich posz³o bardzo daleko. Roztropno�æ nakazywa³aby wiêc
z powrotem �ci¹gn¹æ strategiczne ga³êzie produkcji do krajów, z których
wygna³a je globalizacja.
Alain Finkielkraut, Jêdzrej Bielecki, Rzeczpospolita, 11-13 kwietnia 2020
130 tys. lekarzy, 280 tys. pielêgniarek i 15 tys. zespo³ów ratowników
medycznych walczy o zdrowie Polaków. ̄ eby jeszcze premier Morawiecki
i minister Szumowski potrafili wyposa¿yæ ich w elementarne �rodki ochrony.
100 mld z³ ma trafiæ do firm bezpo�rednio jako pomoc w walce z korona-
wirusem. Warunkiem jest utrzymanie dzia³alno�ci i niezwalnianie pra-
cowników. Spadek przychodów musi byæ nie mniejszy ni¿ 25%.
Trybuna³ Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej zadecydowa³, ¿e Izba Dys-
cyplinarna S¹du Najwy¿szego musi zawiesiæ orzekanie. Niedostosowanie
siê do tego wyroku grozi karami finansowymi.
Ruszy³y trzy nowe stacje metra na warszawskiej Woli. Druga linia metra
jest wiêc d³u¿sza o 3,5 km.
Agencja Rezerw Materia³owych sprzeda³a 63 tys. ca³otwarzowych masek
specjalistycznych produkcji francuskiej po 10 z³ za sztukê, zamiast prze-
kazaæ jeszpitalom. Ale czy my�lenia mo¿na wymagaæ od pisowskich kadr.
Prof. Jadwiga Staniszkis o Andrzeju Dudzie: Wysz³a z niego ma³ostko-
wo�æ i pretensjonalno�æ. Ten jego u�miech, ta okr¹g³a, b³yszcz¹ca twarz,
to wszystko jest takie irytuj¹ce.
Mateusz Klinowski o hierarchach: To nie s¹ ludzie o rozbudzonej ducho-
wo�ci. Zastanawiam siê, czy w ogóle s¹ wierz¹cy. Mam powa¿ne w¹tpli-
wo�ci.            Przegl¹d Nr 16 (1058) 14-19.04.2020 r.

Z innych szpalt

Krasomówcy
Bywaj¹ ludzie zakochani w swoim g³osie,
Tote¿ chêtnie i d³ugo gadaj¹,
Tacy to maj¹ najczê�ciej w nosie,
czy inni ich uwa¿nie s³uchaj¹.

Dla nich tre�æ nie ma znaczenia,
Trzeba g³osem oczarowaæ s³uchaczy,
Mo¿na dowolnie fakty zmieniaæ,
bo prawdomówno�æ niewiele znaczy.

Niegro�na to megalomania teoretycznie,
Gorzej, gdy rz¹dz¹cych dotyka.
Oni bowiem miewaj¹ grono s³uchaczy liczne,
a przedmiotem gadulstwa bywa polityka.

Gdy spo³eczeñstwo oczarowaæ da siê,
w dobrego mówcy obietnice uwierzy,
wtedy rz¹dz¹cy zasiada przy kasie.
Zyskuje orê¿, by przeciwnika uderzyæ.

Jest za co kupiæ wyborców g³osy,
Konstytucja nie ma wiekszego znaczenia.
Swoim zapewniæ znacz¹ce kokosy,
Ale wszystko siê wali, gdy przychodzi epidemia.

Wtedy ¿adne s³owo choroby nie uleczy,
Zaklêcia nie uchroni¹ od gro¿¹cego g³odu.
Trzeba mieæ odwagê, gdy rzeczywisto�æ skrzeczy,
by wyborcze kpiny robiæ z narodu.

Kazimierz Ci¹¿ela

Zaraza nie zwalnia tempa i trzyma nas mocno. Wprowadzono wiele ogra-
niczeñ, czê�æ zdecydowanie za pó�no, jak noszenie masek, a czê�æ zupe³nie
�miesznych, jak zakaz wstêpu do lasu i parku. Na szczê�cie ten zakaz jest
uchylony z dniem 20 kwietnia. Przed niektórymi rozwi¹zaniami w³adza
broni siê jak diabe³ �wiêconej wody. Niezrozumia³y jest brak zgody na
cotygodniowe testy dla pracowników s³u¿by zdrowia bêd¹cych na pierw-
szej linii frontu walki z koronawirusem. Przedstawicielka zwi¹zku zawo-
dowego pielêgniarek twierdzi, ¿e zara¿onych mo¿e byæ znacznie wiêcej
i dlatego w³adza nie godzi siê na cotygodniowe testy. Jest to nieodpowie-
dzialne stanowisko, gdy¿ taka polityka mo¿e doprowadziæ do wiêkszej
zapa�ci ca³ego systemu s³u¿by zdrowia. Ju¿ dzisiaj obserwujemy zamy-
kanie szpitali, oddzia³ów szpitalnych i dziennych domów opieki spo³ecznej
z uwagi na zara¿enie personelu i pacjentów. Pomimo zapowiedzi dalej
wykonuje siê za ma³o testów. W czwartek, 16 kwietnia, rz¹d przedstawi³
d³ugofalowy plan ³agodzenia restrykcji ujêty w 4 etapach. Od 20 kwiet-
nia w ramach 1 etapu bêdziemy mogli wej�æ do lasu i parku. Równie¿
poluzowano limity osób obs³ugiwanych w handlu i przebywaj¹cych
w miejscach kultu religijnego. Niestety, nie ma oczekiwanego przez przed-
siêbiorców luzowania w gospodarce. Reszta etapów jest zapisana has³owo,
bez podania terminów realizacji. Bêd¹ one wdra¿ane w czasie, jak
pozwoli przyroda i jak Pan Bóg da. W³adza uwielbia chwaliæ siê, jak to
dzielnie walczy z koronawirusem i przedstawia Polskê jako pioniera walki
z zaraz¹. Politycy w swoim wizerunkowym dzia³aniu nie maj¹ ¿adnych
ograniczeñ. W³adza i opozycja dalej ok³adaj¹ siê bez opamiêtania i czêsto
k³ami¹ jak najêci, tworz¹c wirtualn¹ rzeczywisto�æ. Prezes rz¹dz¹cej
partii i rz¹d maj¹ wielkie parcie, by prezydenckie wybory przeprowadziæ
w maju. Ekspert w dziedzinie terapii zaka¿eñ doktor Pawe³ Grzesikowski
na temat planowanych w maju wyborach wypowiedzia³ siê krótko, ¿e jest
to �pomys³ medycznie szalony�. Niestety, czas zarazy pokaza³ dobitnie,
¿e szalonych pomys³ów nam nie brakuje. W�ród decydentów i klasy poli-
tycznej wszystkich opcji widoczny jest deficyt logicznego my�lenia.
Niestety, mamy do czynienia z minimum zdrowego rozs¹dku i kompe-
tencji oraz maksimum �ciemy i b³êdów. Czas na zmianê!

Krzysztof Wac³aw Dêbski

Rady dla seniorów
Na bie¿ni ¿ycia po wielu okr¹¿eniach
wiesz, ¿e meta ju¿ niedaleko.
Czujesz wyra�nie znaki zmêczenia
i niepokój, co za meta czeka.

Przypominaj¹ siê minione awanse,
a tak¿e, jak¿e czêstsze, niepowodzenia.
To przecie¿ pora ¿yciowego bilansu,
którego teraz ju¿ nic nie zmieni.

Gdy na wira¿u zadyszka ³apie,
raczej nie udawaj zucha.
Usi¹d� w fotelu, czy na kanapie,
dobrej muzyki z radia pos³uchaj.

A je�li s³uch ju¿ nie ten,
nie ma co siê denerwowaæ.
Za³ó¿ okulary, poczytaj gazetê
lub, najlepiej, wyjd� z domu pospacerowaæ.

Kazimierz Ci¹¿ela

MINIMAX
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Mówi Pawe³ Kacprzak � nauczyciel wychowania fizycz-
nego: �Sport w Naszej Szkole i Gminie Strzelce zawsze
by³ priorytetem. Najwa¿niejszymi celami Szko³y i Gminy
by³o:
1. U�wiadomienie potrzeby prowadzenia zdrowego stylu
¿ycia i dba³o�ci o prawid³ow¹ postawê cia³a.
2. Doskonalenie sprawno�ci kondycyjnej i koordynacyjnej.
3. Doskonalenie elementów technicznych oraz taktycz-
nych z zakresu gier zespo³owych
4. Dzia³ania wychowawcze poprzez wdra¿anie do reali-
zacji aktywno�ci ruchowej i okre�lenie roli czasu wolnego
i wypoczynku w rzeczywisto�ci.
5. Rozwijanie walorów gier sportowych w ró¿nych
odmianach poprzez kszta³towanie sprawno�ci ogólnej
i specjalnej.
6. Wzbogacenie uczniów w wiadomo�ci dotycz¹ce historii
sportu w Polsce i na �wiecie, przepisów gry, sêdziowania.
7. Osi¹gniêcie wysokiego poziomu sprawno�ci fizycznej.
8. Ukszta³towanie dojrza³ej osobowo�ci, ukierunkowanej
na osi¹ganie celów dziêki umiejêtno�ci wspó³dzia³ania
i wspó³zawodnictwa.
9. Przygotowanie do udzia³u w zawodach sportowych.

Od 2009 roku dzia³a przy szkole boisko wielofunkcyjne
Orlik, gdzie odbywaj¹ siê zajêcia dla dzieci i doros³ych.
Funkcjonuje liga pi³ki no¿nej doros³ych oraz m³odzie¿y
i dzieci. Regularnie uczestniczymy w turniejach pi³ki no¿nej
mistrzostwach powiatu kutnowskiego. Wspó³pracowali-
�my z Klubem Pi³ki Siatkowej �Skra Be³chatów�, co
zaowocowa³o Turniejami Pi³ki Siatkowej, gminnymi i miê-
dzyszkolnymi oraz wyjazdami na mecze miêdzynarodowe
ekstraligowej �Skry� do £odzi. Od 2001 roku uczestni-
czymy w Mistrzostwach Powiatu i Czwartkach Lekkoatle-
tycznych: biegach prze³ajowych, tenisie sto³owym, pi³ce
siatkowej, no¿nej. Wspó³pracujemy z LZS, uczestniczy-
li�my w turniejach pi³ki no¿nej halowej i siatkowej z oka-
zji Odzyskania Niepodleg³o�ci w Krzy¿anowie. Co roku
uczestniczymy w organizowanych przez LZS Mistrzo-
stwach Powiatu w Lekkiej Atletyce w £aniêtach oraz
Wojewódzkich Mistrzostwach w LA w Kutnie osi¹gaj¹c
bardzo dobre wyniki.

Od 2003 roku zapisujemy Rekordy Szko³y, które przed-
stawiaj¹ siê nastêpuj¹co: bieg na dystansie 100 m (2006)
- Zielonka Dawid 12,81 s; bieg na dystansie 100 m (2008)
- Adamusiak Jakub 12,44 s; bieg na dystansie 100 m (2014)
- Chodorowski Jakub 12,35 s; bieg na dystansie 100 m
(2017) - Sobczyk Krystian 11,98 s; bieg na dystansie 300 m
(2011) - Cichosz Arkadiusz 46,16 s; bieg na dystansie
300 m (2013) - Wiliñski Przemys³aw 45,63 s; bieg na
dystansie 300 m (2014) - Albiniak Tomasz 44,67 s; bieg
na dystansie 300 m (2015) - Rzepka Konrad 40,65 s; bieg
na dystansie 300 m (2017) - Sobczyk Krystian 40,54 s;
bieg na dystansie 1000 m (2006) - Cichoñski Wojciech
3,08 min.; bieg na dystansie 1000 m (2008) - Andrzej-
czak Adrian 3,01 min.; bieg na dystansie 1000 m (2015)
- Zieliñski Jakub 2,55 min.; pchniêcie kul¹ 5 kg (2003)
- D¹browski Daniel 12 m; pchniêcie kul¹ 5 kg (2017)
- Kunikowski Jakub 12,18 m; pchniêcie kul¹ 5 kg (2019)
- Gajewski Przemys³ 12,38 m; skok wzwy¿ (2006) - Zie-
lonka Dawid 165 cm; skok w dal (2011) - Brz¹ka³a Bar-
tosz 440 cm; skok w dal (2013) - Szpigiel Adrian 507 cm;
skok w dal (2015) - Jó�wiak B³a¿ej 516 cm; rzut pi³eczk¹
palantow¹ 0,35 g (2007) - Balcerak Przemys³aw 78 m.

Absolwenci szko³y, utalentowani sportowo, czêsto wybie-
raj¹ �rednie szko³y sportowe oraz PUL w Kutnie. Reali-
zuj¹ siê w sporcie jako zawodnicy klubów pi³karskich
powiatu kutnowskiego. Uczestnicz¹ w rozgrywkach pi³ki
halowej w Kutnie I i II ligi, organizowanych przez
MOSiR Kutno�.
Dobre rezultaty, osi¹gane przez sportowców Gminy
Strzelce, zawdziêczamy odpowiedniemu klimatowi
wytwarzanemu przez W³adze Gminy, Gminny O�ro-
dek Kultury, Dyrekcjê Szko³y.

Gmina Strzelce na sportowo

PRĘŻNA DZIAŁALNOŚĆ
�P. Zbigniew Popadiuch (1955-2020)

RODEM Z KUTNA

Z wielkim smutkiem i ¿alem przyjêli�my wiadomo�æ o przedwcze-
snej �mierci Zbyszka, naszego wspania³ego ziomka i kolegi.
Aktywnie wspó³pracowa³ z nasz¹ Redakcj¹, mimo ¿e od 1988 roku
mieszka³ w Bielsku-Bia³ej, gdzie pracowa³ jako kontroler jako�ci
w firmie Fiat Powertrain.
By³ artyst¹ nieprofesjonalnym, ale cenionym i uznanym w Europie.
Mia³ du¿o wystaw krajowych i zagranicznych. W swojej twór-
czo�ci najczê�ciej stosowa³ takie techniki malarskie jak: grafikê,
pastel i olej na p³ótnie. W Kutnie, w KDK, nauczy³ siê fotografii,
malarstwa i jako�ci pracy. Wspó³pracowa³ z Miastem Ró¿ - Kutnem
chc¹c, jak powtarza³ wielokrotnie, sp³aciæ mu swoj¹ w nim edu-
kacjê i wychowanie.

By³ absolwentem SP nr 8 i Technikum Mechanicznego, gdzie jego
wychowawc¹ by³ Kazimierz Pietrzak (umys³ matematyczny, ale
dusza artystyczna). Pracowa³, po wojsku, w Fabryce Maszyn
Rolniczych �Agromet - Kraj� w Kutnie jako mistrz w zawodzie
�lusarz narzêdziowy. O¿eni³ siê z kutniank¹ Ma³gorzat¹ W³odarczyk.
Karierê malarsk¹ zacz¹³ robiæ ju¿ w Bielsku-Bia³ej. Zdobywa³
liczne nagrody ogólnopolskie za osi¹gniêcia w dziedzinie upo-
wszechniania kultury i twórczo�ci artystycznej. W swoim dorobku
mia³ ponad 2.500 prac. Ulubionym tematem by³y portrety wybit-
nych Polaków. Prezentujemy z jego bogatej kolekcji portrety braci
Golców - £ukasza i Paw³a. Na wokandzie artystycznej mia³ mieæ
�Poczet wybitnych mieszkañców Ziemi Kutnowskiej�. Niestety,
ju¿ tych dzie³ nie zobaczymy.

Pamiêæ o jego skromnej i utalentowanej postaci jednak pozostanie.
Zawsze z dum¹ podkre�la³, ¿e pochodzi z grodu nad Ochni¹.
Rodzinie �P. Zbyszka Popadiucha Redakcja �P¯K� sk³ada naj-
szczersze wyrazy wspó³czucia.

CZE�Æ JEGO PAMIÊCI!
/J.M.P./

STANISŁAW PAPIEWSKI
(1917−1995)

Nauczyciel, pedagog, wychowawca, dzia³acz spo³eczny, harcerz,
animator kultury, sportu i turystyki.

Bia³orusi, w charakterze kierownika wiejskiej szko³y powszechnej, w Klim-
powszczyznie. Te tereny w wiêkszo�ci zamieszkiwali Polacy walcz¹cy
w Legionach Marsza³ka Pi³sudskiego z nawa³¹ bolszewick¹ 1920 roku.
Jednak zanim mocniej zdo³a³ zwi¹zaæ siê z profesj¹ nauczyciela i organi-
zatora ¿ycia o�wiatowego, nadesz³a II wojna �wiatowa. Jako ¿o³nierz
Wrze�nia i uczestnik s³ynnej Bitwy nad Bzur¹, zwanej przez historyków
niemieckich Bitw¹ pod Kutnem, osadzony zosta³ w obozie jeñców wo-
jennych w Luckenwalde ko³o Berlina. By³y to trudne lata, ale obozowa
lekcja patriotyzmu zaowocowa³a jeszcze wiêksz¹ i g³êbsz¹ mi³o�ci¹ do kraju
i pó�niejsz¹ prac¹, bez wytchnienia, dla jego dobra. Po powrocie do wolnej
Ojczyzny podj¹³ pracê jako nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej
w Grabowie ko³o ¯ychlina. Wkrótce jednak przeniós³ siê do wspomnia-
nego ju¿ Liceum w ¯ychlinie, gdzie uczy³ astronomii i geografii, pracuj¹c
nieprzerwanie do emerytury. Dbaj¹c o podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych ukoñczy³ zaocznie studia geograficzne w Wy¿szej Szkole Pedago-
gicznej w Gdañsku, jak i podyplomowe kursy astronomiczne na tej uczelni.
Nale¿a³ do Polskiego Towarzystwa Astronautyki. Stanis³aw Papiewski
zalicza³ siê do grona tych osób, które wspaniale i niemal przyk³adowo
³¹czy³y pracê zawodow¹ z autentyczn¹ pasj¹ ¿yciow¹. Nale¿y dodaæ do
tego jego spo³eczn¹ i wielk¹ pracê w harcerstwie (posiada³ tytu³ Harcmi-
strza Rzeczpospolitej), które stanowi³o niejako wizytówkê tej ¿ychliñ-
skiej placówki o�wiatowo-wychowawczej na forum nawet krajowym. Nikt
nie zapomni dzia³alno�ci profesora Papiewskiego w Zak³adowym Klubie
Sportowym �Emit�. Pi³ka no¿na, to by³ jego sportowy konik. By³ fanaty-
kiem futbolu, ale tego dobrego. Do tej pory w rodzinie profesora opowiada
siê fakt, jak Stanis³aw Papiewski nie by³ na �lubie ko�cielnym siostry,
gdy¿ w tym czasie jego dru¿yna� gra³a mistrzowski mecz. Dzia³a³
aktywnie w Komisjach O�wiatowych Rady Miasta ¯ychlina i w ruchu
turystycznym. Jednak¿e zawsze dla Stanis³awa Papiewskiego podstawo-
wym rodzajem dzia³alno�ci pedagogicznej by³a praca z m³odzie¿¹. Na
lekcjach i zajêciach fakultatywnych z geografii i astronomii uczniowie
poznawali nie tylko materia³ programowy, ale uczyli siê równie¿ pracy
naukowej. Tutaj w³a�nie powsta³o kilka ciekawych monografii o zak³a-
dach pracy ̄ ychlina. Tutaj wyrastali uczestnicy wojewódzkich i centralnych
olimpiad geograficznych i astronomicznych. Wieloletnia i zaanga¿owana
praca profesora Stanis³awa Papiewskiego zdyskontowana zosta³a wieloma
wyró¿nieniami nauczycielskimi i odznaczeniami pañstwowymi, m.in.:
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; Z³otym, Srebrnym
i Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi; Medalem Komisji Edukacji Narodowej;
Krzy¿em Zas³ugi dla ZHP; Medalem za Udzia³ w Wojnie Obronnej 1939;
Nagrodami I Stopnia Ministra O�wiaty i Wychowania; Medalem 30- i 40-
lecia. Stanis³aw Papiewski to wzorowy pedagog, ceniony wychowawca
i uczynny kolega m³odych pokoleñ nauczycielskich. Stanowi³ godny przy-
k³ad zarówno dla m³odzie¿y szkolnej, jak te¿ dla m³odzie¿y nauczyciel-
skiej. Odszed³ od nas 5 grudnia 1995 r., ale pamiêæ o nim pozostanie na
d³ugo. Pochowany zosta³ na Cmentarzu Parafialnym w ̄ ychlinie, a w�ród
t³umu ¿egnaj¹cych go byli te¿ jego ulubieni harcerze i pi³karze.
By³ dumny ze swojej rodziny, któr¹ wychowywa³ na humanistów i patrio-
tów. Córka Anna zosta³a nauczycielk¹, syn Krzysztof  - wysokiej rangi
oficerem WP, a syn Jerzy � ogólnopolskim dziennikarzem i licencjono-
wanym komentatorem sportowym. Oczkiem profesora by³y wnuki: Iza
jest cenionym prawnikiem, Kinga nauczycielk¹ i trenerem pi³ki no¿nej
dru¿yn m³odzie¿owych, a Micha³ informatykiem, Tomasz i Damian s¹
zawodowymi ¿o³nierzami i uczestnicz¹ w licznych misjach pokojowych
na �wiecie.

Stanis³aw Papiewski z ¯ychlinem
zwi¹za³ siê na sta³e od 1945 roku.
Z bliska czterdziestu lat pracy zawo-
dowej, prawie trzydzie�ci po�wiêci³
jednej placówce - Liceum Ogólno-
kszta³c¹cemu imienia Adama Mickie-
wicza w ¯ychlinie.
Urodzi³ siê 16 stycznia 1917 r. w Do-
brzelinie, w rodzinie ziemiañskiej.
W roku 1938 ukoñczy³ presti¿owe
w kraju Seminarium Nauczycielskie
w Skêpem. Tu pozna³ m.in. i zaprzy-
ja�ni³ siê z Dyzm¹ Ga³ajem, pó�niej-
szym profesorem SGGW w Warsza-
wie, marsza³kiem Sejmu i cz³onkiem
Rady Pañstwa. Pierwsz¹, znacz¹c¹
posadê obj¹³, na dzisiejszych terenach

Seminarium Nauczycielskie Wymy�lin - Skêpe (1936 r.) Stanis³aw
Papiewski - drugi rz¹d od góry, 6 od lewej.
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Gmina Strzelce

HISTORIA ŻYDÓW
W KUTNIE 1939−1942

Wie� i folwark w gminie Strzelce (dawniej Sójki), parafia Strzelce (daw-
niej Trêbki).
W³a�ciciele
W koñcu XIX wieku do folwarku nale¿a³o 37 w³ók ziemi ornej i 10 w³ók
m³odego lasu, gorzelnia; budynki murowane z kamienia, kryte dachówk¹
lub pap¹.
D³ugo³êka i Muchnów wraz z wsiami: Niedrzakowem, Budami ¯abink¹,
Kowrod¹ i so³ectwem D³ugo³êka zosta³y nadane Zygmuntowi Otto Józe-
fowi von Treskow, jako darowizna króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II
w Berlinie, aktem z 2 stycznia 1797 roku. Warto�æ dóbr wyceniono na
32 tysi¹ce talarów. Wkrótce Zygmunt O.J. Treskow zakupi³ maj¹tek Strzelce,
który sta³ siê o�rodkiem ci¹gle powiêkszanych dóbr. Maj¹tki te pozosta-
wa³y w rêkach Treskowów do 1925 roku. Wówczas maj¹tki wykupi³
Pañstwowy Bank Rolny, który z wyj¹tkiem Strzelec, folwarki rozparce-
lowa³. Podczas uw³aszczenia ziemiê otrzyma³o 45 pañszczy�nianych
ch³opów, o ³¹cznej powierzchni 196 mórg. Dzia³ki by³y zró¿nicowane -
od 180 prêtów do 7 mórg. Wielko�æ nadañ zale¿a³a od tego, ile ziemi
uprawiano przed uw³aszczeniem. Otrzymali j¹ m.in.: Piotr Tarnachowicz,
Stanis³aw Wojtasiak, Franciszek Grobelski, Tomasz Zieliñski, Jan Lachowicz,
Wojciech Truszczyñski. Ziemiê nabyli równie¿ przybysze z ³owickiego.
Najwiêksz¹ posiad³o�æ, tzw. O�rodek, 58-hektarowy, za 130 tysiêcy z³o-
tych zakupi³ Kazimierz Sk¹pski, a od niego w 1938 roku naby³ Stanis³aw
Bartkowski.
Maj¹tek
W 1842 roku w D³ugo³êce wysiewano 198 korcy pszenicy, 102 ¿yta,
82 jêczmienia, 41 owsa, pó³tora tatarki, 60 grochu, 8 koniczyny, 10 mie-
szanek paszowych, 570 ziemniaków. W koñcu XIX wieku skomasowany
maj¹tek D³ugo³êka liczy³ 48 w³ók (1.440 mórg). By³y w tym 1.134 morgi
ziemi ornej, 120 lasu, 60 ³¹k. W 22 domach zamieszkiwa³o 369 osób. Po
regulacji serwitutów zosta³o 1.340 mórg. Bank Rolny rozparcelowa³
638,87 hektara. W 1897 roku zgromadzenie gminne przyjê³o projekt
budowy budynku szkolnego w D³ugo³êce jako szóstej szko³y w gminie.
Rz¹d carski, poprzez naczelnika Dyrekcji Naukowej, zapewnia³ dotacjê
dla ka¿dej szko³y na op³acenie nauczycieli, pozosta³e wydatki mia³a
pokryæ gmina. Pensja nauczyciela wynosi³a 360 rubli rocznie. Do komi-
tetu budowy szko³y zgromadzenie gminne wybra³o wójta Romana
Boruckiego i przedstawicieli wsi D³ugo³êka oraz s¹siednich. Budowê
prowadzono w czynie spo³ecznym.
W 1905 r. wie� w³¹czy³a siê do walki o jêzyk polski w szko³ach i urzêdach.
W 1913 roku zgromadzenie gminne wyst¹pi³o do naczelnika powiatu
o pozwolenie, by ksiê¿a wyk³adali w szko³ach religiê. Na zlecenie gminy
w szko³ach od 1908 roku organizowano kursy dla analfabetów.    (c.d.n.)
Henryk Lesiak, Wie� i dwór w powiecie kutnowskim. Czê�æ II, For Press,
Kutno 2003

DŁUGOŁĘKA

Na posiedzeniach Zarz¹du w ci¹gu roku, skarbnik ko³a kol. Dyonizy
Jaworski informowa³, ¿e z powodu z³ego stanu zdrowia zmuszony jest
zg³osiæ sw¹ rezygnacjê z pe³nienia funkcji skarbnika ko³a od 1977 r., tj.
od nowej kadencji. Sytuacjê t¹ omówi³ prezes ko³a w swym rocznym spra-
wozdaniu podkre�laj¹c, ¿e piêkny jubileusz pe³nej po�wiêcenia pracy
spo³ecznej dla spraw wêdkarstwa, obchodzi kol. Jaworski, pe³ni¹c nie-
przerwanie przez 30 lat funkcjê skarbnika naszego ko³a. Jest to rzadki
rekord w skali krajowej we wszystkich organizacjach spo³ecznych. Wiele
pozytywnych ocen za t¹ dzia³alno�æ sp³ynê³o na nasze ko³o i Zarz¹d. Za
zdobyte ofiarn¹ prac¹ uznanie w imieniu kolegów wêdkarzy i Zarz¹du
ko³a wrêczono kol. Jaworskiemu jubileuszowy puchar. Walne Zgroma-
dzenie wybra³o w jawnym g³osowaniu nowe w³adze naszego ko³a na czte-
roletni¹ kadencjê. W Zarz¹dzie ko³a pracowali: Jerzy Pi¹tek - prezes,
Henryk Chlasta, Stefan Szatkowski, Kazimierz Budzyñski, Tadeusz
Borowicz - skarbnik, Dyonizy Jaworski, Wies³aw Sodulski - sekretarz.
Piotr Milewski, Józef W³odarczyk - gospodarz, Wac³aw Rutkowski,
Janusz Pasturczak - propaganda, Henryk Czerwiñski, Feliks Antoniewicz,
Miros³aw Szustowski, Franciszek Mielecki. Zbiornik wodny w Sójkach
zosta³ wzbogacony o 204 kg lina i 200 kg srebrnego karasia. W 1976 r.
w zawodach sportowych ko³o zdoby³o dwa puchary przechodnie Zobowi¹-
zuje to Zarz¹d do zorganizowania w 1977 r. zawodów w ramach pucharu
kó³ kutnowskich, oraz w zespole kó³ z £owicza, ¯ychlina, Gostynina
i Kutna. W 1977 r. zorganizowano 14 imprez o charakterze wycieczkowym,
a ponadto szereg zawodów konkursowych. W zawodach pucharowych
ko³o utraci³o obydwa przechodnie puchary na rzecz ko³a Miflexu - puchar
kó³ miejskich i na rzecz ko³a w £owiczu - puchar bratnich kó³. W tych
ostatnich latach ko³o nasze nie posiada sta³ej siedziby, sk³adki zbierane
s¹ w ró¿nych miejscach miêdzy innymi go�cinnie w PZPN przy ul. Kró-
lewskiej. Zarz¹d ko³a z uwagi na zbli¿aj¹c¹ siê w 1978 r. rocznicê 30-lecia
istnienia ko³a, postanowi³ zorganizowaæ uroczyst¹ akademiê, na której
postanowiono uhonorowaæ 35 d³ugoletnich cz³onków naszego ko³a.
Ponadto zobowi¹zano siê do za³o¿enia �KRONIKI KO£A�. Ostatecznego
opracowania podj¹³ siê kol. Jerzy Pi¹tek wspólnie z kol. Dyonizym Jawor-
skim. Obchody 30-lecia ko³a zbieg³y siê z 100 rocznic¹ zorganizowanego
wêdkarstwa na ziemiach polskich. Centralne uroczysto�ci odby³y siê
w Krakowie. Z inicjatywy naszego ko³a powsta³ na terenie miasta Kutna
Komitet Organizacyjny obchodów stulecia wêdkarstwa polskiego. W sk³ad
komitetu weszli przedstawiciele naszego ko³a, oraz kó³: Kraj, Polfa
i Metalowiec. Po kolejnych spotkaniach komitet zaproponowa³ szereg oko-
liczno�ciowych imprez jak: spotkanie z w³adzami miasta, uroczystej aka-
demii, w programie której zawarto okoliczno�ciowe wyst¹pienia, uroczyste
wrêczenie sztandaru ko³a i jubileuszowych odznaczeñ oraz czê�ci arty-
stycznej. W ci¹gu nastêpnych miesiêcy zaproponowano zorganizowanie
wielu spotkañ wêdkarskich, festynów i konkursów wêdkarskich. Tak wspa-
nia³y jubileusz powinien staæ siê okazj¹ do zakrojonych na szerok¹ skalê
czynów spo³ecznych na rzecz naszego �rodowiska. Czas zweryfikowa³
jednak te zamierzenia. Topnia³ w oczach komitet organizacyjny. W rezul-
tacie nie zrealizowano nawet jednego punktu zaplanowanych obchodów.
Kol. Dyonizy Jaworski jako jedyny wêdkarz regionu kutnowskiego wyró¿-
niony zosta³ medalem 100-lecia Wêdkarstwa Polskiego. Omawiane wcze-
�niej zebranie sprawozdawczo-wyborcze wybiera nowe w³adze na kolejn¹
czteroletni¹ kadencjê. Prezesem ko³a zostaje Kazimierz Budzyñski. Do
Zarz¹du wchodz¹ ponadto: Andrzej Borowicz, Jacek Opoczyñski,
Dyonizy Jaworski, Józef W³odarczyk - sekretarz, Wac³aw Budzyñski,
Tadeusz Borowicz - skarbnik, Wies³aw Kubiak, Feliks Antoniewicz - gospo-
darz, Jan Dêbski, Bohdan Reniger, Jerzy Jó�wiak, Henryk Czerwiñski,
Wies³aw Papliñski, Miros³aw Szustowski, Jerzy Gawle. Statutowa dzia-
³alno�æ ko³a od 13 grudnia 1981 roku zostaje zawieszona z uwagi na wpro-
wadzenie w naszym kraju stanu wojennego. Dopiero 16 stycznia 1983 r.
odbywa siê walne zebranie cz³onków ko³a. W tym smutnym okresie jedyna
dobra wiadomo�æ to przyznanie kol. Wac³awowi Rutkowskiemu z³otej
odznaki zas³u¿onego wêdkarza, kol. Józefowi Tomczakowi - srebrnej.
Nag³y wzrost cz³onków ko³a do 1030, mo¿na chyba jedynie t³umaczyæ
wprowadzeniem kartek na ¿ywno�æ. W 1992 r. wêdkarze oczy�cili staw
miejski w parku Traugutta oraz sadzili drzewka na terenie szpitala
w Kutnie. Ponadto przetransportowano ³odzie z Zuzinowa na Kêpkê
w Wiktorowie. W 1982 r. Zarz¹d ko³a skre�li³ z listy cz³onków z uwagi na
ich ma³¹ aktywno�æ i sta³¹ nieobecno�æ na zebraniach kol. Jacka Opo-
czyñskiego i Wies³awa Papliñskiego. Postanowiono na miejsce usuniê-
tych osób dokooptowaæ do sk³adu Zarz¹du kol. Zbigniewa Maciejewskiego
i W³odzimierza Rogackiego. W takim sk³adzie Zarz¹d pracowa³ do 1985 r.
W sk³ad ko³a wchodzi³o sze�æ sekcji wêdkarskich: 1. Zak³adów Miflex,
2. PKP, 3. Jednostki Wojskowej Sklêczki, 4. Cegielni Kaszewy, 5. Centrali
Agroma, 6. MPGK w Kutnie. Pod wzglêdem liczebno�ci cz³onków ko³o
jest na terenie naszego miasta organizacj¹ skupiaj¹c¹ najwiêksz¹ liczbê
wêdkarzy. Poza naszym ko³em dzia³aj¹ w Kutnie cztery ko³a zak³adowe.
Oficjalnego przejêcia zbiornika wodnego w cegielni Kaszewy dokonano
w dniu 1 marca 1983 r., spisuj¹c protokó³ przekazania pomiêdzy Socha-
czewskim Przedsiêbiorstwem Ceramiki Budowlanej a PZW Ko³o nr 1
w Kutnie, przy udziale Naczelnika gm. Krzy¿anów. Do pozyskanego akwenu
w Kaszewach wpuszczono 694 kg narybku: karasia, karpia, leszcza i p³oci.
Ogó³em w pracach spo³ecznych zwi¹zanych z Kaszewami w roku 1983
wziê³o udzia³ 350 wêdkarzy. Na pozyskanym terenie posadzono 500 szt.
drzewek jarzêbiny, wykonano i umieszczono tablice informacyjne, uporz¹d-
kowano teren wokó³ wody, powycinano zbêdne krzewy, oczyszczono brzegi
wody ze starych opon i innych przedmiotów. Nale¿y tu przekazaæ szcze-
gólne podziêkowania tym wszystkim, którzy swój wolny czas w soboty
i niedziele oddawali dla dobra spo³eczno�ci wêdkarskiej zagospodarowu-
j¹c przejêty zbiornik wodny. Do sportowych sukcesów nale¿y zaliczyæ
odebranie przez nasz¹ dru¿ynê pucharu kó³ miasta Kutna. Tym samym
ko³o by³o dwukrotnie w posiadaniu pucharu. Puchar zdoby³a na jeziorze
Grójeckim dru¿yna w sk³adzie: J. Opoczyñski, K. Budzyñski, J. W³odarczyk
i J. Pi¹tek. Prezes ko³a Jerzy Pi¹tek zosta³ uhonorowany przez Zarz¹d
ko³a upominkiem w formie pucharu oraz dyplomu, w uznaniu zas³ug za
wytrwa³¹, piêtnastoletni¹ prezesurê w kole. Na kolejnym walnym zgro-
madzeniu kol. Dyonizy Jaworski przedstawi³ opracowan¹ wspólnymi
si³ami z prezesem Pi¹tkiem, zapocz¹tkowan¹ kronikê ko³a. W chwili jej
zaprezentowania jedna czwarta wpisana by³a do czystopisu.       (c.d.n.)

Początki zorganizowanego
wędkarstwa w Kutnie

Do II wojny ludno�æ miasta Kutna liczy³a przesz³o 25000 osób, w tym
¯ydów by³o oko³o 8000. Ludno�æ ¿ydowska w swej mniejszo�ci sk³ada³a siê
ze stanu kupieckiego i to przewa¿nie drobne kupiectwo � dalej du¿y od³am
stanowi³o drobne rzemios³o, przewa¿nie stolarze, krawcy i szewcy, by³o kilku-
nastu m³ynarzy, pracuj¹cych w m³ynach dzier¿awionych, jeden m³yn by³ w³a-
sno�ci¹ ¿ydowsk¹, by³a jedna s³odownia ¿ydowska, dwie fabryki cykorii,
jeden browar. Inteligencji pracuj¹cej by³o siedmiu lekarzy, dwóch adwokatów,
kilku in¿ynierów, kilku buchalterów, urzêdników itd. Du¿a rektyfikacja spi-
rytusu (jedna z dwóch w Polsce) nale¿a³a do ¯ydów i kierowana by³a przez
in¿ynierów ̄ ydów. Nadto by³o kilku rolników, prowadz¹cych plantacje ogrod-
niczo-kwiatowe. Plantacja ró¿ o �wiatowej s³awie. W Kutnie by³o gimnazjum
¿ydowskie i pañstwowa szko³a powszechna dla dzieci ¿ydowskich.
Zarz¹d Gminy ¯ydowskiej mia³ w swojej reprezentacji trzy g³ówne ugrupo-
wania: syjonistów, ortodoksów i bundystów. Prezydium Zarz¹du i Rady
spoczywa³o w rêkach syjonistów. W Radzie Miasta reprezentowa³o ¯ydów
czterech przedstawicieli (w tym trzech syjonistów i jeden bundysta). ̄ ydzi prze-
jawiali w Kutnie ¿ywotno�æ przez pracê na niwie politycznej, kulturalnej
i charytatywnej. Oddzia³y Towarzystw Centralnych jak TOZ, Centos i innych
mia³y oddzia³y w Kutnie. W dziale przegrupowania w pracy zawodowej pro-
wadzona by³a silna akcja przy u¿yciu funkcjonariuszy CKB. W Kutnie przez
szereg lat przygotowywano kadry rolnicze do osiedlenia w Palestynie.
Kutnowski �kibuc� odbywa³ praktykê na polach ogrodników ¿ydowskich. Czêste
by³y wystêpy pojedyncze i zespo³owe artystów ¿ydowskich. Kolebka Szaloma
Asza pielêgnowa³a rozwój kulturalny w�ród ¯ydów Kutna. Z zabytków
¿ydowskich na wzmiankê zas³uguj¹ synagoga i cmentarz ¿ydowski. Wszystko
to przekre�li³a wojna. Kutno we wrze�niu 1939 roku znalaz³o siê w ogniu
najwiêkszych walk tego okresu i 17 wrze�nia wpad³o w rêce najwiêkszych
zbirów �wiata. I od tej pory zaczê³a siê gehenna skupiska ¿ydowskiego �
gehenna strasznych cierpieñ m¹k, która skoñczy³a siê ca³kowitym wynisz-
czeniem 8000 ¯ydów.
GHETTO! Na dwa tygodnie przed pamiêtnym dniem zamkniêcia ¯ydów
w Ghetcie zaobserwowano przygotowania czynione na terenie dawnej fabryki
cukru �Konstancja�, a przede wszystkim odrutowanie ca³ego terenu. Domys³y
by³y ró¿ne. Wreszcie pewnego niedzielnego dnia miesi¹ca czerwca zabroniono
ludno�ci polskiej wychodziæ z domu, a wszystkim ¯ydom rozkazano przenie�æ
siê z dobytkiem, który daje siê przenie�æ, do obozu �Konstancja�. Na ten cel
sprowadzono pewn¹ ilo�æ furmanek z okolic i wszystkie konie i wozy w posia-
daniu ¯ydów zu¿yte zosta³y do transportu cz¹stki mienia ¯ydów do obozu.
¯ydzi zabrali ze sob¹ ró¿ne przedmioty potrzebne i nieu¿yteczne, po prostu to,
co w tym chaosie wpad³o im w rêce i co w danej chwili uwa¿ali za cenne
i wa¿ne. ¯yd Kap³an zabra³ ze sob¹ cztery krowy, inny konie, inny znowu
drób, kozy itp. I tak w jednym domu zostali jak byd³o wpêdzeni do Ghetta �
otoczonego drutem kolczastym. W bramie wjazdowej by³a �Wacha� pod kie-
rownictwem dwóch wachmistrzów ¿andarmerii � posterunki ¿andarmów
pilnowa³y ca³ego terenu z zewnêtrznej strony. Warunki straszne, oko³o 8000
osób zosta³o st³oczonych na terenie fabryki i piêciu bloków mieszkalnych,
gdzie uprzednio ¿y³o do dwustu ludzi. Nic te¿ dziwnego, ¿e t³ok by³ du¿y �
ludzie wykorzystywali ka¿de pomieszczenie jak piwnice, stajnie, obory, kurniki
w celu ustawienia ³ó¿ek.
Pocz¹tkowo ¿yli z zapasów przywiezionych, zarabiali z rzemios³a i handlu wy-
miennego. Przydzia³y by³y sk¹pe � tylko kartofle i chleb. Przy tym ceny tych¿e
artyku³ów by³y niewspó³miernie wy¿sze, i tak cena kartofli poza Ghettem
5 pf, a w Ghetcie 40 pf itd. Ale pocz¹tkowe zapasy starczy³y i ¿y³o siê
w pierwszych miesi¹cach wzglêdnie dobrze � ale gdy nasta³y pierwsze mie-
si¹ce zimne, zgroza w ca³ej pe³ni poczê³a siê szerzyæ w postaci epidemii tyfusu
plamistego, który tej pierwszej zimy poch³ania po kilka osób dziennie. Nie
by³o prawie jednostki, która by uniknê³a przej�cia choroby tyfusu. O ile,
nieliczne jednostki, które uchroni³y siê w pierwszej fazie, przesz³y tê chorobê
nêdzy i brudu w nastêpnej fali epidemii w zimie roku 1941/42.
Zimno by³o najdotkliwsz¹ plag¹, wêgla w ogóle nie by³o, drzewo, torf
w znikomej ilo�ci. Z zewn¹trz nic nie przychodzi i tylko przez dewastacjê
wewn¹trz mo¿na by³o doj�æ do posiadania belek, rusztowania czy te¿ sk¹pego
drzewostanu. Spora ilo�æ miêsa i t³uszczu przychodzi³a drog¹ szmuglu. Pro-
ceder ten po³¹czony by³ z wielkim niebezpieczeñstwem. Wielu ¯ydów przy-
p³aci³o ¿yciem � ponosz¹c �mieræ podczas przechodzenia przez druty, a tak¿e
w czasie egzekucji. Przy tym by³ wypadek skazania na �mieræ Polaka, który
wspó³pracowa³ w szmuglu miêsa, i równocze�nie czterech ¯ydów � odbior-
ców jego towaru. W Ghetcie rz¹dy sprawowa³ Judenrat, na czele którego
stali Goldman, Frankensteinowie bracia.
Rok 1941 zasta³ ju¿ ludno�æ Ghetta znacznie uszczuplon¹, bo jak z oryginal-
nego spisu (ksiêga przekazana do Komisji historycznej) zmniejszy³a siê ilo�æ
¯ydów z 8000 do 6500. Rok 1941 sta³ pod znakiem wielkiej �miertelno�ci na
tle niedo¿ywienia, z³ych warunków higienicznych, a wiêc du¿a �miertelno�æ
w�ród dzieci, gru�lica itd. (statystyka �miertelno�ci opracowana dok³adnie
i przes³ana do Komisji Historycznej � orygina³y kart zgonu za³¹czone).
Chowanie trupów odbywa³o siê w makabryczny sposób. Wózek piekarski
s³u¿y³ do przewo¿enia na cmentarz � dwaj grabarze, wo�nica i ¿andarm
niemiecki byli asyst¹ w ostatniej drodze mêczonych ofiar ¿ydowskich. Przy
du¿ej ilo�ci nieboszczyków, ³adowanie nastêpowa³o w sposób zwyk³ego wrzu-
cania trupów w formie stosów, tak i¿ niejednokrotnie prze³adowany wóz nie
domyka³ siê, a wstrz¹sane w czasie jazdy trupy obija³y siê o siebie, zw³aszcza
g³owy jak pi³ki odbijane w górê spada³y uderzaj¹c jedna o drug¹.
¯ydzi w obrêbie Ghetta prócz innych plag, musieli znosiæ to, ¿e byli celem
harców rozbestwionych ¿andarmów. Niejednokrotnie np. w czasie odbioru
chleba, kiedy zbiera³a siê kolejka po odbiór, strzela³ w t³um, rani¹c lub k³ad¹c
trupem kilka osób. Innym razem do spêdzaj¹cych krowy dwóch ch³opców,
pijany ¿andarm strzela jak do celu, k³ad¹c ich obu trupem. Ale ¿ycie jest
silne, p³ynie naprzód mimo plag i m¹k. S¹ warsztaty, jest handel, s¹ nawet
dwie herbaciarnie, czy te¿ restauracja, jak kto chce je nazwaæ. A nawet, jak
niektórzy twierdz¹, u Fuchsa dostaæ mo¿na by³o g¹ski pieczone i wódkê.
Je�li chodzi o ¿ycie kulturalne, to nie przejawia³o ono wielkiej ¿ywotno�ci.
Nie mo¿emy, mimo przes³uchania ca³ego szeregu �wiadków, naturalnie spo-
�ród Polaków, bo ¯ydów �wiadków nie pozostawi³ Niemiec, trafiæ na �lad
jakiego� specyficznego folkloru, czy pie�ni � jakkolwiek stwierdzili�my, ¿e
pie�ñ Ghetta, smêtna pie�ñ tragedii, bólu, mêki i rozpaczy, niepewnego jutra,

rozbrzmiewa³a na ustach grup id¹cych, czy te¿ powracaj¹cych z pracy. Grupy
robotników wyprowadzane by³y do roz³adunku lub prze³adunku na dworzec
towarowy.
¯ydzi garnêli siê przede wszystkim do pracy przy wêglu, bo to pozwala³o im
zdobyæ kawa³ek wêgla, tak wa¿nego czynnika do przetrwania zimna i ugoto-
wania strawy. ¯ycie sz³o � a pewn¹ ulgê w przerwaniu tych ciê¿kich chwil
by³o ³apownictwo. Wachmistrz �Wasza� bra³ sta³¹ ³apówkê 200 marek dziennie,
za tolerowanie pewnych objawów szmuglu, który nawet w jednym procencie
nie móg³ zaspokoiæ potrzeb Ghetta.
Nastaje zima 1941/42 rok. Je�li do tej pory by³o �le, to teraz g³êbia tragedii
siê powiêkszy³a � smutek, g³ód, ponury nastrój, a przede wszystkim �mieræ!
Nie ma tyfusu w tak strasznym stopniu, ale �mieræ dziesi¹tkuje zastêpy �
a zimno i g³ód jest straw¹ codzienn¹ (w tym tak smutnym po³o¿eniu, w�ród
skrajnej nêdzy, zaczyna w coraz wyra�niej zaznaczaj¹cych siê konturach,
wyrasta wersja, wersja zdawa³a siê zupe³nie nieprawdopodobna, niedostêpna
dla przeciêtnej mentalno�ci. Wie�æ, ¿e i ta wegetacja i to nêdzna, nie daje
spokoju hydrze germañskiej � ¯ydzi skazani s¹ na �mieræ. Ju¿ mówi siê
o Kole, K³odawie, Grabowie, Kro�niewicach � groza nadchodzi i wreszcie
dociera do Ghetta w Kutnie.
Po³owa marca, a �ci�le 19 marca 1942 roku jest pocz¹tkiem koñca ¯ydów
w Ghetcie Kutno. Nie ma targów, kto pierwszy, kto drugi, system i organizacja
to prym nawet w brutalno�ci i mordzie. Id¹ ¯ydzi Kutna w kolejno�ci alfabetu
jedni za drugimi od 300 do 400 dziennie. Samochodami, i bez zbytniego
obci¹¿enia tobo³ami. Za to �przesiedlenie w za�wiaty� p³ac¹ podatek od g³owy.
Wysoko�ci tego podatku nie mo¿emy ustaliæ, zeznania sprzeczne, 10-12 ma-
rek, inni twierdz¹, ¿e nawet 20 marek.
Je�li chodzi o starszyznê, to wykoñczyli ich na miejscu przez rozstrzelanie.
Przewodnicz¹cemu Judenratu kazali podaæ sobie szklankê wody i gdy ten
niós³ j¹, w perfidny sposób po³o¿yli go trupem przez wystrza³ w ty³ g³owy.
Reszta egzekucji odbywa³a siê za terenem fabrycznym. Policja rozstrzelana
zosta³a po wystrzelaniu wszystkich.
Po tych czynach sprowadzeni zostali 40 ¯ydów z £odzi (sami mê¿czy�ni),
zu¿yci zostali do sprz¹tniêcia i sortowania pozosta³ego mienia. Byli oni do
wrze�nia 1942 roku, a wiêc przez pó³ roku. Po ukoñczeniu pracy, gdy ju¿
³adowano ich do transportu powrotnego wydarzy³ siê nastêpuj¹cy wypadek.
Jeden ze wspomnianej grupy ukry³ siê w nadziei ucieczki. Znale�li go, za
karê musieli dwa razy przemaszerowaæ miêdzy dwustronnym rzêdem, po trzech
z ka¿dej strony uzbrojonych w sêkate kije i otrzymywali razy po g³owie. Kilku
od ran pad³o i trzeba by³o ich wrzuciæ do auta, nie byli w stanie o w³asnych
si³ach trzymaæ siê na nogach. Po odje�dzie robotników Gestapo uczyni³o
poszukiwania na w³asn¹ rêkê w murach i skrytkach za skarbami. Po nich
dalsze poszukiwania prowadzi³a policja i magistrat. W koñcu teren zosta³
oddany do u¿ytku fabryki cukru na sk³ady. Pierwsze, co ludno�æ cywilna
wkraczaj¹ca na teren by³ego Ghetta zauwa¿yæ mog³a, to rozrzucony sprzêt
domowego u¿ytku, stara podarta bielizna, stare ³achy, podarta po�ciel, nieprze-
mierzone masy papierów, ksi¹¿ek, do³y wykopane w poszukiwaniu skarbów.
To by³o pozosta³o�ci¹ o�miotysiêcznego osiedla ¿ydowskiego w Kutnie.
Powy¿ej przedstawiamy fragment artyku³u Bo¿eny Gajewskiej pn. �Z akt �ledz-
twa w sprawie zamordowania przez hitlerowców kilkudziesiêciu
obywateli polskich narodowo�ci ¿ydowskiej, w czasie od czerwca 1940 do
wrze�nia 1943 na terenie Getta w Kutnie� zamieszczony w  Kutnowskich
Zeszytach Regionalnych.
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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

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

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

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

Buderus Logano GM5 ze zbiorni-
kiem 1600 l. Tel. 507-707-409
Przetaczanie tarcz i bêbnów
hamulcowych. Tel. 604-140-241
Sprzedam dzia³kê nr 87 na ROD
przy  ul. Objazdowej w Kutnie. Tel.
889-836-546
Sprzedam 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

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

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

Mia³em z nim wielk¹ przyjemno�æ i satysfakcjê konwersowaæ
o sporcie (zw³aszcza o futbolu) wielokrotnie, ale szczególnie chcê
zwróciæ uwagê zacnych Czytelników na dwa jego pobyty w Mie-
�cie Ró¿ Kutnie. Okazj¹ do przypomnienia Pañstwu sylwetki
Grzegorza Laty jest fakt ukoñczenia przez niego 8 kwietnia
70 lat. Urodzi³ siê w Malborku. By³ trzykrotnym uczestnikiem
mistrzostw �wiata. Dwukrotnie zajmowa³ w nich trzecie miejsce
(1974 - Monachium i 1982 - Montreal). Jest jedynym, jak do tej
pory, polskim królem strzelców mistrzostw �wiata - 7 goli (M� 1974).
Grzegorz Lato w swoim nietuzinkowym dorobku ¿yciowym ma:
mistrzostwo olimpijskie z Monachium (1972) i wicemistrzostwo
z Montrealu (1976). W reprezentacji narodowej rozegra³ 104 spo-
tkania strzelaj¹c w nich 45 bramek. Niemal przez ca³¹ karierê
pi³karsk¹ reprezentowa³ barwy mieleckiej Stali. Pó�niej przeniós³
siê do belgijskiego Lokeren, a zakoñczy³ pi³karsk¹ przygodê za
oceanem, w Meksyku i Kanadzie. W Kanadzie rozpocz¹³ te¿
pracê jako trener, a po powrocie do kraju próbowa³ si³ jako szko-
leniowiec, m.in. w Stali Mielec, Olimpii Poznañ, Amice Wronki
i Widzewie £ód�. Zajmowa³ siê równie¿ dzia³alno�ci¹ spo³eczn¹
i polityczn¹. By³ senatorem RP, a od pa�dziernika 2008 r., przez
jedn¹ kadencjê, prezesem Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Jako
senator uczestniczy³, jako go�æ honorowy, na Balu Mistrzów Sportu
Kutna, który odbywa³ siê w sali �Fabimasu�. Opowiada³ wtedy
o swojej karierze i by³ jurorem w konkursie o polskim futbolu.
Rozda³ liczne autografy i znakomicie bawi³ siê na parkiecie pod-
kre�laj¹c kutnowski dobry klimat dla sportu.

GRZEGORZ LATO
− ŚWIETNY PIŁKARZ

Bêd¹c bossem PZPN przebywa³ w Urzêdzie Miasta Kutna. Od
lewej: Zdzis³aw Bartol - prezes MKS Kutno, Jerzy Micha³
Papiewski, Edward Potok - prezes £ZPN, Zbigniew Burzyñski -
prezydent Kutna, Grzegorz Lato i Rudolf Bugdo³ - prezes SZPN.

W �Ratuszu� uczestniczy³ równie¿ w spotkaniu z dzia³aczami
kutnowskiej pi³ki no¿nej, którym wrêczy³ odznaki £ZPN. Przy-
pomnê, ¿e w wyborach na stanowisko sternika PZPN pokona³
m³odszego kolegê z boiska - aktualnego prezesa Zbigniewa
�Zibiego� Boñka.      /J.M.P./

KRYCIE PAPĄ
zgrzewalną, malowanie

farbą, smarowanie dachów

781−310−433

Kontrole Policji
Kutnowscy policjanci sprawdzaj¹ czy mieszkañcy przestrzegaj¹ nowych prze-
pisów dotycz¹cych przemieszczania siê oraz zasad przestrzegania kwarantanny.
Nie wszyscy jednak stosuj¹ siê do obostrzeñ na³o¿onych przez Ministra Zdrowia.
Ka¿dego dnia kutnowscy policjanci sprawdzaj¹, czy osoby zakwalifikowane
do kwarantanny respektuj¹ ci¹¿¹cy na nich obowi¹zek i znajduj¹ siê w miejscu
kwarantanny oraz czy nie potrzebuj¹ pomocy. Dotychczas odnotowano 6 przy-
padków ³amania kwarantanny. Wobec osób, które nie zastosowa³y siê do po-
stanowieñ decyzji o kwarantannie, zostan¹ wyci¹gniête surowe konsekwencje.
O takich ujawnianych przypadkach policjanci poinformowali s³u¿by sanitarne,
które mog¹ na³o¿yæ wysok¹ karê finansow¹. Wobec takich nieodpowiedzial-
nych osób policjanci bêd¹ prowadziæ czynno�ci wyja�niaj¹ce w zwi¹zku
z wykroczeniem z art. 116 kw. Mandat za takie wykroczenie mo¿e wynosiæ
nawet 500 z³. Funkcjonariusze ostrzegaj¹ równie¿ mieszkañców przed zagro-
¿eniem. Ulicami Kutna poruszaj¹ siê oznakowane radiowozy wyposa¿one
w urz¹dzenia nag³a�niaj¹ce, za pomoc¹ których funkcjonariusze przekazuj¹
komunikaty dotycz¹ce nakazów i zakazów zwi¹zanych z walk¹ z koronawiru-
sem, zachêcaj¹c do pozostania w domach. Ponadto mundurowi patroluj¹ ulice
i kontroluj¹ miejsca, w których na ogó³ gromadz¹ siê osoby sprawdzaj¹c, czy
mieszkañcy stosuj¹ siê do nowych zakazów i pozostaj¹ w domach. Nie wszyscy
jednak respektuj¹ polecenia. 3 m³ode osoby na jednej z ulic w Kutnie urz¹dzi³y
sobie spotkanie towarzyskie. Mundurowi patroluj¹cy ulice podjêli wobec nich
interwencjê. Nie znale�li ¿adnych podstaw, aby w �wietle nowo wprowadzonych
przepisów potraktowaæ ulgowo te osoby za tak nieodpowiedzialne zachowanie.
Kobieta i dwóch m³odych mê¿czyzn za z³amanie obowi¹zuj¹cego zakazu zgro-
madzeñ zostali ukarani mandatami w wysoko�ci 500 z³.
Policjanci apeluj¹ o odpowiedzialne i rozs¹dne zachowanie, w tym o prze-
strzeganie wprowadzonych ograniczeñ, wspó³pracê i realizowanie poleceñ
s³u¿b. W tym trudnym dla wszystkich momencie wa¿ne jest, aby stosowaæ siê
do poleceñ wszystkich funkcjonariuszy! Osoby objête kwarantann¹ powinny,
nawet nie z przymusu prawnego, ale spo³ecznego obowi¹zku dbania o innych
wspó³obywateli, poddaæ siê rygorom izolacji. Je�li jeste�my objêci kwarantann¹,
to mamy obowi¹zek byæ w miejscu kwarantanny!
Wszelkie zmiany, jakie zosta³y wprowadzone podyktowane s¹ bezpieczeñstwem
nas wszystkich, dba³o�ci¹ o nasze zdrowie i ¿ycie. Przypominamy, ¿e uwagê
policjantów bêd¹ zwraca³y grupy osób i w tym przypadku bêdziemy stanowczo
reagowaæ.

Zalecenia zobowi¹zuj¹
Pomimo ograniczeñ dotycz¹cych liczby osób przewo¿onych �rodkami trans-
portu zbiorowego jeden z kierowców na terenie Kutna nie dostosowa³ siê do
obostrzeñ. Mundurowi na³o¿yli na kierowcê mandat karny.
Zgodnie z nowymi wytycznymi Rady Ministrów podró¿uj¹c �rodkami komu-
nikacji publicznej nale¿y pamiêtaæ, ¿e ilo�æ pasa¿erów w poje�dzie nie mo¿e
przekroczyæ po³owy liczby miejsc siedz¹cych � obowi¹zek ten dotyczy rów-
nie¿ przewo�ników prywatnych. Przyk³adem niestosowania siê do zaleceñ jest
sytuacja, która mia³a miejsce 2 kwietnia na terenie Kutna. Funkcjonariusz
Policji wspólnie z funkcjonariuszem Stra¿y Miejskiej, którzy wspomagaj¹ nas
we wspólnych patrolach, zatrzymali do kontroli przy ul. £¹koszyñskiej auto-
bus przewo¿¹cy ludzi. Jak siê okaza³o w autobusie by³o 26 miejsc siedz¹cych,
a wiêc dopuszczono przewóz 14 osób, a pasa¿erów w chwili kontroli by³o 24.
W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ funkcjonariusze nie znale�li ¿adnych podstaw,
aby w �wietle nowo wprowadzonych przepisów potraktowaæ ulgowo kierowcê

za tak nieodpowiedzialne zachowanie. Kierowca za z³amanie obowi¹zuj¹cego
nakazu przewo¿enia wyznaczonej przepisami liczby osób zosta³ ukarany man-
datem karnym.

W trosce o bezpieczeñstwo
Wspólne patrole policjantów i ¿o³nierzy Wojsk Obrony Terytorialnej pojawi³y
siê na ulicach Kutna. Wszystko po to, by zwiêkszyæ bezpieczeñstwo mieszkañ-
ców w zwi¹zku z pandemi¹ koronawirusa. Wspólne s³u¿by to g³ównie monito-
rowanie sytuacji zwi¹zanej z przemieszczaniem siê osób. Stan epidemii to dla
ka¿dego z nas test na odpowiedzialno�æ. Wprowadzone nakazy i obostrzenia,
maj¹ na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania siê koronawirusa. W trosce o bez-
pieczeñstwo nas wszystkich, policjanci czuwaj¹ nad przestrzeganiem obowi¹-
zuj¹cych przepisów. Wiêkszo�æ Polaków stosuje siê do wydawanych zaleceñ,
jednak wci¹¿ zdarzaj¹ siê sytuacje, które nara¿aj¹ nas wszystkich na ryzyko
zara¿enia. Na ulicach Kutna pojawi³y siê wspólne patrole policjantów oraz
¿o³nierzy WOT z 92 Batalionu Lekkiej Piechoty w Kutnie. Mundurowi przede
wszystkim zwracaj¹ uwagê na osoby przemieszczaj¹ce siê na terenie miasta.
Kontroluj¹, czy piesi zachowuj¹ wyznaczon¹ przepisami odleg³o�æ oraz czy
siê nie grupuj¹. Patrole sprawdzaj¹, czy przestrzegane s¹ zakazy dotycz¹ce prze-
bywania na placach zabaw i terenach zielonych, pe³ni¹cych funkcje publiczne.

Apel o ostro¿no�æ
6 kwietnia 2020 roku ok. godz. 18.50 dy¿urny KPP Kutno otrzyma³ zg³oszenie
o zdarzeniu drogowym na ulicy Bitwy pod Kutnem, która jest czê�ci¹ obwod-
nicy miasta. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e kieruj¹cy motocyklem Yamaha
mê¿czyzna lat 38, wyprzedzaj¹c samochód osobowy, nie dostosowa³ prêdko�ci
do warunków panuj¹cych na drodze, straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³
w bariery ochronne. W wyniku odniesionych obra¿eñ kieruj¹cy motocyklem
zmar³ na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalaj¹ dok³adne oko-
liczno�ci tego wypadku.
Bez w¹tpienia pogoda sprzyja, aby rozpocz¹æ sezon motocyklowy, ale pamiê-
tajmy, ¿e prêdko�æ to nadal jedna z g³ównych przyczyn wypadków drogowych
spowodowanych przez kieruj¹cych. Policjanci apeluj¹ o ostro¿no�æ i rozwagê
na drodze do kieruj¹cych motocyklami oraz innych u¿ytkowników dróg.

Fatalny fina³ libacji
4 kwietnia 2020 roku, oko³o godziny 09.20, policjanci z kutnowskiej komendy
zostali powiadomieni, ¿e w jednym z mieszkañ w Kutnie dosz³o do pobicia
i przetrzymywania mê¿czyzny wbrew jego woli. Sam pokrzywdzony nie by³
w stanie powiadomiæ o ca³ej sytuacji stró¿ów prawa. Policjanci analizuj¹c zg³o-
szenie bardzo szybko ustalili miejsce, w którym dosz³o do przetrzymywania
mê¿czyzny i potwierdzili ten fakt. Wstepne ustalenia mundurowych potwier-
dzaj¹, ¿e trzej mê¿czy�ni wspólnie spo¿ywali alkohol. W pewnym momencie
dosz³o pomiêdzy uczestnikami spotkania do k³ótni. Jeden z uczestników libacji
zosta³ zaatakowany przez wspó³biesiadników. Dwaj oprawcy u¿ywaj¹c prze-
mocy najpierw pobili 24-latka u¿ywaj¹c niebezpiecznego narzêdzia, a nastêpnie
skrêpowali mu rêce i za³o¿yli worek foliowy na g³owê. Przetrzymywali w ten
sposób pokrzywdzonego przez kilka godzin. Napastnicy zostali zatrzymani.
Okazali siê nimi 26 i 27-letni mieszkañcy Kutna, którzy mieli w organizmie
ponad promil alkoholu. 5 kwietnia 2020 roku obaj us³yszeli zarzuty za pozba-
wienie wolno�ci ze szczególnym okrucieñstwem, za co grozi kara minimum
3 lat wiêzienia. Dodatkowo us³yszeli równie¿ zarzuty za pobicie oraz gro�by.
6 kwietnia 2020 roku, na wniosek prokuratury, kutnowski s¹d zastosowa³ wo-
bec mê¿czyzn �rodek zapobiegawczy w postaci aresztu na okres 3 miesiêcy.
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Micha³ Papiewski

19 marca br. mia³o nast¹piæ uroczyste wrêczenie nagród podczas Gali
Sportu Kutnowskiego w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca. W czê�ci pierwszej
uhonorowani mieli byæ laureaci nagród i wyró¿nieñ Prezydenta Miasta
Kutna za wysokie wyniki we wspó³zawodnictwie sportowym i osi¹gniêcia
w 2019 r., a w drugiej - najlepsi w konkursie �Powiatowego ̄ ycia Kutna�
na zawodnika, trenera i dru¿ynê Ziemi Kutnowskiej 2019. Ze wzglêdu na
epidemiê koronawirusa impreza ta - interesuj¹ca nie tylko osoby zwi¹za-
ne ze sportem - zosta³a prze³o¿ona. Na kiedy? Nie wiemy, ale pragnêliby-
�my, ¿eby sta³o sie to jak najszybciej! Przypominamy zatem naszym
Czytelnikom wyniki plebiscytu.

Po rozpatrzeniu zg³oszonych do naszej Redakcji licznych tematów
sportowych Kapitu³a Nagrody - przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kutna Mariusz Sikora, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnow-
skiego Marek Ci¹pa³a, by³y prezydent miasta Kutna Krzysztof
Wac³aw Dêbski, by³y wójt Gminy Kutno Jerzy Bry³a, redaktor
naczelny �P¯K� Andrzej Stelmaszewski, sekretarz redakcji Jerzy
Micha³ Papiewski - uhonorowa³a zaszczytnymi tytu³ami nastêpu-
j¹ce podmioty. Najlepszym zawodnikiem Ziemi Kutnowskiej 2019
zosta³ £ukasz Wójcik (Aeroklub W³oc³awski) - szybownictwo,
maj¹cy liczne sukcesy w kraju i za granic¹ (mistrz Polski, wice-
mistrz Europy). Wyró¿nienie specjalne w tej kategorii otrzyma³
Phil Richmond z MKS Stal BiS Kutno, który z zespo³em wywal-
czy³ tytu³ Mistrza Polski i zdoby³ Puchar Polski w baseballu.
W kategorii �Zespó³� wygra³a dru¿yna MKS Stal BiS Kutno -
zdobywca �podwójnej korony� w krajowym baseballu, a w�ród
trenerów 2019 roku triumfowa³ Marcin Smakowski (MKS Stal
BiS). Wyró¿nienie specjalne przyznano Dominikowi Tomczakowi
(KS Kutno), trenerowi pi³karzy KS Sand Bus. W kategorii �Na-
dzieje Olimpijskie� zwyciê¿y³y: Blanka Gens (UKS �Delfinek�
Kutno) - p³ywanie i Agnieszka Bryszewska (UKS �Dziewi¹tka�
Kutno) - lekkoatletyka. Najlepszymi �Mastersami� zostali: Antoni
Kaliñski - mistrz Europy, �wiata w trójboju si³owym, Jerzy
Go³¹b - mistrz Polski lekarzy w lekkoatletyce i Maciej Misztal
- za ca³okszta³t 30-letniej pracy na rzecz sportu: triathlon, strzelanie
do rzutków, karate. Kategoriê �Sprawni inaczej� zdominowa³
Damian Walczak (�Lwy� Kutno), reprezentant Polski w golfie
na �wiatowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych. W kate-
gorii �Dzia³acz sportowy roku� zwyciê¿yli: Miros³aw Krzymiñski
i Zbigniew Baran - kierownicy dru¿yn I i II ligi w KAHLPN,
a w�ród �Wydarzeñ sportowych na Ziemi Kutnowskiej 2019� wy-
gra³y jubileuszowe, miêdzynarodowe zawody: XV Mityng o Ró¿ê
Kutna (MOSiR) oraz V Turniej Boksu Olimpijskiego (KS �Stal�
Kutno). Uhonorowano tak¿e Klub Sportowy Kutno za pracê
z m³odzie¿¹ i otrzymanie z³otego certyfikatu PZPN. Krótko:
� 22 ju¿ konkurs �Na najlepszego zawodnika, trenera, dru¿ynê
Ziemi Kutnowskiej 2019� organizowanego przez �P¯K�, przed-
tem w �¯yciu Kutna� (2) i w �Nowym Tygodniku P³ockim� (3)
- kutnowska mutacja.
� 40 zg³oszonych podmiotów sportowych (20 zawodników, 9 tre-
nerów, 8 dru¿yn, 3 wydarzenia sportowe).
� 12 dyscyplin sportowych: pi³ka no¿na, lekkoatletyka, boks, kick-
boxing, baseball, podnoszenie ciê¿arów, golf, p³ywanie, karate,
szybownictwo, strzelanie do rzutków, trathlon.
� 8 kategorii w plebiscycie: oprócz g³ównych (zawodnik, dru¿yna,
trener), sprawni inaczej, wydarzenie roku, nadzieje olimpijskie,
masters, za pracê z m³odzie¿¹.
� W�ród laureatów - Amerykanin Phil Richmond, jeden z lepszych
baseballistów polskiej ekstraklasy i maj¹cy polskie korzenie. Na
ka¿dym kroku podkre�la polsko-kutnowsk¹ go�cinno�æ i wspa-
nia³¹ atmosferê w zespole MKS Stal BiS Kutno.
� Nale¿y odnotowaæ fakt przyznania lauru zawodnikowi Olimpiady
Specjalne �Lwy Kutno� Damianowi Walczakowi, który gra z po-
wodzeniem - nie tylko w Polsce - w golfa. Reprezentowa³ nasz
kraj na �wiatowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich (Abu Dhabi), gdzie zaj¹³ dobre, ale
pechowe dla sportowca, IV miejsce.
� Du¿o ekip zagranicznych pojawi³o siê w Kutnie (Niemcy, Indie,
Tajlandia, Ukraina, Litwa, Bia³oru�), jak i zawodników z obcych
krajów. Sta³o siê to za spraw¹ jubiluszowych zawodów - XV Mi-
tyngu �O Ró¿ê Kutna� (MOSiR) i V Turnieju Bokserskiego (KSB
�Stal�).
� Od pocz¹tku organizowania konkursu sportowego na najlepszych
s¹: Andrzej Stelmaszewski i prowadz¹cy go Jerzy Micha³ Papiewski.

CZEKAMY Z NADZIEJĄ...

Kickboxing (c.d.)

JUBILAT “ALEX”

Mówi prezes Aleksander Grabowski: Klub w dniu 23.11.2019 r. by³ orga-
nizatorem I Turnieju o Puchar Starosty Kutnowskiego w Kickboxingu.
W ca³ym turnieju udzia³ wziê³o 80 zawodników. Do najbardziej wyró¿-
niaj¹cych siê zawodników zdobywców czo³owych lokat mistrzostw:
Polski, Europy, �wiata, czy Pucharów �wiata i Europy zaliczyæ mo¿na:
Marcina Nowakowskiego, Mariusza Konwerskiego, Piotra Raciborskiego,
Mateusza Borowieckiego, Krzysztofa Kaszubskiego, Jakuba Kasicê, Oskara
Chojnackiego, Filipa Grabowskiego, Macieja �wiecê, Aleksa Chojnac-
kiego, Sylwiê Raciborsk¹, Ma³gorzatê Pop³awsk¹, Zuzannê Winieck¹,
Annê Justyñsk¹, Nadiê Czarneck¹, £ukasza Winieckiego, Cezarego
Miklasa, Karolinê Grabowsk¹, Wiktora Gryglaka, Micha³a Wasiaka,
Macieja Jagie³³o, £ukasza Siemiñskiego, Damiana Tybinkowskiego,
Damiana Tomczaka,Magdalenê Ko³odziejsk¹, £ukasza Walichnowskiego,
Damiana Gryszkiewicza, Artura Koliñskiego, Krystiana Byczkowskiego,
Dominikê Kludziñsk¹. Wielu zawodników Akademii tworzy³o Kadrê
Narodow¹ Polski w Kickboxingu: Piotr Raciborski, Jakub Kasica, Sylwia
Raciborska, Ma³gorzata Pop³awska, Aleks Chojnacki, Anna Justyñska,
Wiktor Gryglak.

W stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Dhabi odby³y siê
�wiatowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2019, gdzie  pierwszy
raz w historii by³ wystêp polskich golfistów. Nasz kraj reprezentowa³a
Danuta Hanke i kutnianin Damian Walczak (Specjalny O�rodek Szkolno-
Wychowawczy nr 1 w Kutnie �Lwy� Kutno), którego trenerem jest Alek-
sander Wysoczyñski. Debiut mo¿na zaliczyæ do udanych. Danusia zdoby³a
br¹zowy medal, a Damian - wysokie, czwarte miejsce (do miejsca na
podium zabrak³o mu... 2 punktów). Po zawodach kutnianin powiedzia³:
�Bêdê teraz mocniej trenowa³ i mo¿e na kolejnych Igrzyskach
w Berlinie uda mi siê zdobyæ medal�.

SPRAWNY INACZEJ

Akademia Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno na bie¿¹co informuje
wszystkie mass media (kutnowskie, wojewódzkie) oraz  opiniê publiczn¹
o swojej pracy wychowawczo-sportowej, a tak¿e o wszystkich sukcesach
sportowych. Klub �ci�le wspó³pracuje z: Polskim Zwi¹zkiem Kickboxingu
z siedzib¹ w Warszawie, Urzêdem Miasta w Kutnie, Starostwem Powia-
towym w Kutnie, kutnowskimi szko³ami podstawowymi, a w szczegól-
no�ci SP nr 1 w Kutnie i SP nr 7 w Kutnie, M³odzie¿owym Domem

Kultury w Kutnie,  Miejskim O�rodkiem Sportu i Rekreacji w Kutnie,
Aquaparkiem w Kutnie oraz wszystkimi kutnowskimi klubami sporto-
wymi. Opiekê medyczn¹ nad zawodnikami w Klubie sprawuj¹: lek. med.
Krystyna Jarocka-Kuraszkiewicz, lek. med. Krzysztof Hopaluk. Klub
Akademia Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno, zawodnicy oraz trenerzy
Aleksander Grabowski i Mariusz Konwerski za swoj¹ pracê wychowawczo-
trenersk¹ zostawali wielokrotnie wyró¿niani i nagradzani przez: Marsza³ka
Województwa £ódzkiego, W³adze Miasta Kutna, czasopismo �Dziennik
£ódzki� oraz czasopismo �Powiatowe ¯ycie Kutna�, które serdecznie
pozdrawiamy. Przed nami kolejne lata wyzwañ oraz startów w kickbo-
xingu na krajowych i zagranicznych arenach. Mam nadziejê, ¿e naszymi
osi¹gniêciami sportowymi dostarczymy naszym Drogim Kibicom wielu
rado�ci.
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¯YCIE ROZRYWKOWE

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
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W rodzinie tych piêknych ptaków znajduje siê nasz myszo³ów i bywaj¹cy
w Polsce - przez okres zimy  przybysz z pó³nocy. Oba gatunki to rodzina
szponiastych. Widzimy je gdy nie poruszaj¹c skrzyd³ami i dziêki pr¹dom
termicznym, kr¹¿¹ nad ziemi¹. To wzbudzaj¹cy podziw obraz si³y, maje-
statu i piêkna. Patrz¹c na nie przenika nas jaka� trudna do okre�lenia
têsknota, by wznie�æ siê ponad czas i miejsce. Ludzie podpatruj¹c ptaki
dokonali tego dzie³a!
Siadaj¹c na ziemi wygl¹daj¹ na niepozornych. Wznosz¹c, staj¹ siê jakby
innymi istotami: rozrastaj¹ siê w masie, potê¿niej¹ i wzbudzaj¹c szacu-
nek, przypominaj¹, ¿e przyroda jest bezcenna dla nas, a ptaki s¹ jej inte-
gralna czê�ci¹. Przecie¿ prawo Matki Natury mówi: Bezmy�lne czy
zamierzone zniszczenie dzikiego ¿ycia obci¹¿a nasze sumienie i czyni
z nas wspó³winnymi tragicznych zdarzeñ: huraganów, powodzi oraz
innych niewidocznych lecz �miertelnie gro�nych dla ludzi zjawisk!!!�
Myszo³owy � s¹ ptakami osiad³ymi. Na zajêtym przez siebie terytorium
czatuj¹c na drzewach, obserwuj¹ okolicê w poszukiwaniu: myszy, owa-
dów i p³azów. Dostrzegaj¹c je rozpo�cieraj¹ szeroko skrzyd³a i lotem
kosz¹cym, nisko nad ziemi¹, zbli¿aj¹ siê do upatrzonej zdobyczy. Poluj¹
równie¿ kr¹¿¹c i zawisaj¹ w powietrzu. Swe gniazda wij¹ na drzewach
z ga³¹zek, moszcz¹c je traw¹. To monogami�ci lecz powtarzane co wiosnê
zaloty bywaj¹ bardzo romantyczne�
Siedz¹ na konarze obok siebie. Po chwili wznosi siê on. Samiczka odpro-
wadza go wzrokiem i za moment pod¹¿a jego �ladem. Samiec nabiera
wysoko�ci i wykonuj¹c zwrot zbli¿a siê do niej, a przelatuj¹c obok bez
ma³a muska j¹ pazurkiem. Ona równie¿ w locie przechyla siê i schodzi do
niego, a bêd¹c tu¿, tu¿ � pociera swym skrzyd³em o lotkê samczyka. I tak
w górê i� w dó³. Gdy naciesz¹ siê sob¹, odlatuj¹ na stoj¹ce na uboczu
drzewo.

POSTRACH GRYZONI…

Obserwator przyrody i wêdrowiec � Bogdan Pietrasiewicz

Podsumowuj¹c: �Istniej¹ dwa odniesienia do widzenia �wiata: widok
z lotu ptaka oraz perspektywa ¿aby i � wêdkarza. Tekst � sta³y czytelnik
�P¯K�.

Fina³em jest z³o¿enie przez samicê w kwietniu 1 do 4 jaj, z których po
miesi¹cu wylêgaj¹ siê m³ode. Po 8 tygodniach odlatuj¹.
Pamiêtajmy: Od marca do lipca nie zbli¿amy siê do ptasich gniazd i dziupli.
Niech one w spokoju wychowaj¹ swe dzieci
Myszo³ów w³ochaty - wczesn¹ zim¹, wybra³em siê na obserwacje. Na
niebosk³onie �wieci³o s³oneczko, wzbogacaj¹c otoczenie z³ocist¹ po�wiat¹,
a na plecach czu³em pó³nocny wietrzyk. Wchodz¹c do lasu dostrzeg³em
w oddali dwie sarenki. Ustawiaj¹c statyw zerkn¹³em do góry gdzie zama-
jaczy³ cieñ du¿ego ptaka. Serce zabi³o mi mocniej: to niewidziany od lat
� �w³ochaty�. Krzykn¹³em, szczê�cie z tob¹, a zgarn¹wszy sprzêt i nisko
pochylony ruszy³em na jego skraj.
Klucz¹c pomiêdzy sosnami omin¹³em �wierkowy wykrot i zapl¹ta³em siê
w pêdy je¿yn. Wreszcie, ukryty za drzewami, ujrza³em go. Czeka³ tam na
mnie p³yn¹c w�ród ob³oków, przybli¿a³ siê i oddala³  - niczym uskrzydlona
fregata halsuj¹ca pod wiatr na falach niezmierzonego oceanu. Obserwuj¹c
zjawisko dostrzeg³em u ptaka ow³osione nogi � to by³ on!

Od zawsze moja najwiêksz¹ pasj¹ by³ sport. Pierwszym klubem, w którym
rozpocz¹³em przygodê z pi³ka no¿n¹ by³ �Czarni Kutno� - tzw. �potêga
za torami�. Do dnia dzisiejszego wywo³uje wspomnienia oraz u�miech na
twarzy. Nastêpnie trafi³em do MKS Kutno, gdzie moim trenerem by³ Adam
Augustyn, który rozwin¹³ mój talent pi³karski. Chc¹c i�æ dalej do przodu,
spe³niaæ swe marzenia zwi¹zane z pi³k¹, wybra³em Liceum w Szkole
Mistrzostwa Sportowego w P³ocku. Dziêki temu mog³em po³¹czyæ naukê
ze sportem, rozwijaæ swoje zainteresowania sportowe, a przede wszyst-
kim mia³em mo¿liwo�æ reprezentowania barw �Wis³y� P³ock. Po ukoñ-
czeniu liceum dosta³em siê do Kolegium Nauczycielskiego w £owiczu
na kierunek pedagogika z wychowaniem fizycznym i zdrowotnym, gdzie
uzyska³em tytu³ nauczyciela wychowania fizycznego. Nastêpnie skoñczy³em
studia licencjackie na kierunku pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej.
Powróci³em do Miejskiego Klubu Sportowego Kutno, gdzie wspólnie
z dru¿yn¹ wywalczyli�my awans do IV i III ligi. Na tym etapie moja
kariera jako pi³karza siê zakoñczy³a, gdy¿ w 2009 roku podj¹³em pracê
jako stra¿ak w Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej Kutno.
Do dnia dzisiejszego jestem cz³onkiem s³u¿b ratowniczych, gdzie z pe³-
nym zaanga¿owaniem ratuje ¿ycie i zdrowie wielu poszkodowanych osób.
W 2018 roku zdecydowa³em siê wystartowaæ w wyborach na radnego
Rady Miasta Kutno. Uda³o mi siê zebraæ odpowiedni¹ liczbê g³osów, dziêki
mieszkañcom Kutna, za co jestem im bardzo wdziêczny, ¿e zaufali mojej
osobie. Praca radnego daje mi wiele satysfakcji, odczuwam wewnêtrzn¹
potrzebê niesienia pomocy bardziej potrzebuj¹cym ludziom. Z pe³nym
zapa³em i zaanga¿owaniem jestem gotów rozwi¹zywaæ problemy spo³ecz-
no�ci lokalne oraz wspieraæ inicjatywy mieszkañców.
Równie¿ jestem Honorowym Dawc¹ Krwi. Uzyska³em odznakê �Hono-
rowy Dawca Krwi � Zas³u¿ony dla Zdrowia Narodu�. My�lê, ¿e to co
robiê jest piêkne i szlachetne. Bo Ci, którzy oddaj¹ krew s¹ to ludzie
o wielkim sercu, którzy na co dzieñ i od �wiêta nios¹ bezinteresown¹
pomoc potrzebuj¹cym. �mia³o mo¿na powiedzieæ ¿e Ci, którzy oddaj¹
krew s¹ wzorem do na�ladowania, poniewa¿ jest to pomoc nieoceniona
i bezinteresowna, p³yn¹ca z potrzeby serca.

Micha³ £ucki specjalnie dla �P¯K�

RADNY, DZIAŁACZ I … AKTOR

Jestem rodowitym Kutnianinem, szczê�liwym mê¿em oraz ojcem dwójki
cudownych dzieci; z zawodu stra¿akiem, radnym rady Miasta Kutna, spor-
towcem, honorowym krwiodawc¹ oraz w wolnych chwilach aktorem.
Wszystkie te role wype³niam z ogromn¹ pasj¹, zaanga¿owaniem, odpo-
wiedzialno�ci¹ oraz trosk¹ o drugiego cz³owieka.

Ponadto od pewnego czasu rozwijam swoje zainteresowania aktorskie.
Przypadkowo znalaz³em w Internecie informacjê o castingu, pojecha³em
na niego. I uda³o siê. Mia³em mo¿liwo�æ  zagrania w serialach, paradoku-
mentach, teledyskach, m.in.: �M jak milo�æ�, �Klan�, �Gliniarze�, �Dla-
czego ja�. Dziêki temu mia³em mo¿liwo�æ poznania znanych aktorów,
jak i równie¿ jak to wszystko wygl¹da od drugiej strony ekranu. Gra
aktorska umo¿liwia mi oderwanie od rzeczywisto�ci, daje mi wiele rado-
�ci oraz satysfakcji.
Na zakoñczenie chcia³bym z³o¿yæ najwiêksze podziêkowania mojej  wspa-
nia³ej ¿onie oraz moim rodzicom, którzy dzielnie mnie wspieraj¹ i bez
nich taka forma ¿ycia by³aby niemo¿liwa. Pozdrawiam czytelników
�Powiatowego ¯ycia Kutna�.

Opowie�ci wys³ucha³ Jerzy Micha³ Papiewski
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

5 maja 2020 r.
Czy widzieli�cie kiedy� drodzy Pañstwo czworonoga w peruce?
Je¿eli nie, to macie okazjê obejrzeæ �Maksia� w niej - ulubieñca
sta³ych czytelników �P¯K� Haliny i Wies³awa Szadkowskich (ich
te¿ foto).

SAMO ŻYCIE

� 29 kwietnia 1991 - zmar³ Boles³aw Wituszyñski (urodzony
27 kwietnia 1912 r.), od 1938 r. hodowca ró¿, w tym w³asnych
odmian (�Kutno�, �Marylka�, �Leszek� i �Miko³aj Kopernik� oraz
nowej odmiany cisu �Krzysztof�, 13-krotny laureat �Z³otej Ró¿y�,
inicjator ró¿anych wystaw w Kutnie. Pochowany na Cmentarzu
Parafialnym w Kutnie.
� 30 kwietnia 1991 - rozpoczê³a dzia³alno�æ Odlewnia ̄ eliwa S.A.
Pierwsza nazwa Zak³ady Metalurgiczne Przemys³u Maszyn
Rolniczych �Agromet� przy ul. Sklêczkowskiej bis, obecnie
�Odlewniczej�.
� 25 marca 1992 - Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II ustanowi³ Diecezjê
£owick¹, której pierwszym biskupem by³ Alojzy Orszulik.
� 9 kwietnia 2001 - ukaza³ siê pierwszy numer Zeszytów Nauko-
wych WSGK w Kutnie, których redaktorem naczelnym by³ profesor
Marian Leczyk.
� 4 kwietnia 2002 - otwarto kutnowskie studio Radia �Plus�
w £owiczu, którego dyrektorem by³ wówczas ksi¹dz Bogumi³
Karp.
� 24 kwietnia - 4 maja 2008 - £ukasz Wójcik wywalczy³ I miejsce
na I Miêdzynarodowych Mistrzostwach Polski (Grand Prix Polski).

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Klub, który ma w swoim sk³adzie 40-50 osób, bazuje na XVIII-
wiecznych Obiadach Czwartkowych, które odbywa³y siê pod
mecenatem króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego. T¹ za-
szczytn¹ funkcjê pe³ni w Klubie ksi¹dz pra³at Jan Dobrodziej.
W pomieszczeniach pe³nych zabytkowych przedmiotów z ró¿nych
dziedzin spotykaj¹ siê mi³o�nicy Ziemi Kutnowskiej, jej historii
i wspó³czesno�ci. S¹ ciekawe prelekcje dyrektorów placówek, nie
tylko upowszechniania kultury, ale i sportu, biznesu czy codzien-
no�ci ¿ycia w przesz³o�ci, jak i aktualnego. �Dobrodziejówka�
do tej pory go�ci³a blisko 80 ludzi �wietnie interpretuj¹cych swoje
profesje i prace. Oprócz takich instytucji jak MOSiR, Muzeum
Regionalne, KDK, MiPBP z klubowiczami spotykali siê perma-
nentnie przedstawiciele m.in. TPZK, twórcy ludowi, regionalni
pisarze i poeci, kapela �Okowita�, mi³o�nicy sportu.

Pod patronatem �P¯K�

W „DOBRODZIEJÓWCE” Podczas przymusowej kwarantanny, spowodowanej koronawiru-
sem, spêdzamy czas przede wszystkim w domach unikaj¹c
spotkañ ze �wiatem zewnetrznym. Wype³niamy go na ró¿ne spo-
soby, chocia¿by czytaj¹c ksi¹¿ki, prasê, czy ogl¹daj¹c telewizjê.

CIEKAWY RELAKS

Praktyczn¹ odskoczniê od obecnej, smutnej rzeczywisto�ci zna-
le�li sympatyczni bracia bli�niacy - 16-letni Stanis³aw i Miko³aj,
którzy przy pomocy mamy Kingi wykonuj¹ mistern¹ pracê przy
uk³adaniu ogromnych puzzli. Ich ostatnim dzie³em jest �Most
westchnieñ� o wymiarach 170x120 cm! Wygl¹da �jak ¿ywy�. Przy-
pominamy za braæmi, ¿e autentyk pochodzi z XVI wieku i jest
w zabytkowej Wenecji. £¹czy³ Pa³ac Do¿ów z wiêzieniem. Autorzy
tego puzzlowego wyczynu polecaj¹ tak¹ zabawê naszym Czytel-
nikom. Uwa¿aj¹ (i s³usznie), ¿e jest ona skuteczn¹ recept¹ na twór-
cze spêdzanie czasu w domu podczas tej epidemii (i nie tylko).

/J.M.P./

TO JUŻ HISTORIA!

S¹ te¿ samorz¹dowcy miasta i powiatu oraz cz³onkowie ró¿nych
organizacji pozarz¹dowych i zawodów. Wszystkim przy�wieca
jeden cel - umi³owanie Naszej Ma³ej Ojczyzny Ziemi Kutnow-
skiej. Za swoj¹ spo³eczn¹ dzia³alno�æ Spo³eczny Klub Wiedzy
Uniwersalnej �Dobrodziejówka� uhonorowany zosta³ do tej pory
(powsta³ w 2013 roku) Wyró¿nieniem Specjalnym Kapitu³y
Kutnowskiego Hitu 2014 oraz okoliczno�ciowymi grawertonami
prezydenta miasta Kutna i Starostwa Powiatowego w Kutnie. Tak
Trzymaæ!      /J.M.P./
P.S. �Dobrodziejówkê� uj¹³ fotograficznie Andrzej Bieñkowski.

Ze wspomnieñ ksiêdza Micha³a Wo�niaka, proboszcza parafii
Kutno (opracowanych przez ks. Ludwika Królika).
12 marca [1940]. Gestapo zabra³o maszynê do pisania. Poczta
wziê³a aparat telefoniczny. W ca³ym naszym powiecie ju¿ wysie-
dlono wszystkich ziemian, oprócz Korymów z Sójek, którzy siê
podali za Volksdojczów. Maj¹tki objêli Niemcy przybyli znad
Ba³tyku. Dzi� pierwszy dzieñ ciep³a. �nieg topnieje, bêdzie wielka
powód�.
26 marca [1940]. Wtorek �wi¹teczny. Minê³y �wiêta wielkanocne.
Ale jak¿e smutne. Procesji nie by³o [s. 230]. Ko�ció³ lud�mi nabity,
wiêc po ko�ciele nie sposób, a na zewn¹trz nie wolno. Miejscami
le¿y jeszcze �nieg. Ch³odno i bezs³onecznie. Przyroda dostosowa³a
siê do stanu naszych dusz. Wczoraj tajna policja czego� szuka³a
na plebanii. Ale nie mo¿na siê by³o dogadaæ, o co im chodzi.
30 marca [1940]. Dzi� zabrano z plebanii czê�æ mebli, po�ciel,
m¹kê, ¿elazko elektryczne i kocio³ do gotowania bielizny. Nie
pomog³o t³umaczenie, ¿e ¿elazko i kocio³ potrzebne do gotowania
bielizny ko�cielnej. P³ótna gotowego ¿yrardowskiego dwie bele,
kupione na koszule, mimo protestu, zabrano. Rewizja trwa³a
w ca³ym domu po wszystkich pokojach, na strychu i w piwnicy.
Kierowa³ t¹ rewizj¹ dr Haze, który obecnie jest dyrektorem w szpi-
talu. Cz³owiek z uniwersyteckim wykszta³ceniem, a zachowywa³
siê, jak zwyk³y zbir.
3 kwietnia [1940]. Zburzono kapliczki. Tê przy Gimnazjum i na-
przeciwko fabryki �Kraj�. Krzy¿ str¹cono  w b³oto. Z drugiej
kapliczki zabrano. Z jednej kapliczki przyniesiono figurkê Matki
Boskiej i tej nocy o godz. 12 wrzucono przez okno, t³uk¹c
podwójne szyby, do mego salonu. Nie spa³em wtedy i s³ysza³em
wielki brzêk i ³oskot. Ale s¹dzi³em, ¿e to obraz siê oberwa³ i upad³
na pod³ogê. Podobno zrobili to dlatego, ¿e my przed tymi figurami
zdejmujemy czapki, a przed nimi nie. Poszed³em zaraz do landrata,
a¿eby zameldowaæ o tym �wiêtokradztwie. Ale taki by³ tam t³ok,
¿e nie mog³em siê dostaæ. Zameldowa³em wiêc policji. Ale poli-
cjant czyta³ sobie obojêtnie gazetê, prawie nie raczy³ spojrzeæ na
mnie. T³umacz co� mi tam obieca³, ¿e sprawdzi i na tym koniec.
Potem siê dowiedzia³em, ¿e to w³a�nie oni sami to zrobili rêkami
¿ydowskimi. Poszed³em stamt¹d do burmistrza, aby siê zapytaæ
czy mogê wznowiæ roboty przy budowie Domu Katolickiego. Nie
dopu�cili mnie do burmistrza, a jak siê potem dowiedzia³em, to
nie chcia³ mnie przyj¹æ. Czeka³em tam na to pos³uchanie pó³
godziny. Obserwowa³em przychodz¹cych, bo siedzia³em na kory-
tarzu. Otó¿ wielu ¯ydów, Niemców i trochê Polaków. Urzêdniczki
Polki rozbawione biega³y z jakimi� papierkami do podpisu, nie
robi¹c mi³ego wra¿enia. Naprzeciwko, gdzie siedzia³em, by³y drzwi
do jakiego� pokoju. Tych drzwi strzeg³ stra¿ak w kasku. A gdy siê
drzwi otwar³y, widzia³em w pokoju piêkny dywan i czê�æ biurka,
bo urzêdnik by³ z boku i nie by³o go widaæ. My�lê sobie, musi byæ
jaki� dygnitarz, bo stra¿ak skrupulatnie pilnowa³ i puszcza³ tylko
po jednej osobie. Pytam siê, kto tam urzêduje, a tu mi mówi¹, ¿e
to kierownik rekwizycji Wa�kowski. Co� ju¿ s³ysza³em o tym cz³o-
wieku, ale to tak wygl¹da, jakby to by³ komisarz bolszewicki.
Niewiele siê omylono.
23 kwietnia [1940]. Dzi� rano, oko³o godz. 9 przewieziono wiel-
kimi autobusami Niemców cywilnych w stronê £owicza. By³o
18 autobusów i kilka ciê¿arowych, na których by³y tobo³ki tych
Niemców. Nie wiedzieli�my, co to znaczy, ale o 12 w po³udnie
wyja�ni³o siê. Tymi samymi autobusami wie�li naszych gospoda-
rzy z [...], 14 Grabowa i innych wiosek spod ¯ychlina. Wraca³y
te¿ samochody ciê¿arowe, ale puste. Zaczê³o siê te¿ wysiedlanie
w samym Kutnie. Zaczêli 14 kwietnia i prowadz¹ a¿ dot¹d, g³ównie
inteligencjê. ¯ydzi chodz¹ z ¿ó³tymi ³atami po ulicy, bo trotuarem
nie wolno im chodziæ. Ale ¯ydów nie wysiedlaj¹. W Strzegocinie
i Witoni zabrali ksiê¿y. W Kutnie ks. Targoñskiego, ale po kilku
godzinach zwolnili.

WSPOMNIENIA

Korzystaj¹c z poczytno�ci �Powiatowego ¯ycia Kutna� i jego wra¿li-
wo�ci - poprzez artyku³y i felietony - na niedoskona³o�ci w aktualnym
funkcjonowaniu ¿ycia gospodarczego, ekonomicznego, przemys³owego,
sportowo-kulturalnego na Ziemi Kutnowskiej pragniemy zwróciæ uwagê
w³adzom Gminy Kutno na piêkn¹ czê�æ krajobrazow¹, znajduj¹c¹ siê
na jej obrze¿ach; niestety mocno zaniedban¹. Chodzi mianowicie o drogê
skrótow¹ z miasta Kutna do trasy szybkiego ruchu Warszawa - Poznañ
w Krzesinie. Czêsto poruszaj¹ siê ni¹ nie tylko mieszkañcy Kutna, ale
i przyje¿d¿aj¹cy do tego Miasta Ró¿ tury�ci. Szlak od ulicy Mickiewicza,
poprzez ulicê Raszewsk¹ i nieszczêsny Krzesinówek (o nim jest mowa)
jest malowniczy, lecz niestety bardzo niedoinwestowany. Droga nato-
miast od przejazdu kolejowego �wo³a o pomstê do nieba�! Je¿d¿¹ ni¹
rowerzy�ci - i to ca³ymi rodzinami, gdy¿ jest ona spokojna, cicha i ma
nawet troszeczkê lasu, do którego mo¿na wej�æ, ale... po co? S¹ tu
brudy przywo¿one przez ludzi niemaj¹cych nic wspólnego z ekologi¹.
Apelujemy zatem do Pani Wójt i Jej s³u¿b o zainteresowanie siê tym
terenem, który mo¿e byæ naprawdê przyrodnicz¹ wizytówk¹ Gminy
Kutno i oaz¹ wypoczynku. Dziêkujemy z góry!

Mi³o�nicy regionu (nazwiska do wiadomo�ci Redakcji �P¯K�)

List do redakcji
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Drodzy Mieszkañcy,
od kilku tygodni nasze ¿ycie prywatne, jak i zawodowe
zmieni³o siê diametralnie. Przysz³o nam zmagaæ siê z epi-
demi¹ koronawirusa, jakiej nigdy jeszcze nie do�wiadczy-
li�my, a tym bardziej nie byli�my na ni¹ przygotowani. W tej
chwili decyduj¹ce o naszym zdrowiu i ¿yciu jest przestrze-
ganie zaleceñ sanitarnych, zachowanie izolacji spo³ecznej
oraz bezpiecznego dystansu.

Mimo ograniczeñ i wystêpuj¹cego zagro¿enia miasto funk-
cjonuje stabilnie. To zas³uga pracowników s³u¿b miejskich,
zarz¹dzania kryzysowego, funkcjonariuszy Stra¿y Miej-
skiej czy firm komunalnych zapewniaj¹cych zaopatrzenie
mieszkañców w wodê, ciep³o czy organizacjê transportu
miejskiego, odbioru odpadów oraz ochronê bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego. Wyrazy uznania kierujê równie¿
do pracowników Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecz-
nej w Kutnie, którzy wspieraj¹ zw³aszcza osoby starsze,
samotne i wymagaj¹ce opieki. Wasza codzienna praca
w tym trudnym czasie nabra³a dla nas szczególnego
znaczenia.

Walka z pandemi¹ jest wielkim wyzwaniem dla s³u¿b
sanitarnych, medycznych, a tak¿e mundurowych.
W obecnej sytuacji zmagaj¹ siê one z ró¿nymi problemami
m.in. brakiem �rodków i odpowiedniej ilo�ci sprzêtu
zabezpieczaj¹cego, a tak¿e stresem w zwi¹zku z zagro¿e-
niem epidemicznym. Tym bardziej doceniamy i serdecznie
dziêkujemy za ich wielk¹ determinacjê, po�wiêcenie
i zaanga¿owanie w codziennej walce z epidemi¹.

Dzi� bardzo cenne s¹ inicjatywy wsparcia s³u¿b ratowni-
czych i medycznych, podejmowane przez kutnowskie
firmy, stowarzyszenia i wolontariuszy. Ich odzew to wspar-
cie finansowe kwot¹ ok. 300 000 z³ i rzeczowe w postaci
�rodków ochrony osobistej. Zaanga¿owanie tak wielu osób
�wiadczy o wielkiej solidarno�ci w dobie zagro¿enia
zdrowia i ¿ycia.

Szanowni Pañstwo
Miasto wspieraæ bêdzie równie¿ naszych przedsiêbiorców.
Przygotowujemy pakiet pomocowy, który obejmuje:
umorzenia i przesuniêcia terminów p³atno�ci podatku od
nieruchomo�ci i od �rodków transportowych, ponadto
znaczne obni¿enie stawek czynszu w miejskich lokalach
u¿ytkowych. Decyzje w tym zakresie podjête zostan¹ na
najbli¿szej sesji Rady Miasta Kutna w kwietniu br.

Zbigniew Burzyñski
Prezydent Miasta Kutna

Miasto bezp³atnie przekaza³o Seniorom ponad 17 000
maseczek ochronnych wielokrotnego u¿ytku. Maseczki
wraz z instrukcj¹ obs³ugi zosta³y dostarczone mieszkañ-
com do skrzynek pocztowych. W realizacji tego przedsiê-
wziêcia wsparli nas lokalni przedsiêbiorcy. Koszt zakupu
maseczek wyniós³ ok. 100 000 z³.

Miejski O�rodek Pomocy Spo³ecznej we wspó³pracy ze
stowarzyszeniami, wolontariuszami z Grupy Ratownictwa
Medycznego OSP �D¹browszczak� oraz przedstawicielami
ró¿nych inicjatyw spo³ecznych jak np. �Widzialna Rêka�
wspiera osoby wymagaj¹ce opieki m.in. w zakresie najpil-
niejszych potrzeb (zakupu ¿ywno�ci, leków) oraz zaopatrzenia
w maseczki, rêkawiczki itp.

W akcjê pomocy zostali w³¹czeni równie¿ funkcjonariusze
Stra¿y Miejskiej.

Miasto wspiera Kutnowski Szpital Samorz¹dowy - zaku-
piono sprzêt i niezbêdne �rodki ochrony osobistej za ³¹czn¹
kwotê oko³o 70 000 z³.

Miejski Zak³ad Komunikacji Sp. z o.o. przeprowadza
dezynfekcjê przystanków oraz ozonowanie autobusów
komunikacji miejskiej.

Samorz¹d wspar³  Komendê Powiatow¹ Policj i ,
Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Kutnie oraz Grupê
Ratownictwa Medycznego OSP �D¹browszczak�
�rodkami ochrony osobistej.

Miasto wspiera bardzo cenne i wa¿ne dzia³ania kutnow-
skich wolontariuszy m.in. z Grupy �Widzialna Rêka�,
reprezentuj¹cych sztab WO�P Kutno, Kutnowskich
Motocyklistów, Hufiec ZHP Kutno, Inicjatywê Spo³eczn¹
�Za torami�, Jolka Dokg.

MOPS i OSP �D¹browszczak� udzielaj¹ pomocy osobom
przebywaj¹cym na kwarantannie b¹d� w izolacji (zaka¿o-
nym Covid-19).


