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KORONAWIRUS (C.D.)

DOKTOR I SPOŁECZNIK

Podczas obchodów 92 rocznicy �mierci dr. Antoniego Troczew-
skiego, organizowanych od lat przez Towarzystwo Przyjació³
Ziemi Kutnowskiej, nad jego grobem na cmentarzu parafialnym
spotkali siê m.in. pos³anka na Sejm RP Paulina Matysiak, samo-
rz¹dowcy miasta, powiatu i gminy Kutno, delegacja harcerzy,
przedstawiciele Okrêgowej Izby Lekarskiej w P³ocku.

(ci¹g dalszy - strona 15)

� W niedzielê, 27 wrze�nia, zmar³o na �wiecie z powodu koronawirusa
ju¿ ponad milion osób (1.003.406).
� W tym dniu liczba zachorowañ osi¹gnê³a ju¿ ponad 35 milionów
osób (w ci¹gu dwóch tygodni przyby³o 4,2 miliona osób).
� Covid-19 zabija 28 razy czê�ciej ni¿ - grypa.
� Liczba zachorowañ (w �przoduj¹cym� USA i nawet z zaka¿onym
prezydentem) siêgnê³a wówczas 7,1 miliona osób i 205 tysiêcy ofiar
�miertelnych.
� Polski dobowy rekord zachorowañ  to: 24 wrze�nia by³o ju¿ 1.587
osób, 30 wrze�nia - 1.967, a w pi¹tek, 8 pa�dziernika - 5.300.
� We wtorek, 6 pa�dziernika, og³oszono o najbardziej �miertelnej
dobie zachorowañ na Covid-19. By³o ich 58 (a poprzedni rekord og³o-
szono 20 kwietnia - 40). W �rodê og³oszono nowy rekord - 75 ofiar
�miertelnych; w czwartek - 76. £¹cznie zmar³y 3.004 osoby.
� Do 20 wrze�nia zaka¿onych zosta³o 1.389 lekarzy; 3.276 pielêgniarek,
268 po³o¿nych, 113 dentystów, 83 farmaceutów i 1.312 ratowników
medycznych. Zmar³o 8 lekarzy, 5 pielêgniarek i ratownik medyczny.
� Do strefy czerwonej zaliczono 3,5 miliona Polaków; 32 powiaty
i 6 miast (Grudzi¹dz, Kielce, Koszalin, Piotrków Trybunalski, Sopot
i Suwa³ki). Ogó³em w Polsce jest 370 powiatów (w tym 56 miast na
prawach powiatu).
� Je�li siê sprawdzi �hiobowa� wie�æ pos³a na Sejm RP, ministra
Bart³omieja Sienkiewicza, to oko³o 18 pa�dziernika zaka¿onych
w Polsce bêdzie ponad 10.000 osób.
� Pandemia Covid-19 kosztowa³a ka¿dego z nas ju¿ 16 tys. z³, czyli
³¹cznie 270 mld z³otych.
� W powiecie kutnowskim zmar³a pi¹ta ofiara Covid-19, kobieta
z gminy Bedlno.

STO LAT OSP

W niedzielê, 27 wrze�nia 2020 roku, odby³a siê uroczysto�æ
upamiêtniaj¹ca 100lecie powstania Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Bedlnie. W zwi¹zku z panuj¹c¹ pandemi¹ koronawirusa jubileusz
zosta³ zorganizowany w �symboliczny sposób�. W uroczysto�ci
wziêli udzia³: wójt Gminy Bedlno Józef Ignaczewski z ma³¿onk¹,
radni Rady Gminy Bedlno, so³tysi z terenu Gminy Bedlno, radna
Rady Powiatu Kutnowskiego El¿bieta Milczarska, ksi¹dz pro-
boszcz parafii �w. Floriana w Bedlnie Robert Awerjanow,
M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza z opiekunami, przedstawiciele
innych jednostek z terenu Gminy Bedlno (OSP Pniewo, OSP Tom-
czyce, OSP Dêbowa Góra), dyrektor Gminnego O�rodka Kultury
w Bedlnie Jaros³aw Pucek, mieszkañcy i sympatycy OSP Bedlno,
media lokalne.      (ci¹g dalszy - strona 4)

KUTNOWSCY MŁODZI
ARTYŚCI Z FRYDERYKIEM

Fryderyk to najwa¿niejsza i najbardziej presti¿owa nagroda
muzyczna w Polsce. Ze wzglêdu na stan zagro¿enia epidemicznego
og³oszenie laureatów nagród Fryderyk 2020 zosta³o odroczone a¿
do pa�dziernika i odby³o siê podczas konferencji prasowej trans-
mitowanej na ¿ywo w Internecie.

Jak siê okaza³o, w tym roku sukces odnie�li m³odzi arty�ci z Kutna!
Mowa tutaj o podopiecznych Katarzyny Karolak-Rojewskiej
z M³odzie¿owego Domu Kultury. Wziêli oni udzia³ w niezwyk³ym
projekcie �Czes³aw Mozil i Grajkowie Przysz³o�ci�, którego efektem
by³ album ,,Kiedy� to by³y �wiêta�.
Wykonawca: Czes³aw Mozil i Grajkowie Przysz³o�ci. Wykonawcy
z Kutna: Chór sekcji wokalnej MDK w Kutnie pod kierownictwem
Katarzyny Karolak- Rojewskiej: Oliwia Byczkowska, Alicja Dziuba,

Gabriela Fr¹ckiewicz, Blanka
Gens, Karolina Grabowska,
Noelia Grzyb, Jan Haka³o, Alicja
Jaciubek, Magdalena Jurczak,
Kacper Kita, Lena Klembalska,
Aleksander Klembalski, Anna
Kowalewska, Judyta Kwiatkowska,
Anna £ykowska, Julia Maciejew-
ska, Julia Marzec, Aleksandra
Michalska, Martyna Michalska,
Marta Ryczkowska, Zofia Sma-
kowska, Nikola Stêpska, Natalia
Sobczyk, Alicja Warszawska,
Lidia Warszawska, Hanna Waw-
rzyñczak, Maria Wawrzyñczak.
Kwartet smyczkowy: Barbara
Ciesliñska, Julia Szeniak, Maria
Wawrzyñczak, Aleksandra Czar-
necka (go�cinnie, Akademia
Muzyczna w £odzi). Aran¿acje
wokalne: Katarzyna Karolak-
Rojewska. Aran¿acja kwartetu:
£ukasz Czeka³a.

(ci¹g dalszy - strona 5)

Wielki sukces Igi Świątek!
19−letnia Polka wygrała wieloszlemowy turniej French Open!



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 19/537 • 13 PAŹDZIERNIKA 2020 R.2
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¯YCIE REGIONALNE

Czy wiecie, ¿e...
Od 3 stycznia 2020 r. Aleksandra
Bielecka, Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Kutnie �wchodzi�
w sk³ad Krajowej Rady Rzeczni-
ków Konsumentów.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Podczas uroczysto�ci ksi¹dz proboszcz Robert Awerjanow po�wiêci³
tablicê pami¹tkow¹, która znajduje siê na �cianie GOK w Bedlnie,
w czê�ci nale¿¹cej do OSP Bedlno. Po po�wieceniu tablicy wójt
Gminy Bedlno Józef Ignaczewski, radna Rady Powiatu El¿bieta
Milczarska, wiceprezes OSP Bedlno Krystian Wasiak i naczelnik
OSP Bedlno Piotr Kucharski ods³onili tablicê pami¹tkow¹ upa-
miêtniaj¹c¹ 100-lecie powstania Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Bedlnie.

STO LAT OSP

Po ods³oniêciu tablicy g³os zabra³ wójt Gminy Bedlno Józef
Ignaczewski, który wrêczy³ naczelnikowi OSP Bedlno Piotrowi
Kucharskiemu statuetkê. Nastêpnie wyst¹pi³a radna powiatowa
El¿bieta Milczarska, która reprezentowa³a w tej uroczysto�ci w³adze
powiatu kutnowskiego. W imieniu Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego
i Rady Powiatu pani radna wrêczy³a 5 pami¹tkowych statuetek.
Do wyró¿nionych stra¿aków nale¿¹: Krzysztof Kardynalski (pre-
zes OSP Bedlno), Andrzej Walburg (by³y prezes OSP Bedlno),
Piotr Kucharski (naczelnik OSP Bedlno), Franciszek Zientarski
(by³y skarbnik OSP Bedlno) i Czes³aw Tarka (by³y zastêpca
naczelnika OSP Bedlno).

W ramach Tarczy dla Samorz¹dów wartej w skali ca³ego kraju a¿ 6 miliar-
dów z³otych. Powiat Kutnowski otrzyma dotacjê rz¹dow¹ w wysoko�ci
15.792.802 z³.  �rodki przekazane przez rz¹d bêdzie mo¿na wykorzystaæ
na inwestycje, jak remonty szkó³, przedszkoli, inwestycje w wodoci¹gi
i kanalizacje, itp. W Tarczy dla Samorz¹dów przewidziano tak¿e pomoc
dla polskich ma³ych i �rednich firm - realizuj¹cych zadania inwestycyjne
samorz¹dów. Pieni¹dze pochodz¹ z Funduszu Inwestycji Samorz¹dowych.
Powiat Kutnowski otrzyma wsparcie w wysoko�ci 1. 070.324 z³, miasto
Kutno otrzyma 8.137.676 z³, gmina Bedino - 887.242 z³, gmina D¹browice
500.000 z³, gmina Kro�niewice 578.006 z³, gmina Krzy¿anów 580.261 z³,
gmina Kutno 795.836 z³, gm. £aniêta - 500.000 z³, gmina Nowe Ostrowy
- 500.000 z³, gmina Oporów - 500.000 z³, gmina Strzelce 1.243.457 z³,
gmina ¯ychlin - 500.000 z³.

Jak co roku przed Dniem Edukacji Narodowej Starosta Kutnowski
przyzna³ nagrody  w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczy-
cieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach o�wiatowych, dla
których organem jest Powiat Kutnowski. Na podstawie uchwa³y
Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego starosta przyzna³ nagrody w ³¹cznej
kwocie 57.744 z³, 22 osobom. I tak dyrektor Zespo³u Szkó³ w ̄ ychlinie
Tomasz Rapsiewicz otrzyma³ nagrodê w kwocie 3.102 z³. Po 2.602 z³
otrzymali nastêpuj¹cy nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i wice-
dyrektorzy: Karolina Agnieszka Krajewska, Monika Ma³gorzata
Przy¿ycka -  M³odzie¿owy O�rodek Socjoterapii w ¯ychlinie; Hanna
Stefañska, Mariusz Wieczorkowski i Magdalena Zawadzka - Specjalny
O�rodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kutnie; Anna Kmieæ-Nogalska,
Renata Saramonowicz  - II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie; Ewa
Kowalska, Agnieszka Sêdkowska, Dariusz Jacek Lewiñski  - Zespó³
Szkó³ nr 3 w Kutnie; Izabela Jó�wiak - Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Kutnie; Iwona Kciuk - Zespó³ Szkó³ w ¯ychlinie;
Agata Kwiatkowska, Jerzy Król - Zespó³ Szkó³ nr 1 w Kutnie;
Ma³gorzata G³adysiak - Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 2 w Kutnie;
Anna Wdowiak, Aleksandra G³uszcz, Andrzej Micha³kiewicz - I LO
im. Gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie; Natalia Eleonora Kamiñska
- Zespó³ Szkó³ nr 4  w Kutnie-Azorach; Anna Szymczak - Specjalny
O�rodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Kutnie; Renata Florczak
- M³odzie¿owy Dom Kultury w Kutnie.

NAGRODY STAROSTY
KUTNOWSKIEGO

DRODZY NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY, PRACOWNICY
ADMINISTRACJI I OBS£UGI ¯£OBKÓW, PRZEDSZKOLI,
SZKÓ£ PODSTAWOWYCH ORAZ PONADPODSTAWOWYCH

dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Kutnowski:
- I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Gen. J. H. D¹browskiego w Kutnie;
- II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kasprowicza w Kutnie;
- Zespó³ Szkó³ Nr 1 im. Stanis³awa Staszica w Kutnie i wchodz¹cymi
w jego sk³ad szko³ami: III Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Kutnie, Techni-
kum nr 1 w Kutnie, Bran¿ow¹ Szko³¹ I stopnia nr 1 w Kutnie;
- Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. dra Antoniego Troczewskiego
w Kutnie ze szko³ami: Technikum Zawodowym nr 2 w Kutnie, Bran¿ow¹
Szko³¹ I stopnia nr 2 w Kutnie;
- Zespó³ Szkó³ Nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego w Kutnie z Technikum
nr 3 w Kutnie;
- Zespó³ Szkó³ Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach ze szko-
³ami: Technikum Zawodowym nr 4 w Kutnie - Azorach, Bran¿ow¹ Szko³¹
I Stopnia nr 4 w Kutnie - Azorach;
- Zespó³ Szkó³ w ¯ychlinie ze szko³ami: II Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Bohaterów Wrze�nia 1939 roku w ¯ychlinie, Technikum Elektronicz-
nym im. Bohaterów Wrze�nia 1939 roku w ¯ychlinie;
- Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Kutnie ze szko³ami: V Liceum
Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Kutnie, Szko³¹ Policealn¹ nr 5 w Kutnie;
- Specjalny O�rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej
w Kutnie ze  szko³ami: Szko³¹ Podstawow¹ Specjaln¹ nr 10 w Kutnie,
Szko³¹ Bran¿ow¹ I Stopnia nr 5 w Kutnie, Szko³¹ Specjaln¹ Przysposa-
biaj¹c¹ do Pracy w Kutnie;
- Specjalny O�rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie ze szko³ami:
Szko³¹ Podstawow¹ Specjaln¹ nr 13 w Kutnie, VII Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce Specjalne w Kutnie, Bran¿owa Szko³a Specjalna I Stopnia nr 7
w Kutnie;
- M³odzie¿owy O�rodek Socjoterapii �Domostwo� w ¯ychlinie ze szko-
³ami: Szko³a Podstawowa Specjalna nr 3 w ¯ychlinie, Bran¿owa Szko³a
Specjalna I Stopnia nr 2 w ¯ychlinie;
- M³odzie¿owy Dom Kultury w Kutnie;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie.

Jak równie¿ szko³y, dla których organem dotuj¹cym
jest Powiat Kutnowski:

- Katolickiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego Stowarzyszenia Przyjació³
Szkó³ Katolickich im. �w. S. Kostki w Kutnie,
- Technikum Stowarzyszenia Przyjació³ Szkó³ Katolickich,
- I Liceum Ogólnokszta³c¹cego PUL im. 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty
w Kutnie,
- Akademickiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycz-
nymi w Kutnie,
- Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych ZDZ w Warszawie CK
w Kutnie,
- Zasadniczej Szko³y Zawodowej ZDZ w Warszawie CK w Kutnie,
- Policealnej Szko³y Zawodowej dla Doros³ych ZDZ w Warszawie CK w
Kutnie,
- Technikum Stowarzyszenia Przyjació³ Szkó³ Katolickich w Kutnie,
- O�rodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego �Niezabudka�
w Kutnie,
- Niepublicznej Szko³y Przysposabiaj¹cej do Pracy w Kutnie,
- Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych �Edukator� w Kutnie,
- Policealnej Szko³y Zawodowej dla Doros³ych �Edukator� w Kutnie,
- Prywatnej Policealnej Szko³y �Awangarda� w Kutnie,
- Policealnej Szko³y Medycznej EPSILON w Kutnie,
- Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych PASCAL w Kutnie,
- Zaocznej Policealnej Szko³y Zawodowej PASCAL w Kutnie,
- Stacjonarnej Policealnej Szko³y Medycznej PASCAL w Kutnie,
- Zaocznej Policealnej Szko³y Medycznej PASCAL w Kutnie.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
najlepsze ¿yczenia sk³ada Redakcja

�Powiatowego ¯ycia Kutna�

NAJLEPSZE ŻYCZENIA

TARCZA DLA SAMORZĄDÓW

�W odpowiedzi na pismo z dnia 07.09.20 r. w sprawie modernizacji ulicy
Odlewniczej w Kutnie uprzejmie informujê, ¿e Miasto Kutno zleci³o
wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowê ulicy Odlewniczej
wraz z o�wietleniem i odwodnieniem. Jednocze�nie informujê, ¿e po
wykonaniu dokumentacji projektowej Miasto Kutno z³o¿y wniosek o dofi-
nansowanie tego zadania inwestycyjnego z Rz¹dowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

Z up. Prezydenta Miasta - Jacek Boczkaja, zastepca prezydenta miasta
Od Redakcji: Dziêkujemy za poczynione dzia³ania. Czekamy na szczê�liwy
fina³!

DRGNĘŁO...!?

Trochê z opó�nieniem dotar³ do nas roczny raport o dzia³alno�ci WKD za
2019 r. To spó³ka Warszawskiej Kolei Dojazdowej, która od 27 wrze�nia
2017 r. sta³a siê w³asno�ci¹ 7 samorz¹dów (w tym województwo mazo-
wieckie, sterowane przez urodzonego w Kutnie marsza³ka Adama Struzika).
Nic to, ¿e w ubieg³ym roku poci¹gami spó³ki WKD podró¿owa³o wiêcej,
ni¿ w rekordowym roku 2018, a¿ 8.797.129 pasa¿erów (czyli o 2,3%
wiêcej). Tak¿e i to, ¿e zatrudnia 269 osób. Firma patronuje klubowi spor-
towemu Podkowa Tegball Club. Wci¹¿ jej prezesem jest kutnowianin
- Micha³ Panfil.

KUTNOWIANIN − WARSZAWSKIM PREZESEM

Kanalizacja
w alejach ZHP
Trwaj¹ prace zwi¹zane z budow¹
sieci kanalizacji deszczowej wraz
z wylotem do rzeki Ochni w alejach
ZHP w Kutnie. W ramach prowa-
dzonej inwestycji wykonany zosta³
ju¿ odcinek sieci kanalizacji desz-
czowej w alejach ZHP oraz na
terenach rekreacyjnych nad
Ochni¹. W najbli¿szym czasie
planuje siê wykonanie odcinka
sieci pomiêdzy blokami nr 2 i 4
w al. ZHP, a nastêpnie wykonywany
bêdzie wylot do rzeki Ochni.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)
14 listopada 2020 r. od godz. 9:00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Terapii Naturalnej
�Pleroma�, tel. 732-744-733 (od 10.00 do 18.00)

e-mail: tomaszcwiek1@wp.pl

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

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

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA

Z ogromnym ¿alem i smutkiem ¿egnamy
zmar³ego 27 wrze�nia 2020 roku

�P. kolegê st.asp.

PAW£A £UCZAKA
funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Kutnie

Rodzinie i Bliskim sk³adamy wyrazy
g³êbokiego wspó³czucia i s³owa otuchy.

Policjanci, policjantki, pracownicy cywilni
Komendy Powiatowej Policji w Kutnie

(ci¹g dalszy ze strony 1)
To w³a�nie za niego Czes³aw Mozil wraz z wspó³twórcami otrzy-
mali Fryderyka w kategorii ALBUM ROKU MUZYKA DZIE-
CIÊCA I M£ODZIE¯OWA.
Ta nagroda jest wspania³ym zwieñczeniem pracy m³odych kut-
nowskich artystów. Wspó³praca z Czes³awem Mozilem rozpoczê³a
siê ju¿ w 2018 roku. To w³a�nie w Kutnie powsta³y pierwsze
nagrania materia³u na p³ytê. W Centrum Teatru, Muzyki i Tañca
nagrano 3 piosenki, które pojawi³y siê na nagrodzonym albumie.
W nagraniach wzi¹³ udzia³ chór dzieciêco � m³odzie¿owy z sekcji
wokalnej MDK prowadzony przez Katarzynê Karolak�Rojewsk¹,
która równie¿ opracowa³a aran¿acjê wokaln¹  trzech  piosenek.
Poza wokalistami pojawili siê równie¿ kutnowscy instrumentali�ci.
£ukasz Czeka³a opracowa³ aran¿acjê instrumentaln¹ do jednej
z piosenek, a na p³ycie us³yszeæ mo¿na dziewczêta z kwartetu
smyczkowego.

KUTNOWSCY MŁODZI
ARTYŚCI Z FRYDERYKIEM

Warto dodaæ, ¿e w 2018 roku do Fryderyka w kategorii Jazzowy
artysta roku nominowana by³a pochodz¹ca z Kutna Anna Gadt
(Stêpniewska).
Ma³o kto wie natomiast, ¿e na swoim koncie Fryderyka ma
Rados³aw Rojewski � obecny dyrektor KDK, który bra³  udzia³
w nagraniu p³yty ,,Missa pro defunctis (Requiem)�� Romana
Maciejewskiego. Udzia³ w nagraniu  wziêli wybitni polscy arty-
�ci: Zdzis³awa Donat, Jadwiga Rappé, Jerzy Knetig i Janusz
Nizio³ek, solistom towarzyszy³ Chór i Orkiestra Filharmonii
Narodowej pod dyrekcj¹ Tadeusza Struga³y. Nagranie to zosta³o
wyró¿nione nagrod¹ Fryderyk 2011 w kategorii Muzyka Powa¿na
za Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej.
Gratulujemy naszym artystom i ¿yczymy kolejnych sukcesów!

�Pere³ka� Towarzystwa Przyjació³ Historii ¯ychlina Leszek
£opata - globtroter rowerowy - za po�rednictwem �P¯K�, którego
jest sta³ym czytelnikiem i korespondentem, serdecznie dziêkuje
Pani El¿biecie Kubiak - szefowej firmy ELMARK - za zakup
nawigacji do jego wypraw po Europie, które �wietnie promuj¹
¯ychlin i Ziemiê Kutnowsk¹.

PODZIĘKOWANIE

Ko³o Miejskie PZW 110 Kutno zorganizowa³o zawody wêdkarskie
w dyscyplinie sp³awikowej. Pierwsz¹ turê zawodów Ko³o przeprowadzi³o
w sierpniu na jeziorze Skoki. Startowa³o 24 zawodników. Pierwsze miejsce
zaj¹³ Zbigniew Jab³oñski, drugie Janusz Dyszkiewicz, trzecie Sebastian
Kapica. Druga tura zawodów odby³a siê we wrze�niu na rzece Wi�le
w P³ocku. Ponownie wygrywa zawody Zbigniew Jab³oñski, drugim
zawodnikiem jest Wies³aw Przybysz, trzecim Janusz Dyszkiewicz. Star-
towa³o 11 zawodników.

SPŁAWIKOWE OSTATKI

Po podliczeniu pierwszej i drugiej tury zawodów mistrzem Ko³a na 2020
rok zosta³ Zbigniew Jab³oñski, drugie miejsce zaj¹³ Janusz Dyszkiewicz,
a trzecie Sebastian Kapica. Zawodnicy ³owili leszcze, karpie, p³ocie,
ukleje. Ogólnie w zawodach wziê³o udzia³ 35 zawodników. Zawody
sêdziowa³ Jacek Byczek, sêdzia klasy krajowej.

Z wêdkarskim pozdrowieniem - Zbigniew Kowalski

Z uwagi na wystêpuj¹ce ograniczenia spowodowane sytuacj¹
epidemiologiczn¹ realizacja zadañ w ramach Kutnowskiego
Bud¿etu Obywatelskiego 2019 zosta³a zawieszona na kilka
miesiêcy. Od maja br. wznowiono prace i zrealizowano 9 z 24
zwyciêskich projektów.
Projekty zrealizowane w ramach KBO 2019 to:
- �Wyspy Karaibskie� � sensoryczny plac zabaw,
- �Nasza Wenecja� remont placu zabaw przy ul. Krasiñskiego 7
i 1 Maja 17,
- Nasze boisko osiedlowe przy ul. Wybickiego,
- Plac zabaw przy wiadukcie,
- Kutnowska ³¹ka kwietna,
- Czytanie na ekranie,
- Kutnowskie ³awki z przewijakiem,
- Warsztaty w klubie �Mama nie sama�,
- 1000 ró¿ dla Kutna � sadzonki dla mieszkañców i instytucji.
Ze wzglêdu na ograniczone mo¿liwo�ci finansowe bud¿etu
miasta do koñca 2020 roku bêd¹ zrealizowane nastêpuj¹ce pro-
jekty KBO 2019:
- �Remont chodnika przy ulicy Sobieskiego�,
- �Przej�cie dla pieszych Krasiñskiego/ £êczycka�.
Pozosta³e niezrealizowane projekty z KBO 2019 bêd¹ wykony-
wane w 2021 roku. Autorzy tych projektów zostali poinformowani
o decyzji, dotycz¹cej wstrzymania ich realizacji oraz o jej przy-
czynach.       Biuro Prasowe

KUTNOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2019

W �rodê, 7 pa�dziernika, zmar³a
�P.

BARBARA KIERSZKA
(z domu Kawecka)

PEDAGOG
Rodzinie zmar³ej najszczersze kondolencje

sk³adaj¹
Jej kole¿anki i koledzy.

Lista nauczycieli i dyrektorów kutnowskich Szkó³ Podstawowych,
Przedszkoli Miejskich i Punktów Przedszkolnych uhonorowanych

nagrod¹ Prezydenta Miasta Kutna
z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2020 r.

NAUCZYCIELE: Aleksandra Kaniewska (SP 1 w Kutnie, wicedyrektor,
nauczyciel dyplomowany), Ewa Bilczewska-Kajak (SP 1 w Kutnie,
nauczyciel dyplomowany), Emilia Trusiñska (SP 1 w Kutnie, nauczyciel
mianowany), Andrzej Pietrzak (SP 1 w Kutnie, nauczyciel mianowany),
Agnieszka Ciesielska (SP 2 w Kutnie, nauczyciel dyplomowany), Aneta
Zachwieja (SP 4 w Kutnie, nauczyciel mianowany), Edyta Rozpiórska
(SP 5 w Kutnie, nauczyciel dyplomowany), Joanna W³odarska (SP 6
w Kutnie, nauczyciel dyplomowany), Ma³gorzata Zofia Kilian (SP 6
w Kutnie, nauczyciel mianowany), Ma³gorzata Regina Andrysiewicz (SP 7
w Kutnie, nauczyciel dyplomowany), Ewa Gawroñska (SP 9 w Kutnie,
nauczyciel dyplomowany), Aneta Marczak (SP 9 w Kutnie, nauczyciel
dyplomowany), Ewa Kowalska (SP 9 w Kutnie, nauczyciel dyplomowany),
Gra¿yna Ka�mierska (PM 5 w Kutnie, wicedyrektor, nauczyciel dyplo-
mowany), Sylwia Grzelak (PM15 w Kutnie, nauczyciel dyplomowany),
Wioleta Grad-Miszewska (PM 16 w Kutnie, nauczyciel dyplomowany),
Anna Walczak (PM 17 w Kutnie, wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany),
Ma³gorzata Ka�mierczak, (PP 3 w Kutnie, nauczyciel mianowany).
DYREKTORZY: Arleta Kacprzak (PM 5 w Kutnie, dyrektor, nauczyciel
dyplomowany), Ma³gorzata Margulska-Haczyk (SP 9 w Kutnie, dyrektor
nauczyciel dyplomowany), Jaros³aw Koszañski (SP 1 w Kutnie, dyrektor,
nauczyciel dyplomowany).

XVIII Miêdzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych odby³ siê w
£odzi w dniach 23-27 wrze�nia 2020 r. W tym roku minê³o dok³adnie 40
lat, od kiedy odby³ siê pierwszy Ogólnopolski Przegl¹d Filmów Przyrod-
niczych i 41 lat od �mierci patrona festiwalu - W³odzimierza Puchalskiego
- wybitnego polskiego filmowca i przyrodnika. Wyj¹tkowa by³a równie¿
formu³a XVIII MFFP. Z powodu ograniczeñ wynikaj¹cych ze stanu epi-
demii COVID-19 Festiwal po raz pierwszy odby³ siê za po�rednictwem
Internetu. Has³em tegorocznego Festiwalu by³a �Bioró¿norodno�æ szans¹
ziemi�. Dyrektorem Festiwalu by³ kutnowianin Rafa³ Jó�wiak. W Festi-
walu wziêli udzia³ twórcy filmów krótko- i �redniometra¿owych po�wiê-
conych przyrodzie Europy, ochronie �rodowiska naturalnego, koegzystencji
cz³owieka ze �wiatem przyrody, a tak¿e autorzy filmów popularnonauko-
wych i naukowych, dokumentalnych, animowanych, telewizyjnych pro-
gramów przyrodniczych i innych form filmowych. Do konkursu g³ównego
Komisja Selekcyjna wybra³a 29 filmów (miêdzy innymi z Belgii, Holandii,
Niemiec, Serbii czy Iranu); spo�ród 59 nades³anych propozycji Grand Prix
zdoby³ niemiecki re¿yser Jan Haft za film �£¹ka � raj utracony?�. Dwa
wydarzenia specjalne dotyczy³y: pamiêci Tomasza Ogrodowczyka � wy-
bitnego filmowca i fotografa przyrody, zwi¹zanego z Le�nym Studiem
Filmowym w Bedoniu oraz Macieja £ukowskiego � by³ego dyrektora
Wytwórni Filmów O�wiatowych i pomys³odawcy Festiwalu. Uzupe³nie-
niem Festiwalu by³y tak¿e konkursy fotograficzne: �Byæ jak Puchalski �
autoportret na wzór mistrza� i �Owady w makrofotografii�. W ramach
XVIII MFFP odby³o siê ³¹cznie piêæ wystaw fotograficznych w £odzi
i £owiczu. Podziwiaæ na nich mo¿na by³o zdjêcia polskich fotografików
przyrody.

Szanowna Pani,
Czytelniczka �P¯K� Teresa A.
Uprzejmie informujê, ¿e pocz¹wszy od 2006 r. wyraz �onegdaj� (dawniej
znacz¹cy �przedwczoraj�) jest u¿ywany w znaczeniu �ongi��. Zaakcep-
towa³ j¹ wówczas nawet s³ownik poprawnej polszczyzny PWN. Wystarczy
spojrzeæ w smartfon...     Z wyrazami szacunku - A.S.

NAGRODY PREZYDENTA

Na zdjêciu: dyrektor Festiwalu Rafa³ Jó�wiak wrêcza nagrodê za najlepsze
zdjêcia Grzegorzowi Bobrowiczowi, re¿yserowi i autorowi zdjêæ filmu
�Anima Animalis. Klejnoty dolno�l¹skiej przyrody�. Foto: Miko³aj
Zacharow. (Inf. WFO)

FESTIWAL FILMOWY ZA NAMI
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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

Czytelniczy Hyde Park

W Lesku na Podkarpaciu rozpoczê³a dzia³alno�æ elektrownia fotowolta-
iczna o mocy 1 MW. Na powierzchni 2 ha ulokowano 3 tys. paneli mono-
krystalicznych.
Premier Mateusz Morawiecki nie mia³ prawa nakazaæ Poczcie Polskiej
przygotowania majowych wyborów prezydenckich. Wojewódzki S¹d
Administracyjny w Warszawie stwierdzi³ niewa¿no�æ tej decyzji. Od
wyroku premier mo¿e jeszcze siê odwo³aæ.
349 tys. Polaków by³o na zwolnieniach lekarskich w drugim kwartale
tego roku. To o 84 tys. wiêcej ni¿ w tym samym kwartale 2019 r.
Ludwik Dorn, by³y marsza³ek Sejmu: U Ziobry jest zimna, zapiek³a niena-
wi�æ do Kaczyñskiego za poprzednie upokorzenia.    �Polska The Times�
Krzysztof Daukszewicz, satyryk: Masy niepracuj¹ce obecn¹ partiê w³adzy
bêd¹ popieraæ do koñca�. �Dziennik Gazeta Prawna�
Ludwik Dorn o Zbigniewie Ziobrze: Jest niezbêdny Kaczyñskiemu, bo
dowiód³, ¿e jest w stanie przeprowadziæ masowe egzekucje na sêdziach.
Jest wystarczaj¹co bezwzglêdny i cyniczny, by tego dokonaæ.

Przegl¹d nr 39 (1081), 21-27.09.2020 r.

Prof. Jaros³aw Drobnik, naczelny epidemiolog
USK w Warszawie
�Super Express�: Wygl¹da na to, ¿e koronawirus nie odpuszcza. Mamy
nowy dobowy rekord zaka¿eñ, który wyniós³ 1587 przypadków. Kolejna
fala wirusa uderzy³a w Polskê.
Prof. Jaros³aw Drobnik: Zacznijmy od tego, ¿e druga, czy trzecia fala,
o której mówi¹ media, to jedynie semantyka. Tak naprawdê jeste�my w tym
samym nurcie pierwszej epidemii.        Super Express, 26-27.09.2020 r.
Polska krajem sadów. £¹cznie zajmuj¹ 314.895 ha.
Z³ote czasy dla e-sklepów z elektronik¹. W trakcie pandemii Covid-19
liczba transakcji wzros³a o 57%. Kupujemy wszystko, a najchêtniej kom-
putery i sprzêt RTV.
9,5% wynosi w Polsce bezrobocie w�ród osób do 24 roku ¿ycia. To grupa
najbardziej dotkniêta podczas pendemii.
Serge Halimi, prezes Zarz¹du: Najlepszy sposób, aby ¿o³nierze amery-
kañscy przestali gin¹æ za granic¹, to tam ich ju¿ nie wysy³aæ.

�Le Monde Diplomatique�
Krzysztof Daukszewicz, satyryk: Teraz jest tak, ¿e je�li cz³owiek chce siê
pomodliæ, to w³¹cza Program 1 Polskiego Radia, a je�li chce pos³uchaæ
o polityce to Radio Maryja. �Dziennik Gazeta Prawna�
Krzysztof Kowalewski o Beacie Szyd³o: Mówi³a, jakby j¹ co� wiecznie
bola³o. Od samego s³uchania mo¿na by³o siê rozchorowaæ.
Jerzy Urban o Solidarno�ci: My�my d¹¿yli do wprowadzenia gospodarki
rynkowej stopniowo, a Solidarno�æ w ogóle by³a przeciw wszelkiej
gospodarce rynkowej.         Przegl¹d nr 40 (1082), 28.09-4.10.2020 r.
9% dzieci i m³odzie¿y potrzebuje pomocy psychologicznej i psychiatrycznej
(raport NIK).
Jak to jest ze �ciekami w Polsce? 1183 miejscowo�ci nie maj¹ oczysz-
czalni i odprowadzaj¹ nieoczyszczone �cieki komunalne prosto do rzek
i zbiorników. A w 1283 miejscowo�ciach s¹ one niedostatecznie filtrowane.
Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich: Dochodzi do zmiany ustroju
pañstwa, a ja nie chcê siê z tym pogodziæ, wiêc protestujê.

�Dziennik Gazeta Prawna�
Wadim Tyszkiewicz  o TVP: Jesli ktos to ogl¹da codziennie, to jego mózg
jest wyprany dokumentnie.
Prof. Marcin Król o elitach: Po 1989 r. przesta³y w Polsce istnieæ albo
przesta³y mieæ znaczenie elity artystyczne, intelektualne i duchowe.

Przegl¹d nr 41 (1083), 5-11.10.2020 r.

Masowe strajki rolnicze nie ominê³y powiatu kutnowskiego. W Sójkach
protestowa³o 60 traktorzystów, którzy je¿d¿¹c tam i z powrotem prak-
tycznie zablokowali trasê do P³ocka. O przyczynach tego ch³opskiego
buntu napiszê w nastêpnym wydaniu gazety. Masz babo placek!
Chocia¿ spis rolny jeszcze trwa, to w oparciu o dane Agencji Modernizacji
Rolnictwa oraz Tygodnika Rolniczego spróbujmy opisaæ �pigu³kowo�
sytuacjê w polskim rolnictwie. U¿ytki i grunty rolne, ³¹ki, pastwiska itp.
zajmuj¹ w Polsce 13.598.980 hektarów. Jest w naszym kraju 1.585.534
gospodarstw rolnych (g³ównie na Mazowszu - 253.628).  �rednia ich wiel-
ko�æ to 10,2 hektara (najwy¿sza w Czechach - 130,02). A¿ 314.895 hek-
tarów zajmuj¹ polskie sady. �redni, roczny dochód gospodarstwa rolnego
wyniós³ w 2019 r. 18.700 euro (najwiêcej Holendrzy - 414.600 euro).
£¹cznie dop³aty bezpo�rednie wynosz¹ a¿ 15.200.000.000 z³otych (!).
Masz babo placek!
Jak zwykle, rolnicy przesadzili... Mia³a byæ tragedia po kwietniowo-
majowej suszy, ale przysz³y deszcze i jest URODZAJ!!! GUS szacuje, ¿e
zbiory zbó¿ w Polsce mog¹ wynie�æ oko³o 27,9 miliona ton. Czyli ponad
10% wiêcej ni¿ w 2019 r.!? Masz babo placek!
Jest decyzja, aby od 16 pa�dziernika do 30 pa�dziernika wyp³aciæ 70%
zaliczki na poczet dop³at bezpo�rednich. Od 1 grudnia - dalsze pieni¹dze.
To jest co�. Masz babo placek!
Do 30 listopada trwa Powszechny Spis Rolny. W spisie rolnym pytaj¹
rolników m.in. o: osoby kieruj¹ce gospodarstwem, wk³ad pracy cz³onków
rodziny i pracowników najemnych, strukturê dochodów gospodarstwa
domowego, dzia³alno�æ inn¹ ni¿ rolnicza prowadzon¹ w gospodarstwie
rolnym, typ w³asno�ci uzytków rolnych, rodzaj u¿ytkowanych gruntów,
powierzchnie zasiewów, pog³owie zwierz¹t gospodarskich, rodzaje
budynków gospodarskich, ci¹gniki i maszyny rolnicze, nawo¿enie. Od
1 wrze�nia do 30 listopada 2020 r. u¿ytkownicy gospodarstw rolnych bêd¹
mogli udzieliæ informacji o gospodarstwach rolnych przez: samospis na
stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl);
telefon, dzwoni¹c na numer infolinii spisowej 22 279 99 99
Spiszmy siê, jak na rolników przysta³o.

Kutno jest potêg¹ w halach i biurowcach. Do�æ stwierdziæ, ¿e wolnych
pomieszczeñ magazynowych jest �pi razy oko� oko³o 100.000 m2. To
gdzie� mniej wiêcej z 10 du¿ych boisk pi³karskich, tyle ¿e pod dachem.
I to gdzie kto chce!? W samym Kutnie, a nawet w centrum, na Narutowicza,
Majdanach. Podobnie z biurowcami... Jeden wie¿owiec po �Metalurgii�
ju¿ znikn¹³ z powierzchni ziemi. Czy wiecie, ¿e do wynajmu �oczekuje�
a¿ ponad 4.000-5.000 m2 lokali biurowych. Nie wliczamy w to �wie¿owca�
po by³ej �Polfie�, by³ej KHBC na Przemys³owej, czy po �Sonicu�. Uff!
Tylko czy na te wszystkie ju¿ wcze�niej zbudowane hale i lokale handlowo-
us³ugowe, jak te¿ nowo budowane obiekty, znajd¹ siê chêtni?! Mimo ¿e
pozytywn¹ przes³ank¹ ich istnienia jest autostrada A1 (a raczej trasa szyb-
kiego ruchu)!? Chocia¿ zachodz¹ i inne zmiany. M.in. znika firma
Nijhof-Wassink, w jej miejsce �wchodzi� belgijska Katoen Natie, przej-
muj¹ca hale o powierzchni 40 tys. m2 przy ul. Intermodalnej i farmê silo-
sów przy ul. Holenderskiej. Nowa - stara firma oprócz nowo budowanych
42 silosów, przewiduje budowê oko 50 tysiêcy m2 powierzchni magazy-
nowych.      Jan Widz

DO WYBORU, DO KOLORU...

Już nadeszła
Nie tylko w kalendarzu zwiastuny jesieni.
Wysyp w lasach grzybów i grzybiarzy,
godowe porykiwania zakochanych jeleni.
Wirus, niestety, coraz bardziej zagra¿a.

Nadal ptaki odlatuj¹ do ciep³ych krajów,
choæ zimy mniej mro¿¹, bo zmiana klimatu.
Tylko patrzeæ, jak wyrzekn¹ siê sta³ego zwyczaju,
gdy nastanie u nas ca³y rok lato.

Póki co, drzewa siê niebawem wyz³oc¹,
babie lato zab³¹ka siê na ³¹kach.
Zaszkl¹ siê przymrozki ksiê¿ycow¹ noc¹.
Zatêsknimy do wiosennej pie�ni skowronka.

Jesienne dni nostalgiczne bywaj¹,
czê�ciej pada deszcz, bywa ch³odno.
Jednak to czas po¿niwnej obfito�ci nastaje.
Oby nikt w Polsce nie zasypia³ g³odny.

Kazimierz Ci¹¿ela

Kto w Kutnie nie by³, ten na pewno nie wie co siê dzieje z redakcyjnym
konkursem

�KUTNOWSKI HIT 2020�
Pocz¹tkowo, wobec pandemii Covid-19, która mimo zapowiedzi poli-
tyków o zwyciêstwie w tej dziedzinie Polski w³a�nie trwa, a nawet �wietnie
siê rozwija, s¹dzili�my, ¿e za ten rok nie dojdzie on do skutku. Ale
spotka³o nas mi³e rozczarowanie, jakim by³y - do�æ liczne - zg³oszenia
do tej symbolicznej nagrody. Trochê dziwne te propozycje, ale zawsze...
Tym bardziej, ¿e chocia¿by ani remont Muzeum Regionalnego w Kutnie,
a jedna z restauracji nie zakoñczy w tym roku budowy czê�ci hotelowej.
Oto przeselekcjonowane kandydatury:
1. Kutnowski Fina³ WO�P;
2. Towarzystwo Mi³o�ników Miasta ̄ ychlina za dzia³alno�æ wydawnicz¹;
3. Hodowla Ro�lin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR za trzy z³ote medale
Polagry - Premiery 2020 w dniach 17-19 stycznia 2020 r. (za pszenice
ozime �EUFORIA� i �Venecja� oraz rzepak ozimy �Gemini�);
4. Za NORMOBARIÊ - firmy Dermex - w Klonowcu Starym 47;
5. WSZYSTKIM ZA POMOC OKAZAN¥ KUTNOWSKIEMU SZPI-
TALOWI W OKRESIE PANDEMII;
6. AMZ - KUTNO S.A. za realizacjê kontraktu na dostawê 64 radiowozów
o warto�ci 28 milionów z³otych dla G³ównego Inspektoratu Transportu
Drogowego;
7. Za �Piknik w�ród ró¿�;
8. Ogólnopolski Laur w konkursie �Modernizacja roku� dla zabytko-
wego ko�cio³a pozajezuickiego wraz z kolegium w Rawie Mazowiec-
kiej, której organizatorem by³ ksi¹dz Bogumi³ Karp, obecny proboszcz
tego ko�cio³a, a by³y wikariusz ko�cio³a na osiedlu Tarnowskiego
w Kutnie;
9. Dla holenderskiej Fundacji �Samen Delem� (Dzieliæ Razem) za
kolejny, 11-tonowy transport darów dla mieszkañców powiatu kutnow-
skiego;
10. Za XII Miêdzynarodowe Mistrzowskie Warsztaty Wokalne 2020
(tym razem Kutno - Strzelce);
11. Za �Dobrodziejówkê bis� w Maurzycach, powiat ³owicki, czyli dary
kutnowskiego ksiêdza Jana Dobrodzieja dla Muzeum w £owiczu,
którego dyrektorem jest kutnowianin - Grzegorz Dêbski;
12. Dla Teatru �Czemu nie?� dzia³aj¹cemu przy Stowarzyszeniu Uni-
wersytet Trzeciego Wieku w Kutnie za zdobyte I miejsce w projekcie
60+ organizowanym przez £ódzki Dom Kultury;
13. Dla szybownika £ukasza Wójcika za dwa tytu³y Mistrza Polski
w 2019 i 2020 roku;
14. Dla PBO �Vester� w Kutnie za modernizacjê ³ódzkiego Szpitala im.
Biegañskiego;
15. Za przebudowê Rynku - Placu Wolno�ci w Kutnie (od red. o ile
bêdzie ukoñczony w tym roku!?);
16. Hospicjum Kutnowskie za 25 lat dzia³alno�ci i now¹ siedzibê na
Dybowie;
17. OSP Bedlno za 100 lat dzia³no�ci;
18. Osiedla mieszkaniowe �Awangarda Pó³nocy� i �Zielone Zacisze�;
19. Towarzystwu Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej za �Spacery po Kutnie�;
20 Jedynej w Polsce Wytwórni P³ynów Infuzyjnych Fresenius Kabi
Kutno za oddanie do u¿ytku kolejnej instalacji �p³ynu ¿ycia�, czyli
zastêpczej krwi w innowacyjnych opakowaniach KabiPac;
21. Za restauracjê - nomen omen - Magnoliê z salami o powierzchni
800 i 400 m2 oraz 12 pokojami hotelowymi.

OCZKO!!! A to chyba nie koniec!?
Andrzej Stelmaszewski

Ochrona zdrowia wchodzi w stan zapa�ci. W³adza przespa³a kilka miesiêcy
i dzisiaj widaæ jak bardzo jeste�my nieprzygotowani do walki z korona-
wirusem. W okresie marzec - czerwiec wprowadzono szereg ograniczeñ
i restrykcji. W lipcu premier Mateusz Morawiecki i inni politycy obozu
rz¹dowego triumfalnie og³osili zwyciêstwo nad pandemi¹, która wed³ug
nich pospiesznie opuszcza³a nasz¹ Ojczyznê. Ponadto przedstawiciele rz¹du
og³osili, ¿e Polska jest pionierem w skutecznej walce z koronawirusem.
Zmêczone spo³eczeñstwo rzuci³o maski w k¹t i t³umnie ruszy³o nad morze,
na jeziora i w góry. Minister zdrowia £ukasz Szumowski nie�mia³o prze-
b¹kiwa³ o jesieni, ale niestety nie przygotowa³ skutecznej strategii na walkê
z pandemi¹ i 18 sierpnia poda³ siê do dymisji. Pozostawi³ po sobie smro-
dzik w postaci afery z zakupem respiratorów u handlarza broni. Kasa
posz³a, respiratory nie dotar³y. T³umaczenia by³y mêtne i pokrêtne, a cho-
dzi³o przecie¿ o kontrakt na 1200 respiratorów za oko³o 200 milionów
z³otych. Przyszed³ nowy minister, ludzie wrócili z wakacji i m³odzie¿
posz³a do szkó³. Znaczna czê�æ spo³eczeñstwa zaufa³a premierowi i prze-
sta³a siê koronawirusa baæ. Pod koniec wrze�nia pojecha³em na pogrzeb
blisko dziewiêædziesiêcioletniej cioci. W uroczysto�ci, oprócz rodziny,
uczestniczy³a prawie ca³a spo³eczno�æ niewielkiej, ale zasobnej, wielko-
polskiej wsi. Ciocia by³a osob¹ wielce szanowan¹, wiêc ko�ció³ by³ pe³en
¿a³obników. W ko�ciele mniej wiêcej 80% osób nie mia³o maseczek
ochronnych i nie zachowywa³o ¿adnego obowi¹zuj¹cego dystansu spo-
³ecznego. Jestem przekonany, ¿e tak siê dzieje w wielu miejscach w Polsce.
Takie sytuacje zapewne dotycz¹ przyjêæ urodzinowych, przyjêæ z okazji
I komunii, wesel, pogrzebów itp. Równie¿ liczna czê�æ polityków, która
stanowi³a prawne ograniczenia i zasady walki z pandemi¹, szerokim
³ukiem obchodzi³a stworzone przez siebie prawo. Polska dzielnie i od-
wa¿nie wkroczy³a w jesieñ, a ¿e niepokorny wirus nie pos³ucha³ premiera,
to zaczê³a siê jazda z niekontrolowanym po�lizgiem. Mamy pierwsz¹
dekadê pa�dziernika i wpadli�my w stan powa¿nej, zdrowotnej zapa�ci.
W³adza wcze�niej nie przygotowa³a strategii walki z pandemi¹. W³adza
zawali³a równie¿ zakup potrzebnych i terminowych dostaw szczepionek
na grypê i dzisiaj pokrêtnie t³umaczy, ¿e szczepionki bêd¹ w listopadzie
i grudniu. Ma³o ¿yczliwi twierdz¹, ¿e rz¹d szczepionkê na grypê da nam
w prezencie na �wiêta Wielkanocne razem z jajeczkiem do koszyczka.
W ostatnich dniach ponownie odwiedzi³em kilka kutnowskich aptek
i w ¿adnej nie by³o szczepionek. Liczba antyszczepionkowców jest du¿a
i niestety, w jej szeregach jest równie¿ prezydent Andrzej Duda. Przeciw-
ników maseczek te¿ jest du¿o. W�ród ró¿nych idiotyzmów my�l¹cy
inaczej wierz¹, ¿e szczepionki wywo³uj¹ autyzm, cukrzycê i nowotwory.
Mamy jeszcze ró¿nej ma�ci innowierców, którzy twierdz¹, ¿e Ziemia jest
p³aska, LGBT zniszczy rodzinê, a imigranci przywlok¹ paso¿yty. S³u¿ba
zdrowia wchodzi w stan zapa�ci. Brakuje personelu i ³ó¿ek. Lada
moment mo¿e zabrakn¹æ respiratorów. W czwartek, 8 pa�dziernika, kiedy
piszê ten tekst mamy 4280 zaka¿eñ. Ro�nie te¿ liczba zgonów, których od
pocz¹tku pandemii odnotowano a¿ 2867. Wpadamy w czarn¹, zdrowotn¹
dziurê, wbrew twierdzeniom premiera  M. Morawieckiego, ¿e radzimy
sobie dobrze i jeste�my �wiatowym liderem w walce z koronawirusem.
Przed nami okres wielkiej próby i najbli¿sze miesi¹ce poka¿¹, czy z niej
wyjdziemy lekko poobijani, czy te¿ wyjdziemy mocno pot³uczeni.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

STAN ZAGROŻENIA
Trwa kampania cukrownicza. Mamy jeszcze taki �rodzynek� jakim jest
w powiecie kutnowskim Cukrownia Dobrzelin. Prze¿y³a ona ju¿ swoje,
bo a¿ 160 lat! Ró¿ne by³y koleje losu tej fabryki, ale od 2002 roku wesz³a,
wraz z innymi sze�cioma, w sk³ad Krajowej Spó³ki Cukrowej w Toruniu.
Poprzedni sezon 2019/2020 by³ dla tej przetwórni rekordowy, podobnie
jak i wszystkich siedmiu polskich cukrowni, które dostarczy³y na polski
rynek i rynki zagraniczne oko³o 40% wyprodukowanego w Polsce cukru
(resztê - cukrownie niemieckie). Tegoroczna kampania w KSC rozpoczê³a
siê 8 wrze�nia w Nakle, ale w Dobrzelinie - tylko dzieñ pó�niej. Szacuje
siê, ¿e w tym roku KSC skupi i przerobi 7 milionów ton buraka cukrowego,
z których uzyska siê oko³o miliona ton cukru. Dostarcza buraki 15 tysiêcy
plantatorów ze 110 tysiêcy hektarów pól. Sama Cukrownia Dobrzelin
odbierze od 2,8 tysi¹ca plantatorów z powiatu kutnowskiego, ³owickiego
i ³êczyckiego oko³o 410 tysiêcy ton buraków. Do kampanii cukrowniczej
2020/2021 nasza cukrownia przyst¹pi³a ze zmodernizowanym, zautoma-
tyzowanym systemem analizy jako�ciowej buraka cukrowego. To jedna
z wielu inwestycji zrealizowanych przez siedem cukrowni (ogólna ich
warto�æ wynios³a 240 mln z³otych). Bêdzie s³odko! Mimo mniejszych
zbiorów cukrownicy KSC twierdz¹, ¿e bêdzie to rok najlepszy w historii
polskiego cukrownictwa, gdy¿ Niemcy - po prostu - p³ac¹ ... mniej.

Jan Widz

Czytelniczy Hyde Park

Czytelniczy Hyde Park

NA SŁODKO

W Kro�niewicach powia³o groz¹! Ju¿ po raz drugi burmistrz Katarzyna
Erdman nie uzyska³a wotum zaufania, a radni zag³osowali pozytywnie za
referendum w sprawie jej odwo³ania. Tym, którzy ju¿ siê ciesz¹, studzê
ich zapa³y. Bowiem przy g³osowaniu okaza³o siê, ¿e tylko 8 radnych by³o
za kolejnym g³osowaniem (a podobno opozycja liczy³a wcze�niej 12 �g³o-
sów�). Nawet znale�li siê tacy, co maj¹ pikietowaæ w obronie Katarzyny
Erdman. Najwa¿niejszy jednak powód jest taki, ¿e na oko³o setki takich
referendów w Polsce, tylko kilka zakoñczy³o siê powodzeniem, w tym w
£odzi. Reszta skoñczy³a siê �klap¹�!!! Powód by³ jeden: nie osi¹gniêto
wymogu frekwencji, która ustawia limit wa¿no�ci referendum na 30%.
Wiêc: JAK BÊDZIE!?     Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

DMUCHAĆ NA ZIMNE
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�P. Henryk Czerwiñski

WRZEŚNIOWE DNI
(ci¹g dalszy z nr 18/536)
Ch³opcy w ró¿nym wieku, od kawalerki po dzieciaków, te¿ mieli zajêcie:
znosili s³omê, chrust i grube ga³êzie sk¹d siê da³o, które by³y na zimê przy-
gotowane, by³y potrzebne teraz.  Bracia Miko³ajczykowie Tadek i Stasiek,
Kowalscy Zbyszek i Roman, Tomczyk i wielu innych po przyniesieniu
grubych konarów drzewa, które by³y zwiezione z lasów maj¹tkowych z Su-
chodêbia na zimê, przenie�li pod piekarnik i zaczêli r¹baæ na drobniejsze
klocki, inni uk³adali je na ryszpe do palenia. Tak wiêc nikt nie pró¿nowa³.
Paleniem pieca zajê³a siê Maria Kowalska, która ponoæ umia³a to najlepiej,
zu¿ywaj¹c na rozpalenie dwóch komór piecowych najmniej opa³u, ogrzewa-
j¹c równomiernie wnêtrze pieca, a oszczêdno�ci siê liczy³y. Tym razem
kobiety uzgodni³y, ¿e pieczenie mniejszych bochenków chleba, da lepsze
wyniki, szybciej siê wypiecze i bêdzie lepszy do podzia³u. My ch³opcy po
nanoszeniu wiêkszej ilo�ci chrustu, odszukali�my najwiêksze li�cie chrzanu,
zerwali�my i przynie�li�my do piekarnika, by na nich nam kobiety wypiek³y
tak lubiane i smaczne placki o ró¿nej wielko�ci. Na sam¹ my�l o tym wypieku,
�lina pop³ynê³a mi w prze³yku. Piece ju¿ dostatecznie rozpalone, ciasto
wyro�niête, wiêc pani Kowalska wziê³a siê do czyszczenia komór z nieczy-
sto�ci, pozosta³o�ci po spalonym drewnie, zw³aszcza chru�cie. Ta têgawa
kobieta zrêcznie i szybko w³ada³a owiniêt¹ na d³ugim kiju wilgotn¹ szmat¹.
Po wyczyszczeniu pieca, trzy razy rêk¹ wykona³a znak krzy¿a. Piec po
zamkniêciu szybra w kominie by³ gotowy do wypieku.
W tym to czasie mieszkañcy zauwa¿yli id¹cego drog¹ prowadz¹cego rower
do wsi dziwnie ubranego ¿o³nierza. Szed³ od strony Suchodêbia - mówili ci,
co go zauwa¿yli. A mo¿e im siê tak wydawa³o. To znaczy, szed³ od strony,
w któr¹ to pomaszerowali tak niedawno polscy ¿o³nierze. Zatrzyma³ siê przy
wysokiej topoli, na której zawiszony by³ wizerunek Matki Boskiej Karmi¹cej.
Doszli do niego mê¿czy�ni, zaciekawiona m³odzie¿ sta³a z boku. Mia³ na
sobie ciemnozielony mundur, rozmawia³ po polsku, na g³owie dziwnie sfor-
mowan¹ czapkê, przy boku zwisa³a szabla, na szyi lornetka, przy pasie
³adownica, na plecach karabin, na nogach d³ugie wojskowe buty. Gdy zbli-
¿y³ siê do mê¿czyzn zapyta³ - Czy byli ju¿ we wsi polscy ¿o³nierze? Przygl¹-
da³em mu siê stoj¹c w gromadce rówie�ników z zaciekawieniem. Doro�li
odganiali nas, w�cibskich malców. Odeszli�my parê kroków za rów i nadal
patrzeli�my. Najstarszy wiekiem pan Stefan (zapomnia³em nazwiska) popa-
trzy³ mu w oczy, odpowiadaj¹c jednocze�nie zarazem pytaj¹c - a czy mieli
oni tu byæ? Pozostali milczeli, oczekuj¹c co z tego wyniknie. Nieznajomy
popatrzy³ po stoj¹cych i odpowiedzia³, ¿e mia³ siê tu z nimi spotkaæ. - To
nale¿y zaczekaæ - otrzyma³ odpowied�. Poczêstowa³ ch³opców papierosami,
zamieni³ jeszcze kilka s³ów przyciszonym g³osem i piêkn¹ polszczyzn¹,
rozejrza³ siê po wiosce i okolicy, wsiad³ na rower i z powrotem odjecha³.
Z powodu wypieku chleba, nikt siê nim wiêcej nie interesowa³, po prostu
odjecha³ i ju¿. Pani Kowalska uk³ada³a na d³ugiej ³opacie po trzy bochenki
chleba i wsuwa³a w g³¹b pieca, by je tam po zostawiæ. Pomimo ¿e ¿ar
z pieca parzy³ j¹ w twarz, a pot sp³ywa³ z czo³a �piecowa� zawziêcie przy
piecu pracowa³a. Gdy odpowiedni¹ ilo�æ bochenków umie�ci³a w piecu,
¿elazne grube drzwi pieca zosta³y zamkniête i wokó³ oblepione glin¹, by
zatrzymaæ ciep³o. W ten sposób kolejny wypiek znalaz³ siê w piecu, a my

spokojnie czekali�my na pieczone placki chrzanowe, ale na razie wa¿niejszy
jest chleb. Po ostatnim wypieku przysz³a kolej na nasze placki, które po
nied³ugim pobycie w piecu, zosta³y wyci¹gniête i nam rozdane. Byli�my ju¿
g³odni i wzmóg³ siê apetyt, wiêc jedli�my ten smako³yk a¿ siê uszy trzês³y.
My zajêci byli�my jedzeniem, a doro�li w dalszym ci¹gu wypiekiem chleba.
Ta praca trwa³a prawie do wieczora. Bochenki objêto�ciowo mia³y byæ
o po³owê mniejsze od normalnych, ale w tym po�piechu zosta³y upieczone
nieco tylko mniejsze. W roznoszeniu po domach upieczonych bochenków
wspomaga³y kobiety równie¿ mê¿czy�ni - g³owa rodzny oraz dorastaj¹ca
m³odzie¿ - kawalerka, jak mawiali doro�li. - Z chlebem nale¿y siê delikatnie
obchodziæ - poucza³a pani Kroczek, m³ode przysz³e gospodynie - aby siê nie
zapad³, bo mo¿e byæ zakalec.
W tym to czasie niespodziewanie do wioski wje¿d¿a³ wojskowy tabor od
strony Wilkowi dawniej zwan¹ Wilkowija - kierunek na Imielno pó³nocno-
zachodni. Widocznie wiedzieli o usytuowaniu maj¹tku, gdy¿ wjechali
prosto do podwórza, a pojedynczy ¿o³nierze rozbiegli siê przy zabudowa-
niach. Ich ubiór odznacza³ siê od polskiego, by³ ciemnozielony, taki sam jak
mia³ rowerzysta, który odwiedzi³ wioskê tak niedawno. Mowa ich by³a
niezrozumia³a dla mieszkañców. Trzymali karabiny w rêkach gotowe do strza³u.
Po�ród mieszkañców zapanowa³ strach. Na szczê�cie wypiek chleba dobieg³
ju¿ koñca. Kilku tych ¿o³nierzy rozmawia³o po polsku i oznajmili mieszkañ-
com, ¿e s¹ niemieckim wojskiem i ludzie z wioski musz¹ wykonywaæ ich
polecenia. Na dachach zabudowañ wystawili stra¿e z karabinami maszyno-
wymi. To spowodowa³o jeszcze wiêkszy niepokój w�ród ludzi, a Niemiec
oznajmi³ im, aby nikt siê nie ba³, nikomu nic siê nie stanie, tylko proszê
zachowaæ spokój - powiedzia³. Noce s¹ bardzo ciep³e, wiêc prosimy i zara-
zem nakazujemy a¿eby okna i drzwi mieszkañ na dzisiejsz¹ noc by³y otwarte.
Nie ma tu z³odziei - zaznaczy³ - wiêc nic nikomu nie zginie. Ten nakaz
wewnêtrznie mo¿na powiedzieæ, za³ama³ wszystkich mieszkañców, ale
polecenie musieli wykonaæ. Mieszkañcy tej nocy czuwali w ubraniach, dziwny
strach sparali¿owa³ ludzi, tylko niektórzy z rodziny pozwolili sobie na drzemkê.
Wcze�nie rano zostali zbudzeni przez ¿o³nierzy, którzy potrzebowali du¿o
gotowanej wody. Niebawem okaza³o siê, ¿e w podwórzu przy wozie wojsko
skubie zabite kury. By³o tam weso³o, gdy¿ czêsto wybuchali g³o�nym �mie-
chem, nie zwa¿ali, ¿e patrz¹ na nich mieszkañcy. A trzeba przyznaæ, ¿e wozy
mieli masywne, zbudowane z grubych desek skrzynie, umieszczone na
têgich, wysokich, szprychowych ko³ach, obitych grubymi, szerokimi obrê-
czami, które nie wrzyna³y siê w piasek ani b³oto.
Jeden z tych ¿o³nierzy mówi¹cy bardzo dobrze po polsku, zwo³a³ gromadkê
dzieciaków, w�ród których by³em i ja. Wprowadzi³ nas do stoj¹cej pustej
izby i zacz¹³ uczyæ nas mówiæ po niemiecku kilku wyrazów. Powtórzy³ je
kilka razy by�my zapamiêtali w jaki sposób siê wymawia s³owa - �Bitten
hern kip mija bonbon� - co w polskiej mowie oznacza³o - �proszê pana, daj
pan cukierka�. Wolno dok³adnie wymawia³ sylaby wyrazów, a my jak papugi
powtarzali�my je nieustannie za nim. W ten sposób æwiczyli�my wymawianie
wyrazów przez d³u¿szy czas, a matki przestraszone znikniêciem dzieci
poszukiwa³y swych pociech. Romek Jó�wiak wyszed³ z izby za swoj¹ potrzeb¹
i spostrzeg³a go zap³akana pani Rzadkiewicz. W ten sposób pozostali rodzice
dowiedzieli siê o swoich �zaginionych� dzieciakach. Stoj¹c przy oknie
s³ucha³y jak ich pociechy chórem wymawia³y - �Bitten her kip mija bon-
bon�, a niemiecki ¿o³nierz siê �mia³ i zaciera³ d³onie. Spostrzeg³ ¿o³nierz
stoj¹ce kobiety, wyszed³ do nich i uspokoi³.         (c.d.n.)

SPOTKANIA Z HISTORIĄ

Tegoroczne �Spotkania z Histori¹� trwa³y od 28 wrze�nia do 6 pa�dziernika.
W czasie 7 dni zorganizowali�my dla Pañstwa 15 wydarzeñ. By³y to m.in.:
wystawa plenerowa, debata oksfordzka, turnieje wiedzy, wyk³ady profesorów,
warsztaty, gry terenowe i miejskie. Mimo trudnej sytuacji epidemicznej cie-
szy³y siê one du¿¹ frekwencj¹. Kilka liczb:  w grach miejskich i terenowych
wziê³o udzia³ ³¹cznie 18 dru¿yn; debatê oksfordzk¹ obejrza³o online 5300 osób;
w �Wielkim Te�cie z Historii� zmaga³o siê 40 osób; w larpie o demokracji
bawi³o siê 90 osób. Mamy przyjemno�æ og³osiæ zwyciêzców w naszych kon-
kursowych zmaganiach. Turniej �Jeden z dziesiêciu� �37 Pu³k Piechoty
w walce z bolszewikami�: 1. miejsce: Micha³ Olesiñski, Daniel Saganek, Piotr
Muliñski (II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie); 2. miejsce: Bartosz Buczyñski,
Eryk Frydrysiak, Marcel Jagodzki (ZSZ Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie);
3. miejsce: Cezary Staszewski, Jakub Grzybowski, Micha³ Jaszczak (ZS Nr 4
im. Z. Balickiego w Kutnie - Azorach). Quest �Tradycje pi³sudczykowskie
w Kutnie�: 1. miejsce: Ró¿a Najlepsza, Blanka Seliga, Lena Obiedziñska ( SP
Nr 9 im. W. Jagie³³y w Kutnie); 2. miejsce: B³a¿ej Ku�miñski, Aleksander
Antonkiewicz, Piotr Wi�niewski ( SP Nr 4 im. M. Kopernika w Kutnie);
3. miejsce: Wiktor Smyczyñski, Oliwier Guzek, Filip Kula ( SP Nr 5 im. H.
Sienkiewicza w Kutnie). Gra miejska ��ladami historii�: 1. miejsce: Micha³
Olesiñski, Miko³aj Szymczak, Jakub Sobczyk  (II LO im. J. Kasprowicza
w Kutnie); 2. miejsce: Filip Kowalczyk, Hubert Nowakowski, Damian Drze-
wiecki (ZS Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie); 3. miejsce: Dawid Jakubik,
Kornel Grzelak, Piotr Bartczak (ZS Nr 1 im. S. Staszica w Kutnie). Debata
oksfordzka �Dwie koncepcje kszta³towania siê polskiej granicy wschodniej.
Pi³sudski i Dmowski - federacjonizm kontra inkorporacjonizm�: 1. miejsce:
Zuzanna Jarosiñska, Cezary Szymañski, Jan Michalik, Oskar Kotliñski, Natalia
Skierska (I LO im. Gen. J. H. D¹browskiego w Kutnie); 2. miejsce: Katarzyna
Mieczkowska, Miko³aj Szymczak, Jakub Sobczyk, Weronika Jasiñska, Jan
Zaborowski (II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie). Gwiazda debaty: Jan Michalik
(I LO im. Gen. J. H. D¹browskiego w Kutnie). Marsza³ek debaty: Damian Drze-
wiecki ( ZS Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie). Larp �Walka o tron 1733�:
1. miejsce: Karolina Graczyk (ZS Nr 1 im. S. Staszica w Kutnie), 1. miejsce:
Aleksander Pawyza (SP Nr 9 im. W. Jagie³³y w Kutnie), 1. miejsce: Micha³
Ma³achowski (II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie). Najlepsza dru¿yna:  ZS Nr 1
im. S. Staszica w Kutnie. Dofinansowano ze �rodków Programu Wieloletniego
NIEPODLEG£A na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego �Koalicje
dla Niepodleg³ej� #niepodleg³a Katarzyna Erwiñska



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 19/537 • 13 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

SAMO ¯YCIE

12

KUTNOWSKI BASEBALL

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

Wynajmê pod dzia³alno�æ
lokal 50 m2 (2 pomieszczenia
+ socjalne). Mo¿na lokal
zaadaptowaæ pod mieszkanie
(po wcze�niejszym ustaleniu
z w³a�cicielem). Kutno, ul.
Jagielloñskiej 9 (blisko do
stacji PKP i centrum). Tel.

605-991-655

Sprzedam tanio wannê z hydroma-
sa¿em. Tel. 519-762-235
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
Sprzedam dzia³ki budowlane
1100 m2 i 1123 m2 w Nowej Wsi
k/Kutna. Tel. 605-538-934

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 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 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 drzwi z bloku 3 szt.,
balkonik do rehabilitacji, ambonê
do nauki chodzenia. Tel. 667-855-257
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 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 dzia³ki budowlane przy
ul. Raszewskiej (od 800 m2). Tel.
608-374-025
Sprzedam Opla Zafirê 1,9 disel,
199 KM z 2006 r., 7 -osob. Tel.
508-193-744
Sprzedam Ford Focus Trend 1.6
benzyna, 105 KM, 2012 r., 250.000
km, serwisowany na bie¿¹co,
zadbany. Tel. 516-292-727
Sprzedam Volvo V40 D4 (2014),
czarny, diesel, 2000 cm3, 190 KM,
I w³a�ciciel w Polsce, 41.900 - cena
do negocjacji. Tel. 507-006-938
Sprzedam komodê du¿¹, d¹b, mat.
Tel. 607-386-516
Sprzedam mieszkanie 58 m2, I p.
ul. Pó³nocna 59. Tel. 604-938-523
Sprzedam pomieszczenie miesz-
kalne, magazynowe, gara¿. Trasa
Piatek - Kutno (M³ogoszyn 36). Tel.
780-113-284
Sprzedam tanio materac magne-
tyczny, rehabilitacyjny z certyfika-
tem. Tel. 604-254-132
Sprzedam tanio u¿ywany ogrze-
wacz elektryczny �Biowar� Classic
50 l. Tel. 506-578-494
Sprzedam rower m³odzie¿owy ko³a
24 cale, 2 przerzutki, �wiat³a bate-
ryjne, cena 80 z³. Tel. 697-692-818
Sprzedam sadzonki malin �Polka�
i �Polana�. Tel. 513-243-164

SREBRO SENIORÓW
− BRĄZ KADETÓW

Drugiego pa�dziernika 2020 zosta³y rozdane medale Mistrzostw
Polski  Ekstraligi Baseballu 2020. Nasza dru¿yna w sk³adzie:
Jakub Nadolski, Maciej Wróblewski, Jakub Wojtczak, Krzysztof
Piotrowski, Wojciech Zagawa, Gracjan Bielecki, Rados³aw Jó�-
wiak, Mateusz Serafin, Dominik Gajdziñski, Kacper Kamiñski,
Bart³omiej Kopañski, Tobiasz �wiat³owski, Micha³ Nowicki,
Robert Matecki, Kacper Cichowski, Miko³aj Stañdo oraz Artur
Wojtczak, który pe³ni funkcjê graj¹cego trenera, zosta³a wicemi-
strzem Polski 2020. Medale przedstawicielom dru¿yny wrêczy³
prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski.

Wielkie brawa nale¿¹ siê tak¿e organizatorom oraz osobom
pomagaj¹cym w prawid³owym funkcjonowaniu obu imprez �
Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y oraz Pucharu Polski. Mimo
wielu przeciwno�ci pogodowych wszyscy stanêli na wysoko�ci
zadania i turniej przebiega³ wzorowo, co potwierdzi³y tak¿e uczest-
nicz¹ce w obu imprezach dru¿yny.   Piotr Jakubowski

Kutno w dniach 2-4.10.2020 by³o gospodarzem fina³owego
turnieju Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w baseballu 2020.
Udzia³ w turnieju wziê³y 4 dru¿yny � Stal Kutno, Silesia Rybnik,
Barons Wroc³aw oraz Yankees Dzia³dowo. Po dwóch dniach bardzo
zaciêtych meczy przyszed³ czas na mecze maj¹ce rozstrzygn¹æ
o podziale medali. Niedziela jednak okaza³a siê bardzo deszczowa
i oba mecze zosta³y odwo³ane. Komisja techniczna turnieju zde-
cydowa³a o przyznaniu Ex aequo  dwóch pierwszy oraz dwóch
trzecich miejsc. Nasza dru¿yna w sk³adzie: Kurzêtkowski, Bie-
lecki, Otto, Swyszcz, Rzymkowski, Ignaczewski, Miszczak, Lempke,
Jagodziñski, Grzelak, Krysiak oraz Skalski z trenerem Maciejem
Wróblewskim uplasowa³a siê na trzeciej pozycji z br¹zowym
medalem. Oficjalnego wrêczenia medali dokonali radni: Danuta
Blus, Grzegorz Chojnacki oraz Mariusz Sikora � przewodnicz¹cy
RM Kutna.
Weekend 2-4.10 to tak¿e Fina³ Pucharu Polski Seniorów w Base-
ballu. Tu tak¿e nasz lokalny klub Stal Kutno  podj¹³ siê organizacji
tych rozgrywek. Nasza seniorska dru¿yna zosta³a rozstawiona
dopiero w pó³fina³ach jako zesz³oroczny zwyciêzca tych rozgry-
wek. W meczu pó³fina³owym kutnianie zdeklasowali dru¿ynê
z Rybnika 13:0 i zostali finalistami Pucharu Polski. Planowany na
4.10.2020 fina³ zosta³ niestety odwo³any i przeniesiony na inny
termin z powodu fatalnych warunków atmosferycznych.

Znów narkotyki
Kutnowscy policjanci zatrzymali dwóch mê¿czyzn podejrzanych o posiadanie
narkotyków. £¹cznie mundurowi zabezpieczyli prawie 22 gramy marihuany.
Czê�æ z nich ukryta by³a w sejfie w mieszkaniu jednego z mê¿czyzn. Grozi im
do 3 lat pozbawienia wolno�ci.
29 wrze�nia 2020 roku ok godz. 23.00 funkcjonariusze z referatu patrolowo-
interwencyjnego kutnowskiej policji na jednym z parkingów przy markecie
zauwa¿yli zaparkowane dwa samochody Nissana i VW Golfa a przy nich grupkê
m³odych osób. Z wiedzy mundurowych wynika³o, ¿e kierowca nissana mo¿e
posiadaæ przy sobie substancje zabronione. Policjanci podjêli wiêc interwencjê
i wylegitymowali wszystkie osoby. Kierowcami pojazdów okazali siê 19 i 20-
letni mieszkañcy naszego powiatu, którzy podczas przeprowadzanej interwencji
zaczêli siê nerwowo zachowywaæ, co wzbudzi³o czujno�æ funkcjonariuszy.
W wyniku przeszukañ w samochodzie nale¿¹cym do 20-latka ujawniono 5 torebek
z suszem ro�linnym. Natomiast w VW Golfie ujawniono jedn¹ torebkê z suszem
ro�linnym. Badanie narkotesterem pokaza³o, ¿e zabezpieczone substancje to
marihuana. Ponadto w mieszkaniu 20-latka dodatkowo ujawniono narkotyki,
które ukryte by³y w sejfie. Policjanci zabezpieczyli ³¹cznie prawie 22 gramy
marihuany. Obaj mê¿czy�ni us³yszeli zarzuty za posiadanie �rodków odurzaj¹-
cych. 20-latek dodatkowo odpowie równie¿ za udzielanie narkotyków. Grozi
im kara do 3 lat pozbawienia wolno�ci.

Praktyczna Akcja
Wielka akcja Policji �Ogólnopolski Policyjny Dzieñ Odblasków�. Wzorem roku
ubieg³ego 1 pa�dziernika jest dniem inauguruj¹cym akcjê profilaktyczno�edu-
kacyjn¹ pn. ��wieæ Przyk³adem�. Po raz kolejny dzia³ania te skierowane by³y
do wszystkich pieszych. Kutnowska policja tego dnia wspólnie z uczniami ze
Szko³y Podstawowej nr 1 zachêca³a do noszenia elementów odblaskowych ucz¹c
najm³odszych bezpiecznych zachowañ na drodze. Celem akcji by³o zachêcanie
jak najwiêkszej liczby pieszych do korzystania z elementów odblaskowych,
nie tylko po zapadniêciu zmroku poza obszarem zabudowanym, ale równie¿
w obszarze zabudowanym na nieo�wietlonych lub s³abo o�wietlonych odcinkach
dróg. Noszenie odblasków ma du¿e znaczenie jesieni¹ i zim¹. Wcze�nie zapa-
daj¹cy zmrok, ciemne poranki, mg³a, opady deszczu ze �niegiem nie sprzyjaj¹
bezpieczeñstwu pieszych. O tym wszystkim w³a�nie uczyli siê uczniowie ze
Szko³y Podstawowej nr 1 w Kutnie, którzy otrzymali od mundurowych kami-
zelki odblaskowe i uczyli siê bezpiecznych zachowañ na drodze. Oprócz nauki
prawid³owego przechodzenia przez przej�cie dla pieszych policjanci zwracali
szczególn¹ uwagê na rolê jak¹ pe³ni¹ odblaski w okresie jesienno-zimowym.
Najm³odsi z tej okazji przygotowali specjalna piosenkê o bezpieczeñstwie
w ruchu drogowym oraz udzielali bardzo chêtnie wywiadu do radia i telewizji
opowiadaj¹c o tym jakie s¹ zasady bezpieczeñstwa na drodze i czy wiedz¹ do
czego s³u¿¹ odblaski. Pamiêtajmy � jeden ma³y odblask mo¿e uratowaæ ¿ycie!

Drogowa tragedia
Kutnowscy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w £êczycy wyja-
�niaj¹ okoliczno�ci i przyczyny tragicznego wypadku, do którego dosz³o 2 pa�-
dziernika 2020 roku w miejscowo�ci Jankowice na terenie gminy Kro�niewice.
W wyniku zdarzenia zgin¹³ 25-letni mê¿czyzna.
2 pa�dziernika 2020 roku ok. godz. 1.00 dy¿urny KPP Kutno otrzyma³ zg³o-
szenie o zdarzeniu drogowym w miejscowo�ci Jankowice. Ze wstêpnych ustaleñ
wynika, ¿e kieruj¹cy samochodem Mitsubishi Carisma z niewiadomych na chwilê

obecn¹ przyczyn straci³ panowanie nad pojazdem, wjecha³ w pole, dachowa³,
a nastêpnie uderzy³ w s³up energetyczny. W zdarzeniu bra³o udzia³ trzech mê¿-
czyzn, którzy po przybyciu na miejsce s³u¿b ratunkowych znajdowali siê poza
pojazdem. W wyniku odniesionych obra¿eñ zmar³ 25-letni mieszkaniec
powiatu ³êczyckiego. 19-letni uczestnik tego zdarzenia, mieszkaniec powiatu
kutnowskiego z obra¿eniami zosta³ przewieziony do szpitala w Kutnie, mia³
prawie promil alkoholu w organizmie. Trzecim mê¿czyzn¹, który jecha³ tym
samochodem okaza³ siê 18 letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego, który nie
odniós³ obra¿eñ i zosta³ zatrzymany do wyja�nienia w policyjnym areszcie.
Przeprowadzone badanie na zawarto�æ alkoholu wykaza³o, ¿e mê¿czyzna ten
tak¿e mia³ prawie promil alkoholu w organizmie. Policjanci ustalaj¹ dok³adne
okoliczno�ci tego wypadku.
Apelujemy i przypominamy - nigdy nie wsiadamy za kierownicê po alkoholu.
Zawsze dostosowujemy prêdko�æ do obowi¹zuj¹cych przepisów, warunków
drogowych i w³asnych umiejêtno�ci. Bezpieczeñstwo na drogach zale¿y od
nas samych � od decyzji, które podejmujemy.

Oszustwo nie pop³aca
Kutnowscy policjanci zatrzymali 32-letniego mieszkañca Warszawy, który pró-
bowa³ wy³udziæ pieni¹dze od 83-letniej mieszkanki naszego miasta. W³a�ciwa
postawa seniorki, pomog³a w zatrzymaniu sprawcy. Kobieta bra³a wcze�niej
udzia³ w spotkaniach prowadzonych przez policjantów i wiedzia³a jak nale¿y
zachowaæ siê w takich sytuacjach. 2 pa�dziernika decyzj¹ s¹du mê¿czyzna
zosta³ tymczasowo aresztowany na trzy miesi¹ce. Sprawa jest rozwojowa,
policjanci nie wykluczaj¹ kolejnych zatrzymañ. Za oszustwo grozi kara do 8 lat
pozbawienia wolno�ci.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie 29 wrze�nia otrzymali kilka
zg³oszeñ dotycz¹cych oszustw metod¹ �na policjanta�. Metoda ta polega na
tym, ¿e sprawcy dzwoni¹ do starszych osób, przedstawiaj¹ siê za funkcjona-
riuszy policji i wmawiaj¹ pokrzywdzonym, ¿e ich prywatne oszczêdno�ci lub
lokaty w banku s¹ zagro¿one. Strasz¹, ¿e odk³adane latami pieni¹dze mog¹ byæ
przejête przez przestêpców. Nak³aniaj¹ swoje ofiary do wyp³aty gotówki z banku,
a nawet zaci¹gania kredytów i przekazania im pieniêdzy, co ma byæ gwarantem
bezpieczeñstwa tych �rodków. Jedna z seniorek 83-letnia kobieta, do której
dodzwonili siê oszu�ci, wykaza³a siê wyj¹tkowym sprytem. Mieszkanka Kutna
odebra³a telefon stacjonarny i od razu zorientowa³a siê, ¿e to, co s³yszy, to
próba wy³udzenia pieniêdzy, dlatego równolegle wspó³pracowa³a z Policj¹, co
skutkowa³o zatrzymaniem mê¿czyzny podczas próby odebrania pieniêdzy.
32-latek zosta³ zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. W samochodzie,
którym siê porusza³ ujawniono dodatkowo amfetaminê. Us³ysza³ ³¹cznie 5 zarzu-
tów. 4 za usi³owanie oszustwa i jeden za posiadanie �rodków odurzaj¹cych.
2 pa�dziernika na wniosek Prokuratora Rejonowego w Kutnie S¹d zdecydowa³
o zastosowaniu wobec mê¿czyzny �rodka zapobiegawczego w postaci 3 mie-
siêcy tymczasowego aresztowania. Sprawa jest rozwojowa, policjanci nie
wykluczaj¹ kolejnych zatrzymañ. Za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia
wolno�ci. Po raz kolejny apelujemy o ostro¿no�æ. Niespodziewane telefony
nie zawsze musz¹ zakoñczyæ siê dla nas strat¹ finansow¹. Pamiêtajmy, ¿e poli-
cjanci nigdy do nikogo nie dzwoni¹, aby poinformowaæ o prowadzonej akcji.
Nigdy te¿ nie prosz¹ o przekazanie pieniêdzy. W sytuacji, gdy kto� do nas
dzwoni i podaje siê za policjanta, prosz¹c o wyp³atê gotówki, nale¿y natych-
miast skontaktowaæ siê z najbli¿sz¹ jednostk¹ policji.

Sprzedam mieszkanie 58,3 m2, II p.
(3 pok., du¿y balkon), 1 Maja,
stan bdb. Tel. 609-348-883
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Micha³ Papiewski

Pi³ka no¿na

Od czwartej rundy rozpoczêli rozgrywki o Puchar Polski regionu ³ódziego
trzecioligowcy KS Kutno. Ich pierwszym przeciwnikiem by³ IV-ligowy
zespó³ Andrespolii. Podopieczni trenerów Dominika Tomczaka, Paw³a
Klekowickiego i Jacka Walczaka nie dali ¿adnych szans gospodarzom
i w swoim inauguracyjnym meczu odnie�li przekonywuj¹ce zwyciêstwo.

KS Andrespolia Wi�niowa Góra - KS Kutno 2:5 (0:3)
Bramki dla �Kutna� zdobyli: Kamil Rokosz, Dawid Telestak (wychowanek
Widzewa £ód�), Ernest £awniczak, Bartosz Bujalski, Damian Szczepañski.
Tak o tym spotkaniu powiedzia³ jeden z selekcjonerów KS Kutno Jacek
Walczak: �Przez 85% meczu dominowali�my zdecydowanie na specyficz-
nym boisku Andrespolii. Nasze zwyciêstwo by³o zas³u¿one i nie mog³o
byæ w ¿adnym wypadku kwestionowane. Dobry mecz i ambitna postawa
kutnian. Jedynie mo¿na mieæ zastrze¿enia do ostatnich minut tego pucha-
rowego meczu. Nasi pi³karze, pewni wygranej, mocno zdekoncetrowali
siê i my�lami byli ju¿ w szatni. Wykorzystali to gospodarze i strzelili dwa
gole�.

START NA „5”
Kickboxing

W dniach 25.09.2020-27.09.2020 w Mysiadle ko³o Piaseczna
odby³y siê Mistrzostwa Polski Kadetów Starszych i M³odszych
w formule Kick Light. W imprezie udzia³ wzi¹³ Filip Ny�kiewicz
zawodnik M³odzie¿owego Domu Kultury w Kutnie i Akademii
Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno. Zawodnik w wyniku
rywalizacji zaj¹³ 6 miejsce na 12 startuj¹cych przegrywaj¹c swoj¹
walkê æwieræfina³ow¹ z Jakubem Ko�cielnikiem z Góry Kalwarii.
Poziom walk w ca³ym turnieju bardzo wysoki. Walki do ostatnich
sekund bardzo wyrównane i bardzo pasjonuj¹ce. Nasz zawodnik
tak¿e zaprezentowa³ siê z bardzo dobrej strony tocz¹c wyrównany
pojedynek. Dopiero w koñcowej fazie brak³o trochê kondycji
- relacjonuje trener Aleksander Grabowski.
Jeste�my bardzo zadowoleni z postawy naszego zawodnika i jego
dobrego wystêpu.  Trenujemy dalej, pracuj¹c nad technik¹ jak rów-
nie¿ kondycj¹. Przed nami kolejne starty i nadzieje na dalsze dobre
wystêpy naszych zawodników - doda³ trener Mariusz Konwerski.
W mistrzostwach udzia³ wziê³o 66 klubów i 251 zawodników.
Organizatorzy zadbali o wszelkie �rodki ostro¿no�ci zwi¹zanej
z pandemi¹ Covid-19. Dziêkujemy Urzêdowi Miasta Kutna za
wsparcie finansowe, dziêki któremu mogli�my wzi¹æ udzia³ w tur-
nieju - doda³ Mariusz Konwerski.

NIEZŁY START FILIPA

W dniu 03.10.2020 r. w £odzi odby³ siê wojewódzki turniej
w kickboxingu dzieci do 10 roku ¿ycia, kadetów m³odszych,
kadetów starszych, juniorów i seniorów w formule kick light oraz
walkach na pa³ki. W imprezie udzia³ wziê³a Akademia Sportów
Walki i Rekreacji Alex Kutno. Zawody odby³y siê na zasadzie
walk - sparringów zadaniowo-umownych i mia³y na celu zdoby-
wanie do�wiadczenia przez wszystkich uczestników przedsiêwziêcia
w cyklu przygotowañ przed zawodami rangi mistrzostw kraju.
Najm³odsi zawodnicy walczyli na specjalistyczne pa³ki. Pozostali
rywalizowali w formule kick light, light contact, a tak¿e w samym
boksie(seniorzy).
Poziom walk bardzo dobry, ka¿dy zawodnik stoczy³ minimum 2, 3
walki ze swoimi partnerami z zaprzyja�nionego ³ódzkiego Klubu
Alien - powiedzia³ trener Aleksander Grabowski.
Cieszymy siê, ¿e mogli�my tak licznie uczestniczyæ w zawodach.
Mamy nadziejê, ¿e wszyscy nasi zawodnicy otrzymali dodatkow¹
cenn¹ lekcjê, która w przysz³o�ci zaprocentuje na zawodach
rangi Mistrzostw Polski czy mo¿e nawet Europy - doda³ trener
Mariusz Konwerski.
Klub Alex Kutno reprezentowa³o 12 zawodników: Marcel Kwiat-
kowski, Marcel Frontczak, Igor Kamiñski, Igor Lachowicz,
Kacper Szatkowski, Bartosz Widawski, Natalia Widawska, Alicja
B³aszczyk, Dominika Kludziñska, Milan Stefan, Artur Koliñski,
Andrzej Barañski.

„ALEX” W ŁODZI

KS Kutno - Tur Bielsk Podlaski 75:81
(w kwartach: 19:22, 17:27, 19:18, 20:14)

Kutno: Arkadiusz Stachera 19, Emil Janczura 14 (75% skuteczno�ci
w rzutach wolnych - 6/8), Mateusz Æwirko-Godycki 16, Grzegorz
So³tysiak 8, Mateusz Krawiec 7, Micha³ Pop³awski 6, Maciej Wier-
cioch 5 oraz Krystian �lebocki 0, Jakub £ukaszewicz 0, Artur Lewan-
dowski 0.
Przed meczem �na rêce: cz³onka Zarz¹du KS Kutno Krzysztofa Majt-
czaka prezydent Zbigniew Burzyñski i przewodnicz¹cy Rady Miasta
Mariusz Sikora  z³o¿yli ¿yczenia sukcesów w II lidze (gr. B) i pami¹t-
kowy grawerton. Mecz rozegrany zosta³ w hali SP nr 9 przy dobrym
zabezpieczeniu dla kibiców �rodków dezynfekcyjnych (Trans Michor).
Podopieczni trenera Tomasza Skowrona rozpoczêli go rewelacyjnie.
Po dwóch rzutach za trzy punkty prowadzili 6:0. Pó�niej do g³osu
doszli rutyniarze Turu (m.in. ex kutnianie Przemys³aw Tradecki
i Filip Pruefer). Finisz kutnian by³ spó�niony, ale zespó³ z Miasta Ró¿
pokaza³ siê z dobrej strony. Walczy³ do koñca. Nie jest �le!

PORAŻKA U SIEBIE

Koszykówka

Znakomicie rozpoczêli kutnianie mistrzostwa II ligi PZKOSZ (gr. B)
pokonuj¹c w stolicy naszego kraju miejscow¹ Isetiê.

Isetia Basketball Team Warszawa - KS Kutno 73:75
(w kwartach: 21:24, 17:22, 23:10, 12:19)

Kutno: Mateusz Krawiec 28, Maciej Poznañski 12, Emil Janczura 12,
Arkadiusz Stachera 9, Mateusz Æwirko-Godycki 6, Maciej Wiercioch
4, Micha³ Pop³awski 4 oraz Krystian �lebocki 0, Jakub £ukaszewicz
0, Grzegorz So³tysiak 0, Artur Lewandowski 0.
O meczu mówi �P¯K� trener KS-u Tomasz Skowron: Zadowolony
jestem przede wszystkim z wygranej. Dziêkujê moim ch³opakom za
wolê walki do koñca meczu. Pokazali w nim charakter w ca³ym spo-
tkaniu, a szczególnie w IV jego ods³onie, kiedy przegrywali�my. To
cieszy. Czeka nas jednak du¿o, du¿o pracy. Jestem przed nastêpnymi
meczami optymist¹, bo mamy naprawdê niez³y i zgrany team z³o¿ony
z do�wiadczonych i sprawdzonych zawodników.

SUPER INAUGURACJA

Lekkoatletyka

11 kolejkê mistrzostw ³ódzkiej klasy okrêgowej kutnianie nie bêd¹
dobrze wspominaæ, gdy¿ mimo dobrej postawy na boisku ulegli gospoda-
rzom po dwóch kardynalnych b³êdach panów zw¹cych siê arbitrami pi³ki
no¿nej.

AKS SMS £ód� - KS Kutno 2:0 (2:0)
Trener Marcin Sztygiel powiedzia³ �P¯K�: Mimo niezas³u¿onej pora¿ki
jestem wdziêczny moim ch³opakom za grê w defensywie. Remis by³by
najsprawiedliwszy, a przyznanie ³odzianom rzutu karnego to kpiny z tej
piêknej dyscypliny sportu.

KS NA „FALI” FUTBOLOWEJ
9 kolejka III ligi ³ódzko-mazowiecko-warmiñsko-mazursko-podlaskiej
znów by³a szczê�liwa dla kutnian, którzy pokonali te¿ beniaminka tej klasy
rozgrywkowej i to na jego �gro�nym� boisku.

B³onianka B³onie - KS Kutno 0:2 (0:2)
Bramki: 0:1 - Kamil Wielgus (5), 0:2 - Damian Szczepañski (12).
Asystent trenera KS �Kutno� Jacek Walczak tak podsumowa³ ten mecz:
Super pocz¹tek, a potem dojrza³a ze wszech miar ju¿ kontrola przez nasz
zespó³ wyniku.

PRZEGRALI ZA POMOCĄ SĘDZIÓW

CENNA WYGRANA KS−u

KS II Kutno - UKS SMS £ód� 1:1 (1:2)
Honorowego gola strzeli³ (na 1:1) w 40 minucie Adrian Krzymieniewski.
W pierwszej po³owie podopieczni trenera  Mariana Sztygla dominowali,
ale znów byli ma³o skuteczni pod bramk¹ rywala.

Pierwsze zwyciêstwo na wyje�dzie osi¹gnêli kutnianie w rundzie jesiennej
III ligi ³ódzko-mazowiecko-warmiñsko-mazursko-podlaskiej i co najwa¿-
niejsze odniesione w piêknym stylu. Pierwsza po³owa by³a w miarê
wyrównana, a mówi¹c jêzykiem boksu ze wskazaniem na dru¿ynê z Kutna,
a druga natomiast z przewag¹ i skuteczno�ci¹ £ukasza Dynela i jego ko-
legów. Udanie zadebiutowa³ w zespole KS Kutno bramkarz Bartosz
Szelong (ostatnio Olimpia Grudzi¹dz).

Pelikan £owicz - KS Kutno 0:2 (0:0)
Oba gole strzeli³ £uksz Dynel (52, 90+2). To spotkanie zespo³ów �zza
futbolowej miedzy� - derby Ziemi £ódzkiej obserwowali liczni kobice
z Kutna, a w�ród nich Krystian �lebocki, który powiedzia³ naszej Redakcji:
Podoba³a mi siê postawa ca³ej naszej dru¿yny. Gra³a ona m¹dr¹, tech-
niczn¹ i taktyczna pi³kê. Wszyscy, moim zdaniem, zas³u¿yli na s³owa uznania
za determinacje i to wielk¹.
KS Kutno: Bartosz Szelong, Maciej Kowalczyk, Kamil Rokosz, Kamil
Sadziñski, Bartosz Bujalski, Tomasz D¹browski, Kamil Wielgus, Damian
Szczepañski, £ukasz Dynel, Sebastian Szczytniewski, Piotr Kasperkiewcz.
Na zmiany wchodzili: Igor �wi¹tkiewicz, Dawid Telestak, Ernest £awniczak,
Mateusz Matysiak.

PORAŻKA KS II

ZAPROSZENIE
Pi³ka no¿na
24.10, godz. 15:00 KS Kutno - Concordia Elbl¹g, III liga
25.10, godz. 14:00 KS II Kutno - Termy Uniejów, V liga
Koszykówka
17.10, godz. 17:00 KS Kutno - AZS UMCS Lublin, II liga

Pierwszy weekend pa�dziernika by³ terminem ostatniego startu lekkoatletów
Uczniowskiego Klubu Sportowego �Dziewi¹tka� w sezonie startowym
roku 2020. Pi¹tka naszych zawodników wyst¹pi³a w tych dniach w 3.
PZLA Mistrzostwach Polski w Wielobojach i Sztafetach, które odby³y
siê na stadionie Akademickiego Zwi¹zku Sportowego w £odzi.
- Nowa, dwudniowa impreza (rozgrywana po raz trzeci), organizowana
pod patronatem Polskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki, obejmuje swym za-
siêgiem wszystkie kategorie wiekowe (od m³odzika do seniora) i szerok¹
gamê konkurencji wielobojowych (piêcio-, siedmio- i dziesiêciobój) i szta-
fetowych (4 x 200, 4 x 400, 4 x 600, 4 x 800, 2 x 2 x 400 m mix, szwedzka)
w konfiguracji damskiej, mêskiej, mikstów, reprezentacji klubów i repre-
zentacji województw.  Cieszê siê bardzo, ¿e na tych mistrzostwach kraju
mieli�my swoich przedstawicieli � powiedzia³ trener UKS �Dziewi¹tka�
Jacek Kud³a.
Kutnowscy zawodnicy wyst¹pili w tej mistrzowskiej imprezie, w sk³adzie:
Julia Tuliñska w piêcioboju m³odziczek, U16 (prawo startu wywalczy³a
najlepsza 16 w kraju � Julka przyst¹pi³a do mistrzostw z 12 wynikiem);
Filip Góreczny; Przemys³aw Gajewski; Micha³ Michalak; Kornel Grzelak
w sztafecie szwedzkiej (100 m, 200 m, 300 m, 400 m) juniorów m³od-
szych U18, kolejno�æ podana zgodnie z przebiegniêtym dystansem � jako
reprezentacja województwa ³ódzkiego III. Obydwa wystêpy zakoñczy³y
siê finalnie wywalczeniem siódmych miejsc. Julia Tuliñska ustanowi³a
rekord ¿yciowy w piêcioboju, ³¹cznym wynikiem 2.746 punktów, uzy-
skuj¹c w poszczególnych konkurencjach wieloboju: na 80 m pp³. - 12,70 s,
skok wzwy¿ - 143 cm (rekord ¿yciowy), pchniecie kul¹ (3 kg) � 8,76 m;
skok w dal - 4,79 m (rekord ¿yciowy), 600 m � 1.51,63 min. (rekord
¿yciowy), sztafeta szwedzka, mêska U 16 � 2.19,11 min. (debiut kutnow-
skich juniorów m³odszych w sztafecie szwedzkiej na mistrzostwach kraju).

ZAKOŃCZENIE SEZONU “9”

- Zakoñczyli�my trudny i zasadniczo inny od poprzednich sezon startowy
bardzo mocnym akcentem. W sumie w sezonie 2020 nasi zawodnicy
zakwalifikowali siê do fina³u krajowych mistrzostw: kategorii m³odzików
� Julia Tuliñska trzy razy � 80 m pp³., 200 m pp³. i wielobój; w kategorii
juniora m³odszego: Filip Góreczny dwa razy � pchniecie kul¹ (5 kg)
i sztafeta szwedzka; Micha³ Michalak dwa razy � skok wzwy¿ i sztafeta
szwedzka; Przemys³aw Gajewski i Kornel Grzelak  � sztafeta szwedzka.
Teraz chwila aktywnego wypoczynku i zaczynamy przygotowania do
sezonu halowego 2021 � podsumowa³ trener Jacek Kud³a.

Krótko, krótko...
KS Kutno - Pogoñ Grodzisk Maz. 3:2 (0:1)

0:1 - Micha³ Wrzesiñski (23), 1:1 - Damian Szczepañski (53), 1:2 - Damian
Jaroñ (karny, 66), 2:2 - Kamil Wielgus (79), 3:2 - Bartosz Bujalski (88).
Pierwsza pora¿ka lidera na wyje�dzie. Super mecz!

KKS Koluszki - KS II Kutno 3:2 (1:0)
Dla Kutna bramki zdobyli: Micha³ Wietrzyk i Damian Kozanecki.
Gospodarze prowadzili juz 3:0. Spó�niony finisz i brak skuteczno�ci.

Trójka ¯yrardów - KS Kutno 90:79
(w kwartach: 21:23, 24:15, 18:23, 27:18)

Najwiêcej punktów dla dru¿yny trenera Tomasza Skowrona zdobyli: Emil
Janczura 24, Mateusz Æwirko-Godycki 16 oraz Arkadiusz Stachera 13.
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Telefon: 724−126−378
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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 537

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: M3-A5  I1-C4-J1-D12-F2-K9
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47. Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 536 nagrodê
otrzymuje El¿bieta Dy�ko z Kutna.

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

Tel. 609-107-203

Poziomo: A-1. Trawa z gatunku o�nicy A-7. D³ugie wa-
rzywo B-9. Zalecanki, mi³ostki C-1. Drzewo z³amane przez
porwisty wiatr D-9. Ubóstwo E-1. Ukryta granica ogrodu
E-5. Pikantna potrawa rodem z Wêgier G-1. Przewodnik
dla turystów I-1. Film �lesickiego z Agnieszk¹ W³odarczyk
I-6. Mocuje nó¿ tokarki J-9. Nobilituje ka¿dego aktora K-1.
Biurko babci L-9. D³uga lina u¿ywana przy trenowaniu koni
M-1. Obszar pola uprawnego M-5. Miano.

Pionowo: 1-A. Kencja, palma o pierzastych li�ciach 1-I.
Gryzoñ ¿ywi¹cy siê zbo¿em 2-E. Bywa tak¿e cmentarna,
choæ nie ¿ywi siê padlin¹ 3-A. Po³¹czona kana³ami z Se-
kwan¹ i Saon¹ 3-I. ¯ar³oczny w filmie �Szczêki� 4-F. Sute
przyjêcie 5-A. Masa plastyczna do wyrobu np. wanien 5-J.
�wiec¹ca w nocy reklama 6-E. ¯ywica z kanarecznika 7-A.
S³ynny w Wersalu 7-I. Pacierzowy (rdzeñ krêgowy) 9-A.
G³ówna rola S. Stallone 9-I. Z podgromady torbaczy 11-A.
Ozdobna ro�lina pn¹ca (sêpota) 11-I. �Deski� dla aktorów
13-A. Na nim zupa 13-I. Gorej¹cy w Biblii.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Dawno temu spotyka³em równie¿ dziki które wita³em z rado�ci¹ albo-
wiem od lat widzia³em w tych dzielnych ssakach opokê ojczystej Matki
Natury! Na ³¹kach gniazduj¹ skowronki oraz czajki, a w trzcinowiskach
wij¹ gniazdka trzciniaki. Nieliczni z mieszkañców Pradoliny  buduj¹ domki
w koloniach. Inne, jak kaczki krzy¿ówki po sezonie rozrodczym dla bez-
pieczeñstwa ³¹cz¹ siê w niewielkie stadka. ¯eruj¹ tutaj i nocuj¹.
W�ród ptaków  wyprowadzaj¹cych legi zdecydowana wiêkszo�æ to mi-
granci: czaple, ¿urawie, gêsi gêgawy i wiele innych. Opuszczaj¹ te tereny
jesieni¹ gdy zbli¿a siê ch³ód i niskie temperatury, a zamarzaj¹ca woda
uniemo¿liwia zdobycie po¿ywienia. Odlatuj¹ w dalek¹ i pe³n¹ niebezpie-
czeñstw podró¿ do Po³udniowej Europy, Afryki i Azji. Wracaj¹ od lutego
do maja. Pozostaj¹ dziêcio³y.
Podsumowuj¹c: tereny Pradoliny Bzury i Neru oraz S³udwi i Przysowy,
to cenne przyrodniczo obszary le¿¹ce w gminach Krzy¿anów, Bedlno oraz
¯ychlin. Z pewno�ci¹ s¹ oczkiem w g³owie gospodarzy terenu.

Eko � ¿yczenia
Obserwuj¹c dzieñ jak co dzieñ, da siê zauwa¿yæ jak obywatele bez masek,
szerokim ³ukiem omijaj¹ tych nosz¹cych maseczki. Zagro¿enie trwa ju¿
od wiosny, a obecnie wraz z jesiennym och³odzeniem oraz  informacjami
o wielkich tego �wiata których los nak³oni³ do pokory, sta³o siê bardziej
realne. My, w tych trudnych chwilach ¿yczymy wszystkim cierpi¹cym
powrotu do zdrowia, a rodakom i sobie, konsekwencji oraz umiejêtno�ci
ochrony przed wirusem. ¯ycie, kochamy Ciê!

Obserwator przyrody i wêdrowiec � Bogdan Pietrasiewicz

POPATRZ I POSŁUCHAJ...
Szumi las, pluska woda w strumieniu, oddala siê i cichnie ¿urawi klangor.
Nad dolin¹ Bzury oraz S³udwi i Przysowy rozgo�ci³a siê jesieñ. Tym cennym
przyrodniczo terenom bez ma³a dwadzie�cia lat temu nadano rangê Ob-
szary Natura 2000. Znane s¹ tak¿e jako Kutnowski Orli Szlak. Od wiosny
têtni³o tutaj ¿ycie lecz obecnie przycich³o. W zimê natomiast zapanuje
cisza. Przyjecha³em w te strony w ch³odny pa�dziernikowy poranek. S³oñce
jeszcze w kolorze purpury rozsy³a³o po okolicy krwiste promienie, a one
dotar³y do Bzury i k³ad¹c na pomarszczonej wiatrem wodzie faluj¹ce wstêgi,
po³¹czy³y  je z rzek¹ w jedn¹ ¿yciodajn¹ niæ. Ni¿ej � �wit.

Dla wêdrowca to piêkne zjawisko stanowi³o o konieczno�ci oczyszczenia
ziemskiej atmosfery aby s³oneczne ciep³o bez przeszkód dociera³o na ziemiê.
Rzeki natomiast ¿eby nios³y czyst¹ i dotlenion¹ wodê oraz podtrzymywa³y
¿ycie nadbrze¿nym lasom ³êgowym, ³¹kom, zakrzewieniom wierzbowym
i wszelakim ¿yj¹cym tutaj stworzeniom. Powy¿sze warunki s¹ konieczne
poniewa¿ na tym kawa³ku �wiata gniazduj¹ ptaki szponiaste: myszo³owy,
b³otniaki stawowe i zalatuje w te strony pustu³ka. Ptasi mieszkañcy
wymienionych stron wypatrzyli dobre miejsce do ¿ycia i bezpieczne do
wyprowadzania lêgów. Bujna ró¿noraka flora dostarcza ptasiej szponiastej
braci po¿ywienia, a ka¿demu z nich schronienia w�ród lasów, trzcino-
wisk, olsów i licznych wierzbowych zakrzewieñ. Ni¿ej � b³otniak.

Równie¿ ma³e stadka danieli i pojedyncze sarny. Zachodzi³ tu ³o�, lisy,
³asiczki. Ni¿ej.

Ze wzglêdu na pandemiê by³a to impreza zamkniêta: udzia³ wziêli tylko cz³on-
kowie TMH¯ oraz przybyli go�cie. Z w³adz miasta by³a obecna przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej El¿bieta Sikora i radna Powiatu Kutnowskiego Edyta Ledzion,
zarazem honorowy cz³onek naszego TMH¯. Spotkanie rozpocz¹³ Leszek £opata,
który za�piewa³ pie�ñ �Ojczyzna�. Anna Wrzesiñska przedstawi³a prezentacjê
pt. �Katyñczycy Gminy ¯ychlin�, a czê�æ oficjaln¹ zakoñczy³ Leszek £opata
pie�ni¹ �Najwy¿sze odznaczenie�. Józef Staszewski, honorowy cz³onek
Zarz¹du TMH¯ podzieli³ siê z zebranymi wspomnieniami dotycz¹cymi jego
rodziny, w której nie zabrak³o wojskowych, ³¹cznie z jego ojcem s³u¿¹cym
w Wojsku Polskim w okresie II RP.

UCZCZONO 81 ROCZNICĘ
AGRESJI SOWIECKIEJ

W trakcie wystawy pan Staszewski jako prezes Stowarzyszenia Dzieci Wojny
w Polsce, Oddzia³ w ¯ychlinie odznaczy³ cz³onków naszego TMH¯: Mariê
Misztal, Miros³awa Zomerfelda i Annê Wrzesiñsk¹ Krzy¿em Rubinowym Dzieci
Wojny za zas³ugi dla Stowarzyszenia Dzieci Wojny. Bardzo dziêkujemy za
wyró¿nienie! Nastêpnie zgromadzeni obejrzeli przygotowan¹ wystawê, któr¹
komentowa³ Ryszard Zimny. Od strony technicznej przy stworzeniu wystawy
pomaga³ Jacek Jó�wik. Ca³o�æ imprezy by³a nagrywana. Wystawê mo¿na by³o
ogl¹daæ w Urzêdzie Gminy do 18 wrze�nia, nastêpnie zosta³a przekazana do
szkó³ Gminy ¯ychlin.
W dniach 21-28 wrze�nia 2020 r. by³a eksponowana w Zespole Szkó³ nr 1
w ¯ychlinie, pod opiek¹ Agnieszki Sidwa (do wgl¹du dla uczniów, nauczycieli
i pracowników Liceum Ogólnokszta³c¹cego i Szko³y Podstawowej nr 1 w ¯y-
chlinie), obecnie znajduje siê w Szkole Podstawowej w Grabowie, pod opiek¹
Agnieszki Karolak. By³a równie¿ ponownie zaprezentowana 29 wrze�nia
w sali posiedzeñ Urzêdu Gminy w ¯ychlinie, na pro�bê burmistrza Grzegorza
Ambroziaka, podczas posiedzenia XXIV Sesji Rady Miejskiej w ̄ ychlinie (do
wgl¹du dla radnych i so³tysów oraz pracowników Urzêdu Gminy). Na zakoñ-
czenie �wêdrówki� trafi do ¯ychliñskiego Domu Kultury.
Mimo up³ywu lat pamiêtamy o zdradzieckim �ciosie w plecy�. Do dzi� nie
w pe³ni u�wiadamiamy sobie rozmiar strat poniesionych przez Polskê z r¹k
Sowietów. Nie znamy pe³ni zbrodni sowieckich, ofiar ludobójstwa Katynia,
Charkowa, Tweru i z tzw. listy bia³oruskiej i ukraiñskiej. Ale szukamy i nadal
bêdziemy szukaæ. Bêdziemy te¿ pamiêtaæ!

Prezes Towarzystwa Mi³o�ników Historii ¯ychlina - Anna Maria Wrzesiñska

Tak siê jako� sk³ada, ¿e bardzo uroczy�cie �wiêtujemy dzieñ 1 wrze�nia, datê
napadu Niemiec hitlerowskich na Polskê. Czêsto natomiast zapominamy o innej,
równie¿ wa¿nej dacie. W dniu 17 wrze�nia Polska zosta³a napadniêta z drugiej
strony � przez ZSRR. Bowiem w tym dniu, ³ami¹c obowi¹zuj¹cy polsko-
sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczy³a na teren Rzeczpospoli-
tej Polskiej, realizuj¹c tym samym ustalenia tajnej klauzuli paktu Ribbentrop-
Mo³otow. Towarzystwo Mi³o�ników Historii ¯ychlina co roku czci rocznicê
agresji radzieckiej na Polskê uroczystym Apelem Pamiêci. Spotykaj¹c siê na
Cmentarzu Parafialnym w ¯ychlinie przy kwaterach wojskowych, czcimy
pamiêæ tych wszystkich Polaków, którzy cierpieli i ginêli w wyniku tego zdra-
dzieckiego ataku na Rzeczpospolit¹ Polsk¹ i jego konsekwencji. W wyniku
dokonanego rozbioru Polski Rosjanie zagarnêli obszar o powierzchni ponad
190 tys. km kw. z ludno�ci¹ licz¹c¹ ok. 13 mln. Wkraczaj¹ca na polskie tereny
Armia Czerwona zachowywa³a siê równie bestialsko, jak wojska niemieckie.
Dopuszcza³a siê zbrodni wojennych i mordów na ludno�ci cywilnej. 17 wrze�nia
dla milionów polskich mieszkañców Kresów Wschodnich rozpocz¹³ siê okres
bezwzglêdnej eksterminacji i represji, okre�lany jako Golgota Wschodu.
W bie¿¹cym roku Apel Pamiêci 17 wrze�nia zosta³ równie¿ zorganizowany
przez Towarzystwo Mi³o�ników Historii ̄ ychlina, przy wsparciu Urzêdu Gminy
w ̄ ychlinie. Odby³ siê w dniu pamiêtnej napa�ci, tj. 17 wrze�nia o godz. 17:00.
Apel prowadzi³a Anna Wrzesiñska. Ze wzglêdu na pandemiê mia³ wymiar sym-
boliczny. Zosta³y z³o¿one kwiaty i zapalone znicze. W wigiliê napadu, w dniu
16 wrze�nia 2020 roku o godzinie 17.00, równie¿ dla uczczenia 81 rocznicy
agresji radzieckiej na Polskê i 80 rocznicy zbrodni katyñskiej, nast¹pi³o otwarcie
wystawy przygotowanej przez Towarzystwo Mi³o�ników Historii ̄ ychlina pt.
�Katyñczycy Gminy ̄ ychlin�. Zosta³a pokazana mapa unaoczniaj¹ca po³o¿enie
obozów i odleg³o�ci, które wiê�niowie musieli przej�æ pieszo, tekst Apelu
Pamiêci i kserokopie licznych dokumentów, w tym dotycz¹cych k³amstw
katyñskich. Kolejne antyramy by³y po�wiêcone wiê�niom i miejscom ich ka�ni:
Kozielska � Katynia, Starobielska � Charkowa oraz Ostaszkowa � Tweru �
Miednoje. Zosta³ tak¿e zaprezentowany pomys³ pomnika ku czci 16 Katyñczyków
Gminy ¯ychlin, o którego postawienie stara siê nasze TMH¯.
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”
27 października 2020 r.

CHCIAŁEM COŚ ZMIENIĆ
(ci¹g dalszy z nr 536)
W stanie wojennym by³ odpowiedzialny za wspó³pracê z Komitetami
Zak³adowymi. W niektórych z nich, takich jak Polfa, Miflex, czy PKP
Azory, nie uda³o siê nawi¹zaæ odpowiedniej wspó³pracy. W wiêkszo�ci
zak³adów, takich jak Odlewnia kutnowska, Kraj, MZK, Spó³dzielnia
Mieszkaniowa �Pionier�, Kutnowskie Przedsiêbiorstwo Budowlane
(KPB) czy Energetyka nie by³o najmniejszych problemów, a to zaowo-
cowa³o �cis³¹ wspó³prac¹, wspóln¹ nadziej¹ na zmiany. Regionalna
Komisja Wykonawcza (RKW), podobnie, jak i ca³a �Solidarno�æ�
utrzymywa³o siê z dotacji ko�cielnych z parafii w G³ogowcu, czym
zajmowa³ siê  ks. Marian Lipski. Korzystano równie¿ z pomocy
ks. Jana Dobrodzieja z parafii p.w. �w. Jana Chrzciciela. Aby zaka-
muflowaæ dzia³ania podziemne ludzie zwi¹zani z �Solidarno�ci¹�,
zorganizowali Duszpasterstwo Ludzi Pracy, gdzie do G³ogowca
zje¿d¿a³y osoby z innych terenów. �By³ to punkt zborny�. Nie zapo-
minajmy, ¿e etos �Solidarno�ci� oparty by³ na dekalogu. W G³ogowcu
by³y odprawiane msze za Ojczyznê.

W czerwcu 1984 r. Prokurator
Wojewódzki w P³ocku zastoso-
wa³ areszt tymczasowy wobec
kilkunastu cz³onków by³ej
�Solidarno�ci�, w tym Z. Kamiñ-
skiego. W dniach od 23 do 29
lipca na mocy ustawy o amnestii
zosta³ zwolniony z aresztu.
Zbigniew Kamiñski bli¿ej zaj¹³
siê prac¹ w parafii pw. �w. Jana
Chrzciciela w 1988 roku. Na
pocz¹tku dzia³alno�æ �solidar-
no�ciowców� wspiera³y Amery-
kañskie Zwi¹zki Zawodowe,
dziêki którym funkcjonowa³a
praca w podziemiu. Wówczas
organizowano spotkania, na
których poruszano bliskie pol-

skim sercom problemy, takie jak: w jaki sposób miêdzynarodowe
prawo reguluje system zawodowy na �wiecie i dyskutowano o tym,
jak powinno wygl¹daæ to w Polsce. Przyje¿d¿ali tam naukowcy, m.in.
z Uniwersytetu w Toruniu, z którymi rozmawiali o tym �jak po³¹czyæ
pewne sprawy zwi¹zkowe z dobrem spo³ecznym�, jak sam przyznaje
pan Zbigniew. Gdy naukowcy mieli odwiedziæ Kutno, pan Zbigniew
wykonywa³ telefon do nieznanej sobie pani Kamiñskiej z Bydgoszczy,
która przyjmowa³a go�ci. Fakt, i¿ mieli to samo nazwisko, by³ bardzo
pomocny - nikt nie domy�la³ siê, ¿adnej konspiracji. Ks. pra³at Jan
Dobrodziej przyjmowa³ wyk³adowców, go�ci³, a nastêpnie zwraca³
pieni¹dze za podró¿. Nasz bohater poinformowa³ nas, ¿e �pracownicy
naukowi, niewiele wówczas zarabiali�. Zbigniew Kamiñski by³ �ci�le
zwi¹zany z innymi formami przekazywania przez NSZZ �Solidarno�æ�
swoich my�li - by³ zaanga¿owany w ró¿ne akcje �solidarno�ciowe�.
W latach 1986�1989 �ci�le wspó³pracowa³ z redaktorami �Gazety
Podziemnej. �Solidarno�æ� Ziemi Kutnowskiej�, a w po³owie 1989
przej¹³ redagowanie pisma. Wraz z Grzegorzem Pasiñskim, zredagowa³
siedemnasty numer tej gazety. By³ redaktorem naczelnym wszystkich
trzech napisanych (w tym dwóch opublikowanych, trzeci zosta³ skon-
fiskowany przez S³u¿by Bezpieczeñstwa) numerów �Serwisu Infor-
macyjnego�- by³o to w pierwszym okresie jawnej �Solidarno�ci�, co
wiele znaczy³o dla zwi¹zkowców, tym bardziej, ze by³ to czas po kam-
panii wyborczej. Pierwszy numer, ukaza³ siê 9 listopada 1981 roku,
drugi za� 23 listopada tego samego roku. Redagowa³ równie¿ �Biule-
tyn Informacyjny�, którego pierwszy i zarazem ostatni numer ukaza³
siê 17 maja 1989 roku, a tak¿e gazetê �Suplement�, która ukaza³a siê
w tym samym roku (od maja do wrze�nia wydano siê piêæ numerów).
Tworz¹c poszczególne numery gazety, jak sam przyznaje: �pozna³em
wspania³ych ludzi�, m.in.: Grzegorza Pasiñskiego, który w drugiej
po³owie lat osiemdziesi¹tych by³ Szefem Dystrybucji Prasy Podziemnej;
Marka Andrzejewskiego, by³ego g³ównego kolportera gazety, czy Wal-
demara Waisa, który nie tylko anga¿owa³ siê   w kolporta¿, ale tak¿e
zak³ada³ komórki nielegalnej �Solidarno�ci�. Wszystkich tych ludzi
pan Kamiñski wspomina ciep³o i nigdy o nich nie zapomni.
Andrzej Olewnik, by³y dzia³acz �Solidarno�ci�, redaktor �Gazety Pod-
ziemnej �Solidarno�æ� Ziemi Kutnowskiej i Gostyniñskiej�, obecnie
pracownik Dzia³u Regionalnego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej im. Stefana ¯eromskiego w Kutnie, bardzo pozytywnie
wypowiada siê na temat Pana Kamiñskiego.  �Ze Zbyszkiem znamy
siê wiele lat i mogê stwierdziæ jedno: przez te wszystkie lata nie
zmieni³ siê w ogóle, chocia¿ przyby³o mu trochê siwych w³osów��
� ¿artuje. Stwierdza, ¿e pogl¹dy naszego bohatera, nie zmieni³y siê
przez te lata, bo gdyby tak by³o, nie utrzymywaliby ze sob¹ kontaktu.
Panowie, wspominaj¹ wywiad, który zosta³ i opublikowany w dzie-
wiêtnastym numerze gazety w listopadzie 1988 roku. Ukryci pod pseu-
donimami: pan Kamiñski jest w nim �Janem Kowalskim�, za� pan
A. Olewnik �Tomkiem�. Rozmowa przeprowadzona jest z okazji ósmej
rocznicy zarejestrowania Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku
Zawodowego �Solidarno�æ�. Pan Kamiñski opowiada w niej o tym,
jak dzia³a³o podziemie, wspomina chêci obu panów, dotycz¹cych prze-
s³ania Gazety Podziemnej, która oprócz pozytywnych, nios³a ze sob¹
równie¿ smutne wie�ci, maj¹ce na celu pomóc ludziom zrozumieæ,
w jakiej rzeczywisto�ci, tak naprawdê ¿yj¹. Nasz bohater chwali
w niej równie¿ postawy pracowników wiêkszo�ci kutnowskich zak³a-
dów. �Za pióro chwycili sami robotnicy naszych zak³adów pracy�.
(Fotografia i dokumenty pochodz¹ z archiwum domowego Zbigniewa
Kamiñskiego)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ROZSTRZYGNIÊTY - RAW-
SKA PARAFIA ZDOBY£A DWA PIERWSZE MIEJSCA

MODERNIZACJA ROKU

Na Zamku Królewskim w Warszawie odby³a siê Uroczysta Gala
Og³oszenia Wyników i Wrêczenia Nagród w 24 edycji Konkursu
Modernizacja Roku 2019 i Budowa XXI w. Ogó³em do konkursu zg³o-
szono ponad 700 inwestycji zakoñczonych w 2019 r. Z tej liczby do
fina³u przesz³o ponad 40 z nich. A tylko 10 zdoby³o I miejsca w 10
ró¿nych kategoriach. Nasz projekt rewitalizacji obiektów parafialnych
pn.: �Rewitalizacja zespo³u obiektów sakralnych pod wezwaniem NMP
w Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii�
otrzyma³ pierwsz¹ nagrodê w kategorii: Obiekty Zabytkowe. Równo-
cze�nie nasz projekt zdoby³ kolejne pierwsze miejsce w g³osowaniu
internetowym jaki trwa³ niezale¿nie od g³osowania Jury konkursu.
Przy tej okazji bardzo dziêkujemy wszystkim, którzy oddawali za nasz
projekt swój g³os. Ze wzglêdu na ograniczenia zwi¹zane z pandemi¹
w uroczysto�ci móg³ uczestniczyæ jeden przedstawiciel ze strony
inwestora, wykonawcy oraz projektanta. Nagrodê w imieniu parafii
odebra³ ks. proboszcz Bogumi³ Karp, a wykonawcê i projektanta
reprezentowa³ dyrektor z firmy Castellum Marek Ha³on. Otrzymane
nagrody s¹ kolejnym docenieniem dla tych wszystkich, którzy przy-
czynili siê do zrealizowania tego tak wielkiego projektu, który by³
dofinasowany �rodkami unijnymi dziêki projektowi z RPO Wojewódz-
twa £ódzkiego. Konkurs Modernizacja Roku jest najwiêkszym
konkursem w dziedzinie inwestycji w Polsce. Cieszymy siê z tego
kolejnego wyró¿nienia i dziêkujemy Dobremu Bogu oraz ludziom.

x. Bogumi³ Karp (by³y kutnianin)

(ci¹g dalszy ze strony 1)
By³ te¿ (tylko) � poczet sztandarowy Rady Miasta Kutna
i poczet sztandarowy Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2 im. dr.
Antoniego Troczewskiego. Tym razem zabrak³o przedstawi-
cieli s³u¿b mundurowych. Zebranych powita³a El¿bieta
¯ó³towska, sekretarz TPZK. Ona te¿ wspominaj¹c wa¿niejsze
fakty z ¿ycia doktora mówi³a, i¿ za swoj¹ pracê zawodow¹
i spo³eczn¹ na rzecz mieszkañców Kutna otrzyma³ w 1919 roku
godno�æ Honorowego Obywatela Miasta Kutna.

DOKTOR I SPOŁECZNIK

Na grobie doktora jest zamocowany Krzy¿ Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski, który otrzyma³ 15 wrze�nia 1923 roku. Krótk¹
modlitwê ku pamiêci doktora po�wiêci³ ksi¹dz Jerzy Swêdrowski,
dziekan kutnowski. ¯yciow¹ maksymê doktora Troczewskiego
by³o: �NIC DLA SIEBIE, WSZYSTKO DLA INNYCH�.

/A.B./




