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KORONAWIRUS (C.D.)

NAGRODA PREZYDENTA

DIAMENTOWE GODY

W czwartek, 25 czerwca, w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Kutnie
mia³a miejsce uroczysto�æ Diamentowych Godów. Jubileusz
60-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego obchodzili Pañstwo Barbara
i Ryszard Szymczakowie. Z tej okazji prezydent Zbigniew
Burzyñski Dostojnym Jubilatom przekaza³ serdeczne gratulacje
oraz okoliczno�ciowy dyplom z podarunkiem ró¿anym.

(ci¹g dalszy - strona 5)

Kolejne projekty KBO z my�l¹ o najm³odszych

WYSPY KARAIBSKIE

Najm³odsi mieszkañcy miasta mog¹ cieszyæ siê odnowionym, sensorycznym
placem zabaw, który znajduje siê na terenie Przedszkola Miejskiego nr 17
�Niezapominajka� przy ulicy Józefa Wybickiego 1.

(ci¹g dalszy - strona 5)

� 21 kwietnia na �wiecie milion zaka¿onych osób; 19 maja - 5 milionów;
27 czerwca - 10 milionów; 1 lipca - 10.850.000, 2 lipca -11.058.889 (!).
� W wyniku pandemii zmar³o ponad 500 tysiêcy osób (stan na
27 czerwca); �mieræ ponios³o 519.991 osób (stan na 1 lipca), 525.528
(stan na 2 lipca). Wyleczono za� 6.195.024 osoby.
� Z powodu SAARS-CoV-2 ruch turystyczny na �wiecie zmala³ o 97%!
� Zdaniem ekspertów w Polsce, w czerwcu sytuacja by³a podobna do
tej w ... kwietniu.
� Najgorszy w Polsce wska�nik zachorowalno�ci na koronawirusa
mia³o województwo ³ódzkie, gdzie �rednio jedna osoba zaka¿a³a 2,09
innych osób (ogó³em zaka¿onych zosta³o ju¿ 35.146 osób na dzieñ
1 lipca, �mieræ ponios³o 1.507 osób). Wyzdrowia³o - 22.651 osób.
� W powiecie kutnowskim na dzieñ 4 lipca kwarantann¹ i izolacj¹
objêto 6 osób, pod nadzorem epidemiologicznym by³y 4 osoby,
hospitalizowano 1 osobê, zara¿onych - 1 (Kutno). Osoby wyleczone
- 99 (71 - m. Kutno, 14 - gm. Kutno, 3 - ¯ychlin, 4 - Kro�niewice,
2 - Bedlno, 3 - Nowe Ostrowy, 2 - Strzelce). Zgony - 2.
� Na konferencji prasowej minister zdrowia £ukasz Szumowski przy-
zna³, ¿e nawet 1,5% Polaków mia³o kontakt z koronawirusem (to
ponad 540 tys. zaka¿onych, co oznacza, ¿e statystyki mog¹ byæ zani-
¿one nawet - SZESNASTOKROTNIE).

WODA – ŻYCIODAJNA MOC

W II Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana Kasprowicza w Kutnie sprawy
przyrody od zawsze by³y wa¿ne. Dziêki realizacji wielu projektów, szko³a
sta³a siê centrum dzia³añ ekologicznych i skupia osoby wra¿liwe na pro-
blemy �rodowiska, podejmuj¹c jednocze�nie wiele inicjatyw proekolo-
gicznych, które anga¿uj¹ nie tylko m³odzie¿, ale tak¿e mieszkañców Kutna.
W zakoñczonym  ju¿ roku szkolnym 2019/2020 w liceum realizowano
autorski projekt edukacji ekologicznej �Woda � ¿yciodajna moc�, dofi-
nansowany ze �rodków WFO�iGW w £odzi. Ca³kowity koszt  zadania to
28.000 z³.         (ci¹g dalszy - strona 15)

WIZYTA PREZYDENTA

W niedzielê, 28 czerwca, powiat kutnowski odwiedzi³ Andrzej
Duda, prezydent RP. Prezydent pojawi³ siê w Strzelcach, gdzie
spotka³ siê z mieszkañcami powiatu.         (ci¹g dalszy - strona 4)

KUTNO − MIASTO RÓŻ

Kutno rozkwit³o wyj¹tkowo piêknie i zachwycaj¹co ró¿ami. Aby
podziwiaæ królow¹ kwiatów - ró¿ê, zapraszamy na fotoreporta¿
zamieszczony na stronie 2.

Następne wydania
„Powiatowego Życia Kutna”
21.07 i 28.07 (sierpniowe)

Kutnowski Dom Kultury z wielk¹ rado�ci¹ i dum¹ informuje, ¿e nasz
kolega i kierownik Centrum Teatru, Muzyki i Tañca � Krzysztof Ryzlak
otrzyma³ nagrodê Prezydenta Miasta Kutna za osi¹gniêcia w dziedzinie
twórczo�ci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Krzysztof
Ryzlak od lat jest zwi¹zany z KDK, przede wszystkim za spraw¹ Grupy
Teatralnej ,,od jutra�. Wyre¿yserowa³ wiele nagradzanych spektakli
i monodramów. Obecnie wspó³pracuje te¿ ze Stowarzyszeniem Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku. Jest autorem wielu cyklicznych projektów, m.in.
Festiwali Stacja Kutno i �wiat Muzyki Muzyka �wiata. Nie jest to pierwsze
wyró¿nienie Krzysztofa za jego dzia³alno�æ (i na pewno nie ostatnie).
W 2007 roku otrzyma³ Nagrodê Specjaln¹ Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, a w 2015 roku zosta³ laureatem Medalu Zas³u¿ony Kulturze
Gloria Artis III stopnia. Za ca³okszta³t dzia³alno�ci artystycznej w 2018
roku otrzyma³ równie¿ Nagrodê Starosty Kutnowskiego. Gratulujemy
z ca³ego serca i ¿yczymy dalszych sukcesów! Cieszymy siê, ¿e mo¿emy
pracowaæ z tak zdolnym i pe³nym pasji Cz³owiekiem!         /KDK/

KTO PREZYDENTEM RP!?

WYBIERZMY
- waszym zdaniem -

LEPSZEGO!!!

ZŁOTE GODY

Helena i Marek Galusowie �wiêtowali uroczy�cie, w minion¹
sobotê, 50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego.       (ci¹g dalszy - strona 4)
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¯YCIE MIEJSKIE

KUTNO − MIASTO RÓŻ
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¯YCIE POWIATOWE

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

W miesi¹cu czerwcu Powiat Kutnowski podejmowa³
kolejne dzia³ania zwi¹zane z epidemi¹ koronawirusa
w naszym kraju. Przypomnijmy, ¿e do zadañ Starostwa
Powiatowego w Kutnie  w czasie epidemii nale¿y, m.in.:
wsparcie Kutnowskiego Szpitala Samorz¹dowego,
wyposa¿enie i zapewnienie miejsc kwarantanny zbioro-
wej, akcja informuj¹ca ludno�æ o stanie koronawirusa
na terenie powiatu, czy wspó³praca z Pañstwow¹ Stacj¹
Sanitarno-Epidemiologiczn¹.

Od 1 czerwca zosta³a otwarta wiêkszo�æ wydzia³ów
i referatów Starostwa  Powiatowego w Kutnie.
- Interesanci  s¹  przyjmowani z zachowaniem szczegól-
nych �rodków ostro¿no�ci, petenci musz¹ mieæ maseczki
i przestrzegaæ odleg³o�æ dwóch metrów od siebie.
Poszczególne referaty s¹ tak¿e zaopatrzone w �rodki
dezynfekuj¹ce i rêkawiczki � mówi Daniel Kowalik,
Starosta Kutnowski.

- Dziêkujê rz¹dowi oraz Prezydentowi RP � Andrzejowi
Dudzie, ¿e w czasie tej trudnej dla nas wszystkich
sytuacji epidemiologicznej, zosta³y dostrze¿one pro-
blemy lokalnych samorz¹dów oraz konieczno�æ
nieodchodzenia od inwestycji. Pamiêtajmy o tym, ¿e
inwestycje to nie tylko komfort dla mieszkañców, ale
tak¿e setki tysiêcy miejsc pracy w skali ca³ego kraju
� mówi Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski.

Inwestycja ta bêdzie kosztowa³a ok. 480 tysiêcy
z³otych, na które Zarz¹d Powiatu Kutnowskiego
i Zarz¹d Kutnowskiego Szpitala Samorz¹dowego
pozyska³ dofinansowanie z Urzêdu Marsza³kowskiego
w £odzi w kwocie 143 tys. z³. Wej�cie do kutnow-
skiego szpitala zyska estetyczny, nowoczesny wygl¹d,
jak i funkcjonalno�æ, co poprawi dostêp pacjentów
i osób odwiedzaj¹cych szpital. W planach jest m.in.
budowa szklanego dachu nad wej�ciem do placówki.
Remont bêdzie trwa³ ok. 4 miesiêcy.

50 milionów dla przedsiębiorców
W ramach pomocy przedsiêbiorcom z terenu powiatu
kutnowskiego, od pocz¹tku pandemii, pozyskano nie-
bagateln¹ kwotê ponad 52 milionów z³otych w ramach
Rz¹dowej Tarczy Antykryzysowej. Pieni¹dze pochodz¹
z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spo³ecznej
i zosta³y przeznaczone na pomoc przedsiêbiorcom,
którzy utracili swe dochody w zwi¹zku z epidemi¹
koronawirusa. Pomoc finansowa dotyczy przedsiêbior-
ców zatrudniaj¹cych pracowników, jak i osób samo-
zatrudnionych.
Na dzieñ 16 czerwca Powiatowy Urz¹d Pracy w Kutnie
wyp³aci³ 3.505 przedsiêbiorcom ³¹czn¹ kwotê
17.935.196,71 z³. W trakcie rozpatrywania s¹ kolejne
wnioski. £¹cznie Powiat Kutnowski otrzyma³ �rodki
finansowe w kwocie 52.022.434,29 z³.
Szczegó³owe informacje na temat uzyskania pomocy
oraz sk³adania niezbêdnych wniosków s¹ dostêpne na
stronie internetowej Powiatowego Urzêdu Pracy
w Kutnie - https://kutno.praca.gov.pl/

Tarcza Dla Samorządów
W ramach Tarczy Dla Samorz¹dów wartej w skali
ca³ego kraju a¿ 6 miliardów z³otych, Powiat Kutnowski
otrzyma dotacjê rz¹dow¹ w wysoko�ci 1.070.324 z³.
�rodki przekazane przez rz¹d bêdzie mo¿na wykorzy-
staæ na bliskie ludziom inwestycje, jak remonty szkó³
i przedszkoli, inwestycje w wodoci¹gi i kanalizacje,
itp. W Tarczy  Dla  Samorz¹dów przewidziano tak¿e
pomoc dla polskich ma³ych i �rednich firm � realizu-
j¹cych zadania inwestycyjne samorz¹dów. Pieni¹dze
pochodz¹ z Funduszu Inwestycji Samorz¹dowych.

� W momencie kiedy samorz¹dy du¿¹ kwotê swoich
bud¿etów wydatkuj¹ na inwestycje, rezygnacja z ich prze-
prowadzania mog³aby doprowadziæ do ogromnych
perturbacji na rynku pracy � dodaje Starosta  Kutnowski.
Powiat Kutnowski otrzyma wsparcie w wysoko�ci
1.070.324,00 z³, miasto Kutno otrzyma 8.137.676,00 z³,
gmina Bedlno � 887.242,00 z³, gmina D¹browice
500.000,00 z³, gmina Kro�niewice 578.006,00 z³, gmina
Krzy¿anów 580.261,00 z³, gmina Kutno 795.836,00 z³,
gm. £aniêta � 500.000,00 z³, gmina Nowe Ostrowy �
500.000,00 z³, gmina Oporów � 500.000,00 z³, gmina
Strzelce 1.243.457,00 z³, gmina ¯ychlin � 500.000,00 z³.
£¹cznie wszystkie gminy powiatu wraz z Powiatem
Kutnowskim otrzymaj¹ kwotê rzêdu 15.792.802,00 z³.

Dodatkowe pieniądze na remonty dróg
23 czerwca w Starostwie Powiatowym w Kutnie nast¹pi³o
przekazanie promes na dofinansowanie remontów dróg
powiatu kutnowskiego z Rz¹dowej Dotacji Celowej
w ramach Funduszu Dróg Samorz¹dowych. Czeki
Staro�cie Kutnowskiemu oraz w³odarzom poszczegól-
nych gmin powiatu kutnowskiego przekaza³ Tobiasz
Bocheñski, Wojewoda £ódzki.

Powiat Kutnowski w ramach umowy dotacyjnej
otrzyma kwotê wsparcia w wysoko�ci 1.123.284,00 z³.
Uzyskane pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na wyko-
nanie przebudowy drogi relacji Kutno - Antoniew
- Witonia na odcinku Strzegocin (las). Ca³y koszt
przedmiotowej inwestycji to 2.246.568,00 z³.
- Pomimo ciê¿kiej sytuacji spowodowanej pandemi¹
COVID-19 staramy siê nie rezygnowaæ z inwestycji
maj¹cych poprawiæ komfort ¿ycia mieszkañców
powiatu kutnowskiego - mówi Daniel Kowalik,
Starosta Kutnowski.
W ramach programu dofinansowania wynosz¹:
Powiat Kutnowski � 1.123.284,00 z³, gmina Kutno
� 212.772,00 z³, gmina Nowe Ostrowy 399.585,00 z³,
gmina £aniêta 371.235,00 z³, gmina Kro�niewice
2.785.212,00 z³.
Z r¹k wojewody czeki odebrali: Daniel Kowalik � Sta-
rosta Kutnowski, Wójt Gminy Kutno Justyna Jasiñska,
Burmistrz Kro�niewic Katarzyna Erdman, Wójt Gminy
£aniêta Tomasz Szczêsny i Wójt Gminy Nowe Ostrowy
Zdzis³aw Kostrzewa. Ze strony Powiatu Kutnowskiego
we wrêczeniu czeków uczestniczyli tak¿e: wicesta-
rosta - Marek Jêdrzejczak oraz cz³onkowie Zarz¹du:
Jolanta Pietrusiak i Tomasz Walczewski. W wyda-
rzeniu udzia³ wzi¹³ równie¿ pose³ Tadeusz Wo�niak
oraz senator Przemys³aw B³aszczyk.

Kolejne inwestycje w szpitalu
W  Kutnowskim Szpitalu Samorz¹dowym zostanie
przebudowana  pochylnia dla osób niepe³nospraw-
nych wraz z remontem strefy g³ównego wej�cia do
budynku.
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¯YCIE REGIONALNE

Najpierw w kutnowskich Majdanach, potem w podkro�niewickich
Szo³ajadach, a ostatnio w by³ej gorzelni w £aniêtach. Gdy dodamy
do tego nielegalne wylewiska �cieków (w tym poubojowych),
tradycyjnie zwyk³a wywózkê �mieci do lasu, czy pozostawienie
odpadów w parkach, stawach, itepe itede, to problem w Kutnow-
skiem z utylizacj¹ �mieci istnieje. Tylko ró¿nimy siê w jego skali
i oddzia³ywaniu - zagro¿eniu - na �rodowisko, a wiêc i ludzi. Ogó-
³em w powiecie kutnowskim by³o/s¹ 36 podmiotów gospodarczych
posiadaj¹cych pozwolenia Starosty Kutnowskiego na wytwarzanie
odpadów (w tym w Strzelcach, Pomarzanach i Kro�niewicach).
Podobne pozwolenia, tyle ¿e Marsza³ka Województwa £ódzkiego,
posiada kolejnych 13 zak³adów. Natomiast pozwolenia NA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI, polegaj¹ce na zbieraniu
i przetwarzaniu odpadów (odzysk i ich unieszkodliwianie) otrzy-
ma³o od Starosty Kutnowskiego 17 firm: BAMEX Sp. z o.o.;
Przedsiêbiorstwo Produkcji Mas Betonowych �BOSTA - BETON�
Sp. z o.o.; BLS Spó³ka z o.o.; Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowo-Us³ugowe �FOL-POL� Jacek Borowski;  �GO TRAKT�
Bogus³aw Turczak; Grupowa Oczyszczalnia �cieków sp. z o.o.;
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe �HETMAN� Jacek
Luciñski; Przedsiêbiorstwo Przemys³owo-Handlowe �HETMAN�
Sp. z o.o.; �EKO-PLAST� s.c. Adam Karolak, Bogdan Wróbel;
EnerBio Sp. z o.o.; MARBIN Mariusz Wiêtczak; P.P.H.U. �MAR-
CIN� Artur Tarczyñski; MIX Spó³ka z o.o.; MTI PLAST Firma
Us³ugowo Produkcyjna Marek Krysiak; Sirmax Polska
Sp. z o.o.; P.P.H.U. �WTÓR-PLAST� Tomasz Frankiewicz;
Hodowla Ro�lin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR.
Natomiast zbiór (!) odpadów przys³uguje 28 przedsiêbiorstwom:
AUTO - Handel Skup Z³omu i Metali Kolorowych Arkadiusz
Lewandowski; BI S Sp. z o.o.; COMECO Jerzy Komosiñski; Eko-
logiczna Gospodarka Odpadami Likwidacja i Transport EGOLIT
Sp. z o.o.; EKO-MET Monika Witak; ENERGA - OPERATOR
:ogistyka Sp. z o.o.; Fabryka Transformatorów Sp. z o.o.; F.H. -
U.TOM MAR Honorata Sobierañska; FLOR-MAX BIS Edyta
Florczak; FLOR-MAX Piotr Florczak; Gambit Humañski, Jani-
szewski Sp. j.; GEMINI Tomasz Radzimierski; Handel Okrê¿ny
Artyku³ami Przemys³owymi, Materia³ami Budowlanymi, Opa³em,
Czê�ciami Samochodowymi, Skup Z³omu, Us³ugi Transportowe
Dariusz Jankowski; PKP Energetyka S.A. z siedzib¹ w Warszawie
Oddzia³ Us³ug - Zak³ad £ódzki; PROFIT DUO Sp. z o.o.; Przed-
siêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe Grzegorz Kuni-
kowski; Przedsiêbiorstwo Przemys³owo-Handlowe HETMAN
Sp. z o.o.; P.P.H. EKO - PLAST Miko³aj Banasiak; Przedsiêbior-
stwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe FOL-POL Jacek Borowski;
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowe Wies³aw
Kasprzyk; Sk³adywêgla.pl Sp. z o.o.; SKY SCRAP Sp. z o.o.;
TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o.; U WIOLI Wioletta Jarecka;
WPT Polska Sp. z o.o. Sp. k.; Zak³ad Gospodarowania Odpadami
EKORD; FOLMAX Opakowania Sp. z o.o.; Zak³ad Unieszkodli-
wiania odpadów EXDIR Piotr Zarêbski.
Na terenie powiatu dzia³a równie¿ 5 firm prowadz¹cych stacje
demonta¿u pojazdów, podlegaj¹cych Marsza³kowi Województwa
£ódzkiego. S¹ to: Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe �MIKA� Jacek
Stasiak; Zak³ad Demonta¿u i Recyklingu Pojazdów Waldemar
Jadczak; Firma Handlowo-Us³ugowa �FAGEN� Krzysztof
Falczewski; Stacja Demonta¿u Pojazdów Roman Szwarc; JK
RECYCLING Anna Jankowska.

Wed³ug danych Agencji Rozwoju Przemys³u, na koniec kwietnia,
na ha³dach polskich kopalñ le¿a³o 7,7 milionów ton wêgla
(w kwietniu 2019 r. by³o tylko 2,8 mln). Powód: niekonkurecyjne
ceny polskiego wêgla.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W spotkaniu udzia³ wziêli tak¿e przedstawiciele powiatu kutnow-
skiego, m.in. Daniel  Kowalik � starosta kutnowski , cz³onkowie
Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego � Tomasz Walczewski i Marek
Kubasiñski, wójt gminy £aniêta � Tomasz Szczesny, wójt gminy
D¹browice � Dorota D¹browska, wójt gminy  Strzelce � Tomasz
Grabowski , burmistrz Kro�niewic � Katarzyna Erdman, pose³ na
Sejm RP � Tadeusz Wo�niak, senator RP � Przemys³aw B³asz-
czyk. Prezydent Andrzej Duda wraca³ z wieczoru wyborczego,
który odbywa³ siê w £owiczu. W Strzelcach m.in. podziêkowa³
za udzia³ w wyborach, otrzyma³ te¿ wi¹zankê kwiatów.

WIZYTA PREZYDENTA
Publikatory co i rusz z³owieszczo wieszcz¹:

BOMBA EKOLOGICZNA

HAŁDY „ROSNĄ”!

INFORMACJA
W nawi¹zaniu do informacji, przekazanych przez miejskich radnych klubu
PiS o przekazaniu dodatkowych �rodków z Samorz¹dowego Funduszu
Inwestycyjnego dla Kutna, zachodzi konieczno�æ wyja�nienia pewnych
kwestii spornych. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Mini-
stra Rozwoju, �rodki w ramach Funduszu Inwestycji Samorz¹dowych maj¹
zrekompensowaæ wysoko�æ strat, jakie ponosz¹ samorz¹dy w zwi¹zku
z wyst¹pieniem epidemii COVID-19. Nie jest to zatem ¿aden dodatkowy
fundusz wspierania inwestycji samorz¹dowych.
Miasto Kutno odnotowa³o zmniejszone wp³ywy do bud¿etu w wysoko�ci
ok. 8 mln z³ z tytu³u podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytu³u
zwolnieñ przedsiêbiorców z podatku od nieruchomo�ci oraz niedoszaco-
wanej subwencji o�wiatowej. Samorz¹d miejski od lat boryka siê z pro-
blemem narastaj¹cego niedofinansowania zadañ o�wiatowych z bud¿etu
pañstwa. Kwota subwencji, choæ powinna, nie pokrywa nawet kosztów
zatrudnienia nauczycieli, nie wspominaj¹c ju¿ o kosztach funkcjonowania
placówek, takich jak bie¿¹ce utrzymanie budynków, remonty, czy inne
s³u¿¹ce poprawie jako�ci edukacji.
Zbigniew Burzyñski, prezydent miasta Kutna: �Dzia³ania podjête przez
radnych PiS w zakresie planowanego gospodarowania tymi �rodkami
wprowadzaj¹ mieszkañców w b³¹d. �rodki pozyskane w przysz³o�ci przez
miasto z tego funduszu bêd¹ w g³ównej mierze przeznaczone na realizacjê
zadañ bie¿¹cych oraz inwestycyjnych, zaplanowanych w bud¿ecie na 2020
rok, a nierealizowanych ze wzglêdu na utratê dochodów�.
Na chwilê obecn¹ �rodki te nie s¹ jeszcze dostêpne. Konieczne jest podjêcie
przez Radê Ministrów stosownej uchwa³y, która okre�li zasady funkcjo-
nowania funduszu.      Biuro Prasowe UM Kutno

Osoby w trudnej sytuacji mog¹ znale�æ nieodp³atn¹, profesjonaln¹
pomoc w jednym z 1500 punktów w ca³ej Polsce.
Kto mo¿e otrzymaæ pomoc?
� Ka¿da osoba w trudnej sytuacji ¿yciowej w ka¿dej ¿yciowej sprawie,
w tym miêdzy innymi w sprawach maj¹tkowych, socjalnych, mieszka-
niowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
� Osoby samozatrudnione � osoby prowadz¹ce jednoosobow¹ dzia³alno�æ
gospodarcz¹ (niezatrudniaj¹ce pracowników przez minimum 12 miesiêcy)
mog¹ liczyæ na pomoc równie¿ z wnioskami do ZUS, Urzêdu Skarbowego,
Urzêdu Pracy.
Co otrzymasz zg³aszaj¹c siê do punktu?
� Profesjonaln¹ pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
� Informacjê o twoich prawach i obowi¹zkach w danej sytuacji;
� Wskazanie sposobu rozwi¹zania twojego problemu prawnego;
� Pomoc w sporz¹dzeniu pism i wniosków.
Gdzie szukaæ pomocy?
� Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
� Przez telefon: numer telefonu najbli¿szego punktu pomocy znajdziesz
na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.
Bezp³atna pomoc jest skierowana do osób, które nie s¹ w stanie ponie�æ
kosztów pomocy odp³atnej.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

ZŁOTE GODY

Oboje Jubilaci znaj¹ siê od dziecka (chowali siê po s¹siedzku), a uroczy-
sto�æ ich Z³otych Godów poprowadzi³ aktualny prezydent miasta Kutna
Zbigniew Burzyñski. Wiecznie m³odej parze zaiskrzy³o podczas ostatniego
urlopu z wojska pana Marka. I tak ju¿ trwa przez pó³ wieku. Jakie cechy
pomog³y im przetrwaæ? �Cierpliwo�æ, wyrozumia³o�æ, umiejêtno�æ
wybaczania i mi³o�æ. To chyba jest g³ówna recepta� - twierdzi Jubilat.
Natomiast pani Lena, z filuternym u�miechem 18-latki, dodaje: �Trzeba
byæ po prostu przyzwoitym cz³owiekiem�. Do najlepszych, najserdecz-
niejszych ¿yczeñ, które z³o¿yli m.in. syn Piotr (49 lat) i £ukasz (42 lata)
oraz synowe: Dorota i Karolina, jak równie¿ wnukowie: Karolina (22 lata),
Michalina (18 lat) i Piotr (13 lat), jak te¿ Juliusz (15 lat) i Natalia (10 lat)
przy³¹cza siê Redakcja �P¯K�.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Ona - Helena Galus - pracownica KZF �Polfa�, wytypowana na pos³a RP
przez Jerzego Stasiaka, przewodnicz¹cego organizacji ZMS w tym zak³a-
dzie, okaza³a siê �wietnym parlamentarzyst¹ i przynios³a du¿o dobrego
dla Ziemi Kutnowskiej (o wiele wiêcej ni¿ kilku pos³ów kutnowskich
III RP). Zreszt¹ spotka³y j¹ za to szykany i utrapienia, m.in. od kolejarzy.
On - Marek Galus - to jak siê potocznie okre�la kolejarz �z krwi
i ko�ci�. By³ te¿ wiceprezydentem miasta Kutna w latach 1998-2002
(prezydentem by³ wtedy Krzysztof Wac³aw Dêbski).
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DIAMENTOWE GODY

Jubilaci Diamentowych Godów to mieszañcy Kutna, którzy �lu-
bowanie z³o¿yli 5 lipca 1960 roku w Urzêdzie Stanu Cywilnego
w Kutnie, a nastêpnie 25 czerwca tego samego roku w Gorzowie
Wielkopolskim wypowiedzieli sakramentalne TAK. Zawodowo
zwi¹zani byli z Zak³adem �Kraj� oraz ZPR �Miflex�. Co zas³uguje
na podkre�lenie to przywi¹zanie do sportu pana Ryszarda, który
przez wiele lat by³ pasjonatem sp³ywów kajakowych. S¹ szczê�li-
wymi rodzicami córki Kingi i syna Arkadiusza. Doskonale odnaj-
duj¹ siê równie¿ w roli dziadków wnucz¹t Pauliny, Micha³a,
Kamila i Kuby. Niezmiennie od 60-ciu lat darz¹ siê wielk¹ mi³o�ci¹
i szacunkiem. Dostojnym Jubilatom sk³adamy serdeczne gratulacje.

Biuro Prasowe UM Kutno

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W s³owach skierowanych do czcigodnych Jubilatów pogratulowa³
wspólnie spêdzonych lat oraz podziêkowa³ za zaanga¿owanie
w ¿ycie spo³eczne miasta, a tak¿e wspania³y przyk³ad do na�lado-
wania dla wszystkich m³odych ludzi.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Projekt �Wyspy Karaibskie� zapewnia bezpieczn¹, otwart¹ i nowo-
czesn¹ przestrzeñ o du¿ych walorach sensorycznych, dydaktycz-
nych oraz poznawczych dla dzieci. Zosta³ on podzielony na dwie
czê�ci: czê�æ sportowo-rekreacyjn¹ i czê�æ sensoryczn¹. �cie¿ka
dydaktyczna sprawi, ¿e poprzez ruch i dzia³ania polisensoryczne,
dzieci bêd¹ wyzwalaæ pozytywne emocje, które pozytywnie wp³yn¹
na ich wszechstronny rozwój intelektualny, fizyczny i ruchowy.
Jest to pierwszy tak innowacyjny plac zabaw na terenie Kutna.
Projektodawczynie w towarzystwie pani dyrektor otrzyma³y gra-
tulacje oraz serdeczne podziêkowania za zaanga¿owanie w rozwój
miasta z r¹k Zbigniewa Wdowiaka, zastêpcy prezydenta miasta.
Pomys³odawczyniami projektu �Wyspy Karaibskie� - sensoryczny
plac zabaw s¹ - Agnieszka Szatkowska oraz Katarzyna Popielarczyk.
Koszt realizacji zadania wyniós³ 100.000 z³.

Biuro Prasowe UM Kutno

Kolejne projekty KBO z my�l¹ o najm³odszych

WYSPY KARAIBSKIE

Miasto Kutno otrzyma³o dofinansowanie w wysoko�ci 150.000 z³
z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
na zakup i monta¿ windy i platformy dla  osób niepe³nospraw-
nych w Urzêdzie Miasta Kutna.
Winda zamontowana bêdzie w g³ównym wej�ciu od strony placu
Marsza³ka J. Pi³sudskiego, natomiast platforma dla niepe³nospraw-
nych przy wej�ciu od ul. Podrzecznej. Monta¿ tych urz¹dzeñ
zwiêkszy dostêpno�æ urzêdu dla interesantów poruszaj¹cych siê
na wózkach inwalidzkich oraz umo¿liwi  pe³ny dostêp do wszyst-
kich wydzia³ów w czterokondygnacyjnym budynku urzêdu.
Zadanie realizowane bêdzie w II po³owie bie¿¹cego roku.

Biuro Prasowe UM Kutno

UDOGODNIENIA
W URZĘDZIE MIASTA

Przed Kutnowskim Domem Kultury ró¿e kwitn¹ wyj¹tkowo piêknie.
Wrêcz zachwycaj¹co! To tu kutnowska tradycja ró¿ana jest pieczo³owicie
pielêgnowana, a swoj¹ siedzibê ma Polskie Towarzystwo Ró¿ane. G³owna
rabata witaj¹c¹ przechodniów zachwyca obfito�ci¹ kwitnienia i charakte-
rystycznym dla Kutna ró¿owym kolorem, który wystêpuje w logo miasta.
Zapraszam do zapoznania siê z tymi wyj¹tkowymi odmianami ró¿, które
pochodz¹ ze szkó³ki ró¿ ROSA ÆWIK, a wyhodowane zosta³y w niemiec-
kiej firmie W. Kordes� Söhne.
Pierwsza, która przykuwa wzrok to ANGELA. Bardzo obficie kwitn¹ca
bukietami niewielkich kwiatów w intensywnym odcieniu starego ró¿u
z ja�niejszym �rodkiem. Dorasta do ok. 100 � 150 cm wysoko�ci przy
do�æ du¿ej szeroko�ci rozkrzewienia. Kwitnie od czerwca do pojawienia
siê pierwszych przymrozków. Jest to mocna ró¿a odporna na choroby grzy-
bowe, niesprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne, doskonale poradzi sobie
zarówno w pe³nym s³oñcu, jak i w lekkim pó³cieniu. Posiada certyfikat
ADR. Jest idealn¹ ró¿¹ do ma³ych ogrodów, na przyk³ad do zastosowania
na rabatach mieszanych z lawend¹ lub kocimiêtk¹.
Kolejna to ró¿a wielkokwiatowa PAROLE - wyj¹tkowa pod wieloma
wzglêdami. Kwiaty osi¹gaj¹ nawet 22 cm �rednicy, maj¹ niespotykan¹
ciemno ró¿ow¹ barwê wpadaj¹c¹ w amarant oraz bardzo intensywny
ró¿any zapach z odrobin¹ s³odyczy. Najwiêksz¹ intensywno�æ zapachu
obserwuje siê w po³udnie. Krzewy dorastaj¹ do oko³o 100 cm wysoko�ci.
Posiada bardzo dobr¹ odporno�æ na choroby i niskie temperatury. Dosko-
nale sprawdza siê jako wolnostoj¹cy krzew lub sadzone w grupach, na
rabatach. Ró¿a wielokrotnie nagradzana z³otymi medalami na miêdzyna-
rodowych wystawach i targach. Równie¿ na kutnowskim �wiêcie Ró¿y
trzykrotnie zdoby³a tytu³ �Najpiêkniejszej Ró¿y Ogrodowej� w roku 2012,
2013, 2014. W kolejnych latach wyeliminowana z konkursu, aby daæ szansê
innym odmianom.
Rabatê od do³u uzupe³nia niska ró¿a okrywowa o charakterze p³o¿¹cym.
Zachwyca gêst¹, zwart¹ budow¹, niewysokim wzrostem i bardzo obfitym
kwitnieniem, dobrze siê rozkrzewia, przykrywaj¹c dywanem kwiatów
rabatê. Dorasta do 30 cm wysoko�ci i 60 cm szeroko�ci. Charakteryzuje
siê drobnymi ró¿owymi kwiatkami, rozmiar ich nie przekracza 3 cm �red-
nicy. Kwitnienie zaczyna siê od czerwca i trwa do pó�nej jesieni. Odmiana
wyró¿nia siê dobr¹ zdrowotno�ci¹ oraz tolerancj¹ na zacienienie. Idealnie
nadaje siê do wisz¹cych koszy, ma³ych korytek lub na patio. Kolejna czê�æ
ró¿anej rabaty zajmuje �wietnie dobrane ró¿ane trio. Najwiêksza, z ty³u to
MEIN SCHONER GARTEN. Ró¿a krzaczasta o bogatym kwiatostanie,
w ³agodnej tonacji ró¿owo-³ososiowej. osi¹ga wysoko�æ oko³o 120 cm.
Bardzo dobrze siê rozrasta ze wzglêdu na wielk¹ ilo�æ pêdów. Kwitnie
obficie w sposób ci¹g³y przez ca³y sezon du¿ymi wiechami kwiatów, któ-
rych �rednica dochodzi do oko³o 8 cm. Jest to odmiana powtarzaj¹ca
kwitnienie. Odmiana na miêdzynarodowych wystawach i konkursach
zdoby³a z³ote i srebrne medale. Poni¿ej ró¿owo-³ososiowej MEIN SCHO-
NER GARTEN ro�nie OUT OF ROSENHEIM. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ jej pe³ne kwiaty o czystej, czerwonej barwie. Kwitnie obficie
i dobrze powtarza kwitnienie od czerwca do jesieni. Dorasta do 80 cm
wysoko�ci i 50 cm szeroko�ci. To jedna z najzdrowszych czerwonych ró¿
rabatowych na rynku o najwy¿szej odporno�ci na choroby grzybowe. Mo¿e
byæ sadzona pojedynczo jako dodatek do wielogatunkowych rabat. Dobrze
s³u¿y jako ró¿a na szpalery wzd³u¿ chodników. Na samym dole piêknie
prezentuje siê DOLOMITI. Jest to ró¿a nale¿¹ca do wy¿szych odmian
okrywowych o ma³ych, pojedynczych, pofalowanych, ró¿owych kwiatach
z kremowym �rodkiem. Kwitnie bardzo obficie i d³ugo od czerwca do pa�-
dziernika. Krzew osi¹ga 60 cm wysoko�ci i 50 cm szeroko�ci. Odporna na
warunki atmosferyczne, takie jak ostre s³oñce i deszcz oraz wszelkie cho-
roby grzybowe. W ogrodach �wietnie sprawdzi siê posadzona jako szpaler
lub w niedu¿ej grupie, a tak¿e jako pojedynczy akcent na rabacie. Ozdobna
tak¿e zim¹ � krzewy ju¿ w jesieni pokrywaj¹ siê piêknymi, czerwonymi
owocami. Zapraszam za spacery po kutnowskich parkach, aby do�wiad-
czyæ piêkna ró¿y � królowej kwiatów.

Weronika Lenarczyk, Kutnowski Dom Kultury,
Polskie Towarzystwo Ró¿ane

KULTURA Z RÓŻĄ

KAZIMIERZ PIETRZAK
Z teki grafika

Bieszczady - Po³onina Wetliñska.

Walczyæ z bezsenno�ci¹ wcale nie jest mi³o,
z tego to powodu od dawna nic mi siê nie �ni³o.
D³ugo oczekiwany sen siê przy�ni³ jak z³e czary.
Dlaczego w³a�nie taki, za jakie grzechy, jakie kary.

Zdawa³am maturê z jêzyka polskiego.
Pomy�la³am, ³atwizna, przecie¿ to egzamin z jêzyka ojczystego.
Tematem egzaminu by³ poemat Mickiewicza,
Konrad Wallenrod, Bo¿e, có¿ to za postaæ tajemnicza?
Kto to by³, czy ja go znam?
Czy go spotka³am,co napisaæ mam?

D³ugopis w rêku trzymam gotowy do pisania,
Konrad Wallenrod, powtarzam i wyd³u¿am czas oczekiwania.
Oczekiwania na z³ot¹ my�l, na przeb³ysk pamiêci,
na pró¿no, w jednej chwili nie uleczê demencji.

Znam Konrada, lecz nie Wallenroda,
to by³y piêkne czasy, a ja by³am m³oda.
Czas mija, a przede mn¹ pusta kartka,
przecie¿ by³am prymusk¹, có¿ ta pamiêæ jest warta.

Nie tracê nadziei, mo¿e kolega pomo¿e,
oby on zna³ temat, pomó¿ mu Bo¿e.
Spogl¹dam przez ramiê, by pospieszy³ z pomoc¹,
³awka pusta, a ja bezsilna, w parze z niemoc¹.

Ratunkiem by³ ch³ód nocy, który wtargn¹³ do sypialni,
poczu³am zapach lawendy i s³odkiej konwalii.
Odetchnê³am z ulg¹, oto jestem w domu,
a o koszmarnym �nie nie opowiem nikomu.

El¿bieta P³ochocka
P.S. Autorka jest kutniank¹. Pisze dla relaksu. Sprawia jej to wielk¹
przyjemno�æ. W swojej, amatorskiej twórczo�ci porusza aktualne
sprawy zwi¹zane przede wszystkim z egzystencj¹ ludzi i to w ró¿-
nym wieku. Tym wierszem debiutuje w �Powiatowym ¯yciu Kutna�.

/J.M.P./

Poetycka prapremiera

SEN

Holenderska Fundacja �Samen Delen� (Dzieliæ Razem) liczy
60 osób i ju¿ przez ponad 20 lat dostarcza do Polski, g³ównie
do Domów Pomocy Spo³ecznej i kutnowskiego Komitetu Obrony
Bezrobotnych oraz kutnowskiego szpitala, dary od prywatnych
sponsorów. S¹ one nawet lepsze ni¿ podobne towary zalegaj¹ce
pó³ki kutnowskich sklepów, a nawet ... marketów. W 2018 roku
Fundacja �Samen Delen� otrzyma³a laur �Kutnowski Hit 2017
rok�. Wówczas w laudacji stwierdzono, ¿e holenderska orga-
nizacja po¿ytku spo³ecznego obdarowa³a wszystkie Gminne
O�rodki Pomocy Spo³ecznej powiatu kutnowskiego. W tym
roku dostarczy³a kolejny, humanitarny transport a¿ 11 ton dla
naszych mieszkañców.

DZIĘKUJEMY!
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ... Felieton KWD

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Z innych szpalt
Eksperci z Forum Obywatelskiego rozwoju przygotowali raport �Rachunek
od pañstwa za 2019 r.�.
Emerytury i renty 7.379
Edukacja i nauka 2.824
S³u¿ba zdrowia 2.729
Pomoc spo³eczna
(w tym 814 z³ na program Rodzina 500 plus...) 2.312
Infrastruktura 2.099
Wojsko, bezpieczeñstwo wewnêtrzne
i sprawiedliwo�æ 1.821
Administracja 1.261
Ochrona �rodowiska 664
Sk³adka do bud¿etu UE 572
Kultura 328
Inne 2.355
Odsetki od d³ugu publicznego 827
Razem z³otych: 25.176
Rachunek od pañstwa by³ w ubieg³ym roku o 1994 z³ wy¿szy ni¿ rok
wcze�niej. Angora nr 24, 14.06.2020 r.
(...) �We wrze�niu SARS-CoV-2 raczej siê nie pojawi, ale w pa�dzierniku
lub listopadzie ju¿ mo¿e nam zagroziæ. (...) Mo¿e zawdziêczamy to szcze-
gólnie BCG przeciwko gru�licy, która pobudza uk³ad odporno�ciowy�.
Dorota Romanowska, Co dalej z epidemi¹?, Newsweek nr 24, 8-14.06.2020 r.
Gliwiczanka Tekla Juniewicz jest najstarsz¹ Polk¹. Niedawno obchodzi³a
114 urodziny.
668 ¿ubrów doliczyli siê le�nicy w Bieszczadach. W ci¹gu roku przyby³o
117 i robi siê im trochê ciasno.
Andrzej So�nierz, by³y prezes NFZ, pose³ Porozumienia: Straty, jakie
poniesie nasza gospodarka obci¹¿aj¹ rz¹d, a przede wszystkim naszego
najlepszego na �wiecie ministra zdrowia i jego b³êdn¹ politykê. �Angora�
Andrzej Olechowski o Andrzeju Dudzie: Mam o nim bardzo z³e zdanie.
Przynosi Polsce wymierne straty.

Przegl¹d Nr 26 (1068), 22-28.06.2020 r.
Andrzej Lis ze Starego S¹cza jest rekordzist¹ Europy w oddawaniu hono-
rowo krwi. Ma ju¿ na koncie 94,45 litra.
O 1,7 tys. wzros³a do koñca kwietnia br. liczba e-sklepów. Jest ich ju¿
ponad 40 tys. Najbardziej, o ponad 370%, zwiêkszy³y siê w czasie pande-
mii e-zakupy spo¿ywcze.
Kuracjê w uzdrowisku odby³o w 2019 r. a¿ 858 tys. Polaków, w tym 782
tys. leczy³o siê stacjonarnie.
Stanis³aw Tym, re¿yser, aktor, satyryk: By³oby wspaniale, gdyby Andrzej
Duda zaproponowa³ Trumpowi wspólny lot na Marsa jeszcze w tym roku.

�Polityka�
Prof. Grzegorz W. Ko³odko, by³y wicepremier, Akademia Leona Ko�-
miñskiego: Podsycanie rusofobii szkodzi narodowemu bezpieczeñstwu
i utrudnia rozwój gospodarczy.    �Rzeczpospolita�
Wojciech Kuczok: Wybory prezydenckie powinny byæ plebiscytem na
najlepszy program, w praktyce przybra³y charakter rankingu mister Polonia.
Adam Ferency o polskich katolikach: Wiara nakazuje sobie wybaczaæ,
a u tych naszych katolików nie ma ¿adnego wybaczania, jest tylko ziej¹ca
nienawi�æ.
Andrzej Duda o Unii Europejskiej: Wspólnota europejska to takie baju,
baju dla naiwniaków.
Miko³aj Grabowski o Jaros³awie Kaczyñskim: Nie spróbowa³ budowaæ
wspólnoty, tylko najpierw naród podzieli³, a teraz nim rz¹dzi.

Przegl¹d Nr 27 (1069), 29.06-5.07.2020 r.

Anomalie wyborcze
(...) Metropolie zag³osowa³y ciut poni¿ej mo¿liwo�ci, frekwencja by³a
o 2% ni¿sza ni¿ w ubieg³orocznych wyborach parlamentarnych. Tym
razem to wie� wy�rubowa³a rekord, wnosz¹c do puli dodatkowe 640
tysiêcy g³osów. (...) W przedwyborczym raporcie szacowali�my jego (red.
Andrzeja Dudy) wynik na 8,3 miliona g³osów. Dosta³ o 100 tys. wiêcej.
Na ostatniej prostej skuteczniejszy okaza³ siê Rafa³ Trzaskowski. Jego
punkt wyj�cia prze II tur¹, to 5,8 mln g³osów. Czyli, o pó³ miliona g³osów
wiêcej ni¿ przewidywali�my. (...) Po kandydatach, którzy ju¿ zakoñczyli
wyborcz¹ karierê pozostaje teraz piêciomilionowy spadek. (...)
Marcin Duma, Rafa³ Ka³ukin w: �Piêciomilionowy spadek�, Polityka
nr 27/3268, 1.07-8.07.
Pandemia koronawirusa uniemo¿liwi³a Kremlowi przeprowadzenie
corocznej defilady 9 maja. Odby³a siê ona 24 czerwca, a wziê³o w niej
udzia³ oko³o 14 tysiêcy ¿o³nierzy z 200 jednostek sprzêtu wojskowego.

Newsweek, nr 27 z 05.07.2020 r.
Wybór miêdzy po¿arem a z³amaniem rêki. Co �zdecyduj¹ emocje�.

Szymon Ho³ownia, Newsweek, nr 27 z 05.07.2020 r.
PiS s¹dzi, ¿e inwestorów zagranicznych zast¹pi¹ spó³ki pañstwowe. Tyle,
¿e te spó³ki to baza posad dla krewnych i znajomych królika. Mo¿na to
podsumowaæ krótko: barbarzyñcy i z³odzieje.

Jacek Rostowski, by³y minister w rz¹dzie Donalda Tuska

Bezpłatne wczasy
Tego siê mo¿na by³o spodziewaæ.
Kolejnej, wyborczej kie³basy.
Prezydent pieni¹dze rozsiewa
w postaci bonu na wczasy.

Piêæsetkê dostanie ka¿dy dzieciak,
na pewno pochwali siê tacie.
Potem zapakuje j¹ w plecak,
by rozmieniæ i wczasy op³aciæ.

Po zakoñczonym turnusie,
kiedy ju¿ spokój nastanie,
organizator wypoczynku zg³osi siê w ZUS-ie
za bon pieni¹dze kiedy� dostanie.

Kazimierz Ci¹¿ela

Ci¹gle wraca - jak powracaj¹ca melodyjka - sprawa odszkodowañ za rol-
nicz¹ suszê 2019 r. W roku ubieg³ym wyp³acono 710 mln z³otych, a ich
wyp³aty wstrzymano w listopadzie ubieg³ego roku. Wznowiono je
10 marca, ale znowu zabrak³o pieniêdzy. Znowu klops! W kwietniu
�wygospodarowano� 280 mln z³otych, teraz 676 mln z³. Zabrak³o jeszcze
oko³o 400 mln z³otych. Masz babo placek!
Nie tylko pesymi�ci z³owrogo wieszcz¹: jedn¹ z ofiar bêdzie polska
¿ywno�æ. Szacuje siê, ¿e spadek wyniesie a¿ 2,5 mld z³otych (z 31,4
w roku ubieg³ym do 28,9 mld z³otych w obecnym). Masz babo placek!
Tak detalicznie. Najwiêcej wyeksportowali�my do krajów UE - 25,6 mld
euro (81% przychodów z eksportu towarów rolno-spo¿wczych). Przoduj¹
w odbiorze Niemcy (7,6 mld euro), Wielka Brytania (2,8 mld), Nider-
landy (2), W³ochy i Francja (po 1,7) oraz Czechy (1,5 mld euro). Stany
Zjednoczone, Arabia Saudyjska, Izrael i Chiny zaimportowa³y 4,3 mld
polskich towarów rolno-spo¿ywczych. Masz babo placek!
Do kwietnia 2020 r. eksport produktów mlecznych osi¹gn¹³ 3,07 miliarda
z³otych. Czyli spad³ - w porównaniu z rokiem ubieg³ym - zaledwie o 1%,
a liczba wys³anych w �wiat ton jedynie o 2 tysi¹ce ton (do 541 tysiêcy
ton). Wielka Brytania kupi³a u nas produkty mleczne warte 103 mln
(w tym serów 55 mln z³). Ale negocjacje umowy o wolnym Wielkiej
Brytanii z Now¹ Zelandi¹ mog¹ wp³yn¹æ negatywnie na eksport UE po
brexicie! Masz babo placek

Pierwsz¹ turê wyborów prezydenckich w Polsce, 28 czerwca 2020,
wygra³ by³y wicepremier... Jaros³aw Gowin. To on przyczyni³ siê - naj-
bardziej - do przesuniêcia terminu wyborów z 10 maja, które jak wskazuj¹
wszystkie �znaki na niebie i ziemi� wygra³by �w cuglach� - obecny pre-
zydent - Andrzej Duda. A tak dosz³o do czerwcowego rozdania, gdzie
g³ówny faworyt nie uzyska³ 50 plus jeden g³osów i stoczy rewan¿ow¹
walkê z Rafa³em Trzaskowskim, którego PO wyci¹gnê³a niczym �królika
z melonika�. Nie otrzymali�my wiêc jeszcze odpowiedzi na fundamen-
talne pytanie, jakie s³usznie postawi³ tygodnik �Angora�: �Kogo wybie-
ramy: G£OWÊ PAÑSTWA, CZY PREZYDENTA DUDÊ!?�. Wszystko
wyja�ni siê jak �w powtórce z rozrywki� 12 lipca 2020 r. Póki co fawory-
tów jest dwóch, o jednego za du¿o. Jak bêdzie!? Chyba jednak bêdzie to
walka �na �mieræ i ¿ycie�, albo o �ka¿dy g³os na wagê z³ota�. Pierwsza
tura przynios³a jeszcze czê�ciowy splendor dwóm osobom: dziennikarzowi
(a nie politykowi) Szymonowi Ho³owni z dobrym has³em wyborczym
�G³ow¹ i sercem� oraz Krzysztofowi Bosakowi, który potwierdzi³ jak
ro�nie spo³eczne poparcie (g³ównie m³odzie¿y) dla skrajnie prawicowego
ugrupowania i dla  - notabene - sprawnego medialnie kandydata. Reszta
nie osi¹gnê³a granicy przyzwoito�ci wyborczej, czyli 5%, staj¹c siê jedynie
kandydackim planktonem!? Najwiêkszy przegrany!? Chyba jednak
Kosiniak-Kamysz.
Trochê s³ów o kampanii wyborczej... By³a bezwglêdna, szczególnie dla
kandydata PO. Podziwiaæ jego niemal stalowe nerwy. Przy okazji naród
dowiedzia³ siê wreszcie komu zawdziêcza swoje lepsze ¿ycie. W tej pierw-
szej lekcji wyborczej propaganda rz¹dowa wykaza³a, ¿e nie ma lepszego
kandydata na premiera ni¿... Andrzej Duda. Najwiêksz¹ �wpadkê�
wyborcz¹ pope³ni³a TVP1, która nawet w �Teleexpresie� zamie�ci³a
informacjê o pobycie tego kandydata, po wizycie w Radomiu -  w Kutnie.
To nast¹pi³o kilka dni pó�niej i nie w Kutnie, ale w Strzelcach.
Teraz przed nami decyduj¹ce starcie. Faworytem jest Andrzej Duda!? Ale
piêæ lat temu, gdy zwyciê¿y³, odwiedzi³ i Kutno. Teraz - nie! To mo¿e siê
sprawdziæ nasze porzekad³o: �Kto w Kutnie nie by³, ten ¿ycia i �wiata nie zna�.

Pomy�lnego, bezkoronawirusowego g³osowania
¿yczy Wasz Andrzej Stelmaszewski

Wydawa³oby siê, ¿e drug¹ turê wyborów ma aktualny prezydent �w gar�ci�.
Wygrana w I edycji, chocia¿ nie by³ to nokaut. Nawet czê�æ PiS-u jest
z tego niezadowolona, ¿e to jeszcze nie ostateczne zwyciêstwo. Przecie¿
by³a pe³na mobilizacja, od premiera po szeregowego cz³onka PiS. Przecie¿
posz³y ju¿ na kampanie �ciê¿kie� pieni¹dze, nawet rz¹dowe, spó³ek skarbu
pañstwa, TVP (i ca³ego, by³ego Radiokomitetu). Przecie¿ zrobiono wszystko,
a nawet wiêcej... Obluzgano rywali itepeitede. Chyba jednak trochê prze-
szar¿owano!? St¹d zamiast koñcowej wygranej jest tylko (a¿) dogrywka!!!
Pozosta³o siê chocia¿ cieszyæ tym, ¿e przewaga by³a w I rundzie wiêksza
ni¿ piêæ punktów, co zdaniem ekspertów i tak daje gwarancjê sukcesu.
Chyba, ¿e ... ¯eby ... nie przesoliæ!!! Najgorzej, ¿e prognozy na II turê
wyborcz¹ trochê wiej¹ pesymizmem. Wynika z nich ... PORA¯KA! Ale
nie - to siê nie mo¿e zdarzyæ!?      Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Druga runda
Druga tura wyborów prezydenckich
jest jak turniej bokserski.
Dwóch staje do boju, jeden bêdzie zwyciêski.
Oby ta walka okaza³a siê rycerska.

W meczu nieuniknione s¹ zwarcia,
silnych, celnych ciosów zadawanie.
Wa¿ne, by by³y to czyste starcia,
a nie bandyckie  faulowanie.

Zmagania niech bêd¹ godne prezydentów.
Ten najlepszy zwyciêzc¹ zostanie.
Wygra si³¹ nie piê�ci¹, ale argumentów,
a w Polsce wreszcie spokój nastanie.

Na marginesie:
Ciekawe, czy moje przekonanie z prawd¹ siê mija,
¿e wygra ten, któremu licz¹ca g³osy w³adza sprzyja.

Kazimierz Ci¹¿ela

Potwierdzi³y siê moje uwagi zawarte w poprzednim numerze o tym �Kto
wybiera?�. Najstarsi obywatele, g³ównie emeryci, poparli w wiêkszo�ci
Andrzeja Dudê (61,5%). Nietrudno zgadn¹æ, ¿e to osoby s³abiej wykszta³-
cone, gdy¿ zag³osowa³o na niego 70% wyborców z wykszta³ceniem pod-
stawowym, 66% - z zasadniczym zawodowym, ponad 42% ze �rednim
i pomaturalnym oraz ponad 26% z wykszta³ceniem wy¿szym. Rafa³ Trza-
skowski otrzyma³ ponad 12% g³osów od wyborców z �podstawówk¹�,
17% - zasadniczym zawodowym, 29% - �rednim i 41 % - z wy¿szym. Co
ciekawe, wiêkszo�æ kobiet g³osowa³a za obecnym prezydentem (43%),
na drugiego wygranego zdecydowanie mniej (31%). Kolosaln¹ ró¿nic¹
miêdzy nimi by³o g³osowanie rolników, gdy¿ Duda otrzyma³ a¿ 71% ich
g³osów, a tylko 9% Trzaskowski. Odwrotnie ni¿ w³a�ciciele firm (43,5%
na obecnego prezydenta Warszawy, a ponad 25% na jego g³ównego
rywala). W�ród emerytów Rafa³ Trzaskowski otrzyma³ ledwie 29% g³osów.
Natomiast uczniowie i studenci poparli kandydata PO, lokuj¹c pupila PiS
a¿ na czwartym miejscu (15,5%). Frekwencja siêgnê³a 64% (piêæ lat temu
49%). Generalnie za Andrzejem Dud¹ by³a wie� i ma³e miasteczka, a za
Rafa³em Trzaskowskim du¿e miasta. Obecny prezydent wygra³ a¿ w 13
z 16 województw. Wiêc szkoda, ¿e wygranymi nie mog¹ byæ obaj!?
Wyniki w poszczególnych gminach powiatu kutnowskiego potwierdzi³y,
¿e Kutnowskie to bastion PiS:
Gmina Bedlno: Duda 64,04%; Trzaskowski 13,96%
Gmina D¹browice: Duda 68,67%; Trzaskowski 12,23%
Gmina Kro�niewice: Duda 61,89%; Trzaskowski 19,48%
Gmina Krzy¿anów: Duda 65,40%; Trzaskowski 15,55%
Gmina Kutno: Duda 57,09%; Trzaskowski 20,49%
Miasto Kutno: Duda 45,97%; Trzaskowski 33,05%
Gmina £aniêta: Duda 73,17%; Trzaskowski 11,05%
Gmina Nowe Ostrowy: Duda 62,25%; Trzaskowski 17,04%
Gmina Oporów: Duda 71,86%; Trzaskowski 11,25%
Gmina Strzelce: Duda 67,40%; Trzaskowski14,98%
Gmina ¯ychlin: Duda 53,02%; Trzaskowski 26,06%
Pozostali kandydaci otrzymali nastêpuj¹ce ilo�ci g³osów (w procentach):
Szymon Ho³ownia - 9,98%; Krzysztof Bosak - 5,43%; W³adys³aw Kosiniak-
Kamysz - 2,45%; Robert Biedroñ - 2,02%; Stanis³aw ¯ó³tek - 0,19%;
Waldemar Witkowski - 0,11%; Pawe³ Tanajno - 0,11%; Marek Jakubiak
- 0,11%; Miros³aw Piotrowski - 0,07%.      Jan Widz

Czytelniczy Hyde Park

KTO KOGO WYBRAŁ!?

Czytelniczy Hyde Park

KTO WYGRA!
Pierwsza tura walki o urz¹d prezydenta Polski zakoñczy³a siê wygran¹
Andrzeja Dudy, który otrzyma³ ponad 8,4 miliona g³osów. Do decyduj¹-
cego starcia, które odbêdzie siê 12 lipca, wszed³ Rafa³ Trzaskowski, na
którego g³osowa³o blisko 6 milionów wyborców. Trzecie miejsce w pre-
zydenckim wy�cigu zaj¹³ Szymon Ho³ownia reprezentuj¹cy pozapartyjny
ruch obywatelski. Uzyska³ prawie 2,7 miliona g³osów. Pozostali kandy-
daci, poza Krzysztofem Bosakiem, uzyskali kiepskie wyniki, zupe³nie
odbiegaj¹ce od oczekiwañ. Po pierwszej turze, zgodnie z oczekiwaniami
i sonda¿ami, na polu walki pozosta³o dwóch najsilniejszych. Po pierw-
szych dniach kampanii wyra�nie widaæ, ¿e walka bêdzie ostra i bezpardo-
nowa. Andrzej Duda powróci³ do demonów przesz³o�ci i walki z cieniami.
Toczy bój w tematach, które zosta³y dawno za³atwione. Do wrogów
�dobrej zmiany�, oprócz znanych ju¿ uchod�ców, ludzi LBGT, rzekomej
deprawacji dzieci, Donalda Tuska i Rafa³a Trzaskowskiego, dorzuci³ jesz-
cze nowego wroga. Mianowicie chodzi o elity, które nazwa³ salonem
warszawskim, czyli warszawk¹. Andrzej Duda z upodobaniem powtarza
jak zdarta p³yta, ¿e tylko lud bezgranicznie zawierzaj¹c uk³adowi rz¹do-
wemu godny jest ³askawo�ci w³adzy. Andrzej Duda bardzo nie lubi elit
i nie wiadomo dlaczego szerokim ³ukiem omija elity nowej w³adzy, która
po wygranych wyborach w 2015 roku obsadzi³a �swoimi� wszystko co
siê da. W instytucjach pañstwowych, w spó³kach skarbu pañstwa doko-
nano gruntownej wymiany personalnej. Do boju i obfitego, dobrze p³at-
nego korytka zosta³y rzucone liczne zastêpy dzia³aczy, sympatyków
i cz³onków rodzin w³adzy. Podczas wieczoru wyborczego 28 czerwca
w £owiczu p³omienne przemówienie prezydenta Dudy przerywane by³o
okrzykami �Tu jest Polska�. Ciekawe, co z reszt¹ obywateli, którzy g³o-
sowali na innych kandydatów lub w ogóle nie g³osowali. Jest to niema³a
grupa ok. 22 milionów Polek i Polaków. Czy to jeszcze jest Polska? Na to
pytanie w³adza jeszcze nie odpowiedzia³a. Wspieraj¹c kampaniê A. Dudy
z gospodarsk¹ wizyt¹ po Polsce uda³ siê premier Mateusz Morawiecki.
Premier jak zwykle opowiada o wielkich sukcesach Polski na polu
odmra¿ania gospodarki i walki z pandemi¹. Premier robi równie¿ za �w.
Miko³aja rozdaj¹c wielkie tekturowe czeki z wpisan¹ stosown¹ kwot¹ z³o-
tówek. Na jednym ze spotkañ premier wyliczy³ jak spadaj¹ ceny dziêki
znakomitym decyzjom w³adzy. Miêdzy innymi stania³a musztarda i banany.
To i tak nie�le, bo za Gomó³ki czêsto tania³y szyny kolejowe. Szyn nie
mo¿na by³o konsumowaæ, a banana zjemy i musztard¹ te¿ co� posmarujemy.
Ca³y �wiat dalej walczy pandemi¹, a polski premier na wiecu wyborczym
og³osi³, ¿e nie musimy siê wirusa baæ i mo¿emy t³umnie stawiæ siê do urn
wyborczych. Starsi emeryci te¿ powinni byæ odwa¿ni. W dniach, kiedy
premier og³osi³ zwyciêstwo, na koronawirusa zara¿a³o siê prawie czterysta
osób, a wska�nik reprodukcji R wynosi³ 1,11 co oznacza, ¿e 100 zara¿o-
nych zara¿a kolejnych 111 osób. Drugi kandydat Rafa³ Trzaskowski przyj¹³
inn¹ strategiê prowadzenia kampanii. Zapowiada, ¿e bêdzie prezydentem,
który ma ³¹czyæ podzielone spo³eczeñstwo. Obiecuje, ¿e poprze wszystkie
inicjatywy rz¹du, które bêd¹ s³u¿yæ ludziom i demokracji, ale zawetuje
ustawy zwiêkszaj¹ce podatki i ograniczaj¹ce swobody obywatelskie.
Poprze równie¿ wszystkie uregulowania s³u¿¹ce ochronie naszego zanie-
czyszczonego �rodowiska naturalnego. Bardzo wa¿nym tematem jest
reforma i zwiêkszenie nak³adów na s³u¿bê zdrowia. Widzi tak¿e koniecz-
no�æ zmian w systemie o�wiaty i odpolitycznienie kancelarii prezydenta.
Do koñca kampanii zosta³o jeszcze kilka dni. Bêdzie ostro i czasami
bêdzie �miesznie. Prawdopodobnie Andrzej Duda bêdzie dalej tworzy³
podzia³y i walczy³ z cieniami, a Rafa³ Trzaskowski bêdzie postêpowa³
dok³adnie odwrotnie. Zapewne urzêduj¹cy prezydent dalej chce byæ pre-
zydentem swojego elektoratu, a pretendent chce byæ prezydentem wszyst-
kich wyborców. Nasze g³osy zadecyduj¹, który z kandydatów zwyciê¿y
i w którym kierunku pójdzie Polska.        Krzysztof Wac³aw Dêbski

DECYDUJĄCE STARCIE
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Zawsze mówi³em, ¿e Gdañsk ma swój Jarmark Domini-
kañski, Poznañ - Jarmark �wiêtojañski, a nasze kochane
Kutno - Jarmark Ró¿any. Idea jarmarku ró¿anego zrodzi³a
siê w 1975 roku w Kutnowskim Domu Kultury i zachwyci³a
wszystkich. Wprowadzili j¹ w praktyce pierwszy
dyrektor KDK, przedwcze�nie zmar³y w 1979 roku Kazi-
mierz Jó�wiak i kutnowscy hodowcy ró¿: Mieczys³aw
Albiñski, Boles³aw Wituszyñski i Henryk Wituszyñski,
którzy przyci¹gali z roku na rok innych.
Szczególnie utkwi³ mi w pamiêci mój pierwszy, a pi¹ty
w kolejno�ci Jarmark Ró¿any w 1979 roku. Przy s³onecznej
pogodzie zaprezentowano obszerny program wystêpów
estradowych. By³y te¿ liczne rozgrywki sportowe, wystawy,
kiermasze i wspania³a ekspozycja 110 odmian ró¿, w tym
nowo wyhodowana Leszek (na cze�æ swojego tragicznie
zmar³ego syna) w gospodarstwie Boles³awa Wituszyñskiego,
która zreszt¹ wygra³a plebiscyt publiczno�ci. Wzbudza³y
równie¿ zachwyt ró¿e z kolekcji Mieczys³awa Albiñskiego,
Krystyny Albiñskiej, Henryka Wituszyñskiego i bior¹cych
udzia³ w Jarmarku Ró¿anym po raz pierwszy: Miros³awa
�lusarskiego z £êczycy oraz Ewarysta Komorowskiego
z £owicza. By³y m.in. ró¿e: Sonia 1921, Carina 1963, Neue
Revue 1969, Baccara 1956, Mainzer Fastnacht 1962,
Atom, Troika, Casanov¹.
Filateli�ci z ko³a KDK (szef S³awek Pilarski) zorganizowali
wystawy znaczków pt: �Ró¿e w filatelistyce� i �Kwiaty�.
Eksponowano tak¿e kilkadziesi¹t prac plastyków i rze�-
biarzy. Twórczynie ludowe z £owicza: Hanna Lus i Anna
Peñsko urz¹dzi³y pokaz wycinankarstwa i haftowania.
Na letniej estradzie, przed wielotysiêczn¹ publiczno�ci¹,
wystêpowa³y zespo³y folklorystyczne, grupy instrumen-
talne i estradowe oraz soli�ci, nie tyko z Kutna (Jarmark
Ró¿any mia³ te¿ cel - promowanie ró¿nych zespo³ów
artystycznych grodu nad Ochni¹ i otwarcie roku kulturalno-
o�wiatowego).
Koncert grupy cygañskiej �Roma� ogl¹da³o blisko siedem
tysiêcy osób. Wielkie zainteresowanie widowni wzbudzi³y
te¿ wystêpy grup ³ódzkich: kapeli podwórkowej �Widze-
wiak�, zespo³u tañca nowoczesnego �Ludex�, kabaretu

�Tip-Top� oraz zespo³u folklorystycznego �Anilana�.
Wszystkie koncerty prowadzi³ dowcipnie znany wówczas
artysta ³ódzki Wies³aw Wierusz Kowalski (ojciec �piewaka
operowego Kazimierza Kowalskiego). Odby³ siê bieg
sztafetowy ulicami miasta Kutna o puchar dyrektora
Kutnowskiego Domu Kultury (zwyciê¿y³ zespó³ CBCzZ
�Agroma� przed ZPR �Miflex�).
Jarmark Ró¿any sta³ siê z biegiem czasu najatrakcyjniej-
sz¹ imprez¹ Ziemi Kutnowskiej, popularnie okre�lan¹ �Dla
ka¿dego co� mi³ego�. Przy nadkompletach publiczno�ci
wystêpowa³y zespo³y wokalno-instrumentalne: �Synkopy�,
�Centrum�, �Nihil-Novi�, �Powiêkszenie�.

Z RÓŻĄ W HERBIE − KOLOROWE JARMARKI

Organizowano piesze i kolarskie rajdy rowerowe szlakiem
plantacji ró¿anych. By³y te¿ symultany szachowe z udzia-
³em mistrzów miêdzynarodowych: Agnieszki Brustman
i Stanis³awa Gawlikowskiego, a w plebiscycie na najpiêk-
niejsz¹ ró¿ê Jarmarku triumfowa³y, m. in.: Sowia (Boles³aw
Wituszyñski), Kronenburg (Mieczys³aw Albiñski). Wpro-
wadzony zosta³ konkurs na fraszkê zwi¹zan¹ z królow¹
kwiatów. Ka¿dy Jarmark koñczy³ pokaz sztucznych ogni
(korzystano wtedy z pomocy naszej jednostki wojskowej
w Sklêczkach).
Podczas IX Jarmarku Ró¿anego (1983 r.) go�cili�my
gwiazdy polskiej operetki: Krystynê Nyc-Wronko i El¿-
bietê Poniatowsk¹ oraz wystawê krakowskiego fotografika
Zbigniewa Michalaka - �Studium aktu� i �Cz³owiek siê
rodzi� (oj, co siê wtedy dzia³o!). Swoj¹ obecno�ci¹
zaszczyci³ te¿ imprezê polski architekt i akwarelista Józef
Zbigniew Polak. Do Kutna przyby³a równie¿ prezes Pol-
skiego Towarzystwa Mi³o�ników Ró¿ - Irena Go³êbiowska,
by podzieliæ siê swoimi wra¿eniami ze �wiatowego Kon-
gresu Ró¿anego w Baden-Baden.
Nowo�ci¹ IX Jarmarku i zarazem �gwo�dziem programu�
by³y samolotowe rejsy nad miastem, dziêki ¿yczliwo�ci
Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej w P³ocku. Na tymczaso-
wym l¹dowisku w Dybowie zebra³o siê blisko tysi¹c ama-
torów podniebnych wra¿eñ. Niestety, biletów wystarczy³o
tylko dla trzystu. Te¿ lecia³em (chocia¿ mia³em stracha)

i muszê powiedzieæ, ¿e wtedy Kutno wygl¹da³o atrakcyj-
niej ni¿ z ziemi.
W 1985 roku (11 edycja Jarmarku) podziwiali�my wystawê
rzadkich ro�lin iglastych Boles³awa Wituszyñskiego,
zespó³ góralski ��lebodni� z Bukowiny Tatrzañskiej oraz
koncert orkiestr dêtych (tak¿e w repertuarze klasycznym).
Z gwiazd na kutnowskiej estradzie wyst¹pili m.in.: El¿-
bieta Igras, Krystyna Sienkiewicz, Lidia Stanis³awska, Jan
Suzin, Pawe³ D³u¿ewski - skaut piwny, ten od Jana
Pietrzaka. Bardzo interesuj¹c¹ ekspozycjê aktu i portretu
zaprezentowa³ p³occzanin Jan Sulimierski, artysta-fotografik.
Powodzeniem cieszy³y siê wystawy: tkaniny u¿ytkowej,
medalierska (�¯o³nierz na frontach II wojny �wiatowej�)
oraz intarsji Jana Kostwiñskiego. Wprowadzono bilety na
wystawê ró¿. Jak zwykle przygotowano okoliczno�ciowe
plakietki, znaczki i talerze, z których dochód zasila³ konto
KDK. Na cele charytatywne sprzedawano ró¿e otrzymane
od dostawców.
W 1986 roku Jarmark Ró¿any zbieg³ siê z 600-leciem Kutna
i �pobi³� wcze�niejsze. Trwa³ trzy dni, imprezê stanowi³y
g³ównie prezentacje amatorskiego ruchu artystycznego.
Nie zabrak³o jednak go�ci: Lucyny Powsiñskiej, El¿biety
Jagie³³o, Jolanty Kubickiej, Alicji Majewskiej, Jacka
Lecha, W³odzimierza Karcza, Krzysztofa Kubickiego,
Janusza Dudziñskiego i Paulosa Raptisa. Gwiazdami
XIV Kutnowskiego Jarmarku Ró¿anego byli: Jaga Paduch,
Krystyna Wrzesiñska, Krzysztof Cwynar, parodysta Wal-
demar Ochnia.
I wreszcie mój ostatni Jarmark Ró¿any (w 1989 roku) -
jubileuszowy, bo piêtnasty. By³ obecny nestor kutnowskich
hodowców ró¿ Boles³aw Wituszyñski, ale ca³o�ci¹ rodzin-
nej ekspozycji zajê³a siê przede wszystkim córka Maryla,
jej imieniem ten wielki mi³o�nik ró¿ nazwa³ jedn¹ ze swych
licznych przez siebie wyhodowanych odmian. Imiona
kobiece zreszt¹ zdominowa³y nazewnictwo królowej kwia-
tów. W ekspozycji Boles³awa Wituszyñskiego oraz Maryli
i Krzysztofa Daneckich, jak zawsze honorowe miejsce pod
portretem Kopernika zajmowa³a ró¿a nazwana imieniem
s³ynnego polskiego astronoma.
Prezentowali swe ró¿ane cuda tak¿e Henryk Wituszyñski,
a tu¿ obok Krystyna i Bogus³aw Albiñscy ze szkó³ki ró¿
w Bardzinku ko³o Kro�niewic. Na parterze �usadowi³ siê�
ze swoj¹ ekspozycj¹ uczeñ Henryka Wituszyñskiego -
Miros³aw £ukawczyk, a nieopodal - Hanna i Krzysztof
Byczkowscy. Ca³o�æ uzupe³nia³a prezentacja iglaków ze
szkó³ki Boles³awa Wituszyñskiego. Na walkê z rakiem,
ze sprzeda¿y ró¿ zebrano 122 tysi¹ce z³otych (rok 1989!).
Rewelacj¹ by³a na pewno ekspozycja motyli i ptaków
lekarza weterynarii Jana Zajdy, jak te¿ miêdzynarodowa
wystawa filatelistyczna �Kwiaty Bohaterom Wrze�nia�
(z okazji 50-lecia Bitwy nad Bzur¹), a przyczynili siê do
niej i Kutnianie: Ewa i Jêdrzej Gazdowie, Wanda i Bona-
wentura Grodziñscy, Mariola Jurecka, Katarzyna Pietrzak
oraz Alicja, Maciej, S³awomir Pilarscy i Marek Tomaszewski.
By³em na wszystkich Kutnowskich Jarmarkach Ró¿anych,
jako organizator i jako prowadz¹cy je razem z Mirkiem
Karolakiem, i gdyby kto� mnie teraz zapyta³, jak je wspo-
minam - to odpowiedzia³bym z u�miechem i ze stanow-
czo�ci¹ s³owami tytu³u przebojowej piosenki Haliny
Kunickiej: �To by³y piêkne dni�. Naprawdê piêkne dni!

Jerzy Micha³ Papiewski
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Pani Jadwiga Wawrzyniak urodzi³a siê 18 marca 1907 roku w miasteczku
Do³hinów (Do³ginów) w powiecie Wilejka, na Wieleñszczy¿nie. Pocho-
dzi³a ze �redniozamo¿nej, ziemiañskiej rodziny ciesz¹cej siê w okolicy
zas³u¿onym szacunkiem i powag¹. Ojciec Jej, Piotr Wo³k, by³ wójtem
Do³hinowa i w³a�cicielem dóbr ziemskich po³o¿onych na samej granicy
polsko-sowieckiej. By³ cz³owiekiem szlachetnym i prawym, gor¹cym
patriot¹, imponowa³ energi¹ i zdecydowaniem. Potrafi³ w swoim domu
zaprowadziæ atmosferê g³êbokiego umi³owania polsko�ci. Nie podoba³o
siê to w³adzom radzieckim, które doprowadzi³y do jego aresztowania
i decyzji o wywózce na Syberiê. Fakt, ¿e odsiedzia³ tylko rok wiêzienia
w Smoleñsku nale¿y zawdziêczaæ dzia³aniom ¿ony El¿biety z domu Lesz-
kowicz, pochodz¹cej z Litwy. Umia³a ona po�wiêciæ swoje kosztowno�ci
i wykupiæ mê¿a od kary. Wiêzienie zrujnowa³o jednak zdrowie pana Piotra,
który zmar³ w 1922 roku i nie by³ ju¿ �wiadkiem dramatu swoich dzieci:
W³adys³awa - wiê�nia ³agrów i ¿o³nierza Armii Andersa; Janiny Piechiety -
mieszkaj¹cej po wojnie na Kielecczy�nie; Jadwigi Wawrzyniak - bohaterki
mojej relacji; Pauliny Sinickiej - jedynej, która pozosta³a na Wieleñsz-
czy�nie; Adeli Kuncewiczowej - zes³anej tak¿e do Kazachstanu. Jej te�æ
by³ po �mierci Piotra Wo³ka kolejnym Wójtem Do³hinowa.
Do³hinów by³ w owym czasie miasteczkiem robotniczym, licz¹cym sobie
oko³o 42.000 mieszkañców. Dzia³a³a tu komunistyczna organizacja �Hurtki�,
za³o¿ona przez ¯ydów - licznych bardzo w tym mie�cie i okolicznych
wsiach. Jeden z kolegów p. Jadwigi za przynale¿no�æ do tej organizacji
zosta³ przez w³adze carskie skazany na 12 lat wiêzienia.
Pani Jadwiga otrzymuje staranne wykszta³cenie: szko³ê podstawow¹ koñczy
w Miñsku Litewskim, uczêszcza do szko³y w Krajsku, a po ukoñczeniu
tzw. ma³ej matury kontynuuje naukê w 4-letniej szkole pielêgniarskiej
w Wilnie. Praktykê zawodow¹ odbywa³a w klinice prof. Zap³atnickiego.
Po zdobyciu zawodu podejmuje pracê w szpitalu w Do³hinowie u boku
wujka lekarza. W 1931 roku wychodzi za m¹¿ za Józefa Wawrzyniaka,
wywodz¹cego siê z Dzierzbic, dawny powiat kutnowski, który w Do³hi-
nowie odbywa³ s³u¿bê wojskow¹. Pan Józef Wawrzyniak rozkochany
w swej ma³¿once postanowi³ zamieszkaæ w jej stronach i po zakoñczeniu
s³u¿by wojskowej zosta³ starszym posterunkowym w Wilnie.
Nadchodzi rok 1939. 1 wrze�nia wybucha wojna. 17 wrze�nia wkraczaj¹
na te tereny Rosjanie, a 19 listopada og³asza siê przymusowe obywatel-
stwo ZSRR dla obywateli polskich. Nastêpuj¹ represje i prze�ladowania.
Granatowy policjant przez pewien okres próbuje siê ukrywaæ. Na pocz¹tku
1940 roku zostaje jednak aresztowany. Trafia do obozu dla internowa-
nych Polaków (byæ mo¿e w Ku³atowie), a potem zostaje prawdopodobnie
przewieziony do Kozielska. Pani Jadwiga nie jest pewna tych miejscowo�ci,

do�æ czêsto ma trudno�ci z odtworzeniem dat i nazw miejscowo�ci, a ja
nie potrafiê tych danych u�ci�liæ. Pragnê tak¿e zachowaæ mo¿liwie
najbardziej wiern¹ ze wspomnieniami p. Jadwigi formu³ê relacji.
Nazwisko mê¿a nie figuruje np. w wydanym ostatnio w Kutnie opraco-
waniu Czes³awa Widelskiego i Andrzeja Olewnika pt. �Katyñczycy Zie-
mi Kutnowskiej� - wydawca Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej,
Kutno 1993 r. W dostêpnych mi materia³ach natomiast ta postaæ pojawi³a
siê dwukrotnie:
1. Józef Wawrzyniak - ppor. WP, rozstrzelany w Katyniu. Notatka w ksi¹¿ce
�Katyñ - lista ofiar i zaginionych jeñców obozów Kozielsk, Ostaszków,
Starobielsk� - Andrzej Leszek Szcze�niak, wyd. ALFA, Warszawa 1989.
Na str. 172 znajdujê zapis: Wawrzyniak Józef, w mundurze, pocztówka,
listy, modlitewnik (AM 1501), ppor. (WO 1501 - str. 42). Nie ma jednak
tej osoby wymienionej w spisie jeñców Kozielska, Ostaszkowa ani Staro-
bielska wymienianym w drugiej czê�ci tego opracowania.
2. Józef Wawrzynowicz (?) - sier¿ant policji - jeniec obozu w Ostaszko-
wie. Jest wymieniony w relacji Jana B. nr 154 w ksi¹¿ce pt. �W czterdzie-
stym nas Matko na Sybir zes³ali. Polska a Rosja 1939 - 42" Jana Tomasza
Grossa i Ireny Grudzuñskiej-Gross, Wydawnictwo Libra, Wydawnictwo
Res Publica 1989 rok.
Ta druga pozycja wydaje mi siê (mimo drobnej ró¿nicy w brzmieniu
nazwiska) do�æ wiarygodna i prawdopodobna. Pani Jadwiga twierdzi
nastêpnie, ¿e m¹¿ zosta³ wywieziony na barkach przez Morze Bia³e na
Pó³wysep Kola, gdzie musia³ bardzo ciê¿ko pracowaæ. Ba³ siê, ¿e bêdzie
wraz z innymi zatopiony w morzu, bo takie wie�ci dociera³y do uwiêzio-
nych. St¹d w³a�nie trafi³ ju¿ do wojska formowanego przez genera³a
Andersa w miejscowo�ci Tatiszczewo. Potwierdzeniem tego faktu jest upo-
wa¿nienie dla ¿ony do swobodnego poruszania siê po terytorium Zwi¹zku
Radzieckiego podpisane przez p³k. Berlinga - szefa sztabu 5 dywizji
piechoty w Tatiszczewie z dnia (?).
Z opowie�ci ¿ony wynika, ¿e z t¹ dywizj¹ dotar³ pod Monte Cassino, by³
wachmistrzem ¿andarmerii. W³a�nie on spowodowa³, ¿e po wojnie ma³-
¿eñstwo Jadwiga i Józef Wawrzyniakowie powrócili do Polski. Podobnie
ciê¿k¹ drogê do Andersa przeby³ szwagier p. Jagwigi, m¹¿ najm³odszej
siostry Adeli, Wlademar Kuncewicz - nauczyciel z zawodu oraz jego brat
Wiktor. Wspominali oni bardzo dramatyczny moment aresztowania i po-
tworny przemarsz jeñców bitych i rozstrzeliwanych po drodze. Nie
wytrzyma³ tego sêdzia o nazwisku Jeroszewicz, który skoczy³ z mostu do
mijanej rzeki. Ostrzelany przez eskortê zgin¹³ w jej nurtach.
Niestety, nie mogê powiedzieæ nic wiêcej o p. Józefie. W zasadzie nigdy
nie pozna³em go osobi�cie. By³ magazynierem w PGR Chodów. By³ ogólnie
powa¿anym i szanowanym cz³owiekiem. Swoj¹ przesz³o�æ ukrywa³. Roz-
mawia³ o niej tylko w gronie ludzi zaufanych. Wiele rzeczy przemilcza³.
Zmar³ w 1976 roku.
Pani Jadwiga we wrze�niu 1939 roku pracowa³a nadal w szpitalu. Od
pocz¹tku 1940 roku w³adze radzieckie zaostrzaj¹ represje w stosunku do
ludno�ci polskiej. Zaczynaj¹ siê masowe deportacje ludno�ci. Opis jednej
z nich znajdujê w ksi¹¿ce Dariusza Fikusa pt. �Pseudnonim Lupaszka�,
wyd. przez Agencjê Omnipress, Warszawa 1990 r.: �By³ styczeñ 1940 r.,
�nieg i mróz. Otrzymali�my na stacji telefon z G³êbokiego, ¿e z Królewsz-

czyzny (odga³êzienie torów w kierunku na P³ock) zmierza do Nowodrucka
i Woropajewa spcejalny sk³ad wagonów towarowych. Na majdanie przed
dworcem koczowa³o ponad 150 furmanek - sañ. Nikt o nic nie pyta³, nikt
nie wiedzia³ o co chodzi i nie chcia³ wiedzieæ. O godzinie 9:50 wieczorem
przytoczy³ siê poci¹g - 40 wagonów towarowych, z tego 20 odczepio-
nych zostaje w Nowodrucku. W ka¿dym zamkniêtym wagonie po kilku
enkawudzistów, w krótkich ko¿uszkach, ciep³ych, watowanych spodniach,
w walonkach, ka¿dy z pepesz¹, przewa¿nie Azjaci. Wsiedli do sañ i wio
pod znany im adres. Pierwsze furmanki z powrotem pojawi³y siê po 5-ciu
godzinach, g³êbok¹ noc¹. Przywo¿ono na stacjê ludzi, ca³e rodziny, drobne
dzieci z tobo³kami, ¿adnych mebli. W pierwszej kolejno�ci deportowano
do Kazachstanu rodziny policjantów, pracowników s³u¿by le�nej, admi-
nistracji, dzia³aczy samorz¹du terytorialnego. Przeprowadzono dok³adny
wywiad �rodowiskowy. O godzinie 6 rano poci¹g odjecha³ do G³êbokiego.
Ka¿da rodzina mia³a dwie godziny na spakowanie siê. To byli w³a�nie
ci, którzy zawadzali na scenie historii�. S¹ to wspomnienia dr. Brunona
Bortkuna z Nowodrucka.
Nie jest to opis dnia zsy³ki p. Jadwigi, ale przecie¿ to co ona prze¿y³a
wygl¹da³o dok³adnie tak samo. Ominê³a j¹ wprawdzie deportacja stycz-
niowa, bo nie by³o jej wtedy w domu, ale ju¿ w kwietniu 1940 r., jako
¿ona polskiego policjanta i córka burmistrza miasta, zostaje wcielona do
transportu. Na stacjê kolejow¹ w miejscowo�ci Krzywicze odwozi j¹ brat
cioteczny Zygmunt Wo³k, który pó�niej zgin¹³ pod Jeleni¹ Gór¹, jako
¿o³nierz II Armii WP. Rodzina pomaga jej zaopatrzyæ siê w ¿ywno�æ
i odzie¿. 65-letnia matka Jadwigi chce towarzyszyæ dwóm córkom w ich
niedoli i tylko z trudem udaje siê przekonaæ staruszkê, ¿e to nie ma sensu.
W drodze na stacjê p. Jadwiga otrzymuje dodatkowe upominki od ludzi,
którym pomaga³a w czasie swej szpitalnej pracy. Jedna z kobiet, ¯ydówka,
wrêcza jej koc i obszerny, bardzo ciep³y ko¿uch, który w podró¿y bardzo
siê przydaje. Eskortuj¹cym enkawudzistom ludzie t³umacz¹, ¿e te rzeczy
by³y wypo¿yczone przez p. Jadwigê i teraz nastêpuje ich zwrot. Wraz z p.
Jadwig¹ zostaj¹ wywiezieni: rodzina Szysz³ów z Do³hinowa; pani Sto-
k³os, ¿ona polskiego oficera z trojgiem dzieci; siostra Adela z dzieæmi.
Tu te¿ wziêto ludzi g³êbok¹ noc¹ i ogrodzono w budynku gromadzkiej
rady, usytuowanym w pobli¿u dworca kolejowego, a potem, gdy podsta-
wiono wagony za³adowano deportowanych i do³¹czono do jakiego� wiêk-
szego transportu. Kiedy dok³adnie to mog³o byæ? Na to pytanie p. Jadwiga
nie umie znale�æ precyzyjnej odpowiedzi.
W �Karcie� - niezale¿nym pi�mie historycznym nr 12/1994 znajdujê taki
wykaz transportów kwietniowych:
W latach 1940-41 deportowano z Polski oko³o 315.000 osób, w tym
w kwietniu 1940 roku oko³o 61.000 ludzi w 51 transportach. Pani Jadwiga
podró¿owa³a prawdopodobnie transportem wymienionym pod pozycj¹
5 lub 7. I to jednak pewne nie jest, gdy¿ zarówno mog³a byæ do³¹czona do
transportu wioz¹cego ludno�æ spoza Wieleñszczyzny, jak i roz³adowana
po drodze, a nie na stacji docelowej. Jazda w towarowych, �le wyposa¿o-
nych wagonach, trwaj¹ca oko³o 4 tygodni, by³a bardzo ciê¿ka dla repre-
sjonowanych. Pani Jadwiga opiekuj¹ca siê ma³ym, dwuletnim synem
Januszem dok³ada wszelkich starañ, by sobie i dziecku zapewniæ w tych
warunkach szansê na prze¿ycie.          (ci¹g dalszy - strona 11)

Posiadamy w Redakcji zdeponowane przez zmar³ego profesora Czes³awa
Widelskiego historyczne materia³y. Niezbyt kompletne, ale - bardzo cie-
kawe - napisane z dziennikarsk¹ pasj¹. Postanowili�my je przed³o¿yæ
Naszym Czytelnikom. Rozpoczynamy od interesuj¹cych wspomnieñ pani
Jadwigi Wawrzyniak. Mo¿e kto� z Czytelników poda nazwisko autora tej
ciekawej publikacji? nadali�my im tytu³ z ostatniego zdania tych opowie�ci:

TAKICH LUDZI SIĘ NIE ZAPOMINA
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Gmina Strzelce

Wie� i folwark w gminie i w parafii Strzelce. Do XIX wieku
królewszczyzna. Dzieli³a siê na: Kozi¹ Górê Star¹ (wie� w koñcu
XIX wieku mia³a 3 domy i 29 mieszkañców, którzy posiadali
74 morgi ziemi) i Now¹ (tu znajdowa³ siê folwark o powierzchni
608 mórg, a w³o�cianie posiadali 8 mórg).
W³a�ciciele
Jako królewszczyzna nale¿a³a do tych samych dzier¿awców, jak
i Strzelce. W drugiej po³owie XVIII wieku by³y w dzier¿awie:
Szymona Dzia³owskiego, Józefa Niedzia³kowskiego, Macieja
£¹czyñskiego. M. £¹czyñski zmar³ w 1792 roku. Po drugim roz-
biorze ziemie te znalaz³y siê w zaborze pruskim, w Prusach Po³u-
dniowych. W 1793 roku król pruski Fryderyk II Kozi¹ Górê wraz
z Muchnowem i D³ugo³êk¹ nada³ jako donacjê Zygmuntowi Otto
Treskow. Odt¹d Kozia Góra wraz z dobrami Strzelce, które
Z.O. Treskow naby³ od Józefa ¯ychliñskiego, nale¿a³a do klucza
strzeleckiego. W grudniu 1924 roku od Treskowej maj¹tek Strzelce
wraz z folwarkami wykupi³ Pañstwowy Bank Rolny i rozparce-
lowa³ go.
Maj¹tek
Nowi w³a�ciciele, Treskowie, wprowadzili racjonaln¹ gospodarkê
roln¹. Zlikwidowali szachownicê pól, tak zwane odpadki i ró¿ne
kliny, sprzedali kolonistom niemieckim. Ziemie w³o�ciañskie,
znajduj¹ce siê miêdzy ziemiami dworskimi, wykupywali lub
zamieniali. Koloni�ci niemieccy (Jan Lossow, Karol Szyndler, Jan
Bloch) byli tu osadzani ju¿ od lat 80-tych XVIII wieku. W 1888
roku folwark liczy³ 593 morgi. Podczas uw³aszczenia ch³opi
z Koziej Góry Starej otrzymali 82 morgi; z Nowej 14 mórg. Wie�
korzysta³a z do�wiadczeñ gospodarki folwarcznej. Wkrótce dawni
czynszownicy i uw³aszczeni stali siê zamo¿nymi rolnikami. Osadê
czynszow¹ posiada³ te¿ Pawe³ Ciesielski, wójt gminy Strzelce od
1865 roku. Podczas parcelacji Strzelec w 1928 roku, z folwarku
Sieraków Wielki wydzielono 79 hektarów, tworz¹c Kozi¹ Górê
�A�. W�ród dziesiêciu nabywców by³ W³adys³aw Koniarek,
pose³ na sejm RP w latach 1930-1935.
W�ród wsi pañszczy�nianych by³y wioski zamieszka³e przez wol-
nych rolników. Jeden z nich, Franciszek Ciesielski, w 1840 roku
posiada³ 11 mórg gruntu, dom z zabudowaniami i placem, które
testamentem zapisa³ synowi Wincentemu, w szacunku 3.000
z³otych. Mia³ on sp³aciæ siedmioro rodzeñstwa po 225 z³otych
i zapewniæ rodzicom utrzymanie: æwiartkê pszenicy, 3 korce ¿yta,
2 korce jêczmienia, 1 korzec grochu, 1 korzec tatarki, 4 garnce
rzepnicy, pó³ morgi ziemi pod kartofle, funt soli na tydzieñ, utrzy-
manie na paszy 1 krowy, 1 wieprzka i mieszkanie.

(ci¹g dalszy ze strony 10)
Przy pomocy posiadanych narzêdzi mê¿czy�ni urz¹dzaj¹ w wagonach
prowizoryczn¹ ubikacjê, uruchamiaj¹ piecyki itp. Po trzech dniach jazdy
otrzymuj¹ pierwsz¹ porcjê wody, a pó�niej co dwa dni po dwa wiadra
wody na rodzinê. I tylko raz, po interwencji u dy¿urnego ruchu na jednej
z mijanych stacji, wydano chleb - po jednym funcie na osobê. �By³o bardzo
ciê¿ko, zimno, g³odno i niewygodnie� - mówi p. Jadwiga. W ten sposób
doje¿d¿aj¹ do Mamlutki, a nastêpnie ciê¿arówkami do ko³chozu po³o¿o-
nego o dzieñ marszu od stacji kolejowej. Adres dok³adny jest nastêpuj¹cy:
Siewierokazachstan, ko³choz Mamlutka, poczta Bie³oje, posio³ek Czistoje.
Tu nastêpuje wy³adunek z samochodów i przybysze zostaj¹ rozdzieleni
do domów okolicznych rodzin. Pani Jadwiga pocz¹tkowo nie znajduje
chêtnych i dopiero jako ostatnia zostaje przygarniêta przez Rosjan: Alek-
sieja i Siklicznê Raszczichinów. Po latach swojego gospodarza wspomina
bardzo dobrze. By³ to starszy, oko³o 65-letni mê¿czyzna, który sam tak¿e
by³ zes³añcem. Do Kazachstanu zosta³ ze swoimi rodzicami wywieziony
bardzo dawno, kiedy sam jeszcze by³ dzieckiem. Mo¿e wspomnienia w³a-
snej niedoli spowodowa³y, ¿e nowymi lokatorami zajmowa³ siê z du¿¹
serdeczno�ci¹. Potrafi³ nawet czynnie broniæ p. Jadwigi, gdy ta zosta³a
zniewa¿ona przez miejscowego ³obuza. Broni³a wtedy swego miejsca
w kolejce sklepowej po produkty spo¿ywcze. Rodzina Raszczichinów
liczy³a 5 osób, w tym troje dzieci: córka Lubow i Niurkê oraz syna ¯ygula,
który studiowa³ w Moskwie. Zrobi³ on sporo zdjêæ, które niestety zaginê³y
w pó�niejszym czasie. Pobyt w ko³chozie trwa oko³o roku, od maja 1940
do pocz¹tków lipca 1941 r. Pani. Jadwiga prze¿y³a ten okres czasu dziêki
du¿ej pomocy z domu, sk¹d regularnie, co dwa tygodnie otrzymywa³a
paczki i pieni¹dze. Te przesy³ki, przewiezione przez ni¹ osobi�cie z³oto,
us³ugi pielêgniarskie dla miejscowej ludno�ci, pozwalaj¹ zakupiæ ¿yw-
no�æ i �rodki do ¿ycia. Wspólnie z rodzin¹ Raszczichinów obchodz¹ dni
�wi¹teczne, uprawiaj¹ warzywa w ogródku i wzajemnie sobie pomagaj¹.
Nie by³o wiêc tak bardzo �le, choæ zdarza³y siê i trudne chwile. Oto dwa
takie momenty. Syn zachorowa³ i trzeba by³o siê wybraæ do Mamlutki, do
lekarza. Wyznaczony przez ko³choz mê¿czyzna powióz³ j¹ saniami do
miasta. Tu p. Jadwiga uzyska³a pomoc lekarsk¹, zakupi³a potrzebne leki
i du¿¹ ilo�æ niezbêdnych w domu przedmiotów. Wo�nica wykorzysta³ czas,
by siê porz¹dnie upiæ. W drodze powrotnej ju¿ tylko spa³. I wtedy rozsza-
la³a siê burza �nie¿na - buran. Potê¿ny wiatr i �nie¿yca spowodowa³y, ¿e
drogi nie by³o widaæ. Koñ wiedziony trochê instynktem, trochê kieruj¹c
siê d�wiêkiem ko³chozowego dzwonu, w który przy takich kataklizmach
co jaki� czas dzwoniono, przyby³ jednak szczê�liwie na miejsce. I tylko
wo�nica tej podró¿y jednak nie prze¿y³. Innym razem wbrew zarz¹dze-
niom zakazuj¹cym opuszczania miejsca pobytu p. Jadwiga wybra³a siê
pieszo do miasteczka po zakupy. Na stacji zobaczy³a rozsypan¹ na torach
sól. Nie namy�laj¹c siê d³ugo, podesz³a do pilnuj¹cej transportu kobiety
z karabinem i za¿¹da³a soli. Kobieta - ¿o³nierz stwierdzi³a krótko: �Jak
chcesz to sobie bierz�. Z oko³o 20 kg za³adowanych do worka, do ko³-
chozu donios³a mniej ni¿ po³owê. Ale i ta ilo�æ siê przyda³a, mo¿na by³o
j¹ wymieniæ na inne, niezbêdne produkty. Pani Jadwiga ocenia ten rok
ko³chozowego ¿ycia do�æ pozytywnie. Skoñczy³ siê on wraz z wybuchem
wojny niemiecko-rosyjskiej w 1941 roku. Teraz Polacy zostaj¹ przewiezieni
w inne miejsca. Pani Wawrzyniakowa, z prawie ju¿ 4-letnim synkiem,
zostaje przetransportowana do Magitogorska, górniczej miejscowo�ci
Karta³y. Tu zmuszana jest do bardzo ciê¿kiej pracy w kopalni odkrywko-
wej wêgla kamiennego. Te chwile wspomina ze zgroz¹: �Po ca³ym dniu
ciê¿kiej pracy mia³am ca³e d³onie w pêcherzach. Przecie¿ ja dot¹d nie
mia³am kilofa w rêkach! Wieczorem wybra³a siê do lekarza. Ten mnie
zwymy�la³, stwierdzi³ ¿e jestem symulantk¹. Porozcina³ brzytw¹ pêcherze,
kaza³ obanda¿owaæ d³onie i ... na drugi dzieñ stan¹æ do pracy�. Wysi³ek
jaki nale¿a³o w³o¿yæ, by wykonaæ ustalon¹ normê przekracza³ mo¿liwo-
�ci silnego mê¿czyzny,a có¿ dopiero kobiety. Do dzi� p. Jadwiga cierpi na
bóle krêgos³upa i nóg, które zosta³y pokaleczone przy jakim� obwale
wêgla. Na szczê�cie praca ta nie trwa³a d³ugo, bo oko³o 5 tygodni. Zosta³a
nastêpnie, wraz z dzieckiem, przewieziona na budowê linii kolejowej do
miejscowo�ci Adyr, posio³ek Atbasar. Tê zmianê przyjê³a z rado�ci¹. Bo
choæ i tu praca by³a ciê¿ka, to jednak ¿yciu nie grozi³y ju¿, zwisaj¹ce nad
g³ow¹ w kopalni bry³y wêgla. Mieszka³a teraz znów w kolejowym wagonie
w s¹siedztwie du¿ej grupy Polaków. Pracowa³a, opiekowa³a siê dziec-
kiem i marzy³a o odmianie losu. I te marzenia siê spe³ni³y. Najpierw otrzy-
ma³a list od mê¿a, który czyni³ energiczne starania, by odnale�æ ¿onê
i synka. W kolejnych listach otrzyma³a wcze�niej wspomniane pismo pod-
pisane przez p³k. Berlinga. Jako pracownica kolei mog³a te¿ korzystaæ ze
wszystkich tych uprawnieñ, które przys³ugiwa³y kolejarzom. Wreszcie pod
koniec 1941 r. do Adyru przyjecha³ szwagier Kuncewicz (Wiktor (?) -
Wlademar (?)) w mundurze oficera wojska polskiego. Wykorzystuj¹c
miejscowe prawo i swoje mo¿liwo�ci zakupi³ wagon kolejowy, za³adowa³
oko³o 30 osób przedstawiaj¹c ich jako swoj¹ rodzinê. Doczepiono ten
wagon do przeje¿d¿aj¹cego poci¹gu i ruszyli w now¹ drogê. Ta podró¿,
równie uci¹¿liwa, choæ z du¿ymi perspektywami zmiany na lepsze, trwa³a
oko³o dwóch tygodni. Dojechano do Taszkientu, gdzie p. Jadwiga znalaz³a
siê ju¿ w otoczeniu polskiej ludno�ci i polskiego wojska. Spotka³a siê
miêdzy innymi ze znan¹ piosenkark¹ Hank¹ Ordonówn¹, opiekuj¹c¹ siê
polskimi dzieæmi. Kolejny etap podró¿y to trasa Taszkient - Krasnowodsk,
du¿y morski port nad Morzem Kaspijskim. W Krasnowodsku wojsko
i ludno�æ cywila oczekiwa³a na dalsz¹, tym razem morsk¹ podró¿. Pani
Jadwiga czas oczekiwania przeznacza³a na wypoczynek i wyprawy do
miasta w celach handlowych. W³a�nie wracaj¹c z zakupów, objuczona
workami unaku - suszonych winogron, dostrzeg³a w�ród za³adowuj¹cych
siê ¿o³nierzy, swojego mê¿a. I tak po prawie dwóch latach ma³¿onkowie
siê spotkali, w czym nie zdo³a³ przeszkodziæ nawet surowy, ostro inter-
weniuj¹cy radziecki wartownik. Ale to spotkanie mog³o trwaæ tylko kilka
minut, bowiem statek by³ ju¿ gotów do drogi. Kilka dni pó�niej i p. Jadwiga
na statku �Coko³ow� te¿ przep³ynê³a Morze Kaspijskie. Kiedy to by³o?
Przypuszczalnie w dniach 7-31.VIII.1942 r., je�li oprzeæ siê na danych
z �£agrów do Andersa - wspomnienia� Zygmunta Berlinga. Po wy³adunku
w porcie Pahlewii, w Iranie, przewieziono j¹ ciê¿kimi, transportowymi
samochodami do polskiego obozu wojska i ludno�ci cywilnej. Podró¿ trwa³a
oko³o dwóch dni. Teraz nast¹pi³o odprê¿enie, wypoczynek. Uda³o siê zwie-
dziæ pa³ac cesarski i samego cesarza Reza Pahlawiego oraz okolice. Ale
w obozie rozpoczê³y siê choroby, wrêcz epidemie. Wyczerpani, wyg³o-
dzeni i przemêczeniu ludzie ³atwo zapadali na tyfus, d¿umê i inne choroby.

Szczególnie du¿o dzieci umiera³o w tym czasie. Wiele z chorob¹ przyby³o
zreszt¹ ju¿ z terenów ZSRR. P. Jadwiga podjê³a swoje zawodowe obo-
wi¹zki, tym bardziej, ¿e w szpitalu znalaz³ siê i syn Janusz. W³a�nie
w szpitalu, przy ³ó¿eczku chorego synka, dost¹pi³a zaszczytu spotkania
z naczelnym dowódc¹, genera³em W³adys³awem Andersem. Anders prze-
widywa³ chyba �mieræ dziecka i pragn¹c otoczyæ opiek¹, a byæ mo¿e
wykorzystaæ jej zawodowe kwalifikacje, poleci³ po wyzdrowieniu synka
zg³osiæ siê do jednostki wojskowej, której numer i lokalizacjê zapisa³ na
wydanej w tym momencie karteczce. Do³¹czy³ te¿ list polecaj¹cy. Mia³a
zostaæ przyjêta do tej samej jednostki, w której s³u¿y³ m¹¿ i szwagrowie.
Ale synek zmar³ 1.VII.1943 r. i ma³¿onkowie spotkali siê ponownie ju¿
nad jego grobem. Matka tak bardzo prze¿y³a �mieræ dziecka, ¿e i sama
ciê¿ko siê rozchorowa³a. Chc¹c zapomieæ o swoich prze¿yciach, o osobi-
stych dramatach, zniszczy³a - spali³a wiele u¿ytkowanych dot¹d przez syna
przedmiotów. By³y to te¿ rodzinne pami¹tki, czê�æ dokumentów, ubranka
dziecka - wszystko to, co mog³oby przypominaæ Januszka. Zniszczy³a te¿
i list, i t¹ cenn¹ karteczkê, któr¹ wrêczy³ jej gen. Anders. Dwa miesi¹ce
pobytu w Teheranie, walka o ¿ycie dziecka, jego grób usytuowany w po-
bli¿u obozu, podciê³y mocno si³y i ¿yciowy hart tej kobiety. Za³ama³a siê
zupe³nie, jej dalsze ¿ycie straci³o sens. Leczenie szpitalne i kuracja psy-
chiatryczna powoli przynosi³a jednak odmianê. ¯yæ trzeba by³o dalej,
a fachowej pomocy pielêgniarskiej potrzebowali tak¿e inni. Otrzyma³a czê�æ
¿o³du mê¿a i postawi³a synkowi trwalszy ni¿ dot¹d grób, z cementowym
pomniczkiem i krzy¿em. Wiele czasu spêdzi³a przy miejscu pochówku
dziecka, ale nie chcia³a dalej byæ sama. Maj¹c trudno�ci z odszukaniem
miejsca postoju jednostki mê¿a decyduje siê skorzystaæ z oferty wyjazdu
z ludno�ci¹ cywiln¹ do Afryki. We wrze�niu 1943 r. zostaje przewieziona
drog¹ kolejow¹ do Ahwazu i dalej do portu (?). Podró¿ morska trwa d³ugo,
pani Jadwiga ocenia to na 4 tygodnie. Statek musi omijaæ zapory minowe,
szczególnie dokuczliwe s¹ panuj¹ce w tym rejonie upa³y. Dociera do portu
Dares Salam w Tanganice. W³a�nie we wschodniej Tanganice, w miej-
scowo�ci Kitugala, w budynku dawnego klasztoru, umieszczono szpitale.
Jak pamiêta w Afryce by³o 10 obozów dla ludno�ci cywilnej, licz¹cych
sobie przeciêtnie oko³o 7.000 osób. By³y to obozy: Tanganika - 4 obozy,
Kenia - 4 obozy, Rodezja - 2 obozy. Ten, w którym przebywa³a najczê-
�ciej mie�ci³ siê w miejscowo�ci Moro - Goro. Czêsto pracowa³a asystuj¹c
lekarzom przy operacjach i trudniejszych zabiegach lekarskich. Dyspo-
nuj¹c du¿¹ wiedz¹ fachow¹ i zawodowym do�wiadczeniem by³a nieoce-
nion¹ pomoc¹ dla lekarzy. Byli to: Juliusz Zamenhoff, jego ¿ona Olga
Nietupska (by³a prawdopodobnie Rosjank¹). Syn ich wyjecha³ po wojnie
do USA. Stryjem Juliusza Zamenhoffa by³ Ludwik Zamenhoff, s³ynny
twórca jêzyka esperanto. Chcia³ wiêc pozostawiæ j¹ jako specjaln¹ pielê-
gniarkê do pomocy, organizator tych obozów, przedstawiciel znanej
rodziny Sapiehów - Eustachy (patrz kserokopia listu ?). Pani Jadwiga jest
do�æ dobrze zorientowana w koligacjach obu rodzin. Wspominaj¹c ten
blisko czteroletni okres czasu p. Jadwiga wymienia trudne warunki - po-
tworne upa³y, robactwo, wê¿e. Ma przydzielonego do pomocy Murzyna,
sympatycznego i ¿yczliwego jej mê¿czyznê,choæ bardzo leniwego. Nie
podejmuje wspó³pracy z Sapieh¹, jest ju¿ zbyt przywi¹zana do �swoich�
chorych. Poza pos³ugami medycznymi dba o rozrywkê i kulturê. Organi-
zuje jase³ki i teatrzyki dla dzieci itp. Dalszy pobyt na kontynecie afrykañ-
skim koñczy siê w momencie przyjazdu mê¿a, z którym wyje¿d¿a do Anglii
i zamieszkuje w wojskowym obozie w Susex. M¹¿ nadal s³u¿y w wojsku
w Essex. Pani Jadwiga podejmuje pracê w szpitalu osi¹gaj¹c wysokie
oceny swojej pracy. Po ukoñczeniu kursów jêzykowych i zawodowych
zdaje pomy�lnie egzaminy i uzyskuje tytu³ pielêgniarki dyplomowanej.
Chcia³a nadal ¿yæ i pracowaæ w Anglii, zaczyna siê stablizowaæ jej ¿ycie
rodzinne i sytuacja materialna. M¹¿ jednak, zmêczony s³u¿b¹ wojskow¹
i ¿yciem na obczy�nie, marzy o powrocie do Polski. Czêsto mówi³ do
¿ony: �Syna pochowa³a� na obcej ziemi, mnie te¿ chcesz pozostawiæ w�ród
obcych�. W tajemnicy przed ma³¿onk¹ rozpoczyna starania o powrót do
kraju. Na dokumentach podrabia podpisy ¿ony i faktycznie wracaj¹ do
Polski w listopadzie 1948 roku. Wrócili w rodzinne strony mê¿a, zostali
osiedleni w Chodowie, powiat kutnowski. Tu m¹¿ pracuje w administracji
miejscowego PGR Chodów, a p. Jadwiga z zapa³em organizuje o�rodek
zdrowia. Jest tu wszystkim: pielêgniark¹, po³o¿n¹, zastêpuje farmaceu-
tów i lekarzy. Tak by³o zreszt¹ a¿ do koñca jej zawodowej kariery. Cieszy
siê ogromnym uznaniem i sympati¹ nie tylko w Chodowie, ale w ca³ej
gminie i dalszych okolicach. Znaj¹ j¹ tu wszyscy. Bardzo ceni³ j¹ znany
farmaceuta z Kro�niewic, nestor polskich kolekcjonerów Jerzy Dunin-
Borkowski. W pierwszych latach pracy nawi¹za³a kontakty ze sw¹ rodzin¹
w Wilnie i Do³hinowie. Ale czas biegnie nieub³agalnie. 6 maja 1976 r.
umiera m¹¿, powoli wymiera najbli¿sza rodzina, zanikaj¹ powoli kontakty
z jej przedstawicielami. Pani Jadwiga zostaje sama, mieszka w niewiel-
kim, choæ bardzo przytulnym mieszkanku usytuowanym w jednym z bloków
mieszkalnych w pobli¿u budynku dawnej szko³y. Choruje, poddaje siê
operacji oczu. D³ugo jeszcze pracuje zawodowo. W �rodowisku do dzi�
jest uwa¿ana za niedo�cig³y wzór pielêgniarki. Nawet kiedy ju¿ nie wyko-
nuje swojego zawodu, nie traci kontaktu z lud�mi. Jej mieszkanie jest
odwiedzane bez przerwy przez mieszkañców Chodowa. Wstêpuje do niej
du¿o dzieci. Sama czêsto pomaga wychowywaæ dzieci swoich s¹siadów,
ma �swoje� wnuki w rodzinach pp Staneckich czy Thanów. Wiele dzieci
nazywa j¹ po prostu �babci¹�. Mimo chorób, operacji, dramatycznych
prze¿yæ, dzi� w wieku 85 lat imponuje si³¹, energi¹ i dojrza³¹ kobiec¹
urod¹. Nie skar¿y siê na nic, wprost przeciwnie, twierdzi, ¿e ma dobrze,
¿e nie mo¿e wymagaæ nic wiêcej. Daje sobie radê mimo bardzo zniszczo-
nego wzroku (nosi okulary +14 +12 dioptrii). A ludzie? - �Ja kocham
ludzi� - twierdzi. Oni mi nic z³ego nie zrobi¹ osobi�cie.
Zna³em j¹ od bardzo dawna, czu³em zawsze przed ni¹ respekt, darzy³em
wielkim szacunkiem. Pomog³em jej kilka razy w Kutnie, gdy po operacji
oczu porusza³a siê z trudem po ulicach miasta. Ucieszy³em siê i skwapliwie
skorzysta³em z zaproszenia do jej domu, gdzie mog³em us³yszeæ relacjê,
któr¹ próbujê odtworzyæ. Jest na pewno jedn¹ z najciekawszych, najbar-
dziej niezwyk³ych osób, jakie mi zdarzy³o siê w ¿yciu spotkaæ. A jest
tylko lub a¿, tylko by³¹ pielêgniark¹.
P.S. Na Cmentarzu Parafialnym w Dzierzbicach jest przygotowany piêkny,
choæ skromny grobowiec, na którym wyryto napis oznajmuj¹cy, ¿e w³a�nie
tu - obok mê¿a Józefa spocznie wkrótce i ona. Sama o tym fakcie mówi
spokojnie, bez emocji. Zadziwiaj¹co spokojnie, te¿ panuj¹c doskonale
nad sob¹, opowiedzia³a mi o swoich losach. Odwiedzi³em j¹ ju¿ kilka-
krotnie i z ka¿d¹ chwil¹ ro�nie mój podziw i szacunek dla niej. S¹dzê, ¿e
powinni j¹ poznaæ i inni Kutnianie. Takich ludzi siê nie zapomina.

TAKICH LUDZI SIĘ NIE ZAPOMINA
KOZIA GÓRA

Wie� i folwark w gminie Sójki, parafia Strzelce.
W³a�ciciele
Do koñca XVIII wieku by³o to starostwo niegrodowe. W³ada³ nim
Wojciech Cielecki, który by³ ostatnim starost¹ muchnowskim. Po
III rozbiorze Fryderyk Wilhelm II nada³ (24 stycznia 1797 rok)
Muchnów Zygmuntowi Otto Treskowowi. Do roku 1925 by³ w³a-
sno�ci¹ kolejnych cz³onków rodziny Treskowów. Pañstwowy Bank
Rolny rozparcelowa³ te dobra w latach 1926-1928. W okresie
parcelacji liczy³ 467,86 hektarów.
Maj¹tek
W 1819 roku odby³ siê protest mieszkañców przeciwko Ottonowi
Zygmuntowi Treskow i dzier¿awcy maj¹tku, Józefowi Orpiszew-
skiemu. Nie znamy przyczyn procesu, so³tys P. Olczak wycofa³
siê z procesu i �zabroni³� gromadzie u¿ywania jego imienia. Oko³o
1880 roku posiada³ 19 domów i 279 mieszkañców. Powierzchnia
folwarku, nale¿¹cego do dóbr strzeleckich, wynosi³a 1.230 mórg,
w tym ziemi ornej 995 mórg, las 120. Do uw³aszczonych rolni-
ków nale¿a³o 115 mórg. W 1894 roku powierzchnia folwarku
wynosi³a 1.040 mórg. Serwituty zlikwidowane zosta³y dopiero w
1925 roku, rolnicy otrzymali 74,6 hektara. PBR rozparcelowa³
folwark o powierzchni 467,86 hektara, z którego utworzono
91 gospodarstw. W 1928 roku utworzono Koloniê Muchnów,
o powierzchni oko³o 100 hektarów. O�rodek naby³ Boles³aw Du-
szyñski, który go sprzeda³ w 1931 roku Henrykowi Boles³awowi
i Marii, ma³¿onkom Sumeradzkim za 120.000 z³otych. Posiada³
powierzchniê 53 hektarów. W 1927 roku by³y tu nastêpuj¹ce
budynki: dom mieszkalny murowany z kamienia polnego, kryty
pap¹ stoj¹cy na �rodku podwórza; stajnia i obora pod jednym
dachem, murowane, kryte pap¹; parnik (pomieszczenie na paro-
wanie ziemniaków) i wozownia murowane, kryte pap¹; stodo³a
i spichrz w jednym budynku; obora wraz z inwentarzem ¿ywym;
czworak.
Henryk Lesiak, Wie� i dwór w powiecie kutnowskim. Czê�æ II, For
Press, Kutno 2003
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SPORTOWE PRZE¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

Wynajmê gabinety lekarskie
w Kutnie przy ul. M.C. Sk³odow-
skiej 46. Tel. 510-991-497
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne. Tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec
na elewacjê budynków. Tel. 519-762-235
Sprzedam przyrz¹d do æwiczeñ
GymForm, stare ³ó¿ko (stela¿). Tel.
607-38-65-49
Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha w Pod-
czachach (dostêp do pr¹du i wody),
kultywator i brony pi¹tki (stan dobry),
kabel do si³y, ca³ownik. Tel. 783-
436-872
Sprzedam dzia³ki budowlane od
1000 m2 do 1450 m2 (odga³êzienie
od ul. ¯niwnej), kanalizacja
i woda w granicach dzia³ek. Tel.
601-760-860
Sprzedam gara¿ murowany w ci¹gu
gara¿y - Warszawskie Przedmie�cie
(ko³o myjni samochodowej), cena
36.900 z³. Tel. 504-671-345
Sprzedam lub wynajmê kiosk nr 1
na placu handlowym �Manhattan�
przy ulicy Podrzecznej. Tel. 694-
422-508
Sprzedam 2 ha w Leszczynku. Tel.
605-830-684
Odst¹piê podwójny plac na cmen-
tarzu - dobra lokalizacja. Tel. 607-
296-022
Odst¹piê miejsce na Cmentarzu
Parafialnym w Kutnie. Tel. 692-
940-348
Sprzedam dom mo¿e byæ z ziemi¹
6,8 ha w D¹browicach. Tel. 518-
629-561
Sprzedam dom jednorodzinny
120 m2 wraz z ziemi¹ 1,8 ha przy
trasie A2 w miejscowo�ci Azory
k/Kutna. Tel. 782-757-931
Sprzedam nieruchomo�æ 0,68 ha
z budynkiem 145 m2. Tel. 721-608-267

OG£OSZENIA
DROBNE

Wynajmê mieszkanie w centrum
Gostynina 70 m2, wysoki standard
(mo¿na zaadaptowaæ na sklep,
gabinet lekarski, kancelariê). Tel.
602-528-813
Sprzedam dom pow. u¿yt. 80 m2,
pow. dzia³ki 1600 m2. Kolonia
Pobórz k/Oporowa. Budynek
gosp. Tel. 721-267-619
Sprzedam dzia³kê 380 m2. Tel.
505-870-487
Sprzedam teren o pow. 7 ha, po³o-
¿ony w�rod lasów nad rzek¹ Skrwa
Lewa w okolicach Gostynina Tel.
782-577-180
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51. Tel.
605-072-824
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Kró-
lewskiej. Tel. 519-762-235
Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno
ul. Królewska. Tel. 883-922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla przed-
stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
Sprzedam tanio wannê z hydroma-
sa¿em. Tel. 519-762-235

Sprzedam dzia³ki budowlane
1100 m2 i 1123 m2 w Nowej Wsi
k/Kutna. Tel. 605-538-934
Sprzedam dzia³kê 240 m2 �Z³ota
Ró¿a� z domkiem Tel. 24 254-29-62
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1098 m2. Kutno Jesienna. Tel. 692-
090-034
Sprzedam dzia³kê 2000 m2 z domem
podpiwniczonym o pow. 120 m2

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

w Wierzbiu lub zamieniê na bloki.
Tel. 533-889-309
Sprzedam tanio ma³e dzia³ki rolne
poza Kutnem lub zamieniê na ma-
szyny ma³e. Tel. 603-036-582
Sprzedam dzia³kê w ROD �Wzgórze�,
ul. Graniczna. Tel. 24 253-37-45
Sprzedam ziemiê 2,18 ha, dzia³ki
budowlane i groch paszowy. Tel.
691-507-568
Sprzedam pole uprawne 4,08 ha
w Go³êbiewie Starym. Tel. 783-
941-932
Sprzedam dzia³kê 380 m2. Ogro-
dzona z altan¹ (pr¹d i woda). ROD
Kutno�Azory. Tel. 506-950-717
Sprzedam posiad³o�æ 1 ha w Kutnie.
Tel. 510-441-170, 607-088-950
Sprzedam u¿ywany piec olejowy
Buderus Logano GM5 ze zbiorni-
kiem 1600 l. Tel. 507-707-409
Przetaczanie tarcz i bêbnów
hamulcowych. Tel. 604-140-241
Sprzedam dzia³kê nr 87 na ROD
przy  ul. Objazdowej w Kutnie. Tel.
889-836-546
Sprzedam dom jednorodzinny na
dzia³ce 513 m2, Kutno, ul. Pó³nocna.
Tel. 669-770-880
Sprzedam u¿ebrowanie tunelu
30x6 m. Tel. 609-471-286
Sprzedam Polo IV - 1,2 okular
2004, wspomaganie, bez rdzy. Tel.
601-895-777
Sprzedam dom przy ul. Batorego.
Tel. 661-456-424
Starszy emeryt odda umeblowany

pokój za prace domowe, okolice
Lubienia Kuj. Tel. 669-697-397
Sprzedam 1 ha ziemi w Krzesi-
nówku Nowym. Tel. 608-374-025
Sprzedam piec na paliwo sta³e 15 kW
�Zêbiec� (2018). Tel. 506-578-494
Wynajmê mieszkanie, kawalerka
umeblowana. Tel. 600-408-169
Zamieniê mieszkanie TBS 30 m2

(p+k) na wiêksze, mo¿e byæ zad³u-
¿one. Tel. 507-348-648
Sprzedam gary stropowe deklowane
i proste TERIVA 4.0/2 ok. 300 szt.
(wys. 26, szer. 52, d³. 24). Tel. 514-
695-522
Sprzedam opony Viking 165-70-14,
opony Michelin 195-50-15. Tel.
601-895-777
Sprzedam drzwi z bloku 3 szt.,
balkonik do rehabilitacji, ambonê
do nauki chodzenia. Tel. 667-855-257
Sprzedam wialniê przerobion¹ na
pr¹d. Stan bardzo dobry. Tel. 536-
599-047
Oddam ¿u¿el. Tel. 500-042-352
Sprzedam Audi A4, 2008 r., diesel
2.0, bia³y, stan b. dobry. Cena
wstêpna 24 tys. Tel. 507-054-575
Sprzedam bronê talerzow¹ 8 m,
p³ug 4-skibowy, agregat uprawowy
2,5 m. Tel. 727-609-822
Sprzedam silnik VW Passat 1,9D.
Tel. 504-350-510
Sprzedam gospodarstwo w gminie
Oporów 4,1 ha. Tel. 692-103-848
Sprzedam elektryczn¹ platformê
zrobion¹ z wozu oraz beczkowóz
2000 l. Tel. 692-103-848
Sprzedam suporek po³ówki (ponad
1000 szt.), tanio. Tel. 692-627-313

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

KRYCIE PAPĄ
zgrzewalną, malowanie

farbą, smarowanie dachów

781−310−433

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

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 2.000 z³

606-590-643
530-810-740

KOMENTATORZY − SPRAWOZDAWCY

Wielkim talentem komentatorsko-sprawozdawczym jest gwiazda telewi-
zyjnego �Polsatu� - erudyta Mateusz Borek. Kocha przede wszystkim boks
i jego piêkno.
Wspominam te czasy z rozrzewnieniem tak¿e dlatego, ¿e czêsto mog³em
w nich promowaæ nasz¹ piêkn¹ Ziemiê Kutnowsk¹ z jej g³ównym o�rod-
kiem - Miastem Ró¿.       /Jerzy Micha³ Papiewski/

Du¿o przyjemnych chwil spêdzi³em z 10-krotnym olimpijczykiem (5 Olim-
piad zimowych, 5 letnich) Krzysztofem Miklasem, z którym nie tylko
�spikerowa³em�, ale i prowadzi³em spotkanie autorskie.

Nie wyobra¿am sobie imprez, widowisk - nawet ma³ych i kameralnych -
bez ich prowadzenia, mówienia o nich. W swojej d³ugoletniej i trwaj¹cej
nadal �przygodzie z mikrofonem�, która rozpoczê³a siê w Trójmie�cie,
nastêpnie trwa³a na Pomorzu Zachodnim i Górnym �l¹sku - pozna³em
wielu wspania³ych Ludzi Sportu, �wietnie pos³uguj¹cych siê mikrofonem.
Mia³o to miejsce na stadionach, w halach sportowych, studiach radiowo-
telewizyjnych, w plenerze. Mia³em wielk¹ przyjemno�æ wspó³pracowaæ
m.in. z: Janem Ciszewskim, Tomaszem Hopferem, Jackiem Zemantowskim,
Andrzejem Zydorowiczem, Jerzym Mrzyg³odem, Stefanem Rzeszotem.
Oni nauczyli mnie, ¿e ka¿d¹ imprezê nale¿y traktowaæ powa¿nie, bo
z Wembley mo¿na zrobiæ.. Pcim, a ... z Pcimia - Wembley. To tylko prze-
no�nia, ale dos³owna! Fotograficznie chcê Pañstwu te¿ przypomnieæ kilku
innych moich znajomych - znakomitych �speców� od sportu. Zacznê od
jubilata, 70-latka, W³odzimierza Szaranowicza.

Znawca lekkoatletyki, skoków narciarskich. Wszyskiego najlepszego
zacny jubilacie - przede wszystkim równowagi zdrowotnej. Na drugim
zdjêciu - z lewej Janusz Kupcewicz (Lechia Gdañsk), �wietny pi³karz,
reprezentant Polski w latach 80 ubieg³ego wieku.

Kradzie¿ nie pop³aca
21-letnia kobieta us³ysza³a 19 zarzutów kradzie¿y z w³amaniem do konta
bankowego swojego wujka. Zamiast pomagaæ schorowanemu krewnemu
wykorzysta³a sytuacjê, aby zasiliæ w³asny bud¿et. Z konta pokrzywdzo-
nego zniknê³o kilkana�cie tysiêcy z³otych. Teraz kobieta bêdzie musia³a
ponie�æ konsekwencje swojego nieuczciwego zachowania.
Policjanci zwalczaj¹cy przestêpczo�æ przeciwko mieniu prowadzili sprawê
kradzie¿y z w³amaniem na konto bankowe jednego z mieszkañców
powiatu kutnowskiego. Z ustaleñ funkcjonariuszy wynika³o, ¿e od 14 marca
2020 roku 21-letnia kobieta wyp³aci³a z konta bankowego swojego wujka
prawie 18 tysiêcy z³otych. Starszy, schorowany mê¿czyzna zaufa³ krewnej
i upowa¿ni³ j¹ do korzystania z karty bankomatowej celem robienia zaku-
pów oraz op³at mieszkaniowych. Nie przewidywa³, ¿e ta bêdzie wyp³aca³a
pieni¹dze równie¿ na w³asne potrzeby bez jego wiedzy. Gdy sprawczyni
opró¿ni³a konto, zerwa³a kontakt i nie odbiera³a telefonów. Oszukany
68-letni mê¿czyzna postanowi³ zg³osiæ sprawê Policji. Po wykonaniu czyn-
no�ci procesowych przez policjantów i ustaleniach nie by³o w¹tpliwo�ci,
¿e zwi¹zek ze �znikaj¹cymi� pieniêdzmi z konta mo¿e mieæ krewna
pokrzywdzonego. 15 czerwca 2020 roku 21 latka us³ysza³a 19 zarzutów
kradzie¿y z w³amaniem na konto bankowe. Kobieta przyzna³a siê do
pope³nionych przestêpstw. Kodeks karny za przestêpstwo kradzie¿y z w³a-
maniem przewiduje karê do 10 lat pozbawienia wolno�ci.

Precz z narkotykami
Policjanci z Komisariatu w Kro�niewicach zatrzymali 33-latka, który
posiada³ przy sobie ponad 280 gramów amfetaminy oraz ponad 100
tabletek ecstasy. Narkotyki mê¿czyzna ukry³ w samochodzie, wpad³ pod-
czas kontroli. Za posiadanie znacznych ilo�ci narkotyku grozi kara do 10
lat wiêzienia.
17 czerwca 2020 roku w godzinach wieczornych funkcjonariusze z Ko-
misariatu Policji w Kro�niewicach patroluj¹c teren zauwa¿yli VW Passata
zaparkowanego na jednej ze stacji paliw. Uwagê mundurowych zwróci³
kierowca, który na ich widok zacz¹³ siê nerwowo zachowywaæ. Policjanci
postanowili wylegitymowaæ mê¿czyznê i w nastepstwie dalszych spostrze-
¿eñ przeszukaæ samochód. Intuicja ich nie zawiod³a. Pod kierownic¹ oraz
w baga¿niku pod wyk³adzin¹ ujawnione zosta³y narkotyki. Do przeszu-
kania wykorzystano psa wyszkolonego do wyszukiwania substancji
odurzaj¹cych. Po wstêpnym badaniu okaza³o siê, ¿e zabezpieczone �rodki
to amfetamina oraz tabletki ecstasy. Policjanci zabezpieczyli ponad 280
gramów amfetaminy oraz 113 tabletek ecstasy o ³¹cznej wadze ponad 46
gramów. 33-letni kierowca zosta³ zatrzymany i osadzony w policyjnym
areszcie. Intensywna praca kutnowskich policjantów i zebrany materia³
dowodowy pozwoli³ na przedstawienie 19 czerwca 2020 roku mieszkañ-
cowi Kro�niewic zarzutu posiadania znacznych ilo�ci �rodków odurzaj¹-

cych. S¹d na wniosek Prokuratury Rejonowej w £êczycy zdecydowa³, ¿e
najbli¿sze trzy miesi¹ce mê¿czyzna spêdzi w areszcie. Sprawa jest roz-
wojowa. Policjanci nie wykluczaj¹ w tej sprawie kolejnych zatrzymañ.

Aktywno�æ kutnowskiej policji
Dziêki wnikliwej pracy kutnowskich kryminalnych, na terenie wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego, w jednym z mieszkañ zosta³a zatrzymana para,
która ukrywa³a siê przed wymiarem sprawiedliwo�ci od 3 lat. W trakcie
dzia³añ okaza³o siê, ¿e kobieta kilka dni wcze�niej, bez pomocy medycznej
,urodzi³a dziecko. Oboje podejrzani poszukiwani byli listami goñczymi.
Najbli¿sze miesi¹ce spêdz¹ w areszcie.
Policjanci z wydzia³u kryminalnego kutnowskiej komendy, monitoruj¹c
�rodowisko przestêpcze, uzyskali informacjê, i¿ na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego mo¿e ukrywaæ siê para poszukiwana od 3 lat przez
organy �cigania. Duet wielokrotnie zmienia³ swoje miejsca pobytu. Poli-
cjanci szukaj¹c ich docierali do ró¿nych osób i miejsc. Rozmawiali z miesz-
kañcami. 23 czerwca 2020 roku, w godzinach porannych, kryminalni
pojechali pod jeden z wytypowanych adresów na terenie województwa
kujawsko- pomorskiego. Po przybyciu na miejsce okaza³o siê, ¿e poszu-
kiwani po raz kolejny zmienili miejsce pobytu. Nie u�pi³o to jednak czuj-
no�ci policjantów. Jeszcze tego samego dnia podjêli kolejne bardzo
intensywne dzia³ania, które pozwoli³y wytypowaæ nastepne miejsce, gdzie
para mo¿e siê ukrywaæ. Dociekliwo�æ kryminalnych i ciê¿ka praca przy-
nios³a efekty. 41-letni¹ kobietê i 36-letniego mê¿czyznê zatrzymano
w miejscowo�ci Zagorzyce. Podczas zatrzymania wysz³o na jaw, ¿e maj¹
przy sobie kilkudniowego noworodka. Okaza³o siê bowiem, ¿e kobieta
13 czerwca, bez pomocy medycznej ,urodzi³a dziecko. Maj¹c �wiadomo�æ,
¿e jest poszukiwana i ¿e policja mo¿e monitorowaæ szpitale nie próbowa³a
szukaæ jakiegokolwiek lekarza. Sprawa na tym siê jednak nie zakoñczy³a.
Dziecko nie zosta³o �zg³oszone� do stosownego urzêdu i nie posiada³o
jeszcze aktu urodzenia ani numeru PESEL. Utrudnia³o to procedurê zna-
lezienia odpowiedniego miejsca dla zatrzymanej kobiety z dzieckiem,
z uwzglêdnieniem przystosowanego do tego zak³adu karnego. W wyniku
intensywnej wspó³pracy z Okrêgowymi Inspektoratami S³u¿by Wiêziennej
w £odzi oraz Bydgoszczy, funkcjonariuszami KMP w Toruniu, S¹dem
Rejonowym Wydzia³ III Rodzinny Nieletnich w Radziejowie oraz funk-
cjonariuszami S³u¿by Wiêziennej w Grudzi¹dzu 41-letnia kobieta, wraz
ze swoim nowo narodzonym dzieckiem, trafi³a jeszcze tego samego dnia
do zak³adu karnego w Grudzi¹dzu. Jej konkubent trafi do Zak³adu Karne-
go w £owiczu. Kobieta by³a poszukiwana listem goñczym za kradzie¿ z
w³amaniem. Natomiast jej konkubent by³ poszukiwany 3 listami goñczy-
mi za kradzie¿ z w³amaniem, oszustwo oraz kierowanie pojazdem w sta-
nie nietrze�wo�ci. Oboje najbli¿szy rok spêdz¹ w Zak³adach
Karnych.
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Koszykówka

Na ostatnim swoim posiedzeniu Zarz¹d £ódzkiego Zwi¹zku
Koszykówki podj¹³ decyzjê o przyjêciu w poczet cz³onków
£ZKOSZ Klub Sportowy �Kutno�. Wierni fani basketu w Mie-
�cie Ró¿ maj¹ teraz niep³onn¹ nadziejê, ¿e KS �Kutno�, który do
tej pory funkcjonowa³ w zakresie pi³ki no¿nej, teraz bêdzie rów-
nie¿ z powodzeniem kontynuowa³, b¹d� co b¹d�, bogate tradycje
koszykarskie w rozgrywkach mêskich i ¿eñskich. Kibice naszego
miasta dobrze pamiêtaj¹ nasz¹ dru¿ynê (AZS WSGK, Polfarmex)
graj¹c¹ w III, II i I lidze oraz trzy sezony w ekstraklasie (ostatni
mecz - 02.11.2019 r. w I lidze z �Ksiê¿akiem� £owicz, a nastêpnie
wycofanie zespo³u z rozgrywek z powodu d³ugów finansowych).
Najbli¿szy sezon rozgrywek kutnianie jako Klub Sportowy �Kutno�
rozpoczn¹ w III lub II lidze. Czekamy na to mocno!!!

CZEKAMY Z OPTYMIZMEM

Baseball

Miejski Klub Sportowy �Stal� Baseball i Softball Kutno - bo
o nim jest mowa - od lat nale¿y do najlepszych klubów sporto-
wych w tej dyscyplinie w Polsce. Jego dzia³alno�æ sportowa
trwa ju¿ 36 lat i jest przepe³niona pasmem sukcesów. Co roku
to Stowarzyszenie zajmuje wysokie miejsca w rywalizacji
krajowej, o czym �wiadcz¹ wyniki dru¿yn seniorskich oraz
lokaty zajmowane na mistrzostwach Polski zespo³ów m³odzie-
¿owych. Nic wiêc dziwnego, ¿e do corocznego konkursu
�Powiatowego ¯ycia Kutna� na �Najlepszego sportowca, dru-
¿ynê i trenera Ziemi Kutnowskiej 2019 roku� wiceprezes Alek-
sander Wysoczyñski, w imieniu Zarz¹du, zg³osi³ do ró¿nych
kategorii: dru¿ynê juniorek m³odszych softballu, mistrza Polski
- trener Przemys³aw Kubicki; zespó³ baseballu U-18, II wice-
mistrz Polski - trener Artur Wojtczak; zespó³ U-23, wicemistrz
Polski, druzynê seniorów - zdobycie podwójnej �korony�
- mistrza kraju w ekstraklasie i zdobywcê Pucharu Polski
seniorów - trener Marcin Smakowski; Philla Richmonda, naj-
lepszego zawodnika kutnowskiego teamu, Bart³omieja Kopañ-
skiego, wyró¿niaj¹cego siê w Polsce juniora; Artura Wojtczaka
- trenera U-18; Przemys³awa Kubickiego, trenera softballistek
juniorek m³odszych - mistrzyñ Polski; Marcina Smakowskiego
- selekcjonera: wicemistrzów Polski U-23, mistrzów Polski
seniorów i zdobywców Pucharu Polski. To s¹ wspania³e rezul-
taty Klubu, które �wiadcz¹ o dobrej atmosferze i pracy w tym
Stowarzyszeniu. MKS �Stal� BiS �wietnie promuje Kutno
w regionie ³ódzkim, w Polsce oraz za granicami naszego kraju.
Dzia³ania Klubu ciesz¹ siê du¿ym wsparciem ze strony w³adz
miasta Kutna, które co roku - w miarê mo¿liwo�ci - zapewniaj¹
wsparcie finansowe. Nasze dru¿yny odwdziêczaj¹ siê dobr¹
rywalizacj¹ na arenach krajowych i miêdzynarodowych.

W CZOŁÓWCE KRAJU

Zarz¹d Stowarzyszenia (prezes £ukasz Blichiewicz) oraz
trenerzy, szkoleniowcy z dum¹ mówi¹: �Jeste�my oknem na
�wiat dla naszego Kutna, a wielu m³odych ludzi spe³ni³o swoje
marzenia trenuj¹c i graj¹c w naszym Klubie. Reprezentowali
nasz kraj na boiskach ró¿nych pañstw jako zawodnicy kadr
narodowych, seniorskicj oraz dru¿yn m³odzie¿owych. Cztero-
krotnie w historii naszego Klubu startowalismy w dru¿ynowych
mistrzostwach �wiata Ma³ej Ligi w Stanach Zjednoczonych,
co jest naszym najwy¿szym stopniem w hierarchii osi¹gniêæ
w rozgrywkach m³odzie¿owych. Prowadzimy z powodzeniem

szkolenia zespo³ów m³odzie¿owych w baseballu i softballu, jak
równie¿ zespo³y seniorek i seniorów. W tym roku, po sukce-
sach osi¹gniêtych w sezonie 2019, przed nami by³o pow¹zne
wyzwanie sportowe, organizacyjne i finansowe. Mieli�my
walczyæ w Pucharze Europy w Bu³garii (czerwiec 2020),
reprezentuj¹c w nim miasto Kutno i Polskê. Niestety, pandemia
koronawirusa uniemo¿liwi³a to du¿e wyzwanie. Ale dalej chcemy
walczyæ o najwy¿sze trofea krajowe i miêdzynarodowe. Nie
za³amujemy siê nigdy! Wszyscy czêsto zadaj¹ sobie pytanie:
Dlaczego warto wspieraæ baseball i softball? Odpowied� nasza
brzmi: Dziêki kreowaniu aktywnego spêdzania wolnego czasu
z roku na rok zwiêksza siê zainteresowanie mediów sportem
i aktywno�ci¹ fizyczn¹. Baseball i softball, jako gra niezwykle
widowiskowa, pod wszelkimi wzglêdami spe³nia wymagania,
jakie stawiaj¹ przed ni¹ kibice i media. Przez niesamowit¹
zmienno�æ i szybko�æ akcji jest gr¹ przyci¹gaj¹c¹ coraz wiêksz¹
rzeszê kibiców - jest gr¹ niezwykle emocjonuj¹c¹. To dosko-
na³a forma spêdzania wolnego czasu przez rodziców ze swoimi
dzieæmi na �wie¿ym powietrzu i to w sportowej atmosferze.�

Na dobre wyniki dru¿yn (wszystkie kategorie wiekowe) MKS-u
�Stal� BiS Kutno, oprócz ciê¿kiej pracy trenerów i zawodników,
niew¹tpliwie pozytywny wp³yw maj¹ dzia³acze i sponsorzy,
których liczba z roku na rok wzrasta. S¹ w�ród nich miêdzy
innymi: £ukasz Blichiewicz, Aleksander Wysoczyñski, Andrzej
Pietrzak, S³awomir Kryska, Andrzej Cichowski, Rafa³ Gajdziñski,
£ukasz Puchalski.

P.S. Zasada: wspólnie mo¿na osi¹gn¹æ wiele - w Miejskim Klubie
Sportowym �Stal� BiS Kutno - obowi¹zuje non stop! �Powia-
towe ¯ycie Kutna� ¿yczy Klubowi, zawodnikom, trenerom,
dzia³aczom i sympatykom tylko powodzenia i ... zdrowia.

Kolumnê opracowa³ Jerzy Micha³ Papiewski
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Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

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

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

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

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 531
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Has³o: M6-C6-E1-B5-K7-K8-D11
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
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� zaburzenia hormonalne
  u mê¿czyzn,
� niep³odno�æ,
� zaburzenia metaboliczne,
� zaburzenia potencji
SZPITAL SPECJALISTA
Kutno, ul. 29 listopada 37

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

NOWA PORADNIA
ANDROLOGICZNA

Masz problem
z komputerem
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Poziomo: A-1. Rodzaj powitania kogo� A-7. Radio z liter¹
B-9. Wynalazek Marconiego C-1. W serialu �Klan� wystêpuje
w roli ¿ony Paw³a Lubicza (Agnieszka) D-9. �... moje serce
uko³ysze ciê do snu� (Krystyna Proñko) E-1. Shuma na szosie
E-5. Stolica Tunezji G-1. Ubiór polskiej szlachty I-1. Stopieñ
rozwoju I-6. Æwiartka na piêciolinii J-9. Tytu³ szlachty kasty-
lijskiej K-1. Niejedna w s³owniku L-9. Silny mê¿czyzna M-1.
¯ó³ty do kanapek M-5. Stan skupienia u cz³owieka.

Pionowo: 1-A. Tektoniczna deformacja ska³ 1-I. Bogini wier-
no�ci w mitologii rzymskiej 2-E. Niejedna Rublowa w cerkwi
3-A. S¹siaduje z Litw¹ 3-I. Ciep³y, ³agodny wiatr 4-F. Muzeum
Kasprowicza w Zakopanem 5-A. �nied� 5-J. Mitologiczny ptak
burza 6-E. Nadrzewny je¿ozwierz prowadz¹cy nocny tryb
¿ycia 7-A. Imiê Laskowika z kabaretu �Tey� 7-I. Dawna, apte-
karska jednostka wagowa 9-A. Stan podobny do niepe³nego
snu 9-I. Jaszczurka pokryta kolcami 11-A. Miejsce zameldo-
wania 11-I. Le¿y na Jeziorem Raduñ 13-A. Gra w komedii
filmowej Pazury �Weekend� (Ma³gorzata) 13-I. Zwrot nie do
przet³umaczenia.        oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Starsi kierowcy przypominaj¹ z pewno�ci¹ sobie, jak po przejechaniu stu
kilometrów na przedniej szybie samochodu znajdowa³o siê wiele owa-
dów. Obecnie, by ich taka ilo�æ zaistnia³a w opisanym miejscu, trzeba by
by³o odbyæ podró¿ od gór do morza i� jeszcze kawa³ek!
Rodzi siê pytanie: co siê dzieje? Przecie¿ zanikaj¹ tak du¿e gatunki jak:
dziki, samce alfa jeleni szlachetnych i bociany. Wobec powy¿szych -
politowania godnych zjawisk - czy powinno siê pisaæ o zagro¿eniach dla
motyli, wa¿ek i setek innych maleñkich stworzeñ zwanych owadami. Prze-
cie¿ one to tylko porywany wiatrem puch�
Dodajmy jednak: naukowcy z Australii, Niemiec oraz z Uniwersytetu
w Bia³ymstoku i wielu innych, bij¹ na alarm, ¿e straty w wielu owadzich
gatunkach osi¹gnê³y krytyczny pu³ap, a bêdzie to mia³o powa¿ne konse-
kwencje dla ekosystemów i ludzi. Zgadza siê - albowiem one s¹ jednak
¿ywymi organizmami maj¹cymi do spe³nienia w zielonym �wiecie swoj¹
rolê. My przecie¿ mamy apetyt na ¿ycie, wiêc ¿yjmy sami i pomagajmy
¿yæ innym, tzn. ssakom, ptakom, owadom i� pozosta³ym stworzeniom!
One radz¹ sobie jak mog¹. Kilka gatunków wymar³o, a kilkadziesi¹t jest
zagro¿onych! Zwracajmy wiêc na nie uwagê przy opryskach!!!
To tyle o problemach. Wróæmy zatem na weselsz¹ nutkê. Opiszê teraz
kilka piêknych przedstawicieli owadziej rodziny. Bêd¹ to motyle:
Rusa³ka admira³ - rozpiêto�æ ciemnych skrzyde³ek z pomarañczowym
paskiem je okalaj¹cym � 6 cm. Bywa u nas od wiosny do jesieni. Spoty-
kany na obrze¿ach lasów, na ³¹kach i w ogrodach. Preferuje intensywnie
kolorowe kwiaty i kwitn¹ce drzewa. Jajeczka sk³ada na dolnej czê�ci li�ci
pokrzyw. Zanim uka¿e �wiatu swoje piêkno przechodzi trzy stadia roz-
wojowe. Jako doros³e, ju¿ skrzydlate stworzenie, wêdruje na po³udnie, a¿
w rejon Morza �ródziemnego na pu³apie siêgaj¹cym kilku kilometrów.
Wraca wiosn¹, by wydaæ na �wiat m³ode pokolenie. Niektóre z nich
pozostaj¹ zimuj¹c w szczelinach domów i na strychach. Ni¿ej � motyl
admira³.

CHWILA MOTYLA…

Mieniak têczowiec � posiada 8 centymetrowe ciemne, po³yskuj¹ce skrzy-
d³a z bia³¹ opask¹. ¯yje w koronach drzew. Tam czuje siê bezpieczny.
Samiczka sk³ada jajeczka przyczepiaj¹c je do spodniej strony li�ci, na
których po wykluciu bêd¹ ¿erowa³y g¹sienice. Przeobra¿one jesieni¹
w poczwarkê przezimuj¹ do wiosny, by w maju zaistnieæ jako cud Natury.

Rusa³ka pokrzywnik � w kolorze pomarañczowym z licznymi pod³u¿nymi
plamkami na skrzyd³ach, a na ich obrze¿u niebieski szlaczek. Stworzenie
�redniej wielko�ci. Spotykany w lasach i na ³¹kach. Zimê spêdza na pod-
daszach. Aktywny od marca.

Podsumowuj¹c: �Jeszcze dzieñ, jeszcze chwilka i koniec motylka� � po-
wy¿sza sentencja to wpis pani Zofii Sztaudynger do ksi¹¿ki jej mê¿a.
Cytowanym stwierdzeniem by³a uprzejma okre�liæ g³êbiê kobiecej natury:
�Przez lata daj z siebie luby wszystko, a  po którym� jubileuszu tak zosta-
niesz oceniony�. Jednak my dzielni oraz dzielniejsi� wiemy swoje.
¯ycz¹c wam wszystkim rodacy, p³ci piêknej i sobie, zdrówka � proszê:
pokochajcie i chroñcie motyle oraz inne owady!

Obserwator przyrody i wêdrowiec � Bogdan Pietrasiewicz

Anna Maria Wrzesiñska, emerytowany nauczyciel jêzyka polskiego i historii,
matka Krzysi i Basi, babcia Ali i Jurka, egzaminator OKE, prezes Towa-
rzystwa Mi³o�ników Historii ̄ ychlina i wiceprezes Zwi¹zku Pi³sudczyków
- Oddzia³ G¹bin. Odznaczenia: medal �Honorowego Obywatela miasta
Fromborka� za udzia³ w harcerskiej operacji �1001 Frombork� (1973),
medal �Miasto i Gmina G¹bin - VII wieków tradycji�, najwy¿sze odzna-
czenie G¹bina, tzw. medal S.F. Sk³adkowskiego (2010), br¹zowy, srebrny
i z³oty medal pami¹tkowy Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce (2013,
2015, 2016) oraz z³ota odznaka �Za zas³ugi dla Stowarzyszenia Dzieci
Wojny w Polsce� (2014), medal �Zas³u¿ony dla Powiatu Kutnowskiego�
(2018) oraz statuetka w dziedzinie: osobowo�æ Gali �Puls ¯ychlina�
(2019). Mówi o sobie: Jestem g¹biniank¹ z urodzenia, a ¿ychliniank¹
z zamieszkania. Po studiach w Olsztynie (WSN) i w Krakowie (WSP) pra-
cowa³am przez 33 lata dla o�wiaty miasta ¯ychlina, najpierw w Zespole
Szkó³ Zawodowych nr 1, po transformacjach w Zespole Szkó³ w ¯ychlinie
ucz¹c jêzyka polskiego i historii oraz bêd¹c wychowawczyni¹ wielu
pokoleñ. Nadal pracujê w Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w £odzi.
Po przej�ciu na emeryturê realizujê marzenia, na które do tej pory nie
mia³am czasu, m.in. z powodu inwalidztwa mê¿a. Najbardziej interesuje
mnie turystyka i krajoznawstwo, ze szczególnym umi³owaniem gór polskich,
literatura polska i obca, fotografowanie i historia lokalna z uwzglêdnie-
niem rodzinnej genealogii. Jestem cz³onkiem Towarzystwa Mi³o�ników
Historii ¯ychlina prawie od pocz¹tku dzia³alno�ci, a od kwietnia 2014
roku prezesem TMH¯, równocze�nie wiceprezesem Zwi¹zku Pi³sudczyków
- Oddzia³ G¹bin i cz³onkiem ¿ychliñskiego oddzia³u Polskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. By³am aktywn¹ radn¹ Rady Miejskiej
w ¯ychlinie (2014-2018), cz³onkiem Powiatowej Rady Pamiêci Narodowej.
Jako historyk � regionalista biorê udzia³ w konferencjach naukowych,
m.in. wyg³osi³am wyk³ad na konferencji w Dobrzykowie z okazji Narodo-
wego Dnia ¯o³nierzy Wyklêtych (4.03.2016 r.) i na XXVII Sesji Naukowej
Fundacji Genera³ El¿biety Zawackiej w Toruniu, z tematem przewodnim:
�£¹czno�æ w Polskim Pañstwie Podziemnym� (16-17.11.2017 r.). W Zwi¹zku
Pi³sudczyków - Oddzia³ G¹bin odpowiadam za pracê popularyzatorsko-
edytorsk¹. Jako prezes TMH¯ systematycznie organizujê du¿e imprezy
plenerowe � rekonstrukcje historyczne, do których sama piszê scenariusze.

Specjalnie dla �P¯K�

OSOBOWOŚĆ GRODU NAD SŁUDWIĄ

Napisa³am scenariusze 5 inscenizacji: �Szpital polowy w Dobrzelinie�,
�Pamiêci Katynia�, �Wysiedlania ¯ychlina�, �Krzy¿acy w ¯ychlinie�,
�Walka o polsko�æ Polaków pod zaborami� w ramach Pikniku Narodo-
wego z inscenizacj¹ oraz by³am ich re¿yserem. Jestem autork¹ ksi¹¿ki
�Ruch oporu ZWZ-AK Obwodu G¹bin� i wspó³autork¹ �By³o ich piêciu.
Dzieje rodzin Rojewskich z G¹bina�. Zredagowa³am do druku 14 ksi¹¿ek,
w tym 6 dotycz¹cych historii ¯ychlina: �Lista katyñska mieszkañców
Gminy ¯ychlin�, �Mleczarnia 1926-1997�, �Przygody rycerza Chwa³a.
Legendy i ba�nie ¿ychliñskie�, �Dziedzictwo Pruszaków�, �¯ychlin a I wojna
�wiatowa�, �Rowerem do Rzymu, Santiago de Compostela i Fatimy� oraz
przygotowa³am promocje tych ksi¹¿ek. Piszê i publikujê artyku³y doty-
cz¹ce historii ¯ychlina, m.in. w �Kutnowskich Zeszytach Regionalnych�,
�Kutnowskim S³owniku Biograficznym� oraz w prasie lokalnej dbaj¹c
o upamiêtnienie historii narodowej oraz lokalnej. Pilotujê konkursy
historyczno-literackie dla uczniów szkó³ Gminy ¯ychlin. Od kilku lat
jestem autork¹ i prowadz¹c¹ �Gry Miejskie� z okazji �wiêta Flagi i rocz-
nicy Konstytucji 3 Maja oraz Apele Pamiêci 15 sierpnia i 17 wrze�nia.
Wraz z cz³onkami TMHZ dokumentujemy przesz³o�æ ¯ychlina poprzez
wywiady, artyku³y, fotografie i wystawy. Prowadzimy wycieczki i zajêcia
o historii lokalnej dla szkó³. Dbamy o promocjê Gminy ¯ychlin i Powiatu
Kutnowskiego. Wspó³pracujemy ze szko³ami Gminy ¯ychlin, z M³odzie-
¿owym O�rodkiem Socjoterapii �DoMOStwo�, Uniwersytetem Trzeciego
Wieku i innymi placówkami kulturalnymi w ¯ychlinie. Wspó³pracujemy
z Towarzystwem Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, Stowarzyszeniem Histo-
rycznym Pu³k 37 w Kutnie oraz Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotek¹ w Kutnie.
Wyj¹tkow¹ przyjemno�ci¹ by³o dla mnie oprowadzanie po G¹binie
i ¯ychlinie prawnuka Szaloma Asza. Nadal jestem osob¹ bardzo czynn¹
i aktywn¹, o szerokich zainteresowaniach. Sumuj¹c, jako napis na na-
grobku widzia³abym o sobie s³owa: �Kocha³a dzieci, psy, ksi¹¿ki, kwiaty,
góry i wiatr�.      S³ucha³ i notowa³ � Jerzy Micha³ Papiewski
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CZERWCOWA OKUPACJA
Ze wspomnieñ ksiêdza Micha³a Wo�niaka, proboszcza parafii Kutno

(opracowanych przez ksiêdza Ludwika Królika).
16 czerwca [1940] niedziela
W nocy o 12-tej przynosz¹ mi papier do pokwitowania. Jest to wezwanie
koni na podwody od godz. 5 rano. Nastêpnie przynosz¹ drugi papier, ¿e
Polacy nie mog¹ wychodziæ ze swego mieszkania przez ca³y dzieñ. Rych³o
siê wyja�ni³o, ¿e to jest w zwi¹zku z wysiedlaniem ¯ydów tego dnia.
Wszystkich ¯ydów wywieziono do Konstancji, gdzie utworzono dla nich
getto. Nie obesz³o siê bez wypadków tragicznych. Moje konie i stangret
zajêty by³ przy tym przewo¿eniu od wczesnego rana do godz. 9 wieczór.
Wóz popsuto, bo z³ama³a siê rozwora i z jednego ko³a spad³a obrêcz.
Poniewa¿ kazano mimo to jechaæ, wiêc dzwoni¹c po kamieniach popsu³y siê.
Miasto by³o jak wymar³e. W ko�ciele na nabo¿eñstwie zaledwie parê osób,
które przez ogrody dosta³y siê do podwórza i przez zakrystiê do ko�cio³a.
Ci, co przyszli ze wsi, byli wy³apani, zatrzymani przez 24 godziny w areszcie
bez po¿ywienia i musieli jeszcze zap³aciæ 5 marek kary. Nastêpn¹ noc
mia³em okropnie przykre sny. Zda³o mi siê, ¿e nie �piê i kto� szepce  mi
do ucha �pali siê w ko�ciele�. Zerwa³em siê, otworzy³em okiennicê i jaki�
czas obserwowa³em ko�ció³. Mia³em nawet zamiar i�æ do ko�cio³a, ale
nie mia³em kluczy, oprócz do zakrystii. Nazajutrz otrzymujê list polecony
z Kurii Warszawskiej, w sprawie spisania dzwonów we wszystkich para-
fiach dekanatu i przes³ania tych spisów do Poznania. A wiêc sen siê wyja�ni³.
Bo ogieñ to podobno z³odziej. Oprócz tego otrzyma³em jeszcze dwa inne
papiery - wszystko w sprawie stosunku Niemców do Ko�cio³a. Mianowicie
nie wolno teraz niemcowi katolikowi daæ �lubu bez uprzedniego �lubu
cywilnego. Ani pochowaæ zmar³ego Niemca bez spisania aktu zej�cia
u Niemców. Ani ochrzciæ bez spisania aktu urodzenia u niemców. Bêdzie
teraz zamêt, bo w�ród przyby³ych Niemców mo¿e siê znale�æ katolik,
a gdy protestanci bêd¹ w wiêkszo�ci - to parafia bêdzie bez wiernych.

17 czerwca [1940]
O godz. 4 po po³udniu Niemcy rozpu�cili wie�ci i wywiesili flagi swoje,
¿e Francja z³o¿y³a broñ. Ta wiadomo�æ uderzy³a mnie jak obuchem
w g³owê. Dlatego dosta³em bólu g³owy, a w nocy ma³o co spa³em. Wia-
domo�æ ta wygl¹da³a na prawdziw¹, choæby z tego wzglêdu, ¿e po wziêciu
Pary¿a upad³a twierdza Verdun, która w tamt¹ wojnê jednak siê utrzyma³a.
Jak równie¿ i to, ¿e linia Maginota podobno ju¿ nie istnieje jako obrona,
bo Niemcy zaszli jej z ty³u. Poza tym Anglia daje niewystarczaj¹c¹
pomoc Francji, bo sama siê boi o swój kraj. Ale tak w pojedynkê mog¹
Niemcy pobiæ obydwa pañstwa. To uczucie niepewno�ci jest straszne. Co
siê z nami stanie, gdy Francja i Anglia bêd¹ my�leæ tylko o w³asnym oca-
leniu przez zawarcie pokoju z Niemcami?
Ale musi co� tam jeszcze brakuje, bo 19 czerwca [1940] by³y niby mani-
festacje rado�ci, pochwa³y i wreszcie  wiec na placu æwiczeñ wojsko-
wych. By³y mowy, oczywi�cie po niemiecku. Ale Polacy mogli braæ udzia³
i wzywano równie¿ Polaków do zapisywania siê do wojska niemieckiego
przeciw bolszewikom, którzy wbrew woli Niemców zajêli Litwê i K³aj-
pedê. Znów w nocy przywieziono papier wzywaj¹cy na podwodê i to na
dziesiêæ dni. A kto bêdzie mia³ wóz w z³ym stanie, bêdzie karany. Mój
wóz jest u kowala, wiêc nie wiem, co teraz bêdzie. Jak jest jeden wóz, to
gdy siê zepsuje, musi byæ przerwa w pracy. Ch³opak od koni Wac³aw
zacz¹³ kosiæ koniczynê. Niemiec zajecha³ sobie z bryczk¹ na pole i nabra³
koniczyny jak swojej. A tu podatki p³aæ, podwody dawaj - to jest gospo-
darka wcale nie gorsza od bolszewików ze wschodu (�).
Wysiedlanie trwa. W tych dniach wysiedlono gospodarzy z Dudków,
Dêbiny, Go³êbiewka. W ³¹koszyñskiej parafii z Piwek, Leszczynka i £¹-
koszyna. Z samego Kutna bior¹ zawsze po kilkana�cie osób. Miêdzy
innymi zabrano w³a�cicielkê wielkiego domu, gdzie jest kino Polonia,
Bogdañsk¹. Starsza ju¿ i chora zemdla³a, wiêc Szkudlakowie, którzy maj¹
w jej domu restauracjê chcieli j¹ trzymaæ u siebie. Komisarz nie zabra³
Bogdañskiej do obozu, ale te¿ nie pozwoli³, aby u Szkudlarków mieszka³a.
Poleci³ Szkudlarkowej, aby posz³a do parafii i powiedzia³a proboszczowi,
¿e musi wzi¹æ Bogdañsk¹ na mieszkanie i po¿ywienie. Bo rzekomo otrzy-
muje na ten cel fundusze z Ameryki. Szkudlarkowa przysz³a i powiedzia³a
mi o tym, przy tym do³¹czy³ gro�bê, ¿e gdybym nie przyj¹³ Bogdañskiej,
to bêdê aresztowany. Bogdañska tedy mieszka w nowym domu, wikariatce,
w pokoiku, jaki przygotowa³em dla kwestarzy na nocleg. Czasem przy-
chodzi sama na plebaniê je�æ, a czê�ciej posy³a siê jej do mieszkania.
W ka¿dym razie zasada dobroczynno�ci na sposób niemiecki, ma prak-
tyczne zastosowanie. ¯ywili�my tyle ludzi podczas tej wojny i to nam siê
nie przykrzy.

Przykry jest tylko widok miasta, jaki obecnie siê przedstawia. Ju¿ nie
tylko wojsko, ale cywilów Niemców pe³no, a szczególniej Niemek bardzo
butnych i przykrych w stosunku do naszej biednej ludno�ci. Nawet dzieci
polskie s¹ prze�ladowane, je�li siê Niemkom nie k³aniaj¹ i nie wo³aj¹
�Heil Hitler�. Metody niemieckiej kultury zaczynaj¹ dzia³aæ. A byli ludzie,
którzy siê t¹ kultur¹ zachwycali.
(Fotografie pochodz¹ z archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej, Oddzia³
w £odzi: GK_Albumy_85_k8_007; GK_Albumy_85_k8_011; GK_Al-
bumy_85_k9_001; GK_Albumy_85_k9_009).

Bo¿ena Gajewska

Czy wiecie, że...
� Powierzchnia wód powierzchniowych wynosi zaledwie 0,27% ogólnej
powierzchni powiatu kutnowskiego. Stanowi¹ g³ównie nastêpuj¹ce rzeki:
Bzura - która w naszym rejonie p³ynie na odcinku 20,2 kilometra (przez
gminê Bedlno i Krzy¿anów); Ochnia - najd³u¿szy (48,5 km), lewostronny
dop³yw Bzury, która p³ynie w Kutnowskiem na d³ugo�ci 37,2 km (Nowe
Ostrowy, Kutno, miasto Kutno i Krzy¿anów); S³udwia - lewostronny
dop³yw Bzury (ogólnej d³ugo�ci 46,8 km), która wyp³ywa z ³¹k ko³o wsi
D³ugo³êka i na odcinku o d³ugo�ci 30 km przep³ywa przez gminy Strzel-
ce, Oporów ̄ ychlin; Skrwa Lewa - lewostronny dop³yw Wis³y o d³ugo�ci
45,2 km, przep³ywa przez gminê £aniêta na odcinku 5,2 km.
� Przez powiat kutnowski przebiega autostrada A-1 na d³ugo�ci 30,762
kilometra.
� Drogi krajowe w granicach powiatu licz¹ 112,757 kilometra (w tym
tylko 37,933 km s¹ to trasy dwujezdniowe).
�  Drogi powiatowe licz¹ ³¹cznie 456,189 kilometra.
� Na terenie powiatu kutnowskiego zak³ady ciep³ownicze ECO Kutno
Sp. z o.o., Energa Kogeneracja Sp. z o.o. Oddzia³ Ciep³ownia w ¯ychlinie
oraz zak³ad Krajowej Spó³ki Cukrowej S.A. Oddzia³ Cukrownia Dobrze-
lin to najwiêksi emitenci zanieczyszczeñ do powietrza.
� Wed³ug danych Okrêgowego Urzêdu Górniczego w Kielcach, w powiecie
kutnowskim ujawniono nielegaln¹ eksploatacjê kopalin a¿ w 7 miejscach.

Wed³ug magazynu �Forbes� w Polsce jest ju¿ 56 miliarderów (rok wcze-
�niej 42). Trzy pierwsze miejsca zajmuj¹: Micha³ So³owow (15,62 mld z³,
chemiczny gigant Synthos), Zygmunt Solorz-¯ak (12,03 mld z³, Polsat
oraz bran¿e: telekomunikacyjna, energetyka, finanse i nieruchomo�ci)
i Jerzy Starak (9,6 mld z³, Polfarma i Herbapol). Ju¿ teraz jest w Polsce
116 tysiêcy milionerów dolarowych (SK). O ile w �setce najbogatszych
Forbsa� jeszcze 10 lat temu trzeba by³o mieæ 150 milionów z³otych, teraz
ju¿ 549 mln z³. Wed³ug Ministerstwa Finansów w Polsce jest ju¿ 27.600
miliarderów i milionerów (a oko³o 100.000 dysponuje milionem z³otych).
Ale to nic przy najbogatszym cz³owieku �wiata Jeffie Bezosie, który
posiada³ na dzieñ 1 lipca maj¹tek warto�ci 176,1 mld dolarów, który
w jeden dzieñ pandemii zarobi³ a¿ 6,65 mld dolarów!!!

POLSCY MILIARDERZY
I MILIONERZY

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W ramach projektu we wrze�niu 2019 r. odby³a siê wycieczka do
Tomaszowa Mazowieckiego, do rezerwatu przyrody �Niebieskie
�ród³a�, a w pa�dzierniku do stacji uzdatniania wody oraz oczysz-
czalni �cieków. W listopadzie odby³y siê natomiast warsztaty dla
uczniów kutnowskich szkó³ podstawowych, przeprowadzone przez
pracowników naukowych z Centrum Chemii w Ma³ej Skali z Torunia.
Kluczowym elementem projektu by³y zajêcia terenowe, które w ca³ym
roku szkolnym odby³y siê wielokrotnie. M³odzie¿ m. in.: uczy³a siê
rozpoznawaæ pospolite gatunków ptaków wodnych i b³otnych, bada³a
wp³yw zanieczyszczeñ wody na produkcjê barwników ro�linnych, wy-
konywa³a filtr do oczyszczania wody, a tak¿e pobiera³a próbki wody
z rzeki Ochni do obserwacji mikroskopowych i mikrobiologicznych.

WODA – ŻYCIODAJNA MOC

Podczas realizacji projektu szko³a wspó³pracowa³a z akademickim
o�rodkami naukowymi w ca³ej Polsce oraz z Polsk¹ Akademi¹ Nauk.
W  lutym 2020 r. odby³a siê wycieczka na Wydzia³ Biologii Ochrony
�rodowiska Uniwersytetu £ódzkiego. M³odzie¿ wziê³a udzia³ w wy-
k³adzie �Wodne gatunki inwazyjne � atak obcych� oraz w warsztatach
�Prywatne ¿ycie wodnych miêczaków�.
W projekt zostali zaanga¿owani równie¿ rodzice, którzy mogli uczest-
niczyæ w warsztatach na temat zagro¿eñ wynikaj¹cych z niew³a�ci-
wego gospodarowania zasobami wodnymi, co przyczyni³o siê do
zwiêkszenia �wiadomo�ci ekologicznej rodziców i zmiany niew³a�ci-
wych nawyków w gospodarstwach domowych.
Z uwagi na zawieszenie zajêæ dydaktycznych, projekt �Woda � ¿ycio-
dajna moc� bêdzie kontynuowany równie¿ roku szkolnym 2020/2021,
w którym odbêd¹ siê dwa konkursy wiedzy dla m³odzie¿y kutnow-
skich szkó³ oraz niezwyk³a wycieczka do Biebrzañskiego Parku
Narodowego, podczas której uczniowie bêd¹ szukaæ wilków, udadz¹
siê na nocn¹ obserwacjê sów, bêd¹ pod¹¿aæ tropem ³osia i oczywi�cie
podziwiaæ piêkne gatunki ptaków na rozlewiskach. Przeprowadzone
zostan¹ tak¿e warsztaty dla najm³odszych mieszkañców Kutna, aby
u�wiadomiæ maluchom, jak wa¿n¹ rolê w ¿yciu wszystkich organi-
zmów pe³ni woda.
Warto zauwa¿yæ, i¿ pozyskane w ramach projektu �rodki pozwoli³y
równie¿ doposa¿yæ szkoln¹ eko-pracowniê w nowoczesne mikroskopy
z kamerami, szkie³ka mikroskopowe, mieszad³o magnetyczne z termo-
statem, szk³o laboratoryjne, a tak¿e klucze do rozpoznawania ro�lin
i ptaków. Projekt cieszy siê ogromn¹ popularno�ci¹ w�ród m³odzie¿y.
Dziêki empirycznemu zdobywaniu wiedzy i nowoczesnym metodom
pracy, kolejne pokolenia kasprowiczowskiej rodziny s¹ wra¿liwe na
piêkno przyrody  i odpowiedzialne za jej dobro. Autor i koordynator
projektu - Anna Kmieæ-Nogalska, nauczyciel biologii i przyrody
w II LO w Kutnie.

Raczej wiêkszo�æ kutnowian wie, ¿e w Kutnie jest strefa ekonomiczna
Sklêczki. Jej oficjalna nazwa brzmi £ódzka Specjalna Strefa Ekonomicz-
na Podstrefa Kutno, a w³¹czono j¹ w 2001 r. (wcze�niej od 1998 r. by³ to
Kutnowski Park Agro-Przemys³owy). Ma³o natomiast osób wie, ¿e w
powiecie kutnowskim dzia³aj¹ jeszcze dwie z istniej¹cych 45 w £SSE w
£odzi - Podstrefa ¯ychlin, utworzona w 2009 r. o powierzchni 14 hekta-
rów i Podstrefa w Kro�niewicach o powierzchni 4 ha.

STREFY EKONOMICZNE




