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Szybownictwo

KOLEJNY LAUR ŁUKASZA

Kutnowski szybownik £ukasz Wójcik zosta³ zdobywc¹ statuetki B³êkit-
nego Cumulusa w Miêdzynarodowym Plebiscycie na Najlepszego
Sportowca Lotniczego Cumulusy 2018.           (ci¹g dalszy - strona 9)

Ju¿ za dwadzie�cia lat policja i stra¿ po¿arna nie powinny mieæ problemów
kadrowych. Do�æ stwierdziæ to po strojach jakie na balu karnawa³owym
zaprezentowali milusiñscy z Przedszkola nr 15 �Bajka� przy ul. Jagie³³y.
A¿ 6 (!) przedszkolaków zaprezentowa³o siê w mundurach policjantów
(a jeden stra¿aka). Dzieciaki za nic nie chcia³y w³ozyæ innych kostiumów,
nawet Spidermana. (Foto: Katarzyna Jab³oñska)

NOWE KADRY!

JUBILEUSZOWA „HARENDA”

We wtorek, 5 lutego, w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Kutnie odby³ siê
coroczny Przegl¹d Dzia³añ Twórczych �Harenda�. By³a to jubileuszowa,
dziesi¹ta ju¿ impreza.            (ci¹g dalszy - strona 5)

Znany komentator sportowy Krzysztof Miklas (w dorobku ¿yciowym ma
5 letnich i 5 zimowych Olimpiad) przes³a³ czytelnikom �P¯K� zdjêcie
i serdeczno�ci ze studia TVP1 w Warszawie, gdzie wraz z prezesem PZN
Apoloniuszem Tajnerem (pierwszy z lewej) ocenia³ indywidualne skoki
narciarskie Pucharu �wiata. Pan Krzysztof zwi¹zany jest - poprzez rodzinê -
z Ziemi¹ Kutnowsk¹ i dzia³a w Fundacji pomagaj¹cej kutnowskiej dru¿ynie
basketowej �Polfarmex�. Dziêkujemy!        /J.M.P./

SPORTOWE POZDROWIENIA

Od lewej: by³y przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego Marek Jan-
kowski, by³y przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutno Grzegorz Chojnacki,
by³y wójt gminy Kutno Jerzy Bry³a, sekretarz �P¯K� Jerzy Papiewski,
przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutno Mariusz Sikora, przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Kutnowskiego Marek Ci¹pa³a. Siedz¹: by³y prezydent
m. Kutno Krzysztof Wac³aw Dêbski, redaktor naczelny �P¯K� Andrzej
Stelmaszewski.

KONKURS "PŻK" ROZSTRZYGNIĘTY
Kapitu³a konkursu �Na najlepszego sportowca, dru¿ynê, trnera Ziemi
Kutnowskiej� dokona³a wyboru - szczegó³y na stronie 9.

W poniedzia³ek, 4 lutego, odby³a siê polska edycja miêdzynarodowego
konkursu Calvados Nouvelle International Trophies.

Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2 w Kutnie reprezentowa³a Sandra Frontczak
z klasy II Technikum Zawodowego - technik eksploatacji portów i termi-
nali. Sandra zwyciê¿y³a!           (ci¹g dalszy - strona 4)

“HIDDEN HOPE” ZWYCIĘZCĄ!

NIECODZIENNY JUBILEUSZ

W piatek, 8 lutego 2019 roku, w Centrum Organizacji Pozarz¹dowych
�Wspólny Dom� w Kutnie (ul. Kardyna³a Wyszyñskiego 11 A) odby³o
siê spotkanie noworoczne cz³onków Oddzia³u PTTK w Kutnie. Prezes
Oddzia³u PTTK w Kutnie Zygmunt Szadkowski wrêczy³ Ewie £ompie�
list gratulacyjny i ksi¹¿kê �Miejsca, które trzeba zobaczyæ� z okazji
60-lecia przynale¿no�ci do PTTK.           (ci¹g dalszy - strona 3)

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Kutnie serdecznie zaprasza
na �Dzieñ Otwarty�, który zostanie zorganizowany

w sobotê 2 marca 2019 r. w godzinach od 9:00 do 13:00.

Pe³ni¹cy dy¿ur pracownicy urzêdu bêd¹ s³u¿yæ pomoc¹ i informacj¹
w zakresie rozliczania i wype³niania zeznañ podatkowych za 2018 r.
W tym dniu podatnicy bêd¹ mogli z³o¿yæ zeznanie roczne poprzez
now¹ us³ugê Twój e-PIT lub wys³aæ przez Internet bez kwalifikowa-
nego podpisu elektronicznego za po�rednictwem systemu e-Deklaracje.
Serdecznie zapraszamy.

Pañstwo Aurelia i Wojciech Kamiñscy zawarli zwi¹zek ma³¿eñski 26 pa�-
dziernika 1963 r. w kutnowskim Urzêdzie Stanu Cywilnego. Pani Aurelia
zawodowo zwi¹zana by³a z PSS �Spo³em�, natomiast pan Wojciech by³
d³ugoletnim pracownikiem Polfy Kutno. Jak uda³o im siê szczê�liwie
doczekaæ takiego jubileuszu?
- Trzeba siê szanowaæ, kochaæ i wybaczaæ sobie, to jest najwa¿niejsze �
mówi pan Wojciech. - Trzeba sobie ufaæ, byæ sprawiedliwym. To takie
najzwyklejsze gesty, takie codzienne, ale po prostu wa¿ne. Wytrwali�my,
bo wzajemnie siê szanujemy, stworzyli�my du¿¹ rodzinê, mamy czworo
dzieci, o�mioro wnucz¹t, piêcioro prawnucz¹t. Przez te wszystkie lata
po³¹czy³y nas bardzo silne wiêzi. Wa¿ne jest wsparcie rodziny, ale tak¿e
wspieranie siê nawzajem � dodaje pani Aurelia.
Jak wspominaj¹ Jubilaci kiedy� by³o bardzo ciê¿ko: �Lata 60-te, 70-te,
dzieci by³y m³ode, pracowali�my na pó³tora etatu. Ale dali�my radê i jest
wszystko dobrze. Cieszymy siê z tego, ¿e mamy wspania³e dzieci, wspa-
nia³e wnuki, cudowne prawnuki. To jest wielka rado�æ�.

SZMARAGDOWE GODY
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¯YCIE REGIONALNE

AKADEMIA STASZICA

Zajêcia zosta³y zorganizowane w ramach projektu edukacyjnego Akademia
Staszica. Podczas zajêæ uczniowie zapoznali siê z obs³ug¹ i mo¿liwo�ciami
drukarki 3D, sterowali robotami, skorzystali ze stanowiska do programo-
wania. Brali udzia³ w wielu ciekawych doswiadczeniach z zakresu biologii.
Ponadto zapoznali siê z ofert¹ edukacyjn¹ szko³y.              /M.J. i M.L./

Uczniowie klasy VIIIf ze Szko³y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza
Ko�ciuszki w Kutnie razem z wychowawc¹ M. Lewandowsk¹ i pedago-
giem szkolnym M. Jaszczak uczestniczyli w zajêciach z zakresu robotyki
i biologii w Zespole Szkó³ nr1 im. St. Staszica w Kutnie.

W poniedzia³ek, 4 lutego, uczniowie 2b ze Szko³y Podstawowej nr 1 im.
Tadeusza Ko�ciuszki w Kutnie odwiedzili Radio Q 100,7 FM. Podczas
wizyty wszyscy obecni dziennikarze w wyczerpuj¹cy i ciekawy sposób
opowiadali o pracy �radiowców�, sposobach pozyskiwania informacji,
pracy w terenie. Prezenter przybli¿y³ obecnym specyfikê pracy na ¿ywo,
w interesuj¹cy sposób przedstawi³ historie z ni¹ zwi¹zane. Dla dzieci naj-
ciekawszym punktem wizyty by³a mo¿liwo�æ bezpo�redniego wej�cia na
antenê i pozdrowienia rodziców oraz spo³eczno�ci szkolnej. Uczynili to
z wielkim zaanga¿owaniem i przyjemno�ci¹. Dziêkujemy pracownikom
Radia Q za zaproszenie i umo¿liwienie prze¿ycia pierwszej przygody
z radiem na ¿ywo.  /Oprac. Jolanta Kruszewska/

PRZYGODA Z RADIEM

W zwi¹zku z konieczno�ci¹ podjêcia uchwa³y Rady Miasta Kutno ustala-
j¹cej nowe stawki op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wyja�niamy, ¿e podwy¿ka op³at z 9 na 14 PLN za odpady segregowane
i z 15 do 20 PLN za niesegregowane wynika przede wszystkim ze zwiêk-
szenia op³at za korzystanie ze �rodowiska. S¹ one ustalane przez Rz¹d
Rzeczypospolitej Polskiej, w formie Rozporz¹dzenia Rady Ministrów,
a samorz¹d miasta nie ma na nie ¿adnego wp³ywu.
Op³aty te wzros³y w ci¹gu ostatnich 3 lat siedmiokrotnie: z 24,15 PLN
w 2016 r. do 170 PLN za tonê w 2019 r. W ostatnich latach odpady, które
trafiaj¹ na sk³adowisko z terenu Kutna i tam s¹ sk³adowane to w zale¿no�ci
od roku 7.200 do 9.500 ton. Za te odpady s¹ ponoszone op³aty, o których
mowa wy¿ej. Reszta odpadów - te które s¹ zbierane selektywnie, s¹ zago-
spodarowywane. Stanowi¹ one oko³o 40% odpadów komunalnych. S¹ one
przekazywane do dalszego przetworzenia. S¹ to g³ównie: szk³o, tworzywa
sztuczne, gruz budowlany, trawa z trawników, li�cie i makulatura. Jednak
ich przetworzenie równie¿ wymaga nak³adów. Jest to zwi¹zane z trans-
portem, przetworzeniem i ewentualn¹ sprzeda¿¹ tych materia³ów. Ca³o�æ
tych kosztów sk³ada siê sumarycznie na op³atê ponoszon¹ przez miesz-
kañców. Aby te op³aty nie ros³y radykalnie musimy zwiêkszaæ selektywn¹
zbiórkê odpadów, a jak najmniej produkowaæ odpadów zmieszanych.
Samorz¹d miejski uwa¿a jednak, ¿eby powstrzymaæ radykalny wzrost op³at
za odpady dla mieszkañców, Rz¹d RP powinien utrzymaæ na stosunkowo
niskim poziomie, a najlepiej obni¿yæ dzi� obowi¹zuj¹ce stawki za korzy-
stanie ze �rodowiska. Wtedy istnia³aby mo¿liwo�æ niepodnoszenia albo
wrêcz obni¿enia op³at dla mieszkañców. /UM Kutno/

STRAŻACKI RAPORT 2018
Charakterystyczne zdarzenia

12.05.2018 r. o godz. 21:01 w miejscowo�ci Kutno ul. Ko�ciuszki dosz³o
do po¿aru mieszkania w budynku wielorodzinnym. Po¿arem objête by³o
mieszkanie na parterze w budynku trzykondygnacyjnym. Poszkodowana
lokatorka mieszkania, kobieta lat ok. 40 w utrudnionym kontakcie
logicznym znajdowa³a siê na klatce schodowej. Po zlokalizowaniu po¿aru
ratownicy dostali siê do �rodka mieszkania, gdzie znale�li kolejnego
poszkodowanego. Mê¿czyzna lat ok. 45 zosta³ natychmiast ewakuowany
na zewn¹trz budynku i przekazany ZRM. W wyniku zdarzenia 1 osoba
ponios³a �mieræ. W dzia³aniach udzia³ bra³o 5 zastêpów JRG Kutno.
W dniach 28.05.2018 r. oraz 08.06.2018 r. w miejscowo�ci Kutno ulica
Po³udniowa w Zak³adzie produkcyjnym przetwórstwa miêsnego dosz³o
do rozszczelnienia ruroci¹gu co w konsekwencji spowodowa³o wyciek
amoniaku. Wszystkie osoby znajduj¹ce siê w hali produkcyjnej zosta³y
ewakuowane na zewn¹trz budynku przed przybyciem zastêpów JOP i znaj-
dowa³y siê w wyznaczonym miejscu zbiórki do ewakuacji. £¹cznie na
terenie akcji pomocy medycznej udzielono 33 osobom (17 osób zosta³o
przewiezionych do SOR, 16 osób pozosta³o na miejscu - nie wymaga³y
hospitalizacji). W dzia³aniach udzia³ bra³o 6 zastêpów JRG Kutno oraz
2 zastêpy OSP KSRG Komadzyn i Wroczyny.
10.08.2018 r. o godzinie 2:56 w miejscowo�ci ¯ychlin ul. Jana Paw³a II
dosz³o do po¿aru na pierwszym piêtrze w budynku wielorodzinnym. Po
ugaszeniu po¿aru i przeszukaniu pomieszczeñ mieszkalnych stra¿acy
odnale�li nieprzytomnego mê¿czyznê którego ewakuowano na zewn¹trz
kamienicy. W wyniku zdarzenia 1 osoba ponios³a �mieræ. W dzia³aniach
udzia³ bra³y 3 zastêpy stra¿y: 1 zastêp JRG Kutno oraz 2 zastêpy OSP
KSRG ¯ychlin.
24.09.2018 r. o godz. 14:32 w miejscowo�ci Groszki, gmina Bedlno na
drodze krajowej 92, dosz³o do wypadku samochodu osobowego marki
Fiat Marea z pojazdem ciê¿arowym. W wyniku zderzenia na prostym
odcinku drogi �mieræ na miejscu poniós³ kieruj¹cy pojazdem osobowym.
W dzia³aniach udzia³ bra³y 3 zastêpy JRG Kutno oraz jeden zastêp OSP
KSRG Krzy¿anów.
Ubieg³y rok to rok, w którym nast¹pi³ zdecydowany wzrost po¿arów
w zak³adach sk³aduj¹cych odpady. Akcje wi¹za³y siê z zaanga¿owaniem
znacznych ilo�ci si³ i �rodków i niejednokrotnie by³y to zdarzenia d³ugo-
trwa³e. Do pierwszego z nich dosz³o 22 kwietnia w miejscowo�ci Kro-
�niewice przy ul. Paderewskiego. Przyby³e zastêpy stra¿y po¿arnej zasta³y
po¿ar odpadów plastikowych sk³adowanych na pryzmie o powierzchni
600 m2. W dzia³aniach udzia³ bra³o 5 zastêpów JRG Kutno oraz 8 zastêpów
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Nastêpny po¿ar mia³ miejsce 2 sierpnia
w £aniêtach. Po¿arem objête by³o wnêtrze czê�ci magazynowej jednego
z budynków. Spaleniu uleg³ py³ aluminiowy poprodukcyjny w ilo�ci oko³o
1500 kg, który by³ magazynowany na 4 paletach. W dzia³aniach udzia³
bra³y 4 zastêpy JRG Kutno oraz 6 zastêpów OSP. Do kolejnych trzech
po¿arów dosz³o na terenie wysypiska �mieci w miejscowo�ci Krzy¿anówek.
20 listopada po¿ar obj¹³ ha³dê niesortowych �mieci komunalnych o po-
wierzchni 1200 m2, natomiast 3 grudnia o powierzchni 200 m2. W dzia³a-
niach ³¹cznie udzia³ bra³o 15 zastêpów JRG Kutno i 13 zastêpów OSP.
Z kolei  30 grudnia dosz³o do po¿aru hali przeznaczonej do  segregacji
�mieci. Po¿arem objêty by³ ta�moci¹g wewn¹trz i na zewn¹trz hali, roz-
drabniacz �mieci oraz instalacja elektryczna. Straty ogó³em oszacowano
na oko³o 2,5 mln z³. Przypuszczaln¹ przyczyn¹ zdarzenia by³a utrata izo-
lacyjno�ci przewodów elektrycznych rozdrabniacza �mieci. W dzia³aniach
udzia³ bra³o 7 zastêpów stra¿y po¿arnej 3 zastêpy JRG Kutno oraz 4
zastêpy OSP.

NOWE OPŁATY

W gminie Bedlno (10): Bedlno, Dêbowa Góra, Miros³awice, Or³ów Kolonia,
Plecka D¹browa, Pniewo, Stradzew, Tomczyce, Wola Ka³kowa, Za³usin;
D¹browice (4): Augustopol, Baby, D¹browice KSRG, Ostrówki; Kro�niewice
(7): Kajew, Kopy, Kro�niewice KSRG, Mi³osna, Nowe, Wola Nowska, Wymy-
s³ów; Krzy¿anów (7): Kaszewy Ko�cielne, Krzy¿anów KSRG, Ktery A,
Kuchary, M³ogoszyn, Siemienice, Wa³y; Kutno (7): Go³êbiewek Nowy, Koma-
dzyn KSRG, Leszczynek, Strzegocin, Wierzbie, Wroczyny KSRG, Wysoka
Wielka; £aniêta (5): Anielin, £aniêta KSRG, Suchodêbie, Wilkowia, Witol-
dów; Nowe Ostrowy (5): Bzówki, Cukrownia Ostrowy S.A., Grochów KSRG,
Imielno, Wola Pierowa; Oporów (5): Kurów, Mnich, Oporów, Podgajew,
Skórzewa; Strzelce (6): D³ugo³êka, Hodowla Ro�lin Strzelce, Klonowiec
Stary KSRG, Muchnice Nowe, Przyzórz KSRG, Siemianów; ̄ ychlin (6): Cho-
cho³ów, Cukrownia �Dobrzelin� S.A., Grzybów, Zleszyn KSRG, ZME �Emit�
S.A. ¯ychlin, ¯ychlin KSRG.

Ile mamy Ochotniczych Straży Pożarnych?

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Ewa £ompie� urodzi³a siê w Kutnie. W roku 1978 uzyska³a tytu³ magistra
pedagogiki. Pracê zawodow¹ na stanowisku wychowawczyni przedszkola
rozpoczê³a w Przedszkolu PKP w Kutnie. Stanowisko dyrektora tej pla-
cówki pe³ni³a do wrze�nia 1995 roku. W tym¿e roku po 30 latach pracy
zawodowej odesz³a na emeryturê. Do PTTK wst¹pi³a 2 wrze�nia 1959
roku bêd¹c w liceum. W 1964 roku uzyska³a uprawnienia Organizatora
Turystyki, w 1970 roku otrzyma³a uprawnienia pilota wycieczek krajo-
wych, w 1974 roku uzyska³a  przewodnika terenowego województwa ³ódz-
kiego, aw  1985 r. uprawnienia przewodnickie na województwo p³ockie
i od tego roku by³a wspó³organizatorem wycieczek turystyczno-krajoznaw-
czych dla szkó³, przedszkoli i zak³adów pracy organizowanych przez biuro
PTTK w Kutnie. Uczestniczy³a w nich jako pilot i przewodnik. By³a cz³on-
kiem Zarz¹du Oddzia³u PTTK w Kutnie w latach 1992�2005. Od 2005
roku do 2009 by³a cz³onkiem S¹du Kole¿eñskiego przy Oddziale PTTK
w Kutnie. Pe³ni równie¿ funkcjê sekretarza Oddzia³u Miejskiego Ligi
Ochrony Przyrody w Kutnie i jest cz³onkiem Zarz¹du Okrêgu LOP w P³ocku.
Otrzyma³a wiele odznaczeñ pañstwowych, PTTK i LOP. W roku 2011
otrzyma³a najwy¿sze odznaczenie PTTK od ministra - Odznakê Honorow¹
�Za zas³ugi dla turystyki�. W naszym Oddziale PTTK w Kutnie Odznaki
�50 lat w PTTK� do tej pory otrzymali: Ewa £ompie� (01.10.2011 r.),
Jerzy £ompie� (01.10.2011 r.), Andrzej Kalkstein (16.01.2015 r.), Kazi-
mierz Traczyk (16.02.2018 r.). ¯yczymy naszej Kole¿ance wiele lat zdrowia
i dalszej, aktywnej dzia³alno�ci w PTTK.          Krystyna Dolat

NIECODZIENNY JUBILEUSZ

Prezydent Miasta Kutno uprzejmie informuje, i¿ w okresie od 1 marca
2019 r. do 30 czerwca 2019 r. rozpocznie siê nabór wniosków
o udzielenie dotacji celowej na wykonanie pod³¹czeñ budynków
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno,
zgodnie z zasadami okre�lonymi w �Regulaminie udzielenia dotacji
celowej na wykonanie pod³¹czeñ budynków do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno�. Wysoko�æ dotacji wynosi
do 50% kosztów ca³kowitych przedsiêwziêcia ustalonych na podstawie
uzgodnionej z PWiK Sp. z o.o. w Kutnie dokumentacji projektowej
wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, przy czym
dotacja na wykonanie jednego pod³¹czenia budynku do kanalizacji
sanitarnej nie mo¿e przekroczyæ 3.000,00 z³.
Dotacja nie bêdzie udzielana na pokrycie kosztów realizacji przedsiê-
wziêcia przez Wnioskodawcê, który zakoñczy³ budowê pod³¹czenia
budynku do kanalizacji sanitarnej przed dat¹ z³o¿enia wniosku o jego
dofinansowanie.
W celu z³o¿enia wniosku wraz z kompletem dokumentów, a tak¿e uzy-
skania dodatkowych informacji dotycz¹cych dotacji celowej nale¿y
zg³aszaæ siê do Wydzia³u Ochrony �rodowiska Urzêdu Miasta Kutno,
pl. marsz. J. Pi³sudskiego 18,od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach
7:30-15:30, pokój nr 327 lub zadzwoniæ pod numer tel. 24-253-12-54.

Prezydent Miasta Kutno - Zbigniew Burzyñski

Prezydent Miasta Kutno uprzejmie informuje, i¿ w okresie od 1 marca
2019 r. do 30 wrze�nia 2019 r. rozpocznie siê nabór wniosków
o przyznanie dotacji celowej na modernizacjê systemów ogrzewania,
ograniczaj¹c¹ emisjê zanieczyszczeñ w budynkach na terenie Miasta
Kutno, zgodnie z zasadami okre�lonymi w �Regulaminie udzielenia
dotacji celowej na modernizacjê systemów ogrzewania, ograniczaj¹c¹
emisjê zanieczyszczeñ  w budynkach na terenie Miasta Kutno�. Wyso-
ko�æ dotacji wynosi do 50% kosztów poniesionych na zakup i monta¿
nowego �ród³a ogrzewania, lecz nie wiêcej ni¿ 3.000,00 z³.
Wnioski o dotacjê rozpatrywane bêd¹ wed³ug kolejno�ci ich z³o¿enia,
do wysoko�ci �rodków finansowych zabezpieczonych na ten cel
w danym roku bud¿etowym Miasta Kutno.
W celu z³o¿enia wniosku wraz z kompletem dokumentów, a tak¿e uzy-
skania dodatkowych informacji dotycz¹cych dotacji celowej nale¿y
zg³aszaæ siê do Wydzia³u Ochrony �rodowiska Urzêdu Miasta Kutno,
pl. marsz. J. Pi³sudskiego 18, od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach
7:30-15:30, pokój nr 327 lub zadzwoniæ pod numer tel. 24-253-12-54.

Prezydent Miasta Kutno Zbigniew Burzyñski

Do Szanownej Redakcji
Zaskoczy³a mnie informacja, ¿e moje (jestem za³o¿ycielkê tego Stowa-
rzyszenia) Stowarzyszenie Z³oty Wiek w Kutnie znalaz³o siê wsród wy-
ró¿nionych jednostek z terenu powiatu kutnowskiego w Hicie z 2018 roku.
Nikt z mojego Stowarzyszenia ani ja nie ubiegali�my siê nigdy o jakie-
kolwiek wyró¿nienie, robili�my swoje na rzecz naszych seniorów, a tu
nieoczekiwanie takie wyró¿nienie za co z ca³ego serca dziêkujê Szanow-
nym czytelnikom gazety �Powiatowe ¯ycie Kutna� za zg³oszenie nasze-
go Stowarzyszenia do kapitu³y Kutnowskiego Hitu 2018 roku. Zg³osze-
nie (poz.15) dotyczy³o fragmentu naszej dzia³alno�ci, tj. XV-lecia istnie-
nia Stowarzyszenia Z³oty Wiek w Kutnie. Powiem szczerze, ¿e bardzo siê
ucieszy³am; tak po prostu, po ludzku.
Pragnê tylko jeszcze dodaæ, ¿e ta uroczysto�æ, tj. 15-lecie dzia³alno�ci
Stowarzyszenia Z³oty Wiek by³a po³¹czona z obchodami 100-lecia odzy-
skania niepodleg³o�ci Rzeczypospolitej Polskiej, a to dlatego, aby oddaæ
cze�æ tym starszym osobom z mojego Stowarzyszenia (80, 90-latkom),
którzy prze¿yli ten trudny okres na nowo tworzonego naszego pañstwa.
Dodam jeszcze jedno, a mianowicie to, ¿e mój ojciec Józef Nagórski jako
22-latek bra³ czynny udzia³ w walkach wyzwoleñczych w 1918 roku -
walczy³ od Kutna a¿ pod Lwów i to te¿ by³o tak po cichu oddanie ho³du
mojemu ojcu.
Uroczysto�æ rzeczywi�cie by³a bardzo podnios³a - najpierw by³ wystêp
artystyczny artystów i pani profesor Anny Jeremus-Lewandowskiej,
którzy na wstêpie za�piewali pie�ni patriotyczne (wszyscy na stoj¹co
wys³uchali te pie�ni), a pó�niej by³y pie�ni operowe. By³o te¿ moje
wyst¹pienie podkre�laj¹ce znaczenie Polski w tym historycznym czasie
oraz podkre�lono znaczenie i dorobek 15-lecia mojej organizacji.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziêkuje za wyró¿nienie naszego Stowa-
rzyszenia w Hicie 2018 roku.

Z szacunkiem - Teresa Rzetelska (by³y prezes Stowarzysznia)
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W Szkole Podstawowej nr 2 im. Marsz. J. Pi³sudskiego w Kutnie odby³ siê
VIII Turniej Walentynkowy �KOCHAM SCRABBLE!� 2019. Z powodu
ferii zimowych, podczas których przypadaj¹ tradycyjne WALENTYNKI,
tegoroczny turniej zosta³ rozegrany z wyprzedzeniem, w czwartek 7 lutego.
W udekorowanej czerwonymi serduszkami bibliotece szkolnej spotka³o
siê 14 mi³o�ników gry w scrabble z klas V-VII. Rozgrywki z powodze-
niem sêdziowa³ debiutuj¹cy w tej roli uczeñ z kl. IVa Fabian Ko³acz. Po
czterech, pe³nych emocji rundach nast¹pi³o uroczyste zakoñczenie
turnieju. Wszyscy zawodnicy otrzymali okoliczno�ciowe dyplomy i scrab-
blowe upominki.

INTEGRACYJNA IMPREZA

Najlepszymi scrabblistami okazali siê: I miejsce Jakub Krajewski z VIa;
II m-ce Wiktor Rojewski Va, III m-ce Kacper Bro¿yna Va. Pozostali
gracze to: Maria Grzebielucha Va, Oliwia Sieradzan Va, Weronika Têgos Va,
Damian Twardowski Va, Kacper Wlaziñski Va, Alicja Zwoliñska Vb, Klaudia
Ga³aj VIa, Oliwia Materka VIa, Klaudia Sieradzan VIa, Adrian Ga³aj VIIa,
Klaudia Wróbel VIIa.
W ramach treningu przed XVII Ogólnopolskimi Mistrzostwami Szkó³
w SCRABBLE  Kutno 2019 dwie rundy rozegrali gimnazjali�ci: Julia
Lewandowska z III B i Szymon Ka³êbasiak z III F. Organizator turnieju:
biblioteka szkolna � Renata Chodorowska i Ma³gorzata Sieradzon.

Czytelniczy Hyde Park

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Jak co roku �Stara Zajezdnia by DeSilva�, na krakowskim Kazimierzu,
sta³a siê aren¹ zmagañ profesjonalnych barmanów oraz uczniów szkó³
gastronomiczno-hotelarskich z ca³ej Polski. Tematem tegorocznej edycji
by³ �Pokój�. Uczniowie mieli 12 minut na wykonanie dekoracji do 4 porcji
short drinków w³asnej kompozycji na bazie wylosowanej marki Calvadosu.

“HIDDEN HOPE” ZWYCIĘZCĄ!

Ocenie podlega³y równie¿ umiejêtno�ci techniczne sztuki barmañskiej.
Jury degustacyjne ocenia³o smak, aromat oraz wygl¹d zewnêtrzny.
Dodatkowo uczniowie zmierzyli siê w blind te�cie syropów Monin. Zespó³
Szkó³ Zawodowych Nr 2 w Kutnie reprezentowa³a Sandra Frontczak
z klasy II Technikum Zawodowego - technik eksploatacji portów i terminali,
któr¹ przygotowa³a Ewa ¯ydowo. Sandra przygotowa³a drink o nazwie
�Hidden Hope� z³o¿ony z Calvadosu Papidoux, soku z limonki, likieru
pigwowego, syropu o smaku kardamonu i soku jab³kowo-miêtowego. Sandra
zwyciê¿y³a, a to oznacza, ¿e reprezentowaæ bêdzie Polskê w kategorii
student-barman w finale konkursu, który odbêdzie siê w marcu we Francji.

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Ten mo¿e nie wiedzieæ, co by³o najwiêksz¹ sensacj¹ wyborów samorz¹-
dowych 2018 r. Nie by³o ni¹ brak kolejnego wyboru nestora wójta z £ani¹t
(40 lat sprawowania w gminie w³adzy). Ani nawet przegrana - o 7 g³osów
- by³ej burmistrz Kro�niewic. Jak te¿ pora¿ka by³ego wójta Bedlna, czy
gminy Kutno i Strzelec. G³ówn¹ sensacj¹ wyborów samorz¹dowych
w powiecie kutnowskim sta³o sie �utr¹cenie� Krzysztofa Debicha przy
wyborze Starosty Kutnowskiego. Mimo ¿e zrobi³ on prawie wszystko,
¿eby jako pierwszy w historii obj¹æ to stanowisko po raz drugi.

Nie wysz³o!
(ci¹g dalszy - strona 6)

WIEŚCI GMINNE
100 milionów
KCI (czy to co� ma wspólnego
z Krakowskim Centrum Inwesty-
cyjnym?), a oni za �Rzeczpospolit¹�
podaj¹ sensacyjn¹ wiadomo�æ: �A¿
100 milionów kaucji za Pierro P., a¿
70 osób podejrzanych�.

Rzecznik - emeryt
Starszy kapitan Zdzis³aw Pêgowski,
po 27 latach pracy, odszed³ ze s³u¿by
w PSP w Kutnie, gdzie od 9 lat pe³ni³
funkcjê dowódcy Jednostki Ratow-
niczo-Ga�niczej oraz by³ oficerem
prasowym kutnowskich stra¿aków.

To nie prima aprilis! Ani fata morgana! Kutnowski PiS wspiera Agorê
S.A.!!! Tak, tak konglomerat firm, której gazeta ujawni³a ostatnio m.in.
ta�my z nagraniami samego suwerena, szefa PiS. Nie wierzycie! To
we�cie ostatnie wydania �Lokalnej� czy jej �odbitki� �Magazynu KCI�,
gdzie pomieszczono ca³ostronicowe, ba³wochwalcze artyku³y o Starostwie
(wiadomo, ¿e to PiS). I spójrzcie na �stopkê�, gdzie �jak byk� figuruje
drukarnia: Agora S.A. Wiêc...

Ale jaja!
Ale jeszcze jest pó³stronicowy panegiryk w �Panoramie Kutna�. A tam
w ogóle nie podaje siê kto to pisemko drukuje... Wiêcej! Informuje siê, ¿e
redakcja mie�ci siê przy ul. Zamenhoffa 11 m. 2. A tu ani widu, ani
s³ychu!!! Mieszkañcy przyleg³ego bloku ze zdziwieniem protestuj¹� �Tu
redakcja! Nigdy w ¿yciu.� (tak by³o jeszcze 7 lutego 2019 r.). Czy¿by
o tym nie wiedzieli szefowie promocji Starostwa, a i Urzêdu Miasta!?
Wszak ten �powiatowy� to �prawa rêka� starosty i �trzês¹cy� zachodni¹
czê�ci¹ powiatu (a jego poprzednik, chocia¿ z tytu³em doktora, by³ jeszcze
bardziej ��lepy�). Jego vis a vis z miasta jeszcze ciekawszy; doktor
(z ¿on¹ prokurator, w dodatku z wujem, czy stryjem najwa¿niejszym
z kutnowskiego kleru)... Podobno obaj wywodz¹ siê z Kro�niewic! Czy
tylko oni siê zb³a�nili!? Jeden z obecnych w³adyków che³pliwie przecie¿
stwierdzi³: �Nic nam i nikt nie udowodni! Wszak FORMALNIE zlecali-
�my ró¿nym spó³kom!�. Oby sie nie myli³!
Prawd¹ jest, ¿e na te prasowe tytu³y - odbitki i Miasto i Starostwo ³o¿y³o
(i ³o¿y) du¿e kwoty. £¹cznie w 2018 r. 89.937,30 z³. Czyli moim zdaniem
kwotê wystarczaj¹c¹ w pe³ni (plus ewentualne niewielkie sponsoringi) na
ich utrzymanie. A¿ wstyd wspomnieæ, ¿e na nasze �P¯K� oba samorz¹dy
wydatkowa³y ³¹cznie ledwo 16.328,25 z³ (z czego Starostwo w 2018 r.
1,5%, a w 2017... promile). Na pismo �znik¹d� czyli �Panoramê� oba
samorz¹dy wydatkowa³y w 2018 r. (tylko na 17 wydañ) a¿ 20.281,50 z³,
a Starostwo 8.118 z³otych.

Ale jaja!
Co� tu mocno �mierdzi! Przecie¿ ju¿ wiêkszo�æ kutnowian wie, ¿e tu pachnie
te¿ �lip¹�. ¯e kto�, niewa¿ne czy z Krakowa czy z Kutna, za³o¿y³ te gazety
(o niskich drukowanych nak³adach, a jeszcze mniejszych docieraj¹cych
do czytelników), ¿eby zapewniæ mo¿liwo�æ uzyskania potrójnego (czy
teraz ju¿ poczwórnego) sponsoringu. Panowie: Starosta i Prezydent kupcie
sobie dobre okulary, je�li tego nie widzicie! A mo¿e...!? Strach pomysleæ,
bo siêga³oby to granic nawet politycznej... hmm, hmm... protekcji. Takze
gospodarczej!

Ale jaja!
Mo¿e byæ z tego �PORUTA�. Je�li rajcy opozycji w Mie�cie i radni
rz¹dz¹cy w Starostwie bêd¹ chcieli zaj¹æ siê t¹ spraw¹, jak prawdziwi
radni!!! No to panie i panowie radni - czas nagli... Gwarantujê, ¿e wtedy
wyjd¹ jeszcze

WIÊKSZE JAJA!
Jan Widz (nazwisko i imiê znane redakcji)

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

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

9 marca 2019 r. od godz. 8:00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Terapii Naturalnej
�Pleroma�, tel. 732-744-733 (od 10.00 do 18.00)

e-mail: tomaszcwiek1@wp.pl

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

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

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

uniwersalnej kultury, z której znakomicie siê zreszt¹ wywi¹zuje. Pañstwo
Krystyna, Katarzyna, Tadeusz Bombrychowie z wielkim znawstwem zapra-
szaj¹ do siebie Ludzi Sztuki i Kultury z �najwy¿szej pó³ki�, a spotkania
z Nimi ciesz¹ siê bardzo du¿ym zainteresowaniem. Ostatnio super go�ciem
by³a Lucyna ¯bikowska - absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu. Pracê magistersk¹ oraz doktorsk¹ pisa³a
pod kierunkiem profesora Artura Hutnikiewicza. Pracownik naukowo-
dydaktyczny Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie w latach 1968-
2001, a w latach 2001-2006 Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wyk³adowca
w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Rzeszowie w latach 1993-2001.
Od 2005 r. wyk³adowca w Wy¿szej Szkole Kultury Spo³ecznej i Medialnej
w Toruniu. Podczas wspania³ego wieczoru autorskiego sympatyczna
i bardzo komunikatywna pani Lucyna prezentowa³a swój trzeci tomik wierszy
(po �Intymnie i sekretnie� oraz �Rozproszonych my�lach w �wiecie�).
�Któ¿ zmusi wiersze do milczenia� (tytu³ zapo¿yczony z sentencji Lope
de Vegi). W tym bardzo ciekawym tomiku (160 stron) jest cykl wierszy
w czê�ci zatytu³owanej �Dworki i ich sekrety�, który - jak mówi autorka
- zrodzi³ siê dziêki zaproszeniu do wspó³pracy ze strony Magdaleny
£ukomskiej z Krakowa - autorki ksi¹¿ki �Dwór w Sójkach i jego miesz-
kañcy� (wyró¿nienie specjalne Kapitu³u Nagrody �Kutnowski Hit 2017
roku�). �Dworki i ich sekrety� to cykl wierszy, który ma swój pocz¹tek
w historii odnalezionego sztambucha hr. Stefanii Moszyñskiej. Jej dra-
matyczne losy zainspirowa³y Lucynê ¯bikowsk¹ do poetyckiego zapisu
prze¿yæ, refleksji oraz wydarzeñ z ¿ycia tej niezwyk³ej kobiety. Zafascy-
nowanie osobowo�ci¹ Hrabiny udzieli³o siê bez reszty autorce i w krótkim
czasie powsta³ szereg wierszy, a cykl zatacza coraz szersze krêgi obejmuj¹ce
ma³o znane karty historii ¿ycia dworskiego w Polsce. Oto utwór dedyko-
wany Magdalenie £ukomskiej �Hrabina Stefania i Wojciech Kossak�:

�Jeszcze twoich r¹k czujê ciep³o
oddech na ramionach moich
gdy rumak z nami cwa³owa³
szalony
jeszcze goni nas melodia
gwiezdnych nut przy ruczaju
w naszym dworku spad³y
wtedy wszystkie Kossaki
w zdziwieniu oszala³ym
a tajemnic¹
zaryglowa³y wrota
Tylko twoje Stefanio ³zy
w oknie w�ród zapachu fio³ków
trwo¿nie uciek³y i zabra³y co kocha³em�

        Jerzy Micha³ Papiewski
P.S. Oto kilka refleksji i opinii wokó³ wierszy Lucyny ̄ bikowskiej: �Gra-
tulujê znakomitego smaku literackiego�� - Danuta Kre³owska z Ksi¹¿-
nicy Kopernikowskiej w Toruniu. �Wiersze piêkne i wzruszaj¹ce��
- Gabriela Radomska - Rzeszów. �Wiersze cudne i wzruszaj¹ce. Mog¹
Ciê pokochaæ - chcê, ¿eby mnie kocha³y.� - Bo¿ena Batycka - Gdañsk.
�Wiersz o Gandhim zwanym Mahatm¹, znakomity i pe³en emocji, prawdy
oraz optymizmu i nadziei�� - dr Peter Preduman Raina - wyk³adowca
Uniwersytetu w Oxfordzie. /J.M.P./

FASCYNUJĄCY WOLUMIN
Maj¹cy blisko 200 lat zespó³ pa³a-
cowo-parkowy w Sójkach, który po
II wojnie �wiatowej ulega³ powolnej
ruinie i dewastacji, dziêki olbrzy-
miemu po�wiêceniu oraz pe³nej
determinacji i mi³o�ci wrodzonej do
zabytków Rodziny Bombrychów
przez 10 lat by³ odrestaurowywany
i modernizowany. Dzi� jest wspa-
nia³¹ pere³k¹ i �unowocze�nionym
zabytkiem� Ziemi Kutnowskiej.
�Hotel - Dwór  Sójki� pe³ni tak¿e
funkcjê placówki upowszechniania

JUBILEUSZOWA „HARENDA”

Tegoroczne wyró¿nienia w postaci tzw. Talentów Kasprowicza otrzymali:
Aleksandra Kozarska � piosenka (SP nr 1), Maja Chojnacka i Julia Matu-
siak � uk³ad taneczny (SP nr 2), Lidia Warszawska � piosenka (SP nr 7),
Alicja Sadowska � utwór wokalno-instrumentalny (SP nr 9), Anna
Kowalewska � piosenka (SP nr 9), Adrian Hyzopski � piosenka (SP
w £aniêtach), Julia Kowalska � piosenka (ZS nr 1 w Kro�niewicach),
Sylwia Koguciñska � piosenka (II LO w Kutnie), Bart³omiej Zimny
i Maciej Wo�niak � uk³ad taneczny (II LO w Kutnie), Maria Nodzak
i Julian Kozanecki � utwór wokalno-instrumentalny (II LO w Kutnie).

/A.B./

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Wziêli w niej udzia³ uczniowie szkó³ podstawowych powiatu kutnow-
skiego i II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie. Zaprezentowali oni swoje
umiejêtno�ci wokalne, teatralne, recytatorskie, taneczne oraz plastyczne.
Trwaj¹ce prawie trzy godziny spotkanie przebieg³o w karnawa³owym kli-
macie, wspólnej zabawy i integracji m³odszych uczniów z licealistami
Kasprowicza. By³ te¿ s³odki upominek - tort ufundowany przez Cukierniê
T.D.J. Ozdowscy.

Pałac Sapetów w Tucznie
zaprasza na turnus naturoterapeutyczny

18−25.08.2019 r.
W cenie 1099 z³: terapia naturalna u wybitnych specjalistów z tej dzie-
dziny. Zakwaterowanie w pokojach z WC i ³azienk¹, 3 posi³ki dziennie
(dania wegetariañskie), 6 seansów bioenergoterapeutycznych, codzienne
elaksacje (wizualizacje), 1 masa¿ klasyczny, codzienna joga, ognisko
i bieganie boso po roz¿arzonych wêglach, kilka wycieczek do magicz-
nych miejsc, wyk³ad, filmy, wypo¿yczenie rowerów, darmowa wizyta
w parku wodnym. Dodatkowo bêdzie te¿ mo¿na skorzystaæ z takich
us³ug jak: masa¿e SPA, uzdrawianie duchowe (wewnêtrzna podró¿),
�wiecowanie uszu metod¹ Indian Hopi, mo¿liwo�æ zamówienia profe-
sjonalnego portretu numerologicznego. Dok³adny plan wczasów dzieñ
po dniu mo¿na znale�æ pod adresem internetowym: http://transforma-
cjaswiadomoscignosis.blogspot.com/p/zapraszamy-na-wczasy.html

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. 732-744-733, www.palacsapetow.pl

Natalia Przybysz & Raphael Rogiński
W ramach czwartej edycji Festiwalu Nowe Brzmienia Nowe Media
zapraszamy na koncertowy powiew �wie¿o�ci pierwszego dnia wiosny.
Natalia Przybysz & Raphael Rogiñski - Absolutnie wyj¹tkowy i chary-
zmatyczny duet znany z zespo³u Shy Albatross, w wykonaniu którego
us³yszymy akustyczne ods³ony utworów m.in.: Shy Albatros, Davida
Bowiego, Niny Simone, Wandy Warskiej, Terry�ego Calliera, jaki i wiele
innych muzycznych niespodzianek. To tyle o nich razem, a teraz przypo-
mnimy, co osi¹gnêli osobno.
Natalia Przybysz � charyzmatyczna wokalistka i autorka tekstów. Koja-
rzona szeroko, jako wokalistka najlepszego polskiego zespo³u soul i R&B
�Sistars�. Po zawieszeniu zespo³u Sistars, dzia³alno�æ Natalii mo¿emy
�ledziæ g³ównie pod nazw¹ NATU i NATALIA PRZYBYSZ, gdzie poza
kompozycjami i licznymi kolaboracjami producenckimi (Envee, Trêbski,
Zagórski, Zabrodzki) sta³a siê liderem zespo³u z niepowtarzaln¹ energi¹,
któr¹ mo¿na poczuæ podczas wystêpów live. W 2015 r. artystka otrzyma³a
Fryderyka w dwóch kategoriach � Album Roku za p³ytê �Pr¹d� i utwór
roku � �Miód� oraz zosta³a nominowana do nagrody TVP Kultura � �Gwa-
rancje Kultury�. P³yta Pr¹d osi¹gnê³a status platynowej p³yty.
Raphael Rogiñski - gitarzysta, kompozytor i wykonawca, improwizator,
animator kultury i badacz folkloru muzycznego. Wykszta³cony jazzowo
i klasycznie edukacjê poszerzy³ o muzykologiê i etnomuzykologiê. Miks
tych dwóch dróg jest wyznacznikiem stylu jego twórczo�ci pod wzglê-
dem kompozytorskim oraz wykonawczym. G³êboko zwi¹zany z kultur¹
¿ydowsk¹, prowadzi badania nad jej zapomnianymi tradycjami przek³a-
daj¹c ich znaczenie na wspó³czesno�æ. Z tych poszukiwañ wynikaj¹ dwa
projekty, których jest liderem (�Shofar� i �Cukunft�).
Na koncert otwieraj¹cy IV edycjê Festiwalu Nowe Brzmienia Nowe Media
zapraszamy w czwartek 21 marca o godzinie 18:00. Bilet w cenie 40 z³ do
nabycia w kasach KDK i CTMiT oraz online.

Luty
Kto� napisa³ w starym wierszyku,
¿e luty d�wiga ze �niegiem wór rozpruty.
A ze znanego przys³owia wynika,
gdy luty, to za³ó¿ mocne buty.

W tym roku luty nie zawodzi,
ujawni³a siê prawdziwa zima.
�niegiem bieli, mrozem ch³odzi,
ale nie mocno, mo¿na wytrzymaæ.

Wysrebrzone ksiê¿ycow¹ pe³ni¹ �niegi.
W bia³e figury zamienione drzewa.
Noc¹ zwierzêcych tropów �ciegi,
a wiatr z ga³êzi srebrny puch zwiewa.

Luty, to zimowych sportów czas.
Narciarski skoczek daleko leci.
Kuligi pêdz¹ w o�nie¿ony las
i w bia³e �nie¿ki wojuj¹ dzieci.

Kazimierz Ci¹¿ela

Abośmy to jacy tacy
(do użytku okazjonalnego)

1. Kto �le mówi o polskim narodzie,
tego prawo ubodzie.
2. Kto o Polakach my�li, jak o jednolitej nacji,
nie ma racji.
3. Gdy partia do wyborów na siebie naród wzywa,
wtedy kokieteryjnie suwerenem go nazywa.
4. Trudno w Konstytucjê wierzyæ, gdy politycy twierdz¹,
¿e nad prawem suwerenowi wy¿szo�æ siê nale¿y.
5. Ci, co chc¹ chroniæ honoru narodu,
sami nie powinni robiæ smrodu.

Kazimierz Ci¹¿ela
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Felieton KWD

Z innych szpalt
Premier Mateusz Morawiecki i polski rz¹d wystêpuj¹ przeciwko dyrektywie
o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Dzi� na rozpo-
wszechnianiu utworów w sieci zarabiaj¹ g³ównie wielkie koncerny inter-
netowe. Korzystaj¹ z cudzej pracy. Nie dziel¹ siê zyskami z twórcami
tekstów ani wydawcami.
Prof. Samuel Issacharoff, konstytucjonalista z nowojorskiego uniwersy-
tetu NYU: W spo³eczeñstwach o s³abej kulturze demokratycznej do polityki
idzie ma³o wybitnych osób. �Polityka�
Piotr Duda o Mateuszu Morawieckim: Je�li premier chce mieæ wroga
w Solidarno�ci, to staniemy na wysoko�ci zadania.
Aleksander Kwa�niewski o Jaros³awie Kaczyñskim: Stara siê prowadziæ
politykê w obie strony. Gowinowi �wieczke, a ojcu Rydzykowi ogarek.
Agnieszka Holland o Jaros³awie Kaczyñskim: On zna tylko najciemniejsze
strony Polaków. Mentalnie wydaje siê stulatkiem.
Dr Jaros³aw Flis, socjolog: Nastêpne wybory wygra ten, kto wyka¿e siê
wiêksz¹ empati¹ wzglêdem wyborców przeciwnika. Wygra ten, kto zejdzie
z wysokiego C i zacznie wypominaæ drugiej stronie nie grzechy �miertelne,
tylko powszednie. Czyli, nie zamach na demokracjê i suwerenno�æ narodu,
lecz z³odziejstwo, nieudolno�æ, k³ótliwo�æ, kumoterstwo. Bo to s¹ rzeczy,
które przemawiaj¹ do wyobra�ni.          Przegl¹d nr 6 (996), 04-10.02.2019

O suwerenie
Pose³ PO Andrzej Halicki: Pieni¹dze to by³a pierwsza rzecz, o której
Jaros³aw Kaczyñski mówi³ przy tworzeniu Porozumienia Centrum na po-
cz¹tku lat 90. (...) Kaczyñski mówi³ otwarcie, ¿e pierwszym warunkiem,
by zdobyæ w³adzê i j¹ utrzymaæ jest zaplecze finansowe, najlepiej bank,
bo fundacja to za ma³o; drugim - zorganizowanie w³asnych mediów; trze-
cim - analityka, czyli sonda¿e i badania spo³eczne.

Polityka nr 6 (6-12.02.2019 r.),
z artyku³u Wioletty Kraszewskiej �Biedny prezes�

�Wydarzenia� Polsatu s¹ najwy¿ej ocenianym programem informacyjnym
(59,3% ocenia je dobrze, a 11% �le) wed³ug sonda¿u IBRIS.
Coraz wiêcej kosztuj¹ nas pisowskie media, z rozpêdu nazywane publicz-
nymi. Za ca³odobowe manipulacje trzeba bêdzie w tym roku dop³aciæ do
nich 1,256 mld z³. Plus abonament.    Przegl¹d nr 7 (997), 11-17.02.2019
By³y szef MON chce zgarn¹c ca³¹ pulê - przej¹æ w³adzê w Prawie i Spra-
wiedliwo�ci, odebraæ partiê Jaros³awowi Kaczyñskiemu.

Wprost nr6, 4-10.02.2019

Wszystko przez pismaków! Jedna audycja TVN �Chore to bydlê� zatrzês³a
eksportem polskiej wo³owiny. Telewizyjny �Superwizjer�, programem
z ma³ej ubojni z Ostrowi Mazowieckiej, spowodowa³ interwencjê a¿ czter-
nastu krajów, m.in.: Rumunii, Szwecji, Estonii, Finlandii, Francji, Hisz-
panii, Portugalii, Wêgier, Litwy i S³owacji. Ju¿ g³ówny lekarz weterynarii
�musia³ siê t³umaczyæ� w UE, czyli Brukseli, a polski ambasador zosta³
wezwany �na dywanik� przez czeskiego ministra rolnictwa. W dodatku
otrzymali�my �wyj¹tkow¹� przyjemno�æ goszczenia inspektorów z UE.
Postawi³o te¿ polski eksport wo³owiny (a eksportuje siê 88% polskiej
hodowli) na �niebezpiecznym, górskim zakrêcie�. Masz babo placek!
A to wszystko przez ujawnienie, jak polska rze�nia sprowadza chore by-
d³o przerabiaj¹c je na miêso, które nastêpnie trafia - co gorsze - na rynek
krajowy i na eksport. Có¿ dodaæ, Có¿ uj¹æ! Chyba tylko warto podkre-
�liæ, ¿e ubojnia zarabia³a na kilogramie �zdrowej� wo³owiny 30 groszy,
a �chorej� - a¿ 2 (dwa) z³ote. Za zdrow¹ krowê p³aci siê oko³o 2,5 tysi¹ca
z³, a za upad³¹ (nie nadaj¹c¹ siê na miêso) tylko 400-500 z³. W sumie to
kapitalizm, wiêc zawsze liczy siê zysk!!! Afera chyba jeszcze wiêksza ni¿
ASF. Mimo ¿e �szara strefa� stanowi tylko 0,1% polskie produkcji tego
miêsa!? Masz babo placek!
Ale siê por¹ba³o! Produkcja polskiego cukru jest a¿ o trzeci¹ czê�æ powy¿ej
krajowego spo¿ycia. Pad³ rekord Polski! W ostatniej kampanii wyprodu-
kowano a¿ 2,3 mln ton tego s³odkiego produktu (krajowe spo¿ycie - 1,7 mln
ton). Efekt - cena spad³a do 1272 z³ za tonê, czyli osi¹gnê³a poziom naj-
ni¿szy od dziesiêciu lat. Eksport wzrós³ o jedn¹ pi¹t¹, w tym do krajów
trzecich - prawie o 70% (498 tysiêcy ton). Tyle, ¿e �rednia cena do tych
krajów - a by³y nimi m.in.: Egipt, Izrael, Sri Lanka i Gruzja - by³a ni¿sza
o czwart¹ czê�æ ni¿ w UE (w poprzednich latach duzym klientem by³a
Rosja, gdy¿ embargo nie obejmuje cukru). Masz babo placek!

(ci¹g dalszy ze strony 4)
Mimo ¿e ju¿ w poprzedniej kadencji - jak twierdz¹ w Starostwie - prawie
w trzeciej czê�ci sprawowania tej w³adzy - ju¿ formalnie Starost¹ nie by³
(chocia¿ pobory pobiera³).

W sumie to cz³owiek o dwóch obliczach!
Pamiêtam, jak ten przybysz z £êczycy (i z Dolno�l¹skiego) konspirowa³
przeciwko mnie, jako prezesowi spó³dzielni mieszkaniowej. W bloko-
wych piwnicach! Mimo ¿e proponowa³em na te zebrania spóldzielcze �wie-
tlice. Ci wszyscy �nielegalni� wiedzieli tak¿e o tym, ¿e z racji choroby nie
bêdê dalej... prezesem. Ale nie! Wraz z ówczesnym pos³em potrzeba im
by³o spektakularnego i g³o�nego, �podziemnego sukcesu�. Mia³ dobre
nazwisko, wiêc wówczas uznano Krzysztofa Debicha za �polityczn¹ gwiazdê�.
By³ wiêc jego prezydencki romans z miastem Kutno, a nawet - startowa³
na �senatora�.
Prezydencki sta¿ zakoñczy³ siê blama¿em, gdy¿ wielu zarzuca³o mu pod-
pisanie ma³o korzystnej dla miasta umowy z Ma³¹ Lig¹ (za symboliczn¹
�z³otówkê�, na 99 lat). Jeszcze wiêkszy skandal odnotowano przy polsko-
duñskim placu zabaw. Na ostatniej jego Sesji Rady Miasta Kutna, chyba
nie by³o takiego, kto by zrozumia³ cokolwiek z jego koñcowej, be³kotliwej
przemowy. By³em wówczas znowu dziennikarzem i pomie�ci³em w ów-
czesnej gazecie, nieistniej¹cym ju¿ dawno �Kurierze Mazowieckim� g³o�ny
o nim artyku³, w którym �widzia³em� jego powrót do w³adzy. I za który
zosta³em publicznie wyca³owany przez... Adama Maciarewicza, na placu
Pi³sudskiego w Kutnie (sic!). Pó�niej pan Krzysztof Debich pe³ni³ dyrek-
torsk¹ funkcjê, jak to siê mówi³o �U Zasady�. Zrezygnowano z niego!?
Wygl¹da³o na to, ¿e nie nadawa³ siê do roli mened¿era. Dosta³ bodaj roczn¹
odprawê i podj¹³ inn¹ pracê. Formalnie - jak �æwierka³y kutnowskie
cukrówki� - kontrakt mened¿erski mia³a w tym czasie jego... ¿ona.
S¹dzê, ¿e to by³ ten prze³omowy moment jego ¿ycia, kiedy to poczu³ praw-
dziwy �smak pieni¹dza�!!! Pó�niej rodzina mia³a ju¿ podwójne dofinan-
sowanie: jego (raczej niskie) pobory prezesa i drugie - ze spó³ki Atu Press,
za wydawanie historycznych ksi¹¿ek, których koszty ponosi³a ARRK.
Czyli, zleca³ jej m¹¿, który pe³ni³ funkcjê prezesa oko³o 10 lat, a o której
to spó³ce niewielu do dzi� wie, ¿e jest to prawdziwy dziwol¹g, bo prywatna,
ale z mniejszo�ciowym udzia³em miasta Kutno i ma³ym - innych zak³a-
dów pracy...

¯yæ nie umieraæ, taka to by³a komfortowa sytuacja!
To wówczas pan Krzysztof zab³ysn¹³ negatywnie - ksi¹¿kowym plagiatem.
Chocia¿ winnym w S¹dzie Wojewódzkim w £odzi uznano - autora. Jednak
podsycane przez otoczenie ambicje Krzysztofa Debicha by³y coraz
silniejsze. A i on nie takie �drobne� sukcesy liczy³. Chyba jemu marzy³a
siê wiêksza s³awa! Móg³ ju¿ byæ starost¹ dwie kadencje wcze�niej, ale
zgubi³o go jego �ego�. Kontrahenci wyszli i ju¿ nie wrócili do sto³u rozmów.
Wreszcie �s³owo cia³em siê sta³o�... Zosta³ starost¹! Z perfidi¹ uznawa³
tylko tych, którzy zgodzili siê ³askawie mu podlegaæ. Swoich nagradza³
a¿ do przesady!!! Szasta³ pieniêdzmi, tyle ¿e nie swoimi! Do dzisiaj
powa¿ni prezesi kutnowskich firm �miej¹ siê z �obdarowania� poprzed-
niego prezesa kutnowskiego szpitala dwoma stanowiskami: dyrektora
naczelnego i d/s lecznictwa. �Humor z ksiê¿yca� - tak to pointuj¹:

Ja - w³adza - mogê wszystko!
Zachowywa³ sie nie jak starosta, ale co najmniej jak minister. By³y te¿
inne - co najmniej niezrozumia³e - dotycz¹ce g³ównie szpitala. Skutko-
wa³y one m.in. likwidacj¹ III odzia³u wewnêtrznego. By³y zmiany preze-
sów KSS, które od pocz¹tku budzi³y negatywne opinie. O tych sytuacjach
podawa³ Pañstwu w �P¯K� - KWD, którego - poza mn¹ - wrêcz z w�cie-
k³o�ci¹ nienawidzi³ by³y starosta. Uwik³a³ siê w niepotrzebne, s¹dowe
procesy zarówno z pracownikami Starostwa, jak i podleg³ych jednostek.
�le sprawowa³ funkcjê starosty, ale kutnowskie otoczenie nie chcia³o
innego.

Mam w³adzê - wiêc was urz¹dzê!
To powiedzenie odzwierciedla³o jego prawdziwe oblicze. By³ pewny swego!
Niepokornych �gnoi³� a¿ ponad granice przyzwoito�ci. Choæby nasz¹
gazetê. Przeznaczaj¹c �³askawie� 1,5% �rodków na media w 2018 r.,
a 246 z³otych w 2017 r.! A to by³y przecie¿ �rodki samorz¹dowe, a nie
prywatne. Wiêc, czy on i jego �dwór� odpowie za to przed prawem i spra-
wiedliwo�ci¹!?
Podporz¹dkowa³ sobie prawie wszystko. Nawet okoliczno�ciowe rocznice
szykowano pod jego drug¹ kadencjê - jako starosty. Na kutnowskiej uczelni
w ubieg³ym roku nominowano go do Senatu. Dziwnym zrz¹dzeniem losu
jego ¿ona uzyska³a spo³eczn¹, ale wielce znacz¹c¹ funkcjê - przewodni-
cz¹cej Ko³a Absolwentów �D¹browszczaka�. Ju¿ mu przypisywano
kolejny wybór. Nawet na pos³a; na wniosek (... red.).

Przekona³ siê on sam, jak brutalne jest ¿ycie.
Wygra³ wybory! Przegra³ stanowisko Starosty!
�M³odziutki� starosta pokona³ starego �lisa�.

�Usadzi³� pana Krzysztofa Debicha w opozycji. Ten (by³y jego szef) uru-
chomi³ swoje znajomo�ci i koneksje! Znowu siê nie uda³o! Tym razem
o�mieszy³ siê wycofaniem �ch³opców�, którym brak do�wiadczenia
i umiejêtno�ci urzêdniczych nie pozwoli³y dobrze sprawowaæ wysoko-
p³atnych stanowisk w Starostwie. Skompromitowa³ siê �wyskokami�
z by³ym ju¿ prezesem KSS. S³usznie - nowy starosta pozby³ siê i jego...
Mamy nowego prezesa KSS! I to w dodatku takiego, który po prawie
trzydziestu �nieudacznikach� po 2000 roku mo¿e powoli, powolutku
poprawiæ sytuacjê szpitala.

�M³odzik� pokona³ �oldboja� � ju¿ �dinozaura�.
Oby jednak nowy starosta pamiêta³ o tym, ¿e

W£ADZA UPUPIA!
Tego �wiadectwem jest - niestety - by³y starosta. Niech siê teraz schowa
w swojej �przechowalni�. I niech nie przyjdzie mu do g³owy g³upi
pomys³ �odegrania siê� na kimkolwiek!!!

Móg³ wysoko zaj�æ!
Niestety, udowodni³, ¿e jest zdolny prawie do wszystkiego. Ale przecie¿:

Dopóty dzban wodê nosi, póki ucho sie nie urwie.
Z szacunkiem dla wszystkich - a.s.

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Widziane z ³awy radnego miasta Kutna

O prymacie nocnej ustawy nad
dziennymi uchwałami…
Lutowa sesja Rady Miasta Kutna zapowiada³a siê emocjonuj¹co, a wszystko
za spraw¹ dwóch konkurencyjnych projektów uchwa³ w sprawie wyso-
ko�ci bonifikat za wieczyste u¿ytkowanie. Rêkawicê prezydentowi rzucili
radni PiS. Konkretnie w grê wchodzi³y okre�lenia warunków udzielenia
bonifikat i wysoko�ci stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej
op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³a-
sno�ci. Radni PiS zaproponowali bonifikatê (za wykup gruntów miasta
Kutna) w pierwszym roku, w którym nast¹pi³o przekszta³cenie na poziomie
95%, za� prezydent miasta przed³o¿y³ projekt ze stawk¹ 60%, tak¹ jak
ustalono dla gruntów w³asno�ci Skarbu Pañstwa.
Pod koniec stycznia Sejm RP przyj¹³ jednak ustawê, która zobowi¹zywa³a
wojewodów do wyrównywania stawek na gruntach skarbu pañstwa do
poziomu bonifikat z uchwa³ Rad Miast i Gmin. Wszystko po to, aby nie
tworzyæ tzw. równych i równiejszych, aby w jednym mie�cie nie by³o
rozbie¿no�ci stawek bonifikat pomiêdzy gruntami pañstwowymi i samo-
rz¹dowymi. Wówczas prezydent Kutna zaproponowa³ w uchwale now¹
stawkê... 95%, tak¹ jak¹ zaproponowali kilkana�cie dni wcze�niej radni
PiS. Kiedy na sesji radni Ewa Rzymkowska i Janusz Ko³odziejski podziê-
kowali za przyjêcie propozycji klubu radnych PiS, wiceprezydent Jacek
Boczkaja wypali³ z grubej rury! � �Dorabianie ideologii uwa¿am za lekkie
nadu¿ycie. Tak to jest, ¿e k³adziemy siê spaæ w innej rzeczywisto�ci,
a budzimy w innej�. Wiceprezydent nawi¹za³ w ten sposób do nocnego
terminu uchwalenia przez sejm ustawy daj¹cej Polakom korzystne
warunki przekszta³cenia tzw. wieczystej dzier¿awy we w³asno�æ. Przyczynê
podniesienia przez prezydenta miasta bonifikat z 60 do 95%, dostrzeg³
wiêc w �nocnej� zmianie ustawy. Swoj¹ drog¹ trudno uwierzyæ, aby kwota
bonifikaty 95% wybrana przez prezydenta by³a dzie³em przypadku, wszak¿e
móg³ wybraæ ka¿d¹ inn¹ stawkê procentow¹, a trafi³ w PiS-owskie 95!
Taki traf! Ale niech i tak bêdzie jak chce wiceprezydent! Tak wiêc dziêki
�nocnej� ustawie Sejmu RP w kieszeniach kutnian zostanie nawet 14
milionów z³otych. Pó�niej Rada Miasta zajê³a siê kolejnymi uchwa³ami.
Pierwsza dotyczy³a przeprowadzania konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami
Kutna. Bêdzie mo¿na z pomoc¹ Urzêdu Miasta na wniosek przewodni-
cz¹cego Rady, trzech radnych lub 200 mieszkañców Kutna zorganizowaæ
konsultacje w wa¿nych - dla miasta, osiedla czy grupy spo³ecznej - sprawach.
Rada wyrazi³a te¿ zgodê na sprzeda¿ lokali mieszkalnych w budynkach
wielomieszkaniowych. I tu zaczê³y siê problemy. Mimo ¿e uchwa³y pod-
jête zosta³y w blasku zimowego dnia okaza³y siê bublem. W pierwszej
zabrak³o ponad 4 paragrafów i uzasadnienia, za� w drugiej pominiêto 30
nieruchomo�ci. Po wtorkowej sesji, w pi¹tek trzeba by³o robiæ poprawkê
na sesji nadzwyczajnej. I w ten sposób okaza³o siê, ¿e nocna ustawa Sejmu
RP by³a lepsza od dziennych uchwa³ Rady Miasta Kutna.    Rafa³ Jo�wiak

Telewizyjnie
Kto jakie w telewizji kana³y ogl¹da,
to wy³¹cznie jego osobista sprawa.
Ten, kto nie ma zdecydowanych pogl¹dów,
niech nie liczy, ¿e ¿onglerka po kana³ach, to zabawa.

Nie ma w telewizji obiektywnej publicystyki.
Pacyfista nie spotka pokojowego jêzyka.
W ka¿dym kanale roi siê od polityki
i jest to dwubiegunowa, agresywna polityka.

Wszystkie stacje ujawnione pods³uchy komentuj¹.
Ró¿ne s¹ tego samego faktu oceny.
Dziennikarze i politycy odwrotne wnioski snuj¹.
W zale¿no�ci aktorami, jakiej politycznej s¹ sceny.

Ujawniony przy okazji Ubecki konfident
to dla jednych brzydki donosiciel sprzedajny.
Dla innych obywatel, któremu trafi³ siê incydent.
Kryszta³owej uczciwo�ci wzór wrêcz nadzwyczajny.

Bli�niacze wie¿e mia³y byæ w Warszawie budowane.
Austriak przy okazji projektu chcia³ siê wzbogaciæ.
Projekt dotycz¹cy Srebrnej zosta³ jednak zaniechany
i �projektantowi� nie ma kto teraz zap³aciæ.

Gor¹ca dyskusja w telewizji d³ugo trwa,
podobnie jak ta o zarobkach bankowych dyrektorek.
Lepiej poszukaæ kana³ów, na których muzyka gra.
Choæ i tam trafiæ siê mo¿e polityczny potworek.

Kazimierz Ci¹¿ela

Nie da rady wygraæ w Toto-Loto, bo tam szansa jedna na dobrze ponad 40
milionów. Jeszcze mniejsze szanse macie w Euro Jackpot. Ale mamy dla
was decyzje nie do odrzucenia: zostañ europos³em. Wówczas co miesi¹c
otrzymacie oko³o 7.700 euro (przez rok tworzy to kwotê circa 462.000 z³,
przez kadencjê to razy piêæ co oznacza, ¿e zarobimy - jak chyba dobrze
obliczy³em - �pi razy oko� 1.620.000 z³). Ale nie do�æ tego! Za ka¿dy
dzieñ posiedzenia otrzymacie ponad 200 euro, czyli ponad 800 z³!!! Do
tego dostaniecie 18 tysiêcy z³otych (miesiêcznie) na utrzymanie biura
i 74 tysi¹ce z³otych - na pensje dla pracowników. Przys³uguje ci równie¿
zwrot kosztów za s³u¿bowe (a jakie by³yby one) podró¿e. �Na odej�cie�,
na �otarcie ³ez� otrzymacie ponad 200 tysiêczn¹ odprawê. By³y eurode-
putowany, po ukoñczeniu 62 roku, otrzyma5.800 z³otych emerytury. I to
niezale¿nie od �wiadczeñ emerytalnych jakie uzyskasz w Polsce. ¯yæ, nie
umieraæ!     Jan Widz

JAK ZOSTAĆ MILIONEREM?

Obecna kadencja samorz¹du powiatowego nieuchronnie zbli¿a siê do stu
dni rz¹dów radnych PiS. Zarz¹d Powiatu, kierowany przez starostê
Daniela Kowalika, dokona³ zmian w Radzie Nadzorczej i zmieni³ prezesa
szpitala. Nowy prezes jest drogim fachowcem, jak poda³y media zarabia
oko³o 25 tysiêcy z³otych. Wcze�niej udanie kierowa³ szpitalem w £êczycy,
który cieszy siê dobr¹ renom¹. Niestety, poza zmianami personalnymi
Zarz¹d Powiatu nie przedstawi³ ¿adnego planu i terminów podjêcia dzia-
³añ naprawczych. S¹ one niezbêdne. Na pocz¹tku kadencji, w listopadzie
ubieg³ego roku, Zarz¹d Powiatu zapowiedzia³ wykonanie audytu szpitala.
Czekamy na audyt i bilans otwarcia oraz czekamy na konkretne dzia³ania
naprawcze. Poprzednia koalicja kierowana przez starostê Krzysztofa
Debicha rz¹dzi³a nieudolnie w latach 2014-2018 i zostawi³a szpital w op³a-
kanym stanie finansowym. Mniej wiêcej rok temu, przez poprzedni
Zarz¹d, zosta³y zaprezentowane za³o¿enia strategii ochrony zdrowia. Pro-
pozycje by³y nierealne i stanowi³y swoisty koncert ¿yczeñ. By³a równie¿
zapowied� stworzenia fundacji dzia³aj¹cej na rzecz szpitala. To czego nie
potrafi³y zrobiæ organy statutowe szpitala mia³a za³atwiaæ fundacja.
W tym czasie z powodu nieudolnych rz¹dów i b³êdnych decyzji szpital
popada³ w spiralê zad³u¿enia. Ówczesna w³adza pod kierownictwem
starosty Krzysztofa Debicha nie mia³a pomys³u na wyj�cie z zapa�ci
finansowej, ale mia³a zdolno�æ do tworzenia propagandy sukcesu. Dzisiaj
od¿ywa temat powo³ania fundacji. W grupie inicjatywnej znalaz³ siê opo-
zycyjny radny Jacek Sikora, który byæ mo¿e zosta³ do tej misji �oddelego-
wany� przez Krzysztofa Debicha - by³ego starostê, obecnie lidera opozycji.
W�ród inicjatorów jest jeszcze dwóch lekarzy. Wybrani samorz¹dowcy
zostali zaproszeni na spotkanie za³o¿ycielskie Fundacji �Wspieramy kutnowsk¹
medycynê�, zwo³ane na dzieñ 1 marca br. o godzinie 12:00 w Centrum
Muzyki, Teatru i Tañca w Kutnie. W zwi¹zku z tym, ¿e prowadzenie spraw
kutnowskiego szpitala ustawowo przypisane jest samorz¹dowi powiato-
wemu, czekamy na konkretne dzia³ania naprawcze Zarz¹du Powiatu
i Zarz¹du szpitala, gdy¿ dzia³ania opozycji kierowanej przez Krzysztofa
Debicha mog¹ mieæ wymiar bardziej propagandowy ni¿ praktyczny.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

STO DNI
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Jerzy Werwiñski urodzi³ siê 23 stycznia 1929 roku w Dobrzelinie,
w wielodzietnej rodzinie. By³ najstarszym dzieckiem piekarza Jana
i Anny Werwiñskich. Mia³ sze�cioro rodzeñstwa � trzech braci
i trzy siostry. Przed wojn¹ ukoñczy³ trzy oddzia³y w Szkole
Powszechnej w Grabowie. Jego naukê przerwa³a wojna. Aby
pomóc rodzicom anga¿owa³ siê do prac dorywczych. Do 1942 roku
pas³ krowy urzêdników w Dobrzelinie. 23 wrze�nia 1942 roku
musia³ zg³osiæ siê do Arbeitsamtu w ¯ychlinie jako Polak zdolny
do pracy. Mia³ wtedy 13 lat. Niemcy uznali, ¿e przesta³ ju¿ byæ
dzieckiem i zosta³ skierowany do pracy w gospodarstwie rolnym
przy cukrowni. Pracowa³ tam 16 miesiêcy, tj. rok i cztery miesi¹ce.
31 stycznia 1944 roku ponownie dosta³ wezwanie do Arbeitsamtu
w ¯ychlinie.  Zatem 1 lutego 1944 roku Jerzy Werwiñski stawi³
siê w po�redniaku.
�By³o nas tam oko³o 40 osób, przywie�li te¿ ludzi z Gostynina
i z G¹bina. Gdy wyszed³em rano z domu, tak do niego ju¿ nie
wróci³em. Niemcy zabrali mnie tak, jak sta³em. Jeszcze przed obia-
dem zostali�my przewiezieni na stacjê kolejow¹. Nie wiedzieli-
�my, dok¹d jedziemy. Niemcy zawie�li nas do Kutna i na peronie
prze³adowali do innego poci¹gu. Znów nie wiedzieli�my, dok¹d
jedziemy.�
Wraz z kilkudziesiêcioma osobami z ̄ ychlina, a potem wiêkszym
transportem z Kutna zosta³ wywieziony do pracy w g³¹b Rzeszy,
do Poznania. Tam piêtnastoletni Jerzy Werwiñski zosta³ skiero-
wany do pracy do fabryki AFA, w której by³y produkowane ró¿-
nego typu akumulatory, do ³odzi podwodnych, do samolotów
i samochodów, wszystko dla wojska.. Fabryka by³a usytuowana
obok dawnych zak³adów Cegielskiego na Wildzie, tj. w po³udniowej
dzielnicy (lewobrze¿nego) Poznania. Jak inni pracownicy mieszka³
w barakach na Dêbcu. Pracowa³ codziennie 11 godzin, od siód-
mej do siedemnastej, z pó³godzinn¹ przerw¹ na obiad w po³udnie.
¯ywno�æ na �niadania i kolacje by³ wydawana dwa razy w tygo-
dniu, w �rodê i w sobotê. Kto zjad³ wcze�niej � g³odowa³. Prze¿y³
straszliwy nalot dywanowy na Poznañ w czasie Wielkanocy 1944
roku. �Wy³y syreny, wali³y z góry bomby, z ziemi bi³a artyleria,
by³a okopana za Dêbcem. Jeszcze cztery dni byli�my g³usi od tego
huku. W jasny dzieñ zrobi³a siê nagle noc, wróble ucieka³y w krzaki.
Potem wszystko wokó³ zaczê³o siê paliæ�.
Jerzy Werwiñski bardzo têskni³ za domem, zw³aszcza za matk¹.
Prosi³ o przepustkê, ale jej nie dosta³. Postanowi³ zatem uciec
i wróciæ do ¯ychlina. Niemcy jednak szybko siê zorientowali, ¿e
Jerzy Werwiñski nie zg³osi³ siê do pracy i uruchomili po�cig za
nim. Jego ucieczka zosta³a uniemo¿liwiona podczas podró¿y: na
odcinku Ko³o � K³odawa by³a kontrola, a on mia³ bilet, ale nie
mia³ przepustki. Zosta³ aresztowany, pobity i mia³ byæ odwieziony
do Kutna na gestapo. Jednak uda³o mu siê uciec w trakcie jazdy.
Jednak Niemcy nie odpu�cili. Dotar³ do Dobrzelina, gdzie ukrywa³
siê, pobili matkê, wiêc musia³ siê ujawniæ. Zosta³ odwieziony na
gestapo do Kutna. Tam zosta³ ponownie pobity i przetrzymywany
przez 10 dni, a nastêpnie odwieziony do straszliwego miejsca �
do Radogoszcza, gdzie by³o mêskie Rozszerzone Wiêzienie Poli-
cyjne. Do tego do straszliwego wiêzienia w Radogoszczu pod
£odzi¹ zosta³ skierowany Jerzy Werwiñski. �Tam chodz¹ ¿ywe
trupy� � takie by³o pierwsze wra¿enie. By³o bicie, g³ód i zimno,
a nad wiê�niami znêcano siê fizycznie � ¿abki, czo³ganie, marsze...
Pan Jerzy jest obecnie ostatnim ¿yj¹cym wiê�niem Radogoszcza.
Radogoszcz to tak¿e miejsce najwiêkszej niemieckiej zbrodni
wojennej, dokonanej na obszarze Polski pomiêdzy Bugiem a Odr¹
w koñcowym okresie okupacji niemieckiej:  w styczniu 1945 roku
Niemcy spalili g³ówny budynek wiêzienny wraz z wiê�niami
w liczbie oko³o 1500 mê¿czyzn. Na szczê�cie dla niego kilka mie-
siêcy wcze�niej zosta³ skierowany do obozu pracy na Sikawie.
Mia³ tam numer 1714.
�Na Sikawie budzili�my siê o 4 rano i ca³e dnie przebywali�my na
powietrzu, na du¿ym podwórzu skakali�my ¿abki, czo³gali�my siê,
chodzili�my, nie jak w wiêzieniu, tylko jak w wojsku. Byli tacy,
którzy policzyli, ile dziennie chodzili�my do obiadu, to by³o kilka-
dziesi¹t kilometrów, a jak nas potrzebowali do pracy, to po prostu

NIECODZIENNY JUBILEUSZ
brali. Te¿ kiedy� by³em wziêty do pracy, kopali�my bunkry na
terenie po getcie ¿ydowskim w £odzi, czterdziestu nas jecha³o,
gestapowiec z nami, a na miejscu pilnowa³ nas Wermacht. To, co
prze¿y³em, to jedno, a to, co widzia³em, to drugie, nie wiem czy
nie jeszcze to gorsze jest dla cz³owieka. Straszne rzeczy widzia³em�.
30 pa�dziernika 1944 roku zabrano Jerzego Werwiñskiego wraz
z 200 innymi wiê�niami do hali na Kaliskiej, stamt¹d Niemcy
wywozili wiê�niów do pracy na okopy. Trafi³ do wsi Parski, miêdzy
£êczyc¹ a Poddêbicami. Tam wiê�niowie  pracowali przy kopaniu
rowów i bunkrów. Warunki by³y tragiczne: spali w stodole
siedz¹c, nie myli siê ponad miesi¹c, nie mieli ciep³ego ubrania ani
butów. Pod koniec listopada, wraz z koleg¹ z ¯ychlina Ignacym
�niecikowskim postanowili uciec. Ruszyli o szóstej rano, szli 12
godzin bez przerwy, boso. Pó�niej Jerzy Werwiñski ukrywa³ siê
w domu, gdy¿ w s¹siedztwie mieszka³ folksdojcz i móg³ go zade-
nuncjowaæ.
�Wszed³em do domu, matka mnie z³apa³a, ojciec by³ piekarzem,
wiêc by³ jeszcze w domu, wszed³em go³y do mieszkania, bo te ³achy
z wszami zostawi³em i ojciec spali³. Moja pielgrzymka przez
Radogoszcz, przez to piek³o dobieg³a koñca, wszystko dziêki temu,
¿e nas w sierpniu na Sikawê przewie�li, bo tak nie wiem, czy by³-
bym tu teraz z wami�.
Ukrywa³ siê w domu 6 tygodni, do wyzwolenia. Po wojnie Jerzy
Werwiñski wróci³ do nauki, ale skoñczy³ tylko siedem klas. By³a
to nauka przyspieszona, dwie klasy w jeden rok. By³ najstarszy,
chcia³ pomóc rodzicom, wiêc poszed³ do pracy w Zak³adach im.
Wilhelma Piecka, pó�niejszych Zak³adach EMIT. Nie mia³ wy-
kszta³cenia, by³ zatrudniony jako pracownik fizyczny. Tam pracowa³
do czasu pój�cia do wojska, po którym powróci³ do ¯ychlina.

� � �
Mimo dostojnego wieku Jerzy Werwiñski jest nadal sprawny
i udziela siê spo³ecznie. Dzia³a w ko³ach seniora: zak³adowym
i osiedlowym oraz jest bardzo aktywnym cz³onkiem Towarzystwa
Mi³o�ników Historii ̄ ychlina, prawie od pocz¹tku jego dzia³alno�ci.

PS. Na zdjêciu pani Maria Rybicka, córka Mariana Nowickiego,
dowódcy ruchu oporu na terenie ¯ychlina, aresztowanego 28 stycznia
1942 r. zamordowanego w katowni gestapo w Kutnie 6 lutego
1942 roku. Zw³oki Mariana Nowickiego zosta³y dodatkowo
zniewa¿one i poddane pokazowej sekcji, a zdjêcia umieszczone
w tzw. �Albumie gestapowca Schmidta�.

Wystêpowa³ w plenerowych inscenizacjach historycznych: jako
lekarz wojskowy w �Szpitalu polowym w Dobrzelinie� (2014),
jako wujek Krzymuski w �Pamiêci Katynia� (2015), dziecko wojny
w �Wysiedleniach ¯ychlina� (2016), stary i do�wiadczony woj,
ucz¹cy m³odych w �Krzy¿acy w ¯ychlinie� (2017) i jako radny
samorz¹du ¯ychlina w ostatniej inscenizacji �Walka o zachowanie
polsko�ci podczas zaborów� (2018). Uczestniczy³ w kolejnych
edycjach imprezy plenerowej �Wianki Dworskie�,  w kwestach
na ratowanie pomników, w kolejnych Grach miejskich i innych
pracach TMH¯. Wielokrotnie by³ zapraszany na spotkania do szkó³,
kó³ seniora, Mos-u na spotkania z ¿ywym �wiadkiem historii. By³
równie¿ go�ciem Muzeum Regionalnego w Kutnie, za� ostatnio
odwiedzili go pracownicy Muzeum Tradycji Niepodleg³o�ciowych
w £odzi, by nagraæ o nim film. Dlatego powtórzê w zakoñczeniu:
pomimo prze¿ytego koszmaru wojny i wielu trudno�ci ¿yciowych
pan Jerzy jest cz³owiekiem pogodnym, otwartym na ludzi i ¿ycie.

Prezes Towarzystwa Mi³o�ników Historii ¯ychlina
Anna Maria Wrzesiñska

To cz³owiek pe³ni¹cy najd³u¿ej funkcjê wiceprezesa d/s technicznych RSM
�Pionier� w Kutnie (od 1 pa�dziernika 1970 r. do 21 marca 1990 r.).
O swojej pracy tak pisa³ w roku 1988 (XXX-lecie Spó³dzielni):
�Z racji mojej funkcji zajmujê siê m.in. technicznymi problemami utrzy-
mania zasobów. Licz¹ one aktualnie ju¿ ponad 7500 mieszkañ, a prawie
70% mieszkañ w mie�cie z centralnym ogrzewaniem, to zasoby �PIONIERA�.
Rocznie wykonujemy tylko samych remontów na 240 mln zl, a o skali tych
problemów �wiadczy, ¿e sk³ada siê na to kilkana�cie tysiêcy zleceñ - od
najdrobniejszych, zwi¹zanych z wymian¹ bezpieczników, do malowania
elewacji ca³ego budynku, czy modernizacji stropodachów.
Aktualnie funkcjonuj¹ cztery jednostki wykonawstwa w³asnego. Zak³ad
Budowlano-Remontowy zlokalizowany przy ul. H. Sawickiej, który reali-
zuje roboty remontowo-modernizacyjne na terenie ca³ej Spó³dzielni. Dwa
zespo³y konserwacyjne podporz¹dkowane s¹ bezpo�rednio administracji
na osiedlu �Grunwald� i na osiedlu ��ródmie�cie�. Trzeci zespó³ insta-
lacyjno-ciep³owniczy zlokalizowany jest na zapleczu kot³owni osiedlowej
przy ul. Staszica. Do zadañ tego zespo³u nale¿y utrzymanie w nale¿ytym
stanie technicznym wszystkich urz¹dzeñ i instalacji. Przy zespole tym zor-
ganizowane jest pogotowie techniczne do obs³ugi zasobów w godzinach
popo³udniowych i w dni wolne od pracy.
Poza remontami od szeregu lat wykonawstwo w³asne Spó³dzielni czynnie
uczestniczy w budowie obiektów, czy okre�lonych robót na rzecz miasta.
Rozpoczêto w 1974 roku od budowy bazy konserwacyjno-remontowej,
gdzie obecnie ma swoj¹ siedzibê Zak³ad Budowlano-Remontowy i znaj-
duj¹ siê magazyny g³ówne Spó³dzielni. W 1982 r. przekazano do u¿ytku
¿³obek na osiedlu Grunwald I, wybudowany przez w³asny Zak³ad Budow-
lano-Remontowy. W roku bie¿¹cym na tym samym osiedlu przekazano do
u¿ytku �Dom Dziennego Pobytu�. Walnie przyczyniamy siê do koñcowego
wygl¹du wszystkich osiedli mieszkaniowych, gdy¿ ich zagospodarowania
w zieleñ i place zabaw wykonywane s¹ przez s³u¿by remontowo-konser-
wacyjne Spó³dzielni. Zajêli�my siê równie¿ usuwaniem wad technologicznych
powsta³ych z tytu³u przemarzania �cian szczytowych w budownictwie wiel-
kop³ytowym. W ostatnim okresie wybudowali�my kilkadziesi¹t gara¿y,
z których czê�æ zosta³a zagospodarowana dla potrzeb w³asnego zaplecza,
a wiêkszo�æ przeznaczona dla cz³onków Spó³dzielni.
W potocznej opinii skomplikowana jest sytuacja w ogrzewaniu mieszkañ.
Faktycznie system ogrzewczy jest do�æ z³o¿ony, a organizacja s³u¿b cie-
p³owniczych zró¿nicowana. G³ównym dostawc¹ ciep³a do spó³dzielczych
zasobów jest Zak³ad Energetyki Cieplnej. Ponadto dostawc¹ ciep³a do
naszych mieszkañ s¹ takie zak³ady pracy jak: Zak³ady Metalurgiczne,
Kutnowskie Zak³ady Farmaceutyczne �Polfa� i Fabryka Maszyn Rolniczych
�Kraj�. We w³asnej eksploatacji posiadamy kot³owniê osiedlow¹ zlokali-
zowan¹ na osiedlu XX-lecia PRL. Kot³ownia ta ogrzewa 39 budynków
mieszkalnych, dwie szko³y oraz kilka obiektów u¿yteczno�ci publicznej.�
Od 21 marca 1990 r. do 8 grudnia by³ cz³onkiem o�mioosobowego Zarz¹du
kutnowskiej Spó³dzielni. Jak s³usznie rodzina poda³a w nekrologu �by³
cz³owiekiem wra¿liwym na ludzk¹ krzywdê�. Pracowali�my razem w Spó³-
dzielni Mieszkaniowej w latach 1973-1990. Pamiêtam jeszcze dobrze, jak
w latach osiemdziesi¹tych namawia³em Go na studia w SGPiS w Warszawie,
które ukoñczy³ w trybie studiów zaocznych w wieku ponad 40 lat! Godne
podziwu! To by³ oddany i zaanga¿owany SPÓ£DZIELCA. By³em zasko-
czony, ¿e by³ tak¿e wielkim fanem �P¯K�, które ostatnio dostarczali�my
do jego domu. Zmar³, po ciê¿kiej chorobie, w wieku 83 lat.

CZE�Æ JEGO PAMIÊCI!
Andrzej Stelmaszewski z Rodzin¹

Z ¿a³obnej karty

Zmarł ŚP.
HENRYK GRZELAK

�II Rzeczpospolita - od powstania do upadku� - pod takim has³em
wystartowa³a V. edycja Festiwalu Historycznego �Tradycja i Pamiêæ�.
Konkurs wiedzy jest adresowany do szkó³ ponadgimnazjalnych oraz klas
7, 8 i oddzia³ów gimnazjalnych szkó³ podstawowych. Celem jest popu-
laryzacja historii w�ród m³odzie¿y.
Rywalizacja cieszy siê du¿ym zainteresowaniem w naszym powiecie,
a kutnianie maj¹ na koncie wiele sukcesów. Miniony rok by³ pod tym
wzglêdem rekordowy: w wielkim finale spo�ród siedmiu przedstawi-
cieli województwa ³ódzkiego, a¿ trzech broni³o barw kutnowskich szkó³:
ZS nr 1 i ZS nr 3. Najlepiej spisa³ siê Rafa³ Kanas, reprezentant placówki
im. W³adys³awa Grabskiego, który wywalczy³ wicemistrzostwo woje-
wództwa.
W�ród tegorocznych zagadnieñ, obejmuj¹cych okres miêdzywojenny,
tradycyjnie nie zabraknie tematów zwi¹zanych z regionem, np. Bitwa
pod Kutnem, czy losy 37. £êczyckiego Pu³ku Piechoty.
Zg³oszenia (szko³y ponadgimnazjalne) nale¿y przesy³aæ na adres
maciej.mroczynski@tlen.pl do koñca lutego, natomiast prezentacje mul-
timedialne (uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów) do 15 marca
(festiwal@kosmazlotowski.eu).
Konkurs ma zasiêg miêdzywojewódzki. Organizatorem jest Stowarzy-
szenie �Tradycja i Pamiêæ�. Zmaganiom patronuj¹ m.in.: Grzegorz Schreiber,
Marsza³ek Województwa £ódzkiego oraz Grzegorz Wierzchowski, £ódzki
Kurator O�wiaty. Bli¿sze informacje tel. 500-002-076.

A to ciekawe...
� W powiecie kutnowskim na 31 grudnia 2018 r. by³o zarejestrowanych
113.089 pojazdów, w tym: 66.513 samochodów osobowych, 9.691 ci¹-
gników rolniczych, 9.590 samochodów ciê¿arowych i 6.524 motocykle.
� Cukiernia Wasiaków przy ul. Królewskiej w Kutnie znalaz³a siê w�ród
40 kawiarni w polskim wydaniu Gault Q Milau (drugim po Michelin prze-
wodniku kulinarnym w �wiecie). Liczy ona ju¿ 35 lat!

Czy kutnowskie szkoły powtórzą
ubiegłoroczny sukces?
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SPORTOWE PRZE¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

(Hotel Awis), niezale¿ne wej�cie.
Tel. 509-302-316
Wynajmê gabinety lekarskie
w Kutnie przy ul. M.C. Sk³odow-
skiej 46. Tel. 510-991-497
Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
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 nieruchomo�æ z dzia³k¹
o pow. 2000 m2 w Kutnie, ul. Krzy-
wa 93. Tel. 515-122-731
Sprzedam dzia³ki budowlane od
1000 m2 do 1450 m2 (odga³êzienie
od ul. ¯niwnej), kanalizacja
i woda w granicach dzia³ek. Tel.
601-760-860
Sprzedam gara¿ murowany w ci¹gu
gara¿y - Warszawskie Przedmie�cie
(ko³o myjni samochodowej), cena
39 tys. Tel. 504-671-345
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1328 m2, nowe osiedle Raciborów.
Tel. 501-516-275
Sprzedam 2 ha w Leszczynku. Tel.
605-830-684
Sprzedam lub wynajmê kiosk nr 1

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Wynajmê mieszkanie w centrum
Gostynina 70 m2, wysoki standard
(mo¿na zaadaptowaæ na sklep,
gabinet lekarski, kancelariê). Tel.
602-528-813
Sprzedam dom pow. u¿yt. 80 m2,
pow. dzia³ki 1600 m2. Kolonia
Pobórz k/Oporowa. Budynek
gosp. Tel. 721-267-619
Sprzedam dzia³kê 380 m2. Tel.
505-870-487
Kupiê dzia³kê na ROD �S³onecz-
ko�. Tel. 693-617-007
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
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej

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 nowy dom, halê maga-
zynow¹ na dzia³ce 1920 m2 przy
ul. Grunwaldzkiej. Tel 607-658-165

Sprzedam dzia³ki przy ul. Poraziñ-
skiej (okolice ul. Graniczna) 600-
1100 m2 uzbrojone (woda, energia
el., gaz 2019) teren czê�ciowo
skanalizowany. Tel. 665-016-033
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Kurki, koguty
odchowane

oraz kaczko-gêsi,
perlice zamawiaæ

Sójki - Parcel
telefon:

(24) 252-11-34

Kurki, koguty
odchowane

oraz kaczko-gêsi
zamawiaæ

D¹browice rynek
telefon:

783-426-160

� zaburzenia hormonalne
  u mê¿czyzn,
� niep³odno�æ,
� zaburzenia metaboliczne,
� zaburzenia potencji
SZPITAL SPECJALISTA
Kutno, ul. 29 listopada 37

www.szpitalspecjalista.pl
24 253-13-00,  253-13-33

NOWA PORADNIA
ANDROLOGICZNA

Wynajmê lokal w centrum Kutna,
przy ul. Warszawskie Przedmie-
�cie. Mo¿liwo�æ najmu z wypo-
sa¿eniem (zak³ad fryzjerski) Tel.
609-593-263, po 17:00

na placu handlowym �Manhattan�
przy ulicy Podrzecznej. Tel. 694-
422-508
Odst¹piê podwójny plac na cmen-
tarzu - dobra lokalizacja. Tel. 607-
296-022
Odst¹piê miejsce na Cmentarzu
Parafialnym w Kutnie. Tel. 692-
940-348
Sprzedam dom, dzia³ka 3200 m2

w Wierzbiu lub zamieniê na bloki.
Tel. 533-889-309
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 1 ha ziemi rolnej i 0,86 ha
pod zabudowê. Nowa Wie�
k/Kutna. Tel. 605-538-934
Sprzedam  dzia³kê budowlan¹
1098 m2. Kutno Jesienna. Tel. 692-
090-034
Sprzedam dzia³kê 240 m2 �Z³ota
Ró¿a� z domkiem Tel. 24 254-29-62
Sprzedam  dzia³kê budowlan¹
2300 m2 lub mniejsze przy ul. Ko-
nopnickiej. Tel. 660-794-274
Sprzedam dzia³kê 2000 m2 z domem
podpiwniczonym o pow. 120 m2

plus budynki gospodarcze. Okolice
parku Wiosny Ludów, ul. Krzywa.
Tel. 515-122-731
Sprzedam dzia³ki rolne i ³¹ki przy
trasie Wa³y � M³ogoszyn. Tel. 603-
036-582
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 rekreacyjn¹ nr 21,
342 m2 ogrody �Meliorant�, ul.
Wodna. Tel. 721-123-271
Sprzedam dzia³kê w ROD �Wzgórze�,
ul. Graniczna. Tel. 24 253-37-45
Sprzedam dzia³kê 380 m2. Ogro-
dzona z altan¹ (pr¹d i woda). ROD
Kutno� Azory. Tel. 506-950-717
Wynajmê lokal handlowo-us³ugo-
wy o pow. 15 m2 w Kutnie ul. Kró-
lewska 13, wej�cie z ulicy, wszystkie
media. Tel. 607-636-282
Sprzedam dom o pow. 160 m2,
dzia³ka 900 m2 (osiedle obok Lidla).
Tel. 507-707-409
Sprzedam u¿ywany piec olejowy
Buderus Logano GM5 ze zbiorni-
kiem 1600 l. Tel. 507-707-409
Sprzedam tanio jesion do kominka
w balu. Tel. 604-140-241
Zatrudniê do opieki nad osob¹
starsz¹, mo¿liwo�æ sta³ego zamiesz-
kania. Tel. 664-184-444

Misj¹ Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji w Kutnie od pocz¹tku jego
istnienia jest stwarzanie mo¿liwo�ci, mieszkañcom naszego miasta,
zagospodarowania czasu wolnego poprzez aktywny wypoczynek. Dzia-
³ania tego O�rodka polegaj¹ na propagowaniu stylu ¿ycia, opartego na
rado�ci z uprawiania sportu oraz integracji �rodowiska lokalnego.
Prowadzona polityka ma na celu stworzenie nowoczesnej bazy sportowo-
rekreacyjno-wypoczynkowej z bezpiecznym i atrakcyjnym kompleksem
obiektów i urz¹dzeñ. Misjê tê MOSiR-u realizuje poprzez:
- udostêpnianie, utrzymywanie i rozbudowê infrastruktury rekreacyjno-
sportowej,
- wdra¿anie atrakcyjnej i kompleksowej oferty maj¹cej na celu organizo-
wanie wypoczynku po szkole, pracy i w weekendy,
- efektywne i zgodne z procedurami oraz wymogami prawnymi zarz¹dzanie
powierzonymi obiektami i urz¹dzeniami,
- tworzenie nowych trendów ruchowych w sferze kultury fizycznej,
kieruj¹c siê potrzebami mieszkañców,
- wspieranie dzia³alno�ci klubów sportowych, stowarzyszeñ kultury
fizycznej, placówek o�wiatowych i innych organizacji prowadz¹cych
podobn¹ dzia³alno�æ poprzez udostêpnianie bazy i organizacjê imprez
sportowych,
- zwiêkszanie �wiadomo�ci mieszkañców w zakresie aktywno�ci fizycznej
³¹cz¹c j¹ z tradycj¹, kultur¹, stylem ¿ycia i wiedz¹.
Pierwszymi znacz¹cymi imprezami organizowanymi przez MOSiR by³y:
Mityng �O Ró¿ê Kutna� w ramach Lekkoatletycznego Pucharu Polski,
Amatorskie ligi, Mistrzostwa Kutna i Powiatu w tenisie sto³owym.

Pierwsi pracownicy Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji w Kutnie,
z których wiêkszo�æ pracuje do dzisiaj, to: Pawe³ �lêzak - dyrektor MOSiR,
Agnieszka Jaroszczak - zastêpca dyrektora, Gra¿yna Stemplewska - ksiê-
gowa, Maria Wojtalik - pracownik obs³ugi, Dariusz Jaroszczak - pracownik
obs³ugi, Mieczys³aw Sztonderski � konserwator. Obecnie z MOSiR wspó³-
pracuje w ró¿nej formie 91 osób.        /J.M.P./

- Lodowisko Miejskie - 2007 r.,

- Aquapark Kutno � 2012 r.,

- Orlik � 2012 r.

W pó�niejszych latach do³¹czy³y takie obiekty jak:

Basen Miejski.

Kryminalne 2018
Do krajowej Mapy Zagro¿eñ 2891
(potwierdzono 40%), spo¿ycie alko-
holu w miejscu niedozwolonym
- 1062, nieprawid³owe parkowanie
- 459, przekroczenie prêdko�ci
przez kierowców - 380, brak odpo-
wiedniej infrastruktury - 312 zg³o-
szeñ, 1900 przestêpstw (75% ich
wykrywalno�ci). Odnotowano
ponad 10,3 interwencji (�rednio 29
na dobê). By³o o 3 ofiary �miertelne
w wypadkach drogowych ni¿ rok
wcze�niej. W 2018 roku zg³oszono
158 kradzie¿y z w³amaniem. Wzros³a
ich wykrywalno�æ do 33% (z 31%
w 2017 r.). Kutnowscy policjanci
zabezpieczyli ponad 175 tysiêcy
sztuk papierosów, 106 kg tytoniu
i 53 litry alkoholu.
Z wyst¹pienia podinspektora
Krzysztofa Szymañskiego, komen-
danta powiatowego Policji w Kutnie

Podsumowanie
roku 2018
W dniu 4 lutego 2019 roku, podczas
odprawy rocznej w Komendzie
Powiatowej Policji w Kutnie, pod-
sumowano 2018 rok. W odprawie
wziêli udzia³ policjanci oraz zapro-
szeni go�cie. Na tym spotkaniu
obecny by³ Zastêpca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w £odzi
W³odzimierz Kalinowski. Obok
Zastêpcy Komendanta Wojewódz-
kiego Policji wziêli udzia³ tak¿e:
pose³ na Sejm RP Tadeusz Wozniak,
Robert Bary³a, cz³onek Zarz¹du

Województwa ³ódzkiego, Prokura-
tor Rejonowy w Kutnie Piotr
Helman, Prezydent Miasta Kutno
Zbigniew Burzyñski, Komendant
Stra¿y Po¿arnej bryg. Marek Mysz-
kowski, Komendant Stra¿y Miejskiej
Ryszard Wilanowski, Komendant
Stra¿y Ochrony Kolei Krzysztof
Podlasiak oraz przedstawiciele
Urzêdów Gmin. W minionym roku
na terenie powiatu kutnowskiego
stwierdzono ogó³em 1894 prze-
stêpstw, a wykrywalno�æ ogólna
kszta³towa³a siê na poziomie
75,78%. Podczas odprawy podsu-
mowano równie¿ roczne funkcjo-
nowanie Krajowej Mapy Zagro¿eñ
Bezpieczeñstwa. W 2018 roku
w powiecie kutnowskim wp³ynê³o
za po�rednictwem KMZB 2891
zg³oszeñ, z czego 1154 zg³oszeñ
okaza³o siê potwierdzonych. Prawie
15,5% zg³oszeñ zosta³o wyelimino-
wanych. Podczas odprawy Komen-
dant Powiatowy Policji w Kutnie
podkre�li³, i¿ poziom zaufania spo-
³ecznego jest najwiêksz¹ nagrod¹
i satysfakcj¹ bowiem 89% Polaków
uwa¿a, ¿e Polska jest krajem bez-
piecznym, 74% Polaków ocenia
pozytywnie pracê Policji. Komen-
dant Powiatowy Policji w Kutnie
podinsp. Krzysztof Szymañski
zwróci³ uwagê równie¿ na wiele
inicjatyw podejmowanych w 2018
roku przez kutnowsk¹ policjê
w zakresie dzia³añ profilaktyki
spo³ecznej i zapewni³, ¿e bêd¹ one
kontynuowane w 2019 r. Zwróci³

uwagê na wiele pozytywnych
postaw naszych policjantów poza
s³u¿b¹, które przyczyni³y siê do
ratowania ludzkiego ¿ycia czy zatrzy-
mania sprawców przestêpstw.

Temat bezpieczeñstwo
Od pocz¹tku lutego policjanci
z kutnowskiej komendy prowadz¹
cykl spotkañ dotycz¹cych bezpie-
czeñstwa podczas ferii zimowych.
Funkcjonariusze odwiedzaj¹ za-
równo dzieci w przedszkolach jak
i m³odzie¿ w szko³ach. Policjanci
w ramach prowadzonych dzia³añ
,,Bezpieczne ferie� przypominaj¹
dzieciom podstawowe zasady
bezpieczeñstwa, którymi powinni
kierowaæ siê, by cali i zdrowi
powrócili do szkolnych zajêæ.
G³ównym tematem spotkañ jest
bezpieczeñstwo podczas uprawiania
sportów zimowych oraz zabaw na
�wie¿ym powietrzu. Dzielnicowi
poruszaj¹ tak¿e temat bezpieczeñ-
stwa w miejscu zamieszkania oraz
na drogach. Nie zabrak³o równie¿
rozmów na temat obowi¹zku nosze-
nia odblasków po zmroku poza
obszarem zabudowanym. Spotkania
ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem
uczniów. Dzieci chêtnie s³uchaj¹
porad, uczestnicz¹ w rozmowie
oraz z zaanga¿owaniem udzielaj¹
odpowiedzi na zadawane przez
mundurowych pytania.

Horror
Policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Kutnie i Komisariatu

w Kro�niewicach zatrzymali dwóch
mê¿czyzn w wieku 20 i 38 lat. S¹
oni podejrzani o pobicie, do którego
dosz³o 10 lutego 2019 roku na
terenie miejscowo�ci D¹browice.
Jak wynika z zebranego materia³u
dowodowego 21- letni mieszkaniec
gminy Kro�niewice wyszed³ z domu
aby pobiegaæ. Zosta³ zaatakowany
przez 20-latka, który bez powodu
zacisn¹³ piê�ci i przyj¹³ postawê
wskazuj¹c¹ na to, ¿e zamierza
zaatakowaæ pokrzywdzonego, a na-
stêpnie wyj¹³ z kieszeni nó¿ przy-
pominaj¹cy scyzoryk i wyci¹gn¹³
ostrze. Napastnik grozi³ 21-letniemu
mieszkañcowi powiatu kutnow-
skiemu, ¿e go zabije. Na miejsce
zdarzenia przyby³ 38-letni ojciec
20-latka oraz ojciec i brat 21-latka.
38-letni mê¿czyzna mia³ ze sob¹
przedmiot przypominaj¹cy pa³kê,
na której zamontowane by³o ostrze.
20-latek i jego ojciec zaczêli ata-
kowaæ 21-latka oraz jego najbli¿-
szych. Mê¿czy�ni zostali zatrzymani
w policyjnym areszcie. Us³yszeli
zarzuty dotycz¹ce udzia³u w pobi-
ciu z u¿yciem no¿a. M³odszy
z mê¿czyzn podejrzany jest tak¿e
o usi³owanie zabójstwa i kierowanie
gró�b karalnych. Grozi mu kara
nawet do¿ywotniego pozbawienia
wolno�ci. Jego ojcu natomiast grozi
kara pozbawienia wolno�ci w wy-
miarze do lat 8. Prokuratura Rejo-
nowa w £êczycy wyst¹pi³a do s¹du
z wnioskiem o tymczasowe aresz-
towanie obu podejrzanych.

DID¯EJ - bale, wesela,
imprezy okoliczno�ciowe.

Tel. 609-107-203
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Szybownictwo

Lekkoatletyka

DOBRE WYNIKI “9”
W £odzi i Aleksandrowie £ódzkim odby³y siê dwudniowe Halowe
Mistrzostwa Województwa M³odzików w Lekkiej Atletyce (roczniki 2005/
2004) i mityngi dla pozosta³ych kategorii wiekowych. W hali Rudzkiego
Klubu Sportowego rozegrano konkurencje biegowe i skokowe, natomiast
w hali Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego �Aleksandrów� pchniêcie
kul¹. Ponownie bohaterem kutnowskich lekkoatletów zosta³ junior m³odszy
(rocznik 2002/2003) Filip Góreczny, który w swojej koronnej konkurencji
pchniêcia kul¹ (5 kg) ustanowi³ rekord ¿yciowy, osi¹gaj¹c wynik 13,92 m.
Wynik ten zapewni³ Filipowi drugie miejsce w mityngu i przepustkê na
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów M³odszych w Toruniu,
które odby³y siê w terminie 8-10 lutego b.r.. Dzieñ wcze�niej kutnowski
kulomiot biega³ 60 m, �ocieraj¹c� siê wynikiem 8,09 s o swój rekord
¿yciowy (8,03 s).
- Sta³a progresja wyników Filipa w tegorocznych startach halowych,
doprowadzi³a go do startu w imprezie mistrzowskiej i do miejsca w �cis³ej
czo³ówce krajowej w swoim roczniku. Jest to efekt systematycznej i ciê¿kiej
pracy naszego zawodnika, który mo¿e byæ wzorem dla swoich m³odszych
kole¿anek i kolegów � podsumowa³ start swojego wychowanka trener
�Dziewi¹tki� Jacek Kud³a.
Dobre wyniki uzyskali dwaj inni lekkoatleci UKS, którzy za tydzieñ tak¿e
wystartuj¹ w mistrzostwach Polski: junior (roczniki 2000/2001) B³a¿ej
Wilanowski, który w biegu na 1000 m uzyska³ czas 2.49,26 min. i bêdzie
reprezentowa³ kutnowski klub w biegu na 3000 m; junior m³odszy Cezary
Szymañski, który dystans 60 m przebieg³ w czasie 7,73 s i 300 m w czasie
39,32 s (halowy rekord ¿yciowy zawodnika). Czarek wystartuje w Toruniu
na dystansie 200 m. Najlepsze wyniki w�ród m³odzików w Mistrzostwach
Województwa w Lekkiej Atletyce uzyskali: Przemys³aw Gajewski 9 miej-
sce w pchniêciu kul¹ (5 kg) z wynikiem 9,38 m i 8,24 s w biegu na 60 m;
Julia Tuliñska � 9 miejsce w biegu na 300 m z wynikiem 47,71 (debiut
zawodniczki na tym dystansie). Pozosta³e dobre wyniki kutnowskich m³o-
dzików: Kornel Grzelak � 8,65 m w pchniêciu kul¹ (debiut w tej konku-
rencji w startach klubowych); Zuzanna Jarosiñska � 9,35 s w biegu na 60 m.
Grupa m³odzików jest na potê¿nym �dorobku�. Dziewczyny i ch³opcy maja
potencja³, ale przed nimi du¿o pracy. Wie¿e w to, ze s¹ na ni¹ gotowi i
podejm¹ wyzwanie id¹c w �lady swoich starszych kolegów � powiedzia³
Jacek Kud³a.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W minion¹ sobotê w go�cinnych progach Hotelu Courtyard by Marriott
Gdynia Waterfront, z r¹k zastêpcy prezydenta miasta Gdynia, Marka £ucyka
odebra³ tê presti¿ow¹ nagrodê.
- Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ wszystkim tym, którzy oddali na mnie
swoje g³osy.  W tym miejscu pragnê tak¿e podziêkowaæ za wsparcie,
jakim obdarzaj¹ mnie moi mecenasi sportowi, firma Polfarmex S.A., miasto
Kutno, Gliding Team Klinika Kolasiñski oraz partnerom Curcuma Agen-
cja Reklamowa i WW Reklama. - dodaje £ukasz Wójcik, a informacjê
�P¯K� poda³a jego manager Liliana Urbañczyk-Wójcik.

KOLEJNY LAUR ŁUKASZA
Do organizowanego ju¿ po raz 21 (tyle lat ma �P¯K�) przez nasz¹ Redakcjê
Konkursu �Na najlepszego sportowca, trenera i dru¿ynê Ziemi Kutnow-
skiej 2018 roku� nasi czytelnicy, kluby oraz stowarzyszenia sportowe
zg³osili nastêpuj¹ce kandydatury:

Zawodnicy:
� £UKASZ WÓJCIK (Aeroklub W³oc³awski, mieszkaniec Kutna), liczne
sukcesy w kraju i zagranic¹), m.in. 1 miejsce w Miêdzynarodowych
Zawodach Szybowcowych Pribina Cup Nitra - S³owacja, 3 miejsce w mi-
strzostwach Polski - Stalowa Wola;
� MILENA BUDNER jedna z najlepszych zawodniczek szkó³ podstawo-
wych w Polsce w koszykówce, uczestniczka �wiatowego Basketowego
Campu w Los Angeles (USA);
� BLANKA GENS (UKS Delfinek) - 8 lat, mistrzyni województwa ³ódz-
kiego na 25 metrów stylem dowolnym, I miejsce na 100 metrów stylem
klasycznym �Otylia Swim Cup - Gliwice�;
� ADAM MAZUREK (UKS Delfinek) wygra³ 100 m stylem zmiennym
w zawodach o Puchar Burmistrza Pu³tuska i Miko³ajkowe Zawody o Puchar
Alior Banku;
� ALICJA WOJTCZAK (UKS Ippon MDK) I Miejsce w Miêdzynaro-
dowym Otwartym Pucharze Polski U-14 w Gdyni;
� IGA KO£ACZYÑSKA (UKS Ippon MDK) I miejsce w Miêdzynaro-
dowym Turnieju U-12 w Toruniu i w Miêdzynarodowych Otwartych
Mistrzostwach Bydgoszczy;
� MI£OSZ MYSZKOWSKI (UKS Ippon MDK) I miejsce w Miêdzyna-
rodowym Turnieju M³odzików Judo U-16 w P³ocku;
� CEZARY SZYMAÑSKI (UKS Dziewi¹tka) VII miejsce w mistrzo-
stwach Polski m³odzików na 200 m pp³. Be³chatów;
� FILIP GÓRECZNY (UKS Dziewi¹tka) IX miejsce w pchniêciu kul¹
w mistrzostwach Polski m³odzików - Be³chatów;
� AGNIESZKA BRYSZEWSKA (UKS Dziewi¹tka) II miejsce w III
Ogólnopolskich Halowych Mistrzostwach �Czwartków Lekkoatletycz-
nych� w kategorii starsze dziewczêta w Spale;
� Alex Kutno: JAKUB KASICA, DAMIAN TYBIÑKOWSKI, ANNA
JUSTYÑSKA, KRYSTIAN BYCZKOWSKI, BART£OMIEJ W£O-
DARSKI, OSKAR CHOJNACKI, TOMASZ KO�CIELSKI, JAKUB
PIOTROWICZ, DAWID DYMKIEWICZ, NADIA CZARNECKA -
mistrzyni Polski kadetek i m³odzików, KRYSTIAN FIRAZA, ZUZANNA
WINIECKA, WIKTOR GRYGLAK (reprezentant Polski w Lidio di
Jesolo na mistrzostwach �wiata juniorów i kadetów w kikcboxingu),
ARTUR GRUBER, CEZARY MIKLAS, £UKASZ SIEMIÑSKI,
ARTUR KOLIÑSKI, PIOTR SZYMCZAK, SZYMON OLESIÑSKI;
� ANTONI KALIÑSKI - masters, mistrz Polski, Europy, �wiata (Trnava)
w trójboju si³owym;
� MACIEJ MISZTAL - masters, mistrz Polski lekarzy w triathlonie
(Zakopane);
� JERZY GO£¥B - masters, mistrz Polski lekarzy w rzucie dyskiem
(Zakopane);
� DAMIAN WALCZAK - �Lwy� Kutno, mistrz Polski w golfie Olimpiad
Specjalnych (Katowice), w tym roku bêdzie reprezentowa³ Polskê na
�wiatowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dabi (ZEA);
� BEATA LEWANDOWSKA (MKS Stal BiS) uczestniczka campu MLB
dla najlepszych baseballistów do 15 lat w Europie - Niemcy;
� JAKUB WOJTCZAK (MKS Stal BiS) wicemistrz Polski seniorów,
mistrz Polski U-23, reprezentant Polski, by³ na cyklu szkoleniowym
w USA (Los Angeles);
� WOJCIECH ZAGAWA (MKS Stal BiS) mistrz Polski U-23;

Dru¿yny:
� M³odziczki KKS Pro-Basket - 5 miejsce (na 200 dru¿yn) w mistrzo-
stwach Polski;
� Juniorki MKS Stal BiS - wicemistrzostwo Polski w softballu;
� Seniorki MKS Stal BiS - Puchar Polski, mo¿liwo�ci startu w Pucharze
Europy;

Trenerzy:
� ALEKSANDER WYSOCZYÑSKI (golf) - �Lwy� Olimpiady Specjalne;
� PRZEMYS£AW KUBICKI (baseball) - MKS Stal BiS;
� MARCIN DURKA (baseball) - MKS Stal BiS;
� PIOTR GRZANKOWSKI (baseball) - MKS Stal BiS;
� KAROLINA KOCIURSKA-TOMCZAK (koszykówka) KKS Pro-
Basket;
� MARCIN SMAKOWSKI (baseball) - MKS Stal BiS;
� ANDRZEJ PIETRZAK (baseball) - MKS Stal BiS;
� ARTUR WOJTCZAK (baseball) - MKS Stal BiS;
� MARIUSZ KONWERSKI (kickboxing) - �Alex� Kutno;
� ALEKSANDER GRABOWSKI (kickboxing) - �Alex� Kutno;
� JACEK KUD£A (lekkoatletyka) - UKS Dziewi¹tka;
� JERZY KAROLEWSKI (boks) KSB �Stal�;
� ADAM GRZELAK (boks) KSB �Stal�;
� ANNA SZCZEPAÑSKA (p³ywanie) UKS Delfinek;
� JACEK WASIAK (judo) UKS Ippon MDK;
� MACIEJ KISIELIÑSKI (judo) UKS Ippon MDK

Dzia³acze sportowi:
� ANDRZEJ KRÓLAK - 35 lat pracy jako kierownik zespo³ów futbolo-
wych (Stal, MKS, KS Kutno)

Wydarzenie sportowe:
� IV OGÓLNOPOLSKA GALA BOKSU;
� X WOJEWÓDZKA OLIMPIADA LZS-ów SZKÓ£ PODSTAWO-
WYCH I GIMNAZJALNYCH.
Nominowanych jest 36 zawodników, 3 dru¿yny, 16 trenerów, 1 dzia³acz
i dwa wydarzenia sportowe. Reprezentowane by³y takie dyscypliny
sportowe jak: pi³ka no¿na, szybownictwo, boks, golf, lekkoatletyka, kick-
boxing, judo, p³ywanie, baseball, koszykówka, podnoszenie ciê¿arów.
£¹cznie 11.

NOMINOWANI
DO NAJLEPSZYCH!

KONKURS "PŻK"
ROZSTRZYGNIĘTY

Po rozpatrzeniu zg³oszonych do naszej Redakcji 58 tematów sportowych
Kapitu³a Nagrody uhonorowa³a zaszczytnymi tytu³ami nastêpuj¹ce pod-
mioty:
� Najlepszym zawodnikiem zosta³ £ukasz Wójcik (Aeroklub W³oc³awski)
- szybownictwo - maj¹cy liczne sukcesy w kraju i za granic¹. Wyró¿nienia
specjalne w tej kategorii otrzymali: Damian Walczak (�Lwy� Kutno) -
mistrz kraju w golfie Olimpiad Specjalnych; Nadia Czarnecka (�Alex�
Kutno) - mistrzyni Polski kadetek i m³odziczek w kickboxingu; Wiktor
Gryglak (�Alex� Kutno) - reprezentant Polski w kickboxingu na mistrzo-
stwach �wiata we W³oszech; Jakub Wojtczak (MKS Stal Bis Kutno) -
reprezentant Polski w baseballu, uczestnik cyklu szkoleniowego dla naj-
lepszych z Europy w USA;
� w kategorii �Nadzieje olimpijskie� wyró¿niono: Milenê Budner (KKS
�Pro-Basket Kutno�) - jedn¹ z najlepszych zawodniczek w koszykówce
w szko³ach podstawowych naszego kraju i uczestniczkê campu �wiato-
wego w USA; Blankê Gens (UKS �Delfinek� Kutno) - najlepsz¹ p³y-
waczkê w województwie ³ódzkim na 25 m stylem dowolnym w swojej
kategorii wiekowej (8 lat); Alicjê Wojtczak (UKS �Ippon� MDK Kutno)
- zwyciê¿czyni Miêdzynarodowego Pucharu Polski U-14 w Gdyni;
� Najlepszymi Mastersami zostali: Piotr Kaliñski - mistrz Polski, Europy
i �wiata w trójboju si³owym; Maciej Misztal - mistrz Polski lekarzy
w triathlonie (Zakopane); Jerzy Go³¹b - mistrz Polski lekarzy w rzucie
dyskiem (Zakopane);
� w�ród Trenerów na uwagê Kapitu³y zas³u¿y³a Karolina Kociurska-Tom-
czak (KKS�Pro-Basket Kutno�) - szkoleniowiec m³odziczek otrzyma³a
wyró¿nienie specjalne;
� w kategorii Zespo³y wyró¿nienie specjalne przyznano dru¿ynie m³odziczek
KKS Pro-Basket Kutno, która zajê³a V miejsce w mistrzostwach Polski
na 200 zespo³ów bior¹cych w nich udzia³;
� w kategorii �Dzia³acz sportowy roku� wybrano nim Andrzeja Królaka
- przez 35 lat by³ kierownikiem kutnowskich dru¿yn pi³ki no¿nej (RKS
�Stal�, MKS, KS Kutno);
� zdaniem Kapitu³y wydarzeniami sportowymi na Ziemi Kutnowskiej
w 2018 roku by³u: IV Ogólnopolska Gala Boksu organizowana przez
KSB �Stal� Kutno oraz X Wojewódzka Olimpiada LZS OW szkó³ pod-
stawowych i gimnazjalnych regionu ³ódzkiego.
Kapitu³a Sportu AD 2018 uhonorowa³a 16 podmiotów, a swoje decyzje
podejmowa³a jednog³o�nie. Wrêczenie pami¹tkowych pucharów, dyplomów
i ró¿ odbêdzie siê 12 marca w Centrum Teatru, Muzyki Tañca.

Podczas dwudniowych zawodów wystartowa³a tak¿e du¿a grupa najm³od-
szych zawodników, dziewcz¹t i ch³opców m³odszych i starszych (roczniki
2007/2008). Najlepsze wyniki uzyskane przez naszych m³odych adeptów
lekkiej atletyki: Agnieszka Bryszewska � 8,92 s w biegu na 60 m (rekord
¿yciowy zawodniczki) i 4,02 m w skoku w dal (rekord ¿yciowy zawod-
niczki przy odbiciu z belki); Julia Karasiewicz (najm³odsza w ekipie �
rocznik 2008) � 9,51 s w biegu na 60 m (rekord ¿yciowy zawodniczki);
Aleksandra Gajewska � 7,79 m w pchniêciu kul¹ (2kg) - debiut w konku-
rencji i 10,00 s w biegu na 60 m; Sandra Ga³aj � 9,97 s w biegu na 60 m
(rekord ¿yciowy zawodniczki); Natalia Tomczak � 10,06 s w biegu na 60 m
(wyrównany rekord ¿yciowy); Alicja Cicherska � 10,60 s w biegu na 60 m.
Du¿e chêci i ambitna postawa na zawodach to po³owa sukcesu. Je¿eli
dojdzie do tego systematyczna praca na treningach, efekty tego bêd¹
widoczne w niedalekiej przysz³o�ci � podsumowa³ wystêpy najm³odszej
grupy �Dziewi¹tki� trener Jacek Kud³a.

W pi¹tek, 8 lutego, w Szkole Podstawowej Nr 9 w Kutnie odby³y siê
rozgrywki w ramach Igrzysk dzieci w Mini Koszykówkê ch³opców.
W rozgrywkach wziê³y udzia³ szko³y kutnowskie SP1, SP6, SP7, SP9.
Dru¿ynê SP 1 reprezentowali ch³opcy w sk³adzie: Cybulski Piotr, Galus
Piotr, Holc Kacper, Jadczak Filip, Jagodziñski  Szymon, Jaworski Norbert,
Klimarczyk Jakub, Lempke Jakub, Pietrzak Jakub, Rzymkowski Jakub,
Stañdo Kacper, Wawrzyñczak Martin, Ziemblicki Oskar. Trener - Mateusz
Wasielewski.
Kolejno�æ rozgrywanych meczy by³a nastêpuj¹ca: SP9 - SP6 (8:10), SP1
- SP7 (28:14), SP7 - SP9 (17:10), SP1 - SP6 (34:15). Po zaciêtej walce wszystkich
zawodników, kolejno�æ zajmowanych miejsc na podium przedstawia siê
nastêpuj¹co: I miejsce SP1, II - SP6, III - SP7, IV - SP9. Gratulujemy
wszystkim zawodnikom oraz trenerom i ¿yczymy dalszych sukcesów.

Koszykówka

JEDYNKA GÓRĄ

Krótko, krótko...
� Nieoczekiwanej pora¿ki na w³asnym parkiecie dozna³a dru¿yna Polfar-
mexu w 22 kolejce mistrzostw I ligi ulegaj¹c zespo³owi Biofarm Basket
Poznañ 63:64 (24:18, 10:14, 16:13, 13:19). Dla Naszych punktowali:
Fiszer 12, Majewski 15, Marek 8, Sobczak 7, Gospodarek 6, Pawlak 5,
¯mudzki 4, Andrzejewski 3.
� Pi³karze KS Sand Bus Kutno przegrali 1:2 (0:2) z Andrespoli¹ Wi�niowa
Góra. W kolejnym meczu sparingowym du¿o zawodników by³o testowa-
nych. Honorowego gola strzeli³ Grzegorz Brochocki.
� Pierwsze spotkanie kontrolne rozegra³a (W³oc³awek) druga dru¿yna KS
Kutno. Podopieczni trenera Jacka Walczaka pokonali 2:1 (2:1) Kujawiaka
Kowal po bramkach: pi³karza testowanego i Adam Pokorskiego.
� Pora¿ka w Ko³obrzegu z Kotwic¹ 80:102 (31:32, 22:27, 7:19, 20:24).
Punktowali: Gospodarek 19, Majewski 14, Obarek 10, Matyszkiewicz 8,
Fiszer 7, Andrzejewski 6, Czy¿nielewski 6, ̄ mudzki 4, Pawlak 3, Sobczak 3.
� Polfarmex Kutno - Pogoñ Prudnik 82:76 (19:22, 25:17, 9:21, 29:16).
Nawiêcej punktów: Sobczak 22, Pawlak 17.
� KS Sand Bus - Stomil Olsztyn (I liga) 1:1 (0:0). Gol Adrian Marciocha.
� Unia Warszawa - KS Sand Bus 1:6 (0:3). Bramki: Adrian Marcioch 4,
Adrian Kralkowski i £ukasz Dynel.
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¯YCIE ROZRYWKOWE

Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem

DZWOŃ 605−65−17−76

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

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

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

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

Holter, nadci�nienie, arytmia
Dr n. med. Marcin Rosiak

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Sterlinga 1/3 w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (24) 254 39 76
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Ogromne i powolne ro�lino¿ercy oraz szybkie drapie¿niki o krêpej budowie
i silnych szczêkach wyposa¿onych w rzêdy ostrych zêbów � jak tyrano-
zaury - zamieszkiwa³y ziemiê przed milionami lat. Natura maj¹c baczenie
na ówczesn¹ faunê i florê  znanymi sobie sposobami utrzymywa³a rów-
nowagê, a dinozaury ¿y³y na niej przez miliony lat. By³o to  do czasu, gdy
na kursie kolizyjnym znalaz³a siê ogromna planetoida. Sta³o siê!!!

DINOZAURY BYŁY PIERWSZE

PS: Znana dziennikarka i autorka filmów promuj¹cych ochronê �rodowiska
- Ewa Ewart w 2018 r. przyjecha³a do Warszawy i zapyta³a: �Dlaczego
tak wielu ludzi w Polsce umiera z powodu brudnego powietrza�?

Obserwator przyrody i wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz

Eko � fakty
Komisja Europejska w styczniu br. wezwa³a Polskê do ochrony obywateli
przed ha³asem: � Dotyczy  zapewnienia zgodno�ci polskiego prawa z g³ów-
nymi przepisami unijnej dyrektywy dot. ha³asu�. UE uzna³a równie¿, ¿e
�ha³as jest drugim po brudnym powietrzu sprawc¹ zgonów�. Zdjêcie
ni¿ej: Matka Natura odp³aca: �piêknym za nadobne�.

Uderzaj¹c w ziemiê ona wyry³a ogromny krater wzniecaj¹c niewyobra-
¿alny w swej wielko�ci pióropusz gorej¹cego py³u zakrywaj¹cy s³oñce
oraz wywo³uj¹c globalny po¿ar. Temperatura gwa³townie wzros³a, a �mier-
ciono�na chmura zebra³a pora¿aj¹ce ¿niwo. Dinozaury kataklizmu nie
prze¿y³y. Matka Natura nie pozwoli³a jednak, by ¿ycie na planecie
zamar³o. Dlatego te¿ powoli zaczê³a powracaæ zieleñ. Sztormy oczy�ci³y
wodê oceanu, a wiatr i burze - atmosferê. W tym czasie z ukrycia zaczê³y
wychodziæ niewielkie, jak na owe czasy, stworzenia daj¹c pocz¹tek: ssa-
kom. Po wielu, wielu latach na �³ez padole� pojawi³ siê dwuno¿ny osobnik
trzymaj¹cy w ³apach maczugê i niewiadomo czemu nazwany - Homo
Sapiens. Przyroda szykuj¹c sobie �bat� chroni³a go i ¿ywi³a. Ewolucja
jednak zrobi³a swoje i� rozpoczê³a siê absolutna dominacja cz³owieka
nad przyrod¹ (z³o�liwi twierdz¹, ¿e ten rozczochrany osobnik z maczug¹
pojawi³ siê w miejscu obecnej Warszawy w okolicach ul. Wiejskiej).
Ssaki równie¿ zaistnia³y jako ro�lino¿erne i drapie¿niki. Jest ich obecnie
nieco ponad cztery tysi¹ce - w Polsce nieca³e sto. Wyró¿nia siê w�ród
nich wymieraj¹cy jeleñ szlachetny i eksterminowany dzik oraz ocalony �
bia³owieski ¿ubr. Jest tak¿e maleñka ryjówka, lataj¹cy gacek oraz miesz-
kaj¹cy w ¿eremi bóbr i wiele innych
Natura dalej z �bólami� utrzymuje równowagê. Wybrañcy ludu natomiast,
niszcz¹c dobro narodowe jakim jest przyroda, najwidoczniej uznali, ¿e
mo¿na dany gatunek: �wyt³uc do nogi, z³apaæ u s¹siadów i� sklono-
waæ�,  jak Chiñczycy kozê.
Popatrzmy zatem na Naturê Ziemi Kutnowskiej: szczególnie na lasy.
Drzew w �kompleksach� le�nych niewiele, a odliczaj¹c powierzchniê, na
której stercz¹ same pieñki; pozostanie jeszcze mniej. Spotkani ludzie pra-
cuj¹cy przy wyrêbie mówili: �Panie: r¹biemy las ca³y rok, jeszcze trochê
i nic nie zostanie�.
Reasumuj¹c: Od kilku lat �ch³op ¿ywemu nie przepuszcza�. Ju¿ wyci¹ga
swe pazerne ³apy po objête ochron¹ �cis³¹ ¿urawie. Puszy siê niczym paw
jakby przyroda by³a jego, a nie jest!!!

�Czardasz Trio� na Ziemi Kutnowskiej

ŚWIETNIE GRAJĄ I ŚPIEWAJĄ

Zwi¹zani s¹ - nie tylko muzycznie i estradowo - z regionem ³ódzkim.
Przede wszystkim jednak ze stolic¹ naszego województwa, nazy-
wanej kiedy� bardzo szumnie (ze wzglêdu na przemys³ w³ókien-
niczy) �polskim Manchesterem�. Tutaj pracuj¹, tworz¹, koncertuj¹,
wypoczywaj¹. Lubi¹ przyje¿d¿aæ w rejon grodu nad Ochni¹ - co
zawsze podkre�laj¹ - bo jest tu klimat odpowiedni dla kultury przez
du¿e K; wspaniali ludzie znaj¹cy siê na muzyce ró¿nego rodzaju
i znakomicie odbieraj¹cy programy z ró¿norodnym repertuarem.
Ulubionymi miejscami zespo³u Czardasz Trio na Ziemi Kutnow-
skiej s¹: Hotel - Dwór Sójki z 1820 roku z autentycznym fortepia-
nem kompozytora wêgierskiego Franciszka Liszta oraz niedawno
oddany do praktycznego u¿ytku nowoczesny kompleks hotelowo
- gastronomiczno - restauracyjno - rekreacyjno - wypoczynkowy
�Siódme Niebo� w Nowych Sójkach 3. Trzyosobowa, �mia³o
mo¿na mówiæ - rewelacyjna kapela z £odzi �Czardasz Trio� cha-
rakteryzuje siê nies³abn¹c¹ energi¹ i niezwyk³ym kontaktem
z widowni¹ - i to w ró¿nym wieku. Ich programy artystyczne s¹
zawsze bardzo ciep³o przyjmowane i nagradzane gromkimi bra-
wami, a czêsto zdarza siê, ¿e i aplauzem na stoj¹co. To �wiadczy
niew¹tpliwie o wyj¹tkowo�ci tego ansamblu, który czaruje wszyst-
kich sympatyków (a ma ich stosunkowo du¿o) g³osem i muzyk¹.
Zespó³ �Czardasz Trio� tworz¹ dyplomowani i �wietni muzycy,
którzy w swym dorobku artystycznym maj¹ laury krajowych
i miêdzynarodowych konkursów, festiwali. W sk³ad tej muzycznej
dru¿yny wchodz¹: Lech Gutowski - skrzypce, Waldemar Zyba³a
- akordeon i S³awomir Biernacki - gitara. S¹ absolwentami Aka-
demii Muzycznych. Jak twierdz¹ Oni zestawienie tych trzech
instrumentów pozwala na osi¹gniêcie specyficznego oraz zjawi-
skowego brzmienia oraz powoduje niemal zawsze nieograniczone
mo¿liwo�ci repertuarowe. A jest repertuar �Czardasz Trio� prze-
bogaty i obejmuje szeroki wachlarz muzycznych form i stylów
- i to jakich (!) - od kompozycji stricte klasycznych, po muzykê
typowo rozrywkow¹. Po prostu - wszystko co jest muzycznie piêkne
i podoba siê nie tylko melomanom - nie jest Im obce. Graj¹ i �pie-
waj¹ z wielkim kunsztem i znawstwem. Przyk³adowo - �Skrzypka
na dachu� mo¿na s³uchaæ w interpretacji �Czardasz Trio� w nie-
skoñczono�æ. Wszyscy cz³onkowie zespo³u s¹ czynnymi zawo-
dowo i wystêpuj¹ w orkiestrach najwiêkszych ³ódzkich instytucji
kulturalnych, czyli Teatru Wielkiego i Teatru Muzycznego. Jest to
gwarantem nieustannego podnoszenia indywidualnych umiejêt-
no�ci wykonawczych, a w konsekwencji decyduje o bardzo
wysokim poziomie artystycznym. Ponadto Ci trzej wspaniali
panowie s¹ uznanymi pedagogami, a ich podopieczni czêsto odnosz¹
sukcesy w licznych konkursach. �Czardasz Trio� w tym sk³adzie
gra ju¿ 16 lat, przedtem przez 5 lat na akordeonie gra³ Jacek
Piasecki. Najd³u¿szym sta¿em legitymuje siê pan Leszek (od 1975
roku zwi¹zany muzycznie z Teatrem Wielkim). Zespó³ ma w do-
robku swoje p³yty i tak¿e zagraniczne koncerty, miêdzy innymi
w Hiszpanii, Portugalii. Pan Leszek z dum¹ podkre�la swój nieza-
pomniany pobyt w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w jego
stolicy Abu Zabi. Obecnie �Czardasz Trio� pracuje nad nowymi
utworami i tras¹ koncertow¹. ¯yczymy powodzenia i zapraszamy
do go�cinnej, kulturalnej Ziemi Kutnowskiej.

Jerzy Micha³ Papiewski, foto Rafa³ Gajdziñski

Poziomo: A-1. Znana z ekranu �piewaj¹ca Jennifer A-7.
Nasza krajowa agencja prasowa B-9. Tkanina na wsypy C-1.
Zgorzel zbo¿a D-9. Miêczak z g³owonogów E-1. Liczba z toa-
stu E-5. Kontrola finansowa firmy G-1. Posêpny cz³owiek I-1.
Kula ziemska I-6. Przywódca wielu sekt hinduskich J-9. Danie
z oryginalnego, w³oskiego pieca opalanego drewnem K-1.
Wyrazisto�æ L-9. Samica ³osia M-1. Proszek do czyszczenia
M-5. �... z Wilka� Andrzeja Wajdy.

Pionowo: 1-A. Kamieñ piekielny 1-I. Grunt, ziemia 2-E.
Skandynawski olbrzym 3-A. ... rezonansowe, czyli rezonator
w instrumentach muzycznych 3-I. Nasza Aleksandra z kortu
4-F. Jednostka miary k¹ta stosowana w nawigacji morskiej
5-A. £udz¹cy pozór 5-J. Ruchome schodki okrêtowe 6-E.
Cieszy ka¿dego kupca 7-A. Antonim ty³u 7-I. Jedno z imion
autora �Powrotu pos³a� 9-A. Stronnictwo W. Witosa 9-I.
Bywaj¹ niekiedy dokuczliwe w okresie lata 11-A. Fiasko
(potocznie) 11-I. Droga o twardej nawierzchni dla pojazdów
13-A. Rodzaj szk³a imituj¹cego drogie kamienie 13-I. Ryba
lub jezioro na Pogórzu I³awskim.      Oprac. Jerzy Ka³u¿ka
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¯YCIE DIECEZJALNE

Zaintrygowany serialowym hitem pt. �Ranczo Wilkowyje�, postanowi³em
pojechaæ do miejscowo�ci le¿¹cej w gminie Nowe Ostrowy, a nosz¹cej
nazwê Wilkowija. Okaza³o siê jednak, ¿e taka wie� nie istnieje. Staraj¹c
siê jednak zg³êbiæ tajemnicê �zaginionej� Wilkowyi trafi³em do �Zbiorów
regionalnych� przy Bibliotece Miejskiej w Kutnie. Tutaj poinformowano
mnie, ¿e poszukiwana miejscowo�æ obecnie nosi nazwê Wilkowia.
Bogatszy o nowe do�wiadczenia � ruszy³em w teren. Wje¿d¿aj¹c do po-
krytej �niegiem, a kojarz¹cej siê z telewizyjnym ranczem wsi - odnios³em
wra¿enie, ¿e jest zamo¿na, a ludzie gospodarni i ¿yczliwi. Jad¹c dalej
mija³em otoczone zieleni¹ domy i ich zadbane obej�cia. Zatrzyma³em siê
jednak, by porozmawiaæ.

Piêkna i nasza

„ZAGINIONA”  WILKOWIJA

W pobli¿u okaza³y dwór, czê�ciowo zamieszka³y, nosi na sobie piêtno
czasu. Budynek konstrukcji drewnianej, w stylu neorenesansowym, zbu-
dowano w XIX w. Dzielnie s³u¿y³ budowniczym i ich nastêpcom, lecz
zawirowania dziejowe zadzia³a³y na niego destrukcyjnie. Pamiêtajmy jed-
nak, ¿e czas w podobny sposób traktuje równie¿ inne dobra, jak i ludzi,
niestety! Mimo wszystko: trzeba siê jednak umieæ cieszyæ chwil¹.
Pomny tej sentencji poszed³em �cie¿k¹ za dwór, gdzie znajduje siê piêkny,
wielohektarowy park oraz stawy, teraz skute lodem. Na jednym z nich
niewielka wyspa. Przypuszczam, ¿e to urokliwe miejsce mog³o byæ oaz¹
romantycznych spotkañ dwojga kochanków, którym zwa�nione rody nie
pozwala³y, by spe³ni³a siê ich mi³o�æ. Wybrali wiêc t¹ samotn¹, otoczon¹
wod¹ i zieleni¹, parku przystañ. Czy tak by³o?
Moj¹ uwagê zwróci³ równie¿ urozmaicony, parkowy drzewostan z prze-
piêknymi okazami starodrzewu mog¹cymi pretendowaæ do miana Pomników
Przyrody. Napotka³em jeszcze wiele dorodnych drzew i krzewów, lecz
czas niestety p³yn¹³ nieub³aganie. Zza horyzontu wysunê³a siê czarna, jak
stado kruków - nabrzmia³a, �niegowa chmura. Do parku natomiast wtar-
gn¹³ pó³nocny, zimny wiatr, przeginaj¹c konary drzew i hasaj¹c wysoko
w�ród ga³êzi. Mój czas pobytu niestety zbli¿a³ siê ku koñcowi. Odje¿d¿aj¹c
postanowi³em wróciæ tu wiosn¹.
Zaczekam gdy bêdzie zielono, woda w stawach uwolni siê od lodu, a po
parku bêd¹ nios³y siê wielobarwne g³osy gniazduj¹cych w koronach drzew
ptaków.           /B.P./

Pytaj¹c mieszkañców, co dobrego u nich, odpowiadali: �Nie têsknimy za
Wilkowij¹, a u nas � jest w porz¹dku�. Dodali: �W Imielnie natomiast,
jakby pan do gazety chcia³ co� interesuj¹cego, to pan znajdzie. To blisko
� kamieniem siê dorzuci� - twierdzili z u�miechem. Podziêkowa³em miesz-
kañcom, a po chwili jazdy ujrza³em ko�cieln¹ wie¿yczkê. Przeje¿d¿aj¹c
obok sklepu w Imielnie, pod zadaszeniem, zoczy³em ³awkê - lecz racz¹-
cych siê piwem jegomo�ci ani �ladu. Podjecha³em zatem pod ogrodzenie
ko�cio³a zbudowanego w XVI w. pod wezwaniem Niepokalanego Poczêcia
Naj�wiêtszej Marii Panny i � oniemia³em. Poczu³em bowiem jakbym
znalaz³ siê w po³owie historii Rzeczpospolitej. Drewniana konstrukcja
ko�cio³a, z barokowym wnêtrzem i wie¿yczk¹, rêk¹ mistrza zosta³a posado-
wiona na mocnych fundamentach. Dzwonnicê postawiono obok. �wi¹tynia
jest ze wszech miar godna obejrzenia i spêdzenia w niej chwil zadumy.
Emanuje bowiem moc¹ wieków i lokaln¹ histori¹, jakiej by³a �wiadkiem.

Wziêli w niej udzia³ pacjenci naszego szpitala, a tak¿e przedstawiciele
w³adz powiatu: starosta - Daniel Kowalik, wicestarosta - Marek Jêdrzejczak
oraz cz³onkowie Zarz¹du Powiatu: Tomasz Walczewski, Marek Kubasiñski.
Urz¹d Miasta reprezentowa³ prezydent Kutna - Zbigniew Burzyñski. We
mszy uczestniczyli tak¿e: prezes KSS Sp z o.o. Andrzej Pietruszka oraz
prokurenci: Irena Da³ek, dyrektor ds. pielêgniarstwa i Kamil Krzewicki,
kierownik dzia³u controlingu wraz z szpitalnym kapelanem ks. Romanem
Wójcikiem i pracownikami szpitala.
- Chcemy pod¹¿aæ za tym co zostawi³ nam �wiêty papie¿ Jan Pawe³ II,
kiedy po raz pierwszy, 27 lat temu og³osi³ �wiatowy Dzieñ Chorego �
mówi³ ks. biskup Dziuba. � Nie ma ludzi na ziemi, którzy nie do�wiadczy-
liby cierpienia. Choroba i cierpienie mo¿e dotkn¹æ ka¿dego. Dlatego szpital
to szczególne miejsce na ziemi. Jest przejawem tego co jest nadziej¹.
Nadziej¹, ¿e lekarz mo¿e pomóc, a chory tej pomocy do�wiadczyæ. Za to
bêdziemy Panu Bogu dziêkowaæ � doda³ mówi¹c do uczestników eucharystii.
Po mszy �wiêtej ksi¹dz bp Dziuba odwiedzi³ najm³odszych pacjentów
naszego szpitala przebywaj¹cych w oddziale pediatrii, a nastêpnie
po�wiêci³ Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy, który ju¿ wkrótce, po zakoñ-
czonym remoncie, zacznie przyjmowaæ pacjentów.
- Chcia³bym gor¹co podziêkowaæ za wsparcie finansowe jakiego udzieli³
nam pan prezydent Kutna - Zbigniew Burzyñski i radni miasta przekazuj¹c
nam milion z³otych, podobnie zreszt¹ jak pan starosta Daniel Kowalik,
jako w³a�ciciel spó³ki - mówi³ prezes szpitala Andrzej Pietruszka. - Ca³a
inwestycja to ponad 8 milionów z³otych i 1400 metrów kwadratowych
wyremontowanych pomieszczeñ, w których bêdziemy ratowaæ ludzkie
¿ycie i zdrowie.
�wiatowy Dzieñ Chorego to chrze�cijañskie �wiêto obchodzone corocznie
11 lutego. Ustanowi³ je papie¿ Jan Pawe³ II w dniu 13 maja 1992 roku
w li�cie do przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa S³u¿by
Zdrowia kardyna³a Fiorenza Angeliniego. Mia³o to miejsce w 75 Rocznicê
Objawieñ Fatimskich i w 11 rocznicê zamachu na ¿ycie �wiêtego papie¿a
Polaka.              Justyna Sola

27 ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

Z okazji przypadaj¹cego, w poniedzia³ek 11 lutego, �wiatowego Dnia Chorego
Kutnowski Szpital Samorz¹dowy odwiedzi³ ordynariusz Diecezji £owickiej
ks. bp Andrzej F. Dziuba. Obchody �wiatowego Dnia Chorego w Kutnie
zainaugurowa³a msza �wiêta w kaplicy szpitalnej odprawiona w intencji
chorych i pracowników s³u¿by zdrowia przez biskupa Dziubê i dziekana
kutnowskiego ksiêdza Jerzego Swêdrowskiego.

W Domu Nauczyciela w Kutnie, przy ul. D³ugosza 9, 4 lutego 2019 r.,
odby³o siê zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Emerytów i Rencistów
przy Oddziale Miêdzygminnym ZNP w Kutnie. Na przewodnicz¹c¹ Sekcji
na now¹ kadencjê (2019-2024) wybrano po raz pi¹ty Danutê Ujazdowsk¹.
W sk³ad Zarz¹du Sekcji weszli: Arkita Bo¿ena, Dolat Krystyna, Kacpro-
wicz Jadwiga, £uczak Barbara. Do Komisji Rewizyjnej mandat otrzyma³
Zygmunt Pietrzykowski. Delegaci na Konferencjê Oddzia³ow¹ ZNP to:
Arkita Bo¿ena, Dolat Krystyna, Pawlak Maria, Pietrzykowski Zygmunt.
Na konferencjê Okrêgow¹ ZNP delegatem zosta³a Pawlak Maria.    /K.D./

NOWE WYBORY

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

na „Dzień Kobiet”.

„WYGRAJ NIEPODLEGŁĄ”

Ma³gorzata Margulska-Haczyk wrêczy³a nagrody laureatom. W kategorii �Gra
w Scratch� (klasy V-VIII) przyznano: I miejsce � Eryk Kieruñczak Szko³a Pod-
stawowa nr 9 im. W. Jagie³³y w Kutnie, II miejsce � Jakub Krajewski Szko³a
Podstawowa nr 2 im. Marsz. J. Pi³sudskiego w Kutnie, III miejsce � Julia Abra-
mowicz Szko³a Podstawowa nr 9 im. W. Jagie³³y w Kutnie. W kategorii �Plansza�
(klasy I - IV) przyznano: I miejsce � Ma³gorzata G³uszcz Szko³a Podstawowa
nr 2 im. Jana Paw³a II w ¯ychlinie, I miejsce � Liliana Chwia³kowska Szko³a
Podstawowa nr 9 im. W. Jagie³³y w Kutnie, II miejsce � Matylda Stañczak
Szko³a Podstawowa nr 5 im. H. Sienkiewicza w Kutnie, II miejsce � Nikodem
G³uszcz Szko³a Podstawowa nr 2 im. Jana Paw³a II w ¯ychlinie, III miejsce �
Alicja Kaczmarek Szko³a Podstawowa nr 5 im. H. Sienkiewicza w Kutnie.
Wyró¿nienia: Mateusz Guzek, Oliwia Rajska, Jakub Osowski, Maksymilian
Michalak. Obecne na uroczysto�ci: Irena Maria Lesiak, dyrektor Delegatury
Kuratorium O�wiaty w £odzi z siedzib¹ w Skierniewicach oraz Agnieszka Bier-
nacka, inspektor Wydzia³u Edukacji w Kutnie podziêkowa³y organizatorom:
Ma³gorzacie Margulskiej-Haczyk, Bogumile Rozkosz, Agnieszce G¹tarek za
ciekaw¹ inicjatywê oraz Joannie Lach-Skrzyneckiej za pomoc w organizacji
imprezy.

W �rodê, 6 lutego, odby³o siê uroczyste podsumowanie konkursu �Wygraj
Niepodleg³¹�. Patronat nad nim obj¹³ £ódzki Kurator O�wiaty oraz prezydent
miasta Kutno. Imprezê u�wietni³ minikoncert Macieja Domaga³y, który wykona³
dwa utwory: �Bia³y krzy¿� i �Ojczyznê�.




