
POWIATOWE
ŻYCIE KUTNA

www.zyciekutna.pl                           powiatowe@zyciekutna.com.pl

Gazeta Publicystyczno − Promocyjna   Nr 2/544/2021  26.01.2021 r.

Egzemplarz bezpłatny                               ISSN 1507−0212

KORONAWIRUS (C.D.)JAK MINĄŁ 2020 ROK
W VESTERZE?

Szczegó³y - czytaj strona 9.

KUTNO − ANNO DOMINI 2020

Fotoreporta¿ zamieszczamy na stronie 16.

� W pi¹tek, 15 stycznia, podano, ¿e liczba zgonów
spowodowanych przez wirus na �wiecie przekroczy³a
2 (dwa) miliony osób (dok³adnie 2 miliony 905 osób).
� W ostatni¹ sobotê podano, ¿e w Polsce liczba zgonów
z powodu koronawirusa osi¹gnê³a ju¿ 35.253 osoby.
� O �wiadczenie kompensacyjne (od 10 tysiêcy do 100
tysiêcy z³) za niepo¿¹dane dzia³anie szczepionek prze-
ciw Covid-19, bêd¹ mog³y ubiegaæ siê osoby hospitali-
zowane przynajmniej 14 dni lub dozna³y wstrz¹su
anafilaktycznego.
� Rz¹d �po cichu� zmieni³ kolejno�æ szczepieñ. Naj-
pierw prokuratorzy, �skarbówka� i CBA. Dopiero
potem przewlekle ... chorzy.
� ��wiate³ko w tunelu� - powrót klas I-III do szkó³.
� Na zaszczepionych 437 tysiêcy osób zutylizowano
1.360 dawek (czyli prawie 5,5 razy wiêcej ni¿ zaszcze-
pionych celebrytów).
� Krach! Dostawy Pfizera o 40% ni¿sze ni¿ planowane.
� Dlaczego jedna z czytelniczek, maj¹ca 80+ lat, otrzy-
ma³a 18 stycznia 2021 r. termin szczepienia a¿ na
koniec marca?
� Prawd¹ jest, ¿e ka¿dy punkt ma szczepiæ 30 osób ty-
godniowo (czyli 6 osób dziennie). Ot i ca³a tajemnica.
� Przychody PLL LOT ni¿sze o 55% ni¿ rok wcze�niej;
zwolnienia do 300 osób.
� Na 100.000 mieszkañców mamy zaledwie 238 lekarzy.

BILANS 2020
I ZAMIERZENIA NA 2021 R.

- Panie Prezydencie jaki by³ ten 2020 rok?
- O roku 2020 jak najszybciej chcieliby�my pewnie zapomnieæ.
Wszystko ze wzglêdu na pandemiê, która pokrzy¿owa³a wiele
planów, zarówno pojedynczych osób i firm, jak i instytucji kultu-
ralnych czy samorz¹dów.       (ci¹g dalszy - strona 2)

NAGRODA STAROSTY
Andrzej Wojtczak, obchodz¹cy w roku 2020  jubileusz 45-lecia
pracy artystycznej, otrzyma³ Nagrodê  Starosty Kutnowskiego
w dziedzinie Kultury!

Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej z ogromn¹ rado�ci¹
informuje, ¿e Andrzej Wojtczak  � rze�biarz otrzyma³ Nagrodê
Starosty Kutnowskiego za rok 2019 w uznaniu ca³okszta³tu dzia-
³alno�ci w dziedzinie  twórczo�ci  artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury s³u¿¹cej rozwojowi i promocji powiatu kutnow-
skiego oraz wzbogacaniu kultury narodowej.

(ci¹g dalszy - strona 5)

Pos³anka Matysiak z Lewicy Razem
na ratunek ³ódzkim bibliotekom pedagogicznym

RATUJMY BIBLIOTEKI

Epidemia koronawirusa bardzo negatywnie wp³ynê³a na nasze dotych-
czasowe ¿ycie. Zamkniête szko³y, przychodnie, chodzenie w maseczkach,
czy utrzymywanie dystansu w autobusach, czy na chodnikach, to tylko
kilka przyk³adów nowej rzeczywisto�ci, w której musieli�my siê odnale�æ.

(ci¹g dalszy - strona 4)

Z ¿a³obnej karty

Urodzony w ¯ychlinie, specjalista chorób wewnêtrznych, p³uc
i onkologii. Przepracowa³ ponad 50 lat (bez jednego dnia zwolnienia
lekarskiego). Jako pierwszy w szpitalu kutnowskim wykonywa³
badania bronchoskopowe i spirometryczne. Wieloletni ordynator
i dwukrotny zastêpca dyrektora d/s lecznictwa Kutnowskiego Szpi-
tala. Prowadzi³ równie¿ Poradniê Onkologiczn¹ (pulmonologiczn¹).
Ciekawe, ¿e by³ te¿ cz³onkiem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony
Ptaków. Swoje ¿ycie po�wiêci³ dla szpitala i pacjentów.
Rodzinie i Bliskim sk³adamy najszczersze wyrazy wspó³czucia.

Przyjaciele

Pracownicy Oddzia³u Wewnêtrznego (1970 r.). Od lewej siedz¹:
dr Józef Iskra, dr Wojciech D�winacki, dr Anna Iskra, dr Marian
Mosingiewicz - ordynator Oddzia³u, Halina Boroñ - pielêgniarka,
Wies³awa Otulak - pielêgniarka, Aniela Grabowska - pielêgniarka.
Od lewej stoj¹: Alicja Tomaszewska - pielêgniarka, dr Marian
Tomaszewski, Teresa Hrydziuszko - pielêgniarka, dr Jerzy
Subczyñski, Janina Baczyñska - sekretarka, Zofia £uczak
- pielêgniarka, Stanis³awa Plak - salowa, Helena Cichoñska
- salowa.

ŚP.
JERZY SUBCZYŃSKI

(1943 − 2021)
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
- Mimo wszystko Urz¹d Miasta dzia³a³, a Pañstwo pracowali. Co
uda³o siê zrobiæ w kwestii inwestycji?
- Mijaj¹cy rok zdominowa³y dwa du¿e zadania, które realizujemy
od 2019 roku. Chodzi oczywi�cie o budowê kompleksu muzealnego
wraz z �Rewaloryzacj¹ Pa³acu Saskiego� i �Rewitalizacjê najstarszej,
historycznej czê�ci miasta�, czyli zagospodarowanie Placu Wolno�ci
i Rynku Zduñskiego. Niestety, pandemia nie oszczêdzi³a nas rów-
nie¿ na tym polu, dlatego obie inwestycje zostan¹ dokoñczone
w tym roku.
Miliony z³otych w 2020 roku przeznaczone zosta³y na drogi w Kutnie.
W sumie zakoñczyli�my modernizacjê i budowê siedmiu ulic.
Zrealizowali�my budowê ulic: Ptasiej i Sowiej wraz z kanalizacj¹
deszczow¹ za ponad 870 tys. z³.

BILANS 2020 I ZAMIERZENIA NA 2021 R.

w ramach poprawy wygl¹du miasta. Nie ma w niej uwzglêdnionych
drzew, które dodatkowo zosta³y nasadzone w zwi¹zku z ró¿nego
rodzaju inwestycjami (tylko na samym rewitalizowanym obszarze
Placu Wolno�ci, Rynku Zduñskiego i ulic przyleg³ych posadzonych
zosta³o ponad 100 nowych drzew). Najwiêcej nowych ro�lin poja-
wi³o siê w Parku Nad Ochni¹, przy ulicach Sk³odowskiej-Curie
i Troczewskiego.
Je�li chodzi z kolei o projekty ekologiczne, to warto wspomnieæ
o jednej z najwiêkszych inwestycji wspartej �rodkami unijnymi, czyli
zakupie elektrycznych autobusów. Sze�æ takich pojazdów je�dzi od
kwietnia po ulicach miasta. To zakoñczenie wielkiego projektu
zmniejszenia emisji, który realizowany by³ w ostatnich latach
i w ramach którego zmodernizowali�my bazê MZK Kutno, wymie-
nili�my przystanki i zakupili�my elektryczne autobusy. Wybudo-

W 2020 tym roku wykonana zosta³a, d³ugo wyczekiwana przez
mieszkañców, kanalizacja deszczowa w ci¹gu Alei ZHP. Inwestycja,
dziêki której woda nie powinna zbieraæ siê ju¿ w pobli¿u bloków
mieszkalnych i nie zalewaæ piwnic mieszkañców, kosztowa³a
ponad 780 tys. z³.
Rozpoczêli�my te¿ przebudowê ulicy Chopina, która wed³ug planu
ma zakoñczyæ siê w marcu przysz³ego roku. Przeznaczyli�my na
ni¹ w tym roku ponad 1,1 mln z³ z prawie 2 mln z³, które poch³onie
ta inwestycja. £¹cznie na infrastrukturê drogow¹ przeznaczyli�my
prawie 8 mln z³. Czê�æ z tych pieniêdzy pozyskana zosta³a z Funduszu
Dróg Samorz¹dowych.
Oprócz tego zakoñczyli�my równie¿ przebudowê budynku przy ulicy
Majdany 1, która rozpoczê³a siê w 2019 roku. £¹cznie inwestycja
kosztowa³a prawie 2,7 mln z³, ale wydali�my na ni¹ niespe³na
1,9 mln z³, bo pozyskali�my wsparcie �rodków unijnych.
Pomimo utrudnieñ spowodowanych pandemi¹ uda³o siê oddaæ do
u¿ytku cztery zadania z Kutnowskiego Bud¿etu Obywatelskiego za
kwotê prawie 400 tys. z³. Chodzi o projekty: �Plac Zabaw Przy
Wiadukcie�, �Nasza Wenecja - remont placu zabaw przy ul. Krasiñ-

wali�my te¿ odpowiedni¹ infrastrukturê do obs³ugi tych pojazdów.
To kosztowa³o ponad 21 mln z³, z czego prawie 15 mln z³ to
dofinansowanie z Unii Europejskiej.
- Wiadomo, ¿e ubieg³y rok zdominowany zosta³ przez pandemiê i trze-
ba by³o siê pewnie skupiæ na walce z koronawirusem. Jednak jaki
by³ ubieg³y rok w kwestii polityki spo³ecznej?
- Dziêki remontowi budynku przy ul. Majdany 1, uzyskali�my
22 mieszkania wspomagane do realizacji zadañ z zakresu polityki

spo³ecznej. Bêdziemy mogli w ten sposób pomóc 32 osobom.
Budynek zaczêto zasiedlaæ w pa�dzierniku 2020 r.
W 2020 roku mimo pandemii uda³o siê przeprowadziæ procedurê
wyborów do nowo powsta³ej Rady Seniorów. Rada liczy 10 cz³on-
ków i jest organem doradczym oraz inicjatywnym prezydenta Kutna.
Ze wzglêdu na obostrzenia epidemiczne Rada swoj¹ dzia³alno�æ ma
rozpocz¹æ w 2021 roku.
W grudniu wraz z Powiatem Kutnowskim za³o¿yli�my Samorz¹dow¹
Spó³dzielniê Socjaln¹. Spó³dzielnia zajmowaæ siê bêdzie utrzyma-
niem porz¹dku na zrewitalizowanym obszarze miasta (Plac Wolno�ci,
Rynek Zduñski, teren przed Urzêdem Stanu Cywilnego) i prowadziæ
parking na Placu Wolno�ci.
- Musieli�cie jako� zareagowaæ na zjawisko fali zaka¿eñ korona-
wirusem. Co zrobili�cie, ¿eby ograniczyæ liczbê zaka¿eñ i pomóc
osobom chorym oraz tym w kwarantannie?
- Od pocz¹tku epidemii, czyli od marca ubieg³ego roku, Miejski O�rodek
Pomocy Spo³ecznej dzia³a na rzecz osób dotkniêtych problemem
Covid�19. Zosta³ powo³any specjalny Zespó³ Kryzysowy, który
koordynowa³ dzia³ania we wspó³pracy z organizacjami pozarz¹do-
wymi i wolontariuszami. Chodzi³o o zabezpieczenie w niezbêdne
produkty ¿ywno�ciowe, wykup lekarstw i dostarczanie ich do
seniorów czy osób na kwarantannie. To tak¿e dostarczanie ciep³ego
posi³ku, organizowanie teleporad medycznych, czy odbiór odpadów
od rodzin w izolacji.
W tym trudnym okresie samorz¹d miejski wspar³ kutnowski szpital,
s³u¿by mundurowe przekazuj¹c kilkakrotnie �rodki ochrony osobistej
(maseczki, rêkawiczki, fartuchy, gogle). Ponadto Miasto bezp³atnie
przekaza³o Seniorom ponad 17 000 maseczek ochronnych wielo-
krotnego u¿ytku. £¹cznie na walkê z koronawirusem wydali�my
blisko 600 tys. z³.
- Wci¹¿ powtarzamy, ¿e mamy okres epidemii i to nie ulega w¹tpli-
wo�ci. Jak po tych kilku miesi¹cach zamkniêcia ma siê kutnowska
gospodarka?
- Rok ubieg³y nie by³ a¿ taki z³y dla gospodarki w Kutnie. Bezrobocie
w porównaniu z rokiem ubieg³ym wzros³o nieznacznie. Wed³ug
danych Powiatowego Urzêdu Pracy, w listopadzie bez pracy pozo-
stawa³o 1268 osób. W listopadzie 2019 roku bez pracy by³y 1184
osoby, czyli o 84 osoby mniej.
Mimo wszystko, Kutno pozostaje liderem w województwie ³ódz-
kim je�li chodzi o liczbê osób pracuj¹cych w przedsiêbiorstwach
zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób.  Jak informuje G³ówny Urz¹d
Statystyczny, po wiosennym spadku, znów wzros³a liczba podmio-
tów gospodarczych zarejestrowanych w Kutnie.
Firmy chêtnie inwestuj¹ w Kutnie. Warto wspomnieæ, ¿e 480 milionów
z³otych na rozbudowê swojego zak³adu produkcyjnego przeznacza
firma Kellogg�s. Dodatkowo powstaje nowe centrum handlowe S1
oraz market budowlany Leroy Merlin.
- W tym roku kutnianie nie mogli uczestniczyæ w wielkich koncertach
i wydarzeniach kulturalnych na �wie¿ym powietrzu, ale nie ozna-
cza³o to kompletnego braku organizacji imprez w mie�cie?
- Z powodu obostrzeñ wiele imprez musia³o siê przenie�æ do Inter-
netu. Kutnowski Dom Kultury zorganizowa³ on-line miêdzy innymi
�Domówkê z Barej¹� czy Wigiliê Miejsk¹. KDK ruszy³ równie¿
z now¹ formu³¹ programów internetowych. Kutnowski Dom Kultury
zaistnia³ te¿ w serwisie TikTok. Uda³o siê, w ograniczonym stop-
niu, zorganizowaæ Piknik w�ród Ró¿ oraz 46. �wiêto Ró¿y, na
którym mieszkañcy bezpiecznie mogli podziwiaæ Ogólnopolsk¹
Wystawê Ró¿.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna pozyska³a �rodki na
polskie t³umaczenie powie�ci Szaloma Asza �Szlojme Bogacz�.
Ksi¹¿nica zrealizowa³a równie¿ projekt Czytanie na Ekranie z Kut-
nowskiego Bud¿etu Obywatelskiego. Dziêki temu mieszkañcy miasta
mog¹ korzystaæ z blisko 60 tysiêcy ebooków z platformy Legimi.
Biblioteka wprowadzi³a równie¿ innowacje w postaci internetowego
rezerwowania i zamawiania ksi¹¿ek oraz zapisów on-line.
Muzeum Regionalne w Kutnie rok ubieg³y mo¿e z kolei zapisaæ do
udanych. Placówka otrzyma³a bowiem dofinansowania z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ró¿nego rodzaju projekty.
Dziêki jednemu z nich Muzeum mog³o zaprojektowaæ i zbudowaæ
swój nowy portal internetowy. W ramach projektu �Mistrz Tradycji�
m³odzi wychowankowie O�rodka Opiekuñczo-Wychowawczego
�Têcza� zapoznali siê z profesj¹ rze�biarza Antoniego Kamiñskiego.
Warto podkre�liæ te¿, ¿e Muzeum Regionalne w Kutnie po raz
dziewi¹ty zorganizowa³o �Spotkania z Histori¹�.
- A jak przedstawiaj¹ siê plany na obecny rok?
- Przyjêty na 2021 rok bud¿et miasta zak³ada dochody i wydatki na
tym samym poziomie, nieco ponad 235 milionów z³otych. Po stronie
wydatków zabezpieczyli�my 16 mln z³ na realizacjê kluczowych dla
naszego miasta zadañ inwestycyjnych. Zakoñczona zostanie moder-
nizacja Placu Wolno�ci i Rynku Zduñskiego, a tak¿e mam nadziejê
budowa kompleksu muzealnego wraz z odrestaurowaniem Pa³acu
Saskiego.
Planujemy tak¿e budowê i modernizacjê dróg, m.in. Morcinka,
Wybickiego, przebudowa przejazdu pod wiaduktem ul. Warszawskie
Przedmie�cie, Sk³odowskiej-Curie, Intermodalna-siêgacz, Zimowa,
Jesienna. W marcu br. planowane jest zakoñczenie przebudowy
ul. Chopina.
Trudno przewidzieæ jaki bêdzie to rok, jakie przyniesie zmiany, ale
mam nadziejê, ¿e bêdzie on lepszy od poprzedniego. Natomiast
wszystkim Czytelnikom �Powiatowego ¯ycia Kutna� ¿yczê przede
wszystkim zdrowia i szybkiego powrotu do normalno�ci.

Rozmawia³ � Andrzej Stelmaszewski

Zakoñczyli�my rozpoczêt¹ w 2019 roku przebudowê ci¹gu ulic:
Jagie³³y, Batorego i Chrobrego. Koszt tej inwestycji to prawie 1,9
mln z³. Zrealizowali�my pierwszy etap budowy ulicy Paderewskiego
wraz z infrastruktur¹, co kosztowa³o prawie 1,8 mln z³. Wybudowa-
li�my równie¿ ulicê Stalow¹ za nieco ponad 1,3 mln z³.

Ul. Sowia - Dybów.

Ul. Paderewskiego.

Projekt KBO "Nasza Wenecja ..." - na zdjêciu placu zabaw. Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1.

skiego 7 i 1 Maja 17�, �Wyspy Karaibskie � sensoryczny plac
zabaw� i �Nasze boisko osiedlowe przy ulicy Wybickiego�.
- Czy w nat³oku inwestycji nie zapomnieli�cie o miejskiej zieleni?
- Absolutnie nie. Oko³o 180 nowych drzew zosta³o zasadzonych
w ubieg³ym roku w Kutnie. To oczywi�cie liczba drzew nasadzonych
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1. Kutnowski Fina³ WO�P 2020;
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 stycz-
nia 2020 roku (za pszenice ozime �EUFORIA� i �Venecja�
oraz rzepak ozimy �Gemini�);
4. Za NORMOBARIÊ - firmy Dermex - w Klonowcu
Starym 47;
5. WSZYSTKIM ZA POMOC OKAZAN¥ KUTNOW-
SKIEMU SZPITALOWI W OKRESIE PANDEMII;
6. AMZ - KUTNO S.A. za realizacjê kontraktu na dostawê
64 radiowozów o warto�ci 28 milionów z³otych dla G³ów-
nego Inspektoratu Transportu Drogowego;
7. Za �Piknik w�ród ró¿�;
8. Ogólnopolski Laur w konkursie �Modernizacja roku� dla
zabytkowego ko�cio³a pozajezuickiego wraz z kolegium
w Rawie Mazowieckiej, 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 miesz-
kañców powiatu kutnowskiego;
10. Za XII Miêdzynarodowe Mistrzowskie Warsztaty
Wokalne 2020 (tym razem Kutno - Strzelce);
11. Za �Dobrodziejówkê bis� w Maurzycach, powiat ³owicki,

„KUTNOWSKI HIT 2020”
(zgłoszenia)

Jak Polska d³uga i szeroka, nieomal po³owa wiekszych gmin wydaje
�swoje pisemko�. Im bogatsza gmina, tym na lepszym papierze.
Nawet i na �kredzie�! Z tego co ustalili�my w powiecie kutnowskim
takie �pisad³a� wydaj¹ (wydawali, b¹d� bêd¹ wydawa³y): Krzy¿anów,
Kro�niewice, Bedlno, miasto Kutno i Starostwo Powiatowe. Uff! To
z regu³y l�ni¹ce strony, le¿akuj¹ce w ich siedzibach niczym dobre wino.
Nie u�wiadczysz w nich �ani tyci� satyry lub krytyki. Same pochwa³y!!!
No ale có¿, g³upota ludzka - w tym i w³adzy - siêga czasami zenitu!
W tym wszystkim istotn¹ rolê odgrywaj¹ ci, co udaj¹ dziennikarzy, a s¹
co najwy¿ej �pismakami�. Czêsto bez talentu i specjalistycznego przy-
gotowania. Pro�ci ch³opcy �od p³uga i domowych fotek�. To s¹ co
najwy¿ej pseudo pi-arowcy, zwani potocznie ju¿ od dawna - propa-
gandzistami. �Janczarzy�, którzy �za resztki z pañskiego sto³u� s¹
zdolni zrobiæ - wszystko! Nawet - ³ajdactwo!? Ich patronów nazywano
onegdaj - sekretarzami partii. Dzi� sekretarz istnieje tylko w ... Epi-
skopacie. Nie maj¹ oni ¿adnych szans zatrudnieniu w marketingu firm
zachodnich, których w powiecie jest ju¿ 80%, jak te¿ nie s¹ zdolni
do prowadzenia autentycznie samorz¹dnej, prywatnej firmy. A¿ wstyd
o tym pisaæ, ale wiêkszo�æ z nich nie wie, ¿e np. istniej¹ stowarzyszenia
dziennikarskie. St¹d pytanie o legitymacje prasowe traktuj¹ jak
�dopust Bo¿y�. Baa! Czê�æ z nich z wielkim namaszczeniem sprawuje
funkcjê �redaktorów naczelnych� tych co najwy¿ej informatorów,
�agitek� i pi�mide³. Nawet niektórych nieopatrznie postawiono na stra-
¿y �rodków na cele medialne!!! Uff! St¹d mamy, co mamy!!! Trzy
radia o raczej niewielkiej �s³uchalno�ci�, telewizjê, któr¹ raczej ma³o
kto ogl¹da i pismakowe wytwory, które zalegaj¹ w urzêdach i zak³a-
dach, nie wzbudzaj¹c zainteresowania mieszkañców naszego powiatu.
Psuje nam ten lokalny, niewielki rynek prasowy czê�æ wójtów
(i innych notabli), którzy stosuj¹ siê do ¿elaznej zasady:

�Pisze siê o nas albo dobrze, albo wcale�.
I st¹d te gminne �ci¹goty� medialne!!! My proponujemy, ¿eby raz na
jaki� czas i w naszej najstarszej, najpoczytniejszej gazecie przedsta-
wiali swoje rzeczywiste sukcesy. Niech siê nie sil¹ na �swoje� media,
bo to tylko dla nich poruta, a nawet g³upota.

Jeszcze dzi� - OSTRZEGAMY!
Przytaczam - ku przestrodze - samorz¹dowcom, s³awetne powiedzenie
laureata nagrody Nobla w 1970 r. Aleksandra So³¿enicyna, który onegdaj
na Zje�dzie Dziennikarzy Rosyjskich stwierdzi³ (cytujê z pamiêci):

�Prawdziw¹ GAZET¥ - jak muchê - mo¿na zabiæ cz³owieka�.
Andrzej Stelmaszewski

Miasto Kutno organizuje transport dla osób, które bêd¹ chcia³y
siê zaszczepiæ przeciw COVID-19, ale maj¹ problem z samodziel-
nym dotarciem do punktów szczepieñ na terenie miasta. Transport
ten przeznaczony bêdzie dla osób:
- niepe³nosprawnych posiadaj¹cych aktualne orzeczenie o niepe³-
nosprawno�ci w stopniu znacznym w zakresie ruchowym i neuro-
logicznym lub odpowiednio I grupê z w/w schorzeniami.
- maj¹cych obiektywne i niemo¿liwe do przezwyciê¿enia we
w³asnym zakresie trudno�ci w samodzielnym dotarciu do najbli¿-
szego miejsca zamieszkania punktu szczepieñ
Jak informuje Zbigniew Wdowiak, zastêpca prezydenta miasta -
od dzi� udostêpniamy liniê telefoniczn¹ dla mieszkañców miasta,
którzy mog¹ zg³aszaæ potrzebê transportu do uzgodnionego punktu
szczepieñ. Pamiêtajmy, ¿e w pierwszej kolejno�ci powinien byæ
ustalony termin i miejsce szczepienia, a dopiero pó�niej zg³oszenie
do nas konieczno�ci dowozu.
Transport na szczepienie jest bezp³atny. Osoby niepe³nosprawne
oraz inne maj¹ce obiektywne problemy w samodzielnym do-
tarciu do punktów szczepieñ mog¹ zg³aszaæ tak¹ potrzebê pod
nr telefonu 24 253 12 16, który czynny jest od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach od 8:00 do 15:00. Przed zg³oszeniem nale¿y
mieæ wyznaczony termin szczepienia.
W trakcie zg³oszenia konieczne bêd¹ nastêpuj¹ce informacje: imiê,
nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego oraz nr telefonu do
opiekuna osoby niepe³nosprawnej lub osoby towarzysz¹cej senio-
rowi, nr orzeczenia o stopniu niepe³nosprawno�ci w przypadku
osób niepe³nosprawnych oraz termin szczepienia - data, godzina
i punkt szczepieñ.
- Zorganizowanie transportu dla potrzebuj¹cych mieszkañców to
temat do�æ pilny i istotny, dlatego chcemy zapewniæ mo¿liwie jak
najlepsze i bezpieczne rozwi¹zania. Dysponuj¹c ograniczonymi
mo¿liwo�ciami w tym wzglêdzie zwracamy siê z apelem o wsparcie
realizacji tego zadania do instytucji i organizacji dysponuj¹cych
pojazdami dostosowanymi do przewozu osób niepe³nosprawnych
i udzia³ w tym przedsiêwziêciu. Tak¹ chêæ zadeklarowa³y ju¿: Kut-
nowski Szpital Samorz¹dowy, kutnowska Stra¿ Po¿arna, Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych Intelektualnie,
OSP �D¹browszczak� oraz jednostki miasta jak MOPS i �rodo-
wiskowy Dom Samopomocy � dodaje Zbigniew Wdowiak.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym harmonogramem, od 15 stycznia roz-
pocznie siê rejestracja na szczepienie dla osób powy¿ej 80 roku
¿ycia, od 22 stycznia dla osób powy¿ej 70 roku ¿ycia. Szczepienia
seniorów rozpoczn¹ siê 25 stycznia.

Transport do punktów szczepień dla
osób starszych i niepełnosprawnych

KUTNOWSKI
RYNECZEK PRASOWY

Liczba bezrobotnych w powiecie kutnowskim ustabilizowa³a siê
na poziomie ponad 3000 osób. Jednak czê�æ osób twierdzi, ¿e ma
istotne problemy z zatrudnieniem. Natomiast szefowie kutnow-
skich firm o�wiadczaj¹, ¿e szukaj¹  - na uzupe³nienia - personelu.
Kto ma racjê? I pierwsi! I drudzy! Jak to mo¿liwe!? Ano tak, ¿e
w³a�ciciele (prezesi, dyrektorzy), wraz z unowocze�nieniem pro-
cesów produkcyjnych, poszukuj¹ osób o w¹skiej, nowoczesnej
specjalizacji. A ci, co to s¹ gotowi �do ka¿dej pracy�, w istocie
maj¹ szalone problemy w jej zdobyciu. Ta grupa bezrobotnych
jest skazana na d³ugotrwa³y okres oczekiwania na pracê (albo ...
nigdy jej nie otrzymaj¹). Dotyczy to szczególnie tych, którzy
zajêli ju¿ kolejkê co najmniej rok wcze�niej. St¹d znowu sta³o siê
mocne porzekad³o: �Kto ma etaty, ten ma w³adzê�.
Odnosi siê to szczególnie do samorz¹dów i ich firm, jak i m.in.
kutnowskiego szpitala. Nioe wierzycie!? To policzcie ilu �urzêd-
ników� przypada na pracuj¹cych w zawodzie lekarza i pielêgniarkê.
Teraz ju¿ wierzycie!!!    Jan Widz

czyli dary kutnowskiego ksiêdza Jana Dobrodzieja dla
Muzeum w £owiczu, którego dyrektorem jest kutnowianin
- Grzegorz Dêbski;
12. Dla Teatru �Czemu nie?� dzia³aj¹cemu przy Stowarzy-
szeniu Uniwersytet 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 Frese-
nius 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 po-
wierzchni 800 i 400 m2 oraz 12 pokojami hotelowymi;
22. Dworek w Leszczynku;
23. Piosenkarz Czes³aw Mozil i �Grajkowie Przysz³o�ci�,
za zdobycie nagrody Fryderyka za album �Kiedy� to by³y
�wiêta� w kategorii Album Roku. Muzyka Dzieciêca i M³o-
dzie¿owa.

Czytelniczy Hyde Park

KTO MA ETATY, TEN MA WŁADZĘ
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¯YCIE REGIONALNE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Miniony rok by³ wyj¹tkowo trudny równie¿ dla osób pracuj¹cych w biblio-
tekach i tych, którzy chcieli skorzystaæ z powszechnego dostêpu do zasobów
kultury i edukacji. Problemy dotycz¹ tak¿e bibliotek pedagogicznych, które
pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w procesie kszta³cenia nauczycieli czy pedagogów.
Biblioteki pedagogiczne wspieraj¹ realizacjê zadañ dydaktycznych i wy-
chowawczych w placówkach o�wiatowych i bibliotekach szkolnych.
Wydawa³oby siê, ¿e na edukacji obywateli (w tym dzieci i m³odzie¿y) nie
mo¿na szczególnie oszczêdzaæ, bo to nasza przysz³o�æ. Niestety, dotacje
przekazane na zakup nowo�ci bibliotecznych w zesz³ym roku by³y skan-
dalicznie niskie. Trzeba pamiêtaæ, ¿e fachowa literatura bywa jeszcze dro¿sza
ni¿ literatura piêkna a dostêp do najnowszych opracowañ jest niezbêdny
w trakcie edukacji. To nie koniec problemów bibliotek pedagogicznych.
Na pocz¹tku stycznia 2021 r. Urz¹d Marsza³kowski w £odzi og³osi³ �opty-
malizacjê� filii bibliotek pedagogicznych na terenie województwa ³ódz-
kiego. Co to oznacza? Likwidacjê a¿ osiemnastu placówek: w Kutnie,
£êczycy, Pabianicach, Zgierzu, £owiczu, Rawie Mazowieckiej, Brzezi-
nach, Be³chatowie, Opocznie, Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim,
Zduñskiej Woli, £asku, Poddêbicach, Wieluniu, Pajêcznie, Wieruszowie
i Bronowie.
W sprawê od pocz¹tku zaanga¿owana jest Paulina Matysiak, pos³anka
Lewicy Razem z Kutna. Po otrzymaniu informacji o internetowej petycji
przeciwko likwidacji filii, umieszczonej przez jedn¹ z ich kierowniczek,
pos³anka zapozna³a siê ze spraw¹, rozmawia³a z pracownikami filii i pod-
jê³a interwencjê u Marsza³ka Województwa £ódzkiego. W interwencji
zapyta³a miêdzy innymi o to, sk¹d wynika chêæ zamkniêcia tych instytucji
i o to, jak do pomys³u odnie�li siê dyrektorzy bibliotek.
- To bardzo wa¿ne instytucje kultury w miejscowo�ciach takich jak Kutno
czy Wieruszów, gdzie nie ma uniwersytetów, ale mieszkaj¹ w nich studenci
uczêszczaj¹cy na zajêcia w wiêkszych miastach. Te miejsca s¹ nieoce-
nionymi �ród³ami literatury fachowej - powiedzia³a pos³anka Paulina
Matysiak.
Wed³ug zapowiedzi urzêdu planowana reforma ma zwiêkszyæ dostêpno�æ
bibliotek dla mieszkanek i mieszkañców. G³ównym za³o¿eniem jest
inwestycja w ksi¹¿komaty. O ile umo¿liwiaj¹ one dostêp do wybranych
tytu³ów równie¿ poza godzinami pracy biblioteki, o tyle nigdy nie zast¹pi¹
bibliotekarza. Urz¹d zamierza te¿ zainwestowaæ w dostêp do platform ze
specjalistycznymi e-bookami, co ma rozwi¹zaæ problem z dostêpem do
fizycznych ksi¹¿ek, ale to znowu opcja dla wybranych. Studentki i stu-
denci raczej nie bêd¹ mieli problemu z u¿ywaniem takiej platformy, ale
z bibliotek korzystaj¹ równie¿ nauczycielki, które niekoniecznie bêd¹
w stanie korzystaæ z tej formy udostêpniania fachowej literatury.
Biblioteki, które maj¹ zostaæ zamkniête, dzia³aj¹ ju¿ w mniejszych miej-
scowo�ciach w województwie od wielu lat. Kutnowska filia obchodziæ

RATUJMY BIBLIOTEKI
mia³a w tym roku swoje 70-lecie. W tej sytuacji pos³anka Matysiak mar-
twi siê przede wszystkim o pracuj¹ce w bibliotekach osoby i dodaje:
- Wicemarsza³ek zapewnia³, ¿e mimo zamkniêcia, nikt z za³ogi nie straci
pracy. Trudno mi w to uwierzyæ. Filie s¹ oddalone niekiedy o kilkadziesi¹t
kilometrów od placówki macierzystej, do której pracownicy maj¹ zostaæ
przeniesieni. Oznacza to konieczno�æ doje¿d¿ania do pracy na znaczne
odleg³o�ci, ale czy na tych trasach zapewniony zosta³ ju¿ transport
publiczny?
W ramach walki o zachowanie filii bibliotek Paulina Matysiak wys³a³a
pismo z interwencj¹ do Marsza³ka Grzegorza Schreibera i stara siê zain-
teresowaæ spraw¹ ogólnopolskie media. Wci¹¿ czeka na informacjê, czy
sprawa trafi pod obrady najbli¿szej sesji Sejmiku województwa, a w miê-
dzyczasie wys³a³a apel o zajêcie stanowiska do samorz¹dów w wojewódz-
twie i instytucji zajmuj¹cych siê kultur¹ i edukacj¹ w regionie.

Tekst: Martyna Urbañczyk, Agata Szerszeniewicz, Mateusz Szymañski

WIZYTA KURATORA OŚWIATY

Waldemar Flajszer, £ódzki Kurator O�wiaty wraz z Mari¹ Lesiak, Dyrektor
Oddzia³u £KO odwiedzili dwie szko³y �rednie w powiecie kutnowskim.
Go�cie byli w I LO im. J.H. D¹browskiego i Zespole Szkó³ nr 1 im.
S. Staszica. W pierwszej realizowany bêdzie pionierski projekt pn. Kut-
nowska Ecosfera, a druga zdaniem kuratora to per³a w�ród szkó³ woje-
wództwa. Nastêpnie spotka³ siê z dziennikarzami i nauczycielami szkó³
ponadpodstawowych powiatu kutnowskiego. Waldemar Flajszer pe³ni tê
funkcjê od koñca pa�dziernika 2020 roku. To historyk z wykszta³ceniem
pedagogicznym na Uniwersytecie £ódzkim (oraz ukoñczy³ cztery studia
podyplomowe). By³ dyrektorem pabianickich placówek: Liceum im �w.
Wincentego a Paulo, a od 2005 roku do 2020 r. pe³ni funkcjê dyrektora
najwiêkszej Szko³y Podstawowej nr 3 im. Miko³aja Kopernika. Przez cztery
kadencje by³ radnym Powiatu Pabianickiego, pe³ni³ równie¿ funkcjê
wiceprzewodnicz¹cego Rady. By³ przewodnicz¹cym PiS w Pabianicach.
Odznaczony m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i Medalem Komisji Edukacji
Narodowej.     /Foto: Marek Go³êbiewski/

W pi¹tek, 22 stycznia, poinformowano, ¿e pose³ dr Tomasz Rzymkowski
zosta³ Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki (i pe³nomoc-
nikiem rz¹du ds. kszta³cenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego). W ten
sposób kutnianin sta³ siê szóstym zastêpc¹ szefa MEN - Przemys³awa
Czarnka.
W zwi¹zku z tym, ¿e jeszcze wielu mieszkañców miasta i powiatu kut-
nowskiego wie o nim niewiele przytaczamy zbiór skrótowych informacji
internetowych.
Tomasz Piotr Rzymkowski urodzi³ siê 31 lipca 1986 r. w Kutnie. Absol-
went I LO im J.H. D¹browskiego w Kutnie i KUL w Lublinie. Ukoñczy³
równie¿ podyplomowe studia samorz¹dowe w KUL i ... rachunkowo�ci
w SGGW. W 2018 r. obroni³ na KUL pracê doktorsk¹ zatytu³owan¹ �Ustrój
Rzeczpospolitej w �wietle przepisów ustawy konstytucyjnej z dnia
23 kwietnia 1935 r. na tle modeli ustrojowych innych pañstw�. By³
kierownikiem Biura Senatorskiego Ryszarda Bendera (a nawet krótko �sze-
fowa³� - bez powodzenia - w kutnowskiej telewizji). W 2014 r. przegra³
wybory samorz¹dowe w Kutnie, w których wystartowa³ jako cz³onek
Ruchu Narodowego. Od 2015 r. zosta³ pos³em Kukiz 15, a nastêpnie rów-
nie¿ przedstawicielem Sejmu w Krajowej Radzie S¹downictwa. W 2016 r.
przesta³ reprezentowaæ partiê RN i wspó³tworzy³ krótko Stowarzyszenie
Endecja. Nawet zosta³ wiceprzewodnicz¹cym Komsji �ledczej ds. Amber
Gold. Na poczatku 2017 r. wstêpuje do Unii Polityki Realnej, gdzie
zosta³ nawet jej wiceprezesem. W 2019 r. wyst¹pi³ z tej partii i z listy
Kukiz 15 bezskutecznie kandydowa³ do Parlamentu Europejskiego.
31 lipca 2019 r. przeszed³ do Klubu Parlamentarnego PiS i w tym¿e roku
uzyska³ reelekcjê poselsk¹. Paradoksem jest, ¿e by³ on studentem obec-
nego ministra Przemys³awa Czarnka. Pocz¹tkiem jego do�æ szerokiej -
i przyznajmy w ró¿nych partiach - by³a wcze�niejsza dzia³alno�æ w Klubie
My�li Spo³eczno-Politycznej Vade Mecum KUL (wg �Gazety Wyborczej�:
�rodowiska radykalnie prawicowych studentów i ku�ni neondeckich kadr),
którego Tomasz Rzymkowski by³ prezesem w latach 2008-2010. Podobny
charakter ma Stowarzyszenie �Koliber�, którego cz³onkiem jest te¿ ten
kutnianin.
¯ona Ma³gorzata. Dzieci: Franciszek, Tymoteusz, Hubert.

� � �
Zamiast komentarza podajemy (za KCI i e-kutno) informacjê o sobotnim
prote�cie Nowej Lewicy przed biurem wiceministra Tomasza Rzymkow-
skiego w Kutnie przeciw: �Niszczeniu edukacji przez wprowadzenie na
urzêdy niekompetentnych partyjniaków pokroju Rzymkowskiego czy
Czarnka�. W trakcie tego �protest-songu� u¿yto wrêcz zwrotu: �To jest
wstyd dla Kutna�.

� � �
OS¥D�CIE PAÑSTWO SAMI!

KUTNOWSKI „METEOR”
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KAZIMIERZ PIETRZAK
Z teki grafika

Zimowy pejza¿.

Co pozostanie!?
Czas do wieczno�ci niewidzialnie pêdzi,
a Ziemia nasze ¿ycie noc¹ i dniem
wokó³ osi swej krêci
jak marno�ci¹ nad marno�ciami.

Kiedy wita Nowy Rok i ¿egna Stary,
to my i tych co z nim odeszli
i nam ofiarowali -
dobroæ serca, m¹dro�æ, piêkno dusz,
bo reszta to bêdzie proch ziemi i kurz.

Zas³u¿eni - non omnis moriar,
to geniusze, poeci narodów �wiata
i czêsto skromna duszyczka
co te¿ wysoko wzlata.
Dla nich o³tarze, pomniki, oprawne ksiêgi.

Ich duch odradza siê
i ci¹gle okr¹¿a nasz¹ Ziemiê,
a co pozostawili
miejmy w najwy¿szej ocenie.

Danuta Kustosik

Stanis³awê Teresê Jankowsk¹ zna³ praktycznie ka¿dy mieszkaniec
Miasta Ró¿ Kutna. By³a zas³u¿onym pracownikiem samorz¹dowej
administracji. Przez wiele lat pe³ni³a zaszczytn¹ funkcjê naczelnika
Biura Rady Miasta Kutna. W sprawy naszego miasta zawsze by³a
mocno zaanga¿owana. ̄ y³a jego histori¹ i wspó³czesno�ci¹. Teresa
- bo tak do niej siê zwracali�my - funkcjonowa³a spo³ecznie
w ró¿nych organizacjach i stowarzyszeniach pozarz¹dowych, m.in.
w TPZK, Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W m³odo�ci uprawia³a
czynnie sport. W �Kasprowiczu� by³a lekkoatletk¹ i koszykark¹,
a w Miejskim Klubie Sportowym �Kutno� - aktywnym cz³onkiem.
Bêdzie jej brakowa³o równie¿ w Klubie Wiedzy Uniwersalnej
�Dobrodziejówka�. Na zdjêciu pasowanie Teresy Stanis³awy na
Klubowicza. Pasjonowa³a j¹ ostatnio pi³ka no¿na, w której jej
ukochany wnuk Igor odnosi³ sukcesy.

Z ¿a³obnej karty

BYŁY AKTYWNE ŻYCIOWO

Gra¿yna Ka³êbasiak by³a wyró¿niaj¹c¹ siê osob¹ w Zespole
Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej. �wietnie �piewa³a i tañczy³a.
Po prostu talent. Z ZPiTZK odnosi³a sukcesy w kraju i poza jego
granicami. Do tej pory wspomina siê jej g³os, który w duecie
z Iwon¹ �nieæ (panieñskie nazwisko) stanowi³ mistrzostwo. Gra-
¿ynka równie¿ znakomicie interpretowa³a poezjê i prozê bior¹c
udzia³ (z laurami) w Ogólnopolskich Konkursach Literackich. Na
zdjêciu - w pierwszym rzêdzie, druga od lewej, a pierwsza z pra-
wej wspomniana Iwonka.      /J.M.P./

CZE�Æ ICH PAMIÊCI!

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Urodzi³ siê i wychowa³  w Kutnie. Z wykszta³cenia jest �lusarzem-
mechanikiem. Ju¿ w szkole podstawowej ujawni³y siê jego zdolno�ci
plastyczne i wra¿liwo�æ na sztukê. Jako dorastaj¹cy ch³opiec ulepi³
g³owê z gliny � ten fakt mo¿na uznaæ za pierwsze zmaganie siê z kszta³-
towaniem materii. W 1975 roku Andrzej Wojtczak po raz pierwszy
publicznie zaprezentowa³ swoje prace na wystawie pokonkursowej
w Muzeum w £êczycy. Wykonywane przez niego przedstawienia Chry-
stusa Frasobliwego, Madonn, Piety, a tak¿e �wiêtych, których twarze
wyra¿aj¹ smutek, ból, dostojeñstwo, powagê czy rado�æ � bardzo szybko
zosta³y zauwa¿one przez odbiorców. Nie ka¿dy bowiem potrafi tak
sugestywnie �o¿ywiæ� drewniane rze�by. Zwi¹za³ siê wówczas z grup¹
rze�biarzy skupionych przy Muzeum w £êczycy. Zacz¹³ uczestniczyæ
w konkursach. Bywa³ na wystawach oraz imprezach folklorystycznych,
których w tym okresie wiele odbywa³o siê na terenie naszego kraju. Pod
koniec lat 70-tych podj¹³ wspó³pracê z Cepeli¹. Wówczas niektóre jego
prace trafi³y do muzeów. W tym okresie zostaje laureatem wielu nagród
i wyró¿nieñ. Z koñcem lat 80-tych przysz³o zainteresowanie jego twór-
czo�ci¹ zza granicy i rze�by powêdrowa³y do galerii w Niemczech
(1992), Francji (1996), Szwajcarii, a pó�niej tak¿e do Santa Fe w Sta-
nach Zjednoczonych (1997, 1998). W latach 90-tych zacz¹³ otrzymy-
waæ zaproszenia do wykonania, tam¿e na miejscu, monumentalnych,
ponad dwumetrowej wysoko�ci rze�b plenerowych. Teraz zdobi¹ one
dziedziñce przy ko�cio³ach w Wittsted, Caciliengroden, Wilchelmschafen
i Archoln w Niemczech oraz Villefranche Sur Mer we Francji.
Twórczo�æ artysty uleg³a na przestrzeni lat istotnym przemianom.
Pocz¹tkowo wykonywa³ pojedyncze figurki o s³upowej, stylizowanej
formie, z p³ytko wyodrêbnionymi i schematycznie modelowanymi
elementami. Nastêpnym etapem by³o tworzenie z nich kompozycji. Two-
rz¹ce je wówczas postacie charakteryzowa³y siê masywn¹, bry³owat¹
sylwetk¹. Zasadnicze zmiany nast¹pi³y po 1985 roku i dotyczy³y tema-
tyki prac, ale przede wszystkim odnios³y siê do warstwy stylistycznej,
do sposobu opracowania rze�b. W tym czasie jego rze�by otrzyma³y
formê bardziej sp³aszczon¹ oraz wyd³u¿on¹ ku górze. Wprowadzone
zosta³y prze�wity, dziêki którym prace zyska³y po¿¹dan¹ lekko�æ. Rze�by
wykonane w ostatnim okresie odznaczaj¹ siê coraz wiêksz¹ delikatno-
�ci¹, tworz¹ wrêcz a¿urow¹ formê. W zasadniczy sposób zmieni³ siê
tak¿e sposób opracowania postaci. Przede wszystkim ich sylwetki
uleg³y wysmukleniu.

NAGRODA STAROSTY

Od wielu lat Andrzej Wojtczak rze�bi w drewnie lipowym, poniewa¿
jest �plastyczne� i najlepiej daje siê formowaæ. Obok omawianych kom-
pozycji rze�biarskich powstaj¹ te¿ p³askorze�by g³ównie w formie tryp-
tyku z ruchomymi, dwustronnie opracowanymi skrzyd³ami. Powsta³y
tutaj prace po�wiêcone najwa¿niejszym wydarzeniom z ¯ycia Matki
Bo¿ej, o tematyce bo¿onarodzeniowej oraz zwi¹zane z ¿yciem i dzia³al-
no�ci¹ Chrystusa. Najwa¿niejsze miejsce w twórczo�ci artysty zajmuje
tematyka sakralna, lecz nie odwo³uje siê tu do powszechnie znanych
wzorców ko�cielnej ikonografii i stosowanej tam¿e symboliki, a poszcze-
gólne fakty, motywy odczytuje po swojemu, proponuj¹c nowy typ, now¹
interpretacjê. Do niektórych tematów powraca co pewien czas, gdy przy
innych ju¿ w trakcie realizacji rodzi siê nowy pomys³ na kolejne roz-
wi¹zanie. Wówczas dla pamiêci szkicuje, i niecierpliwie czeka, a¿eby
siê z nim zmierzyæ  i my�lami jest ju¿ g³ównie przy nim. Tak powstaje
nieraz kilka wersji jakiego� tematu, a¿ do wyczerpania pomys³ów.
Pocz¹tkowo tematy do swoich prac czerpa³ z potocznej wiedzy religijnej
czy te¿ wykorzystywa³ zas³yszane opowie�ci. W latach 1984-1988
Andrzej Wojtczak  by³ aktywnym cz³onkiem �nielegalnej� NSZZ �Soli-
darno�æ� w Zak³adach Metalurgicznych w Kutnie. W maju 1984 roku
zosta³ aresztowany za  �kolporta¿ nielegalnych wydawnictw antypañ-
stwowych�. Po�ród uwiêzionych z nim dzia³aczy opozycji spotka³ osoby,
które systematycznie czyta³y Bibliê i czerpa³y z niej si³ê. Wówczas do
niej siêgn¹³, a ponadto zainteresowa³ siê publikacjami na temat ¿ywo-
tów �wiêtych, symboliki chrze�cijañskiej, a z czasem dotycz¹cych tak¿e
tradycji ludowych. Odt¹d tego typu materia³y sta³y siê g³ównym
�ród³em pomys³ów dla jego kompozycji. Zapragn¹³, a¿eby jego rze�by
s³u¿y³y nie tylko do ogl¹dania, lecz równie¿ sk³ania³y do medytacji,
¿eby mia³y walory poznawcze. Bogata wyobra�nia artysty w szczególnie
ciekawy i ró¿norodny sposób realizuje siê w szopkach.  Wykonywa³ je
od pocz¹tku swojej twórczo�ci i na ich przyk³adzie mo¿na zaobserwo-
waæ, jakimi drogami, w jakim kierunku ona pod¹¿a oraz na czym polega
dokonuj¹ce siê w niej zmiany . Wykonane za granic¹ monumentalne
figury przedstawiaj¹: czterech ewangelistów, �w. El¿bietê, Micha³a,
Rachel, Pasterza. Sam artysta wdziêczny jest Opatrzno�ci za to rze�-
biarstwo, któremu zawdziêcza lepsze, ciekawsze ¿ycie. Od kilku lat
próbuje tak¿e swoich si³ w malarstwie. Fascynacja Andrzeja Wojtczaka
sztuk¹ zaowocowa³a zami³owaniem do rze�by tak¿e jego córki, Magda-
leny � utalentowanej twórczyni ludowej.

Zwiastuny zimy
Za³o¿y³y drzewa �nie¿ne czapy,
obci¹¿one ga³êzie opu�ci³y nisko.
Zwierzakom w �niegu marzn¹ ³apy.
Na drogach bia³o i �lisko.

Styczeñ udowadnia, co mo¿e zima.
To nie tylko sanki i ba³wany.
Mróz calutk¹ dobê trzyma,
�wiat bia³ym puchem zasypany.

Ostatnie zimy Polaków rozpieszcza³y.
Sztucznie na�nie¿ano narciarskie stoki.
Dzieciaki na �nie¿ki nie wojowa³y.
Zapominali�my, jakie s¹ zimy uroki.

Trudno têgim mrozem siê cieszyæ,
ale przymrozki s¹ nawet zdrowe.
Na �liskiej jezdni nie da siê przyspieszyæ.
Warto jednak doceniæ dni zimowe.

Kazimierz Ci¹¿ela

Tu¿ przed �wiêtem Babci i Dziadka, w sobotê, a jeszcze bardziej w niedzielê,
na najwiêkszym stoku Kutna, tzw. �Kiercholu�, by³o �a¿ czarno�. Zaroi³o
sie od zdalnych i niezdalnych uczniów, którzy przybyli tutaj spragnieni
�nie¿nych, sankowych zjazdów. By³o te¿ wielu rodziców i opiekunów.
Nikt nie kontrolowa³ tego t³umu. Chocia¿ tym razem saneczkowicze obyli
siê bez maseczek (ale za to mieli co prawda, to prawda rêkawice we³niane,
a czê�æ - skórzane). Podobnie jak dzieciom, by³ej wicepremier nic siê nie
sta³o, mimo ¿e bez prawnych odleg³o�ci dzieciaki prze¿ywa³y wielk¹,
ZIMOW¥ FRAJDÊ.     /Wra¿enia czytelniczki spisa³ - a.s./

FRAJDA NA „KIERCHOLU”

19 stycznia 1945 r. oddzia³y Armii Czerwonej wyzwoli³y spod
hitlerowskiej okupacji £ód� i Kutno. Dokonano tego w ramach
operacji wi�lañsko-odrzañskiej, która rozpoczê³a siê 12 stycznia,
a zakoñczy³a 2 lutego 1945 r. Uczestniczy³y w niej wojska 1, 2, 3
Frontu Bia³oruskiego i 1 Frontu Ukraiñskiego. Dowodzili forma-
cjami wschodnimi: Iwan Koniew, Gieorgij ¯ukow, Wasilij Czujkow
i Stanis³aw Pop³awski. Si³y rosyjsko-polskie dysponowa³y:
2.000.000 ¿o³nierzy rosyjskich i polskich (niemieckie - 400 tysiêcy
¿o³nierzy), 36.000 dzia³ i mo�dzierzy (4.000), 6.460 czo³gów
i dzia³ pancernych (1.000), 9.712 samolotów (400). Straty: wojska
polskie 43.476 zabitych lub zaginionych (295.479 zabitych),
150.715 rannych i chorych (150 tys. pojmanych). Alianci zachodni,
maj¹c k³opoty z powstrzymaniem nacieraj¹cych wojsk niemiec-
kich w Ardenach, zwrócili siê do Rosjan o przyspieszenie tej
ofensywy (sic!). /a/

WYZWOLENIE CZY ZNIEWOLENIE!

Wielki Fina³ Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy zbli¿a siê wielkimi
krokami, a ju¿ teraz podzielimy siê z Wami ciekawymi informacjami na
temat Fina³u.

Ca³o�æ programu podzielili�my na kilka cykli: Akcja Edukacja, zaWO�-
Powani oraz Zrób sobie fina³. W pierwszym z nich pokazujemy, razem
z ratownikami z OSP D¹browszczak i OSP Wierzbie,  jak udzielaæ pierw-
szej pomocy. Z kolei w zaWO�Powanych opowiadamy o naszym sztabie
i o tym, za co kochamy Wielk¹ Orkiestrê �wi¹tecznej Pomocy. W ramach
Zrób sobie fina³ przygotowujemy siê do 31 stycznia. Ania, Magda i Gabrysia
pomog¹ Wam przygotowaæ siê na dzieñ Wielkiego Fina³u. Zobaczycie
jak wykonaæ serduszka origami, uszyæ poduszki czy upiec ciasteczka
� wszystko po to, ¿eby�cie mieli w domu swój w³asny Fina³!

Za nami trzy niezwykle energetyczne koncerty w wykonaniu zdolnych
m³odych wokalistów z Miasta Ró¿ i zespo³ów Xedom i POGO-DA. A ju¿
niebawem bêdziecie mogli zobaczyæ i pos³uchaæ STOPERSÓW.

Poza cyklami i koncertami przygotowali�my dla Was tak¿e studio online,
z którego opowiadamy o nadchodz¹cych wydarzeniach � tych w sieci i na
�wie¿ym powietrzu. W ramach 29. Fina³u odbêd¹ siê tak¿e zamkniête
imprezy towarzysz¹ce (na które obowi¹zuj¹ zapisy): DOGTREKKING
oraz III (nie) NOCNY BIEG Z WO�P KUTNOWSKA SZTAFETA SERC.

Na ¿ywo w dniu Fina³u (31 stycznia) prosto z naszego studia online trafi
do Waszych domów masa pozytywnej energii. A to za spraw¹ jedynego
w swoim rodzaju konferansjera o wielkim sercu � Krzysztofa £obodziñ-
skiego. Nie zabraknie ciekawych rozmów, relacji z pracy sztabu i imprez
towarzysz¹cych.

Wszystkie materia³y s¹ dostêpne na Facebooku � dlatego koniecznie
sprawd�cie nasz profil - WO�P SZTAB KUTNO! Tam te¿ dowiedzie siê,
jak mo¿ecie staæ siê czê�ci¹ Wielkiego Fina³u i wzi¹æ udzia³ w wyj¹tkowym
�wiate³ku do nieba!

B¹d�cie na bie¿¹co i grajcie z nami.

GRAJCIE Z 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

Instytut Statystyki Ko�cio³a Katolickiego wyda³ kolejny �Rocznik Staty-
styczny Ko�cio³a w Polsce�. St¹d wiemy, ¿e u nas dzia³aj¹ a¿ 13.382
parafie katolickie. W kraju pracuje  nieomal 25 tysiêcy ksiê¿y, a do zawodu
przyucza siê 1,7 tysiêcy kleryków. W 2019 r. udzielono 372,9 tysi¹ca
chrztów. W mszach uczestniczy³o 36,9% wiernych, a komuniê przyjê³o
16,7%. Czego wiêc brakuje w tej statystyce?! Chyba trzeba siê zgodziæ ze
�wi¹tecznym wydaniem tygodnika �Nie�, ¿e nia ma w nim m.in.: �Ile
Ko�ció³  (i jego jednostki) posiadaj¹ gruntów, nieruchomo�ci i udzia³ów
w spó³kach�. Jak te¿: �Ilu ksiê¿y zatrudnionych jest na pañstwowych
posadach�. Czy te¿: �Ile dotacji pañstwowych i samorz¹dowych przytu-
laj¹ poszczególne diecezje, parafie i zakony�.    Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Czytelniczy Hyde Park

BOMBA Z OPÓŹNIONYM
ZAPŁONEM!?

Czytelniczy Hyde Park

Katastrofa
W wojnie z pandemi¹ ponosimy sromotn¹ klêskê. W zesz³ym roku zmar³o
o ponad 70 tysiêcy wiêcej Polaków ni¿ zazwyczaj, a lekarze czêsto przy-
znawali siê do bezradno�ci.
W 2019 r. liczba pracowników Kancelarii Premiera wzros³a z 555 do 1300
(tylko Ministerstwo Finansów zatrudnia wiêcej ludzi), bud¿et  ze 150 do

prawie 300 mln z³.            Polityka nr  4, 20-26.01.2021 r.

Wirus Polski
Fundamentem w³adzy PiS nie jest 500+, ale zawi�æ i nienawi�æ plus. Bez
znalezienia na to szczepionki opozycja nie wygra nigdy.

Tomasz Lis, Wirus Polski, Newsweek, 11-17.01.2021 r.

Publiczne wsparcie podtrzymuje polsk¹ pi³kê
Przychody klubów pi³karskiej Ekstraklasy w 2019 r. ros³y w du¿ym stopniu
dziêki �rodkom z samorz¹dów i spó³ek Skarbu Pañstwa - wynika z raportu
�Rzeczpospolitej� i �Sportu�. Wsparcie gmin wynios³o prawie 82 mln z³
brutto, co prze³o¿y³o siê na niemal 65 mln z³ netto wykazanych w przy-
chodach. Ale do czê�ci klubów p³yn¹ te¿ pieni¹dze z pañstwowych spó³ek.
Z naszych szacunków wynika, ¿e ³¹czne wp³ywy z tego �ród³a przekroczy³y
30 mln z³. Oznacza to, ¿e kluby Ekstraklasy zosta³y wsparte ok. 100 mln
z³ netto ze �rodków publicznych.      Rzeczpospolita, 11 stycznia 2021 r.

Przychody z transmisji
Wp³ywy z praw telewizyjnych to najdynamiczniej rosn¹ca pozycja w bu-
d¿etach klubów Ekstraklasy. Z tego tytu³u wp³ynê³o do nich w 2019 roku
201,1 mln z³, czyli o 34,1 mln z³ wiêcej ni¿ rok wcze�niej.
Istotnym �ród³em gotówki wskazywanym w rachunku wyników jako
pozosta³e przychody operacyjne s¹ dla klubów transfery zawodników.
W omawianym okresie wynios³y 155,7 mln z³ i by³y o 60% wy¿sze ni¿ rok
wcze�niej.    Rzeczpospolita, Ekonomia i rynek, 11 stycznia 2021 r.
Do zawodów szczególnie po¿¹danych w czasie epidemii nale¿¹: inspek-
torzy i audytorzy BHP, specjali�ci i mened¿erowie e-commerce, magazy-
nierzy, logistycy i kurierzy, specjali�ci od nowych technologii i IT.
Wie¿owiec Varso Tower jest najwy¿szym budynkiem w Warszawie. Ma
ju¿ 230 m, a wraz z montowana iglic¹ osi¹gnie wysoko�æ 310 m i bêdzie
najwy¿szym budynkiem w Unii Europejskiej.
Fabryka samochodów w Tychach bêdzie od 2022 r. produkowa³a e-auta
w segmencie SUV-ów, wyposa¿one w napêd hybrydowy i elektryczny,
w tym nowe modele Jeepa, Fiata i Alfy Romeo. Inwestycja bêdzie kosz-
towa³a 2 mld euro.
W 2020 r. zmar³o w Polsce ponad 74 tys. osób. Wiêcej ni¿ rok wcze�niej
i najwiêcej od II wojny �wiatowej. Na koronawirusa oficjalnie zmar³o
29,1 tys. osób.
Ks. Thomas Doyle, USA: Papie¿ Polak by³ postrzegany jako despota
i cz³owiek o dwóch osobowo�ciach, aktor i konserwatysta.

�Wolna Sobota� magazyn �Gazety Wyborczej�
Prof. Marek Belka o Solidarnej Polsce Ziobry: Okaza³o siê, ¿e je�li chodzi
o dostêp do koryta, to jednak mo¿na byæ miêkiszonem.
Gen. Bogus³aw Pacek o zmianach prze³o¿onych: ¯o³nierze bardziej boj¹
siê takich zmian ni¿ ewentualnych przeciwników na polu bitwy.

Przegl¹d nr 3 (1097), 11-17.01.2021 r.
Prof. Jaros³aw Flis (UJ) i prof. Pawe³ Swianiewicz (UW) przebadali
ponad 1200 gmin, które otrzyma³y dotacje z Rz¹dowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. Okaza³o siê, ¿e 28% dotacji dosta³y gminy rz¹dzone
przez PiS, w których mieszka 9% ludno�ci Polski.
Polska by³a w minionym roku trzeci¹ w Europie preferowana lokalizacj¹
dla inwestycji zagranicznych, po Wielkiej Brytanii i Niemczech. Najwiêkszy
udzia³ ma w tym bran¿a elektromobilno�ci, odnawialnych �róde³ energii
i sektor IT.
Kolejne firmy zapowiedzia³y grupowe zwolnienia pracowników: PLL
LOT, Tesco, Carrefour, Polpharma, Rafako, PG Silesia, Opal w Gliwicach.
73 tys. ha upraw ekologicznych uby³o w Polsce w ostatnich latach.
Z takie produkcji zrezygnowa³o ponad 3,6 tys. rolników.
W roku finansowym 2020 Polska by³a drugim na �wiecie kupcem amery-
kañskiego uzbrojenia. Przed ZEA, Japoni¹ i Arabi¹ Saudyjsk¹.
Eksportujemy do USA sporo taniej pracy zdalnej - nasi informatycy, praw-
niczki i audytorki, ksiêgowi, specjali�ci od zarz¹dzania s¹ tañsi.
Prof. Wies³aw £ukaszewski, psycholog: Mamy politykê zmienn¹, koniunk-
turaln¹ i aspo³eczn¹, prowadzon¹ z perspektywy dora�nych korzy�ci w³adzy.

�Charaktery�
Micha³ Dole¿al o Kamilu Stochu: To najlepszy zawodnik w dziejach
skoków. Nikomu nie uda³o siê utrzymaæ takiego poziomu przez tyle lat.
Ludwik Dorn o opozycji: PiS siê trzyma tylko na politycznej s³abo�ci
opozycji.
Tomasz Krawczyk o kadrach PiS: £awka nie tyle nawet jest krótka, ile
w ogóle jej nie ma.             Przegl¹d nr 4 (1098), 19-24.01.2021 r.

Czy¿by pomy³ka!?
Fundusz Kompensacyjny nie wyp³aci pieniêdzy za zgon po szczepieniu
na koronawirusa. Internet, 20.I.2021 r.

Kto w Kutnie ostatnio nie by³, ten nie wie, ¿e w styczniu �Powiatowe
¯ycie Kutna� zaczê³o ju¿ 23 rok dzia³alno�ci. Kutnowski dwutygodnik
�na trwa³e� wpisa³ siê w publicystykê regionaln¹, staj¹c siê faktycznym
pismem czytelniczym. To swoisty - nawet w skali ogólnopolskiej - periodyk,
którego nastêpny numer bêdzie 545 wydaniem Naszej Gazety.
Kto w kutnie - ostatnio - nie by³, ten mo¿e nie wiedzieæ, ¿e i u nas w Kutnie
wydarzeniem miesi¹ca stycznia by³y: pandemiczna szczepionka (z niby
aferaln¹, kilkusetosobow¹ �czkawk¹�, ale co maj¹ s¹dziæ np. W³osi, któ-
rych w nieprawid³owej kolejno�ci zaszczepiono prawie 100.000 (!) osób)
i zimowy �nieg (wreszczcie dzieciaki mog³y skorzystaæ z sanek, itepe itede).
Jeszcze jest przed nami - prze³o¿ona na koñcówkê stycznia - Wielka
Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy Jerzego Owsiaka (której tradycyjnie,
dodatkowo od lat redakcja darmowo zamieszcza ca³ostronicowe og³osze-
nia). Zbli¿aj¹ siê równie¿ rozstrzygniêcia corocznych konkursów, w tym
i �Kutnowskiego Hitu 2020�. Ju¿ wiemy, ¿e w rozgrywce nie wezm¹ udzia³u
chocia¿by �bunkier� Placu Wolno�ci, czy te¿ �galeria� przy ul. ¯wirki
i Wigury. Nie wiem (i dowiem siê zapewne po g³osowaniu), czy jak dla
mnie jednym z typów do tego tytu³u bêdzie nowa �pere³ka� Ziemi Kut-
nowskiej - Dworek w Leszczynku. Chocia¿ nie darzê specjaln¹ sympati¹
nowej wójt gminy Kutno, której dzia³ania s¹ dla mnie antysamorz¹dowe
i najdelikatniej okre�laj¹c podporz¹dkowane li tylko lansowaniu swojej
osoby!? No i jeszcze ja - dziekujê przede wszystkim swoim czterem wnucz-
kom, ¿e pamiêtali o moich styczniowych �wiêtach - urodzinach i �wiêcie
Dziadka.   Wasz Andrzej Stelmaszewski

Tê decyzje przyjêto na wsi z zadowoleniem: �Po wielu latach zwraca siê
to - co zagrabiono!�. Chocia¿ i co naturalne u naszych rolników nie brak
utyskiwañ w rodzaju: �Dlaczego tylko æwieræ miliarda?�, czy te¿ �Dla-
czego maksymalnie tylko trzy inwestycje na gminê?�. Ale zaraz dodaj¹:
�Przecie¿ to dobry pocz¹tek�. W³odarzy gmin i nie tylko odsy³am do In-
ternetu, do strony http://www.gov.pl/web/mswia/wsparcie-gmin-popege-
rowskich. Kwoty od 50 tys. z³ do 5 mln z³. Jednak �rodki mo¿na przezna-
czyæ tylko na wydatki maj¹tkowe (od np. kanalizacji, dróg, placów za-
baw po remizy stra¿ackie). Masz babo placek! Natomiast rolnicy skupie-
ni wokó³ AgroUnii pytaj¹ premiera, ile pieniêdzy z Europejskiego Fun-
duszu Odbudowy trafi na polsk¹ wie� ... Polska dostaje z tego tytu³u a¿ 57
miliardów euro. Pytaj¹ te¿, czy premier np. wie, ¿e do wielu miejsc nie
dociera ju¿ nawet autobus!? Lider tego ruchu nie wyklucza, ¿e rolnicy
zdecyduj¹ siê na blokowanie dróg. Masz babo placek! �Blu�ni¹ jak dia-
bli� pracownicy Lasów Pañstwowych. Co prawda, to prawda, ¿e kutnow-
ski powiat ma lasów najmniej w Polsce, ¿e i u nas wyniki sprzeda¿ drew-
na s¹ pandemiczne. Tak przy okazji �Lasy� maj¹ a¿ 7,3 mln drewnosta-
nów. Sprzeda¿ stanowi ich 90% przychodów. Có¿ dodaæ, có¿ uj¹æ!? Chy-
ba to, ¿e wyniki roku 2020 s¹ najgorsze od piêciu lat!? Masz babo placek!
Równie¿ wielkie elektrownie nie korzystaj¹ z polskiej, drewnianej bio-
masy. Lepsza jest, bo tañsza, ta sprowadzana g³ównie z Bia³orusi. Co roku
przybywa z zagranicy 2,5 mln metrów sze�ciennych biomasy spalanych
w elektrowniach. Masz babo placek! ARiMR przyjmuje wnioski na dofi-
nansowanie inwestycji chroni¹cych przed ASF i powodziami. Wysoko�æ
pomocy przyznawanej na jedno gospodarstwo wynosi 100 tys. z³, refun-
dacji podlega 50% kosztów poniesionych na realizacjê inwestycji (60%
w przypadku m³odego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji
musi byæ wy¿szy ni¿ 15 tys. z³. Nabór dotycz¹cy bioasekuracji trwa do
koñca lutego. Masz babo placek!

Czytelniczy Hyde Park

Na koniec 2020 r. PiS liczy³o 45.399 cz³onków (wzrost o 3 tysi¹ce
w ci¹gu roku, dwa razy wiêcej ni¿ w 2015, gdy partia ta dochodzi³a do
w³adzy). PiS posiada 198 pos³ów (na 460), 44 senatorów (na 100),
24 europos³ów (na 52 polskich przedstawicieli) i 242 radnych wojewódz-
kich (na 552). To wystarcza + Jaros³aw Kaczyñski, ¿eby absolutnie mo¿na
by³o rz¹dziæ 37-milionowym krajem. Mniej znany jest fakt, ¿e �m³odzie-
¿ówk¹� PiS jest Forum M³odych PiS. Jej przewodnicz¹cymi byli: Maks
Kraczkowski, Adam Hofman, Marcin Mastalarek, Pawe³ Szefernaker
(w 2020 - Micha³ Moskal). PiS nie pope³ni³ b³êdu PO i w³a�nie z organi-
zacji m³odych (do 29 lat) �czerpie� zasoby kadrowe!? Gwoli formalno�ci
dodajmy, ¿e najwiêcej - oko³o 100 tysiêcy osób liczy PSL (PO ma 33.090;
SLD - 29.187 (2016 r.); Wiosna oko³o 5.000; Razem - 3.001; Konfederacja
- brak danych).      Jan Widz

POLITYCZNA POLSKA

Do tej pory Komisja Europejska zabezpieczy³a dawki od 8 firm farma-
ceutycznych: BIONTECH-PFIZER - do 600 mln dawek; CUREVAC - do
405 mln dawek; JOHNSON&JOHNSON - do 400 mln dawek; ASTRA-
ZENECA - do 400 mln dawek; SANOFI-GSK - do 300 mln dawek;
MODERNA - do 160 mln dawek; NOVAVAX - do 100 +100 mln dawek;
VALNEVA - do 30 + 30 mln dawek.         Dziennik £ódzki, 18.01.2021 r.

Weszli�my w trzeci¹ dekadê stycznia. Dalej walczymy z pandemi¹. Niestety,
toczy siê jeszcze jeden, tym razem bezsensowny bój. Rz¹dz¹cy dalej walcz¹
zaciekle z opozycj¹, a opozycja nie pozostaje d³u¿na i walczy z rz¹dz¹cymi.
W tej materii nic siê nie zmienia. Przyjêty Narodowy Program Szczepieñ
ulega ci¹g³ym korektom. Gmatwanina tych zmian i karko³omna pl¹tanina
ró¿nych decyzji wprowadza mêtlik w g³owach ludzi. Grupa 1 osób upraw-
nionych do szczepieñ na Covid-19 zmienia siê i jest ruchoma jak piasek
podczas pustynnej burzy. Poza obywatelami 60+ do grupy wchodz¹, co
jest zrozumia³e przewlekle chorzy na nowotwory, po przeszczepach i osoby
dializowane. Wchodz¹ równie¿ nauczyciele, co te¿ jest jasne. Gorzej jest
ze spo³eczn¹ akceptacj¹ wprowadzenia tzw. zawodów si³owych. Tutaj
kryteria s¹ zupe³nie niejasne. Dlaczego w grupie 1c znale�li siê prokura-
torzy, a nie ma pracowników samorz¹dowych bezpo�rednio obs³uguj¹cych
mieszkañców? Dlaczego s¹ policjanci, a nie ma stra¿ników miejskich?
W¹tpliwo�ci budzi równie¿ fakt wprowadzania ograniczeñ, które nie zawsze
s¹ uzasadnione. Na przyk³ad rodzi siê pytanie, dlaczego na stoku nie mo¿na
stworzyæ i wyegzekwowaæ warunków do korzystania przez narciarzy, ale
do woli mog¹ korzystaæ saneczkarze zarówno dzieci jak i starsi, bez zacho-
wania jakichkolwiek zasad przestrzegania dystansu spo³ecznego i w³a�ci-
wego stosowania maseczek. Nie ma prawie ¿adnej kontroli tego ba³aganu.
Jest wiele przyk³adów, ¿e niektóre ograniczenia s¹ fikcj¹ i ³atwo je obej�æ.
Polak potrafi, wiêc w niby zamkniêtych si³owniach trenuj¹ zawodnicy
nowo powsta³ego zwi¹zku przeci¹gania lin. Mamy równie¿ lodowisko
potraktowane jako magazyn, w którym sprzedaje siê kwiaty. £y¿wiarzy
traktuje siê jako klientów, którzy jad¹ i kupuj¹ kwiatek. By³a wicepre-
mier i pose³ Jadwiga Emilewicz, która g³osowa³a za zamkniêciem stoków,
bez ¿adnych zahamowañ jedzie z mê¿em i trójk¹ synów na stok narciarski.
Synowie dzielnie i ochoczo �migaj¹ na stoku bez licencji zawodniczych,
a pani pose³ Emilewicz twierdzi, ¿e maj¹ licencje i trenuj¹. Pycha i �ciema
pani pose³ jest smutnym faktem. Niestety, w³adza czasami siê deprawuje.
Styczeñ pokaza³ nam równie¿, jak odporny jest polski klimat na normaln¹
zimê. Wystarczy³o trochê mro�nych dni, a truj¹cy smog znów sta³ siê nasz¹
zmor¹. Problem istnieje od wielu lat. W³adza tolerowa³a smrodz¹ce piece
i kominy, a odnawialne �ród³a energii traktowa³a jako zagro¿enie dla pol-
skiego drogiego wêgla, który zalega na ha³dach, bo wêgiel z Rosji jest
znacznie tañszy. Nie by³o i dalej nie ma skutecznego systemu zachêt sk³a-
niaj¹cych do wymiany kopciuchów. Niestety, równie¿ wiele samorz¹dów
traktuje sprawê jak podrzucone kuku³cze jajko i ochronê �rodowiska trak-
tuje jako sprawê trzeciorzêdn¹. Od kilku lat wielokrotnie zwraca³em uwagê,
by prezydent i kutnowski samorz¹d podj¹³ odwa¿ne i skuteczne decyzje
chroni¹ce nasze �rodowisko. System zachêt, pomocy i egzekwowania
zakazów palenia �mieci jest niewystarczaj¹cy. Wystarczy w mro�ny dzieñ
udaæ siê na d³u¿szy spacer po Kutnie i powdychaæ przez maseczkê smród
wydobywaj¹cy siê z niektórych kominów. My�lê, ¿e kutnowskim decy-
dentom taki �ozdrowieñczy� spacer móg³by pomóc w podjêciu skutecz-
nych rozwi¹zañ. Wiele do ¿yczenia przedstawia równie¿ kiepska i dziurawa
jak durszlak kontrola ochrony zieleni i wycinki drzew. Tym tematem rów-
nie¿ warto powa¿nie siê zaj¹æ. Racjonalno�æ i sprawno�æ  jest potrzebna
wszystkim, a skuteczno�æ ka¿dej w³adzy jest mierzona zdolno�ci¹ do roz-
wi¹zywania problemów.       Krzysztof Wac³aw Dêbski

STYCZNIOWE KLIMATY

SKĄD SZCZEPIONKI DLA UE

Czy wiecie pañstwo, ¿e w ci¹gu dziesiêciu lat zatrudnienie w bankach
w Polsce spad³o a¿ o 30.000 osób!? Tylko w 2020 r. (do wrze�nia) liczba
etatów, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego,
zmniejszy³a siê do 151 tysiêcy (czyli o 7 tysiêcy).

Zwolnienia     Zwolnienia   Pobory
do 09.2020     ju¿ planowane   prezesów

        do 2022   za 2019
1. PKO BP 1400 795 tys. z³
2. PKO SA 1054
3. BNP Paribas Bank Polska 1100         800 2,3 mln z³
4. Santander Bank Polska 718         2000 2,1 mln z³
5. Bank Millenium 787
6. Alior Bank 337
¯artobliwie okre�laj¹c, finanse prezesów s¹ uzale¿nione od ... zwolnieñ
pracowników!? A mo¿e to i prawda!?     Jan Widz
P.S. Pos³u¿y³em siê danymi zawartymi w artykule �Niepewne jak w banku�
Grzegorza Mitrengi w �Nie� z 2021 r.

BANKOWI KREZUSI!?

Z wielkim ¿alem i g³êbokim smutkiem
przyjêli�my wiadomo�æ o niespodziewanej �mierci

�P.

Stanis³awy Teresy
Jankowskiej

wieloletniego pracownika samorz¹dowego
i dzia³acza spo³ecznego,

aktywnego cz³onka Stowarzyszenia Pokolenia.
Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia Rodzinie i Najbli¿szym

sk³ada:
Zarz¹d Stowarzyszenia Pokolenia w Kutnie

W�ród 210 nowych po³¹czeñ autobusowych w regionie ³ódzkim nast¹pi
równie¿ - na wniosek gminy Bedlno - zmiana przebiegu trasy Pi¹tek -
Wola Ka³kowa - £owicz na Kutno - Wola Ka³kowa - £owicz. Umo¿liwi
to lepszy dojazd mieszkañców gminy do Kutna.

KORZYSTNA ZMIANA

W Dzieñ Dziadka, kompletna �klapa� z zapisami na szczepienia 70+ prze-
ciw Covid-19. Wysiad³a infolinia; w Internecie trzeba by³o podaæ profil
zaufany, a bankowe telefony równiez milcza³y. Jak wraca³em do domu,
wo³a³y mnie kobiety, które przed punktem szczepieñ, w bloku tu¿ obok
mnie (czyli Barlickiego 2) próbowa³y dokonaæ zapisu. Nie mog³y tego
zrobiæ, gdy¿ limit 30 szczepieñ na tydzieñ by³ ju¿ wcze�niej wykorzystany
dla osób 80+ a¿ do 31 marca br. PRZEPRASZAM PANIE, ale nie chcia³em
�z³apaæ� od nich koronawirusa... W sumie w tym dniu zapisu nie dokona-
³em, z winy organizatorów tej akcji.

ZAPISY BEZ ... ZAPISÓW!
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¯YCIE KULTURALNE
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¯YCIE GOSPODARCZE

Miniony rok to przede wszystkim pandemia, zastój
w wielu bran¿ach, w tym i w inwestycjach, recesja
i walka o przetrwanie. Mimo tych wielu ograniczeñ,
w bran¿y budowlanej powstaj¹ nowe bloki, nowe
drogi, ale tak¿e gdzieniegdzie tworzy siê te¿ nowa
infrastruktura. Miêdzy kwietniem a pa�dziernikiem,
za spraw¹ Vesteru, powsta³ miêdzy innymi nowy biu-
rowiec dla jednej z zagranicznych firm w £êczycy.
Zaledwie w ci¹gu sze�ciu miesiêcy powsta³ od pod-
staw ca³kiem zgrabny budynek przeznaczony na cele
biurowe. To ju¿ pi¹ta nasza inwestycja w tym mie-
�cie, a pierwszym z nich by³ bank, który wybudo-
wali�my prawie 30 lat temu.
W dalszym ci¹gu realizujemy z powodzeniem obiekty
medyczne. Po udanej finalizacji Oddzia³u Kardiochi-
rurgii w szpitalu im. Biegañskiego w £odzi, konty-
nuujemy z powodzeniem przebudowê Oddzia³u
Chirurgii w Kole, obiekt o powierzchni u¿ytkowej
ok. 1000 m2. Powodzeniem zakoñczy³ siê te¿ dla nas
przetarg na kolejny biurowiec tym razem w Kutnie,
który podobnie jak w £êczycy, oddamy do u¿ytku
w drugiej po³owie roku.    Vester Team

JAK MINĄŁ 2020 ROK W VESTERZE?

Przedsiêbiorstwo Budownictwa Ogólnego

''VESTER''
Spó³ka z o.o. Spó³ka Komandytowa
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¯YCIE REKLAMOWE

KUTNO − MIEJSCA I LUDZIE
Karol Koszada, El¿bieta �wi¹tkowska, Bo¿ena Gajewska �Kutno
- miejsca i ludzie. Obrazy zachowane w pamiêci mieszkañców�,
Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, Kutno 2017

Postój doro¿ek przy pl. Marsz. J. Pi³sudskiego (foto Mieczys³aw Gontarek, ze zbiorów Barbary Gontarek-Kowalczyk). Uroczysto�æ otwarcia 4 klasowej Szko³y Realnej Polskiej Macierzy Szkolnej w Kutnie w dniu 2 wrze�nia 1907
roku (ze zbiorów Barbary Osieckiej).

Ruiny budynku z XIX wieku, dawnego zespo³u folwarcznego, prawdopodobnie browaru dominalnego, w parku
im. Romualda Traugutta (foto Zbigniew Popadiuch, ze zbiorów autora). Ruiny budynku z XIX w. w parku im. Romualda Traugutta (foto Marian Góreczny, ze zbiorów Jadwigi Górecznej).
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¯YCIE HISTORYCZNE

11

Kutno
Dziêki Wackowi i staro�cie kutnowskiemu p. Kazimierzowi Kuc-
nerowi otrzyma³em posadê w starostwie, jako kierownik referatu
karno-administracyjnego, który zorganizowa³em od nowa. Wyna-
grodzenie by³o skromne, ale zapewniaj¹ce egzystencjê. Mieszka-
li�my z Geni¹ i Jackiem w warunkach wielkiego niedostatku.
Sto³owali�my siê w starostwie, w sto³ówce dla urzêdników, miesz-
cz¹cej siê w suterynie. Jakie� ma�lanki, pierogi, kasze, wszystko
ja³owe. Jacek pewnego dnia zemdla³ nam przy obiedzie.
Waha³em siê jeszcze ujawniæ, jako adwokat z uwagi na niewyja-
�niony stosunek polskich bolszewików do starej inteligencji.
Wreszcie zdecydowa³em siê. Ju¿ po kilku miesi¹cach uzyska³em
wpis na listê adwokatów w £odzi. Nie mia³em ¿adnych dokumen-
tów, ani dyplomu, nawet matury, wszystko sp³onê³o w aktach
Uniwersytetu w Warszawie. Legitymowa³em siê przedwojennym,
urzêdowym spisem adwokatów w Warszawie. Otworzy³em kan-
celariê adwokack¹ w Kutnie. By³o to tak: nie mia³em ¿adnych
zasobów pieniê¿nych. Szczê�liwie, dyrektor PKO w Kutnie p. Go-
³ubkow, udzieli³ mi kredytu w wysoko�ci 15 tys. z³otych �na
urz¹dzenie kancelarii adwokackiej�. By³ to w³a�nie cel, który
zadeklarowa³em w swoim podaniu do PKO. Wydzia³ kwaterunkowy,
t³umacz¹c siê, ¿e wszystkie lokale mieszkalne by³y ju¿ zajête, przy-
dzieli³ mi przy ul. Sienkiewicza 6 sklep o dwóch wystawach
z pokojem. W tym drugim pokoju, do którego ze sklepu prowa-
dzi³y oszklone drzwi, czteroskrzyd³owe, urz¹dzi³em swój gabinet,
a sam sklep s³u¿y³, jako poczekalnia. Có¿ to by³a za rado�æ, kiedy
maj¹c ju¿ przydzia³ w kieszeni i klucze, poszed³em z Geni¹ obejrzeæ
to �biuro�, z którym takie wi¹zali�my nadzieje. Niezbêdne sprzêty
biurowe naby³em w urzêdzie likwidacyjnym, a wiêc krzes³a, fotele,
stó³, stolik pod maszynê, a miêdzy innymi mahoniowe biurko
- stó³ o trzech szufladach, nogi sto³u ³¹czone piêknym wi¹zaniem,
z g³adkimi br¹zami, poniemieckie, za bezcen.
W s¹dzie i notariacie mia³em ju¿ znajomych, wypada³o urz¹dziæ
przyjêcie na otwarcie kancelarii. Tu przysz³y mi z pomoc¹ nieoce-
nione siostry. Zajê³y siê ca³¹ stron¹ gospodarcz¹, zdoby³y nakrycia,
serwety, przygotowa³y wspania³e zak¹ski zimne i gor¹ce (korzy-
sta³y z kuchni s¹siadów). Przygotowa³em du¿o trunków, wódki
przyrz¹dzone na sposób warszawski, z zio³ami. By³o wino, owoce,
czarna kawa i herbata. Nastrój �wietny, mowy, toasty. Prócz mnie,
Geni i W³adków, byli: Wackowie, prezes s¹du Paradowski,
sêdziowie: Szymañski, Tomaszewski, notariusz Maksymilian
Walewski, adwokaci: Berg, Sakowicz, Ziembowski, dyrektor
Go³ubkow, dr Trzaskowscy, komornik �witkiewicz, razem 18 osób.
Lody obco�ci zosta³y skruszone, przyjêto mnie do grona prawników
kutnowskich.
Odt¹d po³o¿enie nasze z ka¿dym dniem ulega³o poprawie. By³em
szczê�liwy mog¹c kupiæ Geni jak¹� skromn¹ jesionkê, na watolinie
i dziecku najniezbêdniejsze rzeczy. Wkrótce uda³o mi siê zdobyæ
(kupiæ) w dzielnicy willowej mieszkanie, dwa pokoje z kuchni¹,
³azienk¹ i du¿ym balkonem na ogród, trzeci pokój by³ jeszcze
zajêty przez lokatora, ale po pó³ roku za odpowiednim wynagro-
dzeniem i on siê wyprowadzi³. Codziennie id¹c do s¹du i wracaj¹c
do domu, przechodzi³em celowo przez targ, gdzie handlarki, prze-
wa¿nie ¿ony kolejarzy, rozk³ada³y na ziemi rzeczy przywiezione
z Zachodu. Trafia³y siê dobre sztuki porcelany mi�nieñskiej,
a nawet dywanik wschodni czy sreberko, wszystko to znosi³em
do domu ku rado�ci Geni i mojej, ¿e mamy przecie¿ swój w³asny
k¹t, swój dom. Zawsze co� z tych nabytków dawa³em Jadzi,
zawsze o niej pamiêta³em.
Otrzyma³em wiadomo�æ z Warszawy od in¿. Truskolañskich,
s¹siadów Julków z ¯oliborza, ¿e mimo czê�ciowego zburzenia
domu, niektóre meble Julków ocala³y i s¹ do odebrania. Wynaj¹³em,
wiêc ciê¿arowy samochód i pojechali�my z Geni¹ na ¯oliborz,
mijaj¹c po drodze upiorne rumowiska pó³nocnej dzielnicy. Przy-
wie�li�my wtedy kredens, dwa fotele i cztery krzes³a, dwa ³ó¿ka
mahoniowe i dwie nocne szafki najautentyczniejsze Ludwik Filip,
stare biureczko. Ocala³y fortepian Julków, po babce Juli, sprzeda-
li�my p.p. Truskolañskim, bowiem mowy nie by³o, ¿eby go zmie-
�ciæ w naszym kutnowskim mieszkaniu. W ten sposób, jako tako
byli�my umeblowani i co najwa¿niejsze meblami z Warszawy.
Czu³em awersjê do mebli poniemieckich, do tych wszystkich neo-
renesansów i rze�b, nie zniós³bym ich obecno�ci w mieszkaniu.
Tote¿ z wielk¹ rado�ci¹ korzysta³em z ka¿dej okazji nabycia
mebli polskich, podworskich. Kupi³em z czasem od p. Jadwigi
Jarzmanowskiej z Niwek, kanapê, dwa fotele i dwa krzes³a jesio-
nowe inkrustowane palisandrem z epoki Ksiêstwa Warszawskiego.
Od p.p. Kiniorskich z Suchodêbia za po�rednictwem p. Skarbko-
wej - stó³ okr¹g³y, salonowy, du¿y z piêknie rze�bion¹ nog¹
w masywnym orzechu, oraz komódkê empirow¹, czeczotow¹,
przybran¹ hebanem. Od p.p. Skarzyñskich z £ani¹t (przez p.
Sochaczyñsk¹) sze�æ krzese³ i dwa fotele, rze�bione, palisandrowe,
Ludwik Filip, do jadalni. Na wszystkie te nabytki, bra³em na
pi�mie za�wiadczenia w³a�cicieli o ich pochodzeniu i legalnym
nabyciu. Robi³em to z ostro¿no�ci, aby siê nie spotkaæ w tych
niepewnych czasach z zarzutem, ¿e s¹ to meble poniemieckie

i jako takie stanowi¹ w³asno�æ Pañstwa Ludowego. Pó�niej od
jednego lekarza opuszczaj¹cego Kutno, kupi³em komodê, star¹,
polsk¹ z drzewa jod³owego czy �wierkowego o piêknym z³oci-
stym kolorze, przybran¹ sztabikami z gruszy, malowanej na czarno,
wczesny empir. Wreszcie zebra³em nieco starej porcelany. Mia-
³em, wiêc ju¿ dom i to bardzo przytulny o swojskim charakterze.
Genia swoj¹ rêk¹ i staraniem doda³a wnêtrzom ciep³a i tej pedan-
tycznej czysto�ci, która tak mile �wiadczy o obecno�ci pani domu.
Po roku zmieni³em lokal kancelarii, przenosz¹c siê na ulicê
Sienkiewicza 16, w pobli¿u s¹du, do parterowego mieszkania. Tak,
wiêc nasza trójka tj. Genia, ja i Jacek osiedli�my w Kutnie. W³ad-
kowie ostatecznie pozostali w Czêstochowie, gdzie W³adek otrzy-
ma³ posadê ksiêgowego w firmie prywatnej, prowadz¹c nadto
ksiêgowo�æ w dwóch innych przedsiêbiorstwach, to im dawa³o
podstawê egzystencji. Jasiek przysy³a³ matce paczki z Anglii do
osobistego u¿ytku i �handlowe� do sprzedania. Ja o Jadzi te¿
pamiêta³em. Mundkowie mieszkali w Józefowie ko³o B³onia, gdzie
jak wspomnia³em Mundek by³ dyrektorem cukrowni, z czasem
przenie�li siê do ¯ychlina, gdzie Mundek zosta³ naczelnym in¿y-
nierem w Fabryce Motorów Elektrycznych.
Co roku jednak, na �wiêta Wielkanocy i Bo¿ego Narodzenia, na
imieniny, W³adkowie, a czasami Mundkowie przyje¿d¿ali do nas,
do Kutna. Przychodzili Wackowie z synami. Genia i ja z rado�ci¹
go�cili�my nasze rodzeñstwo, widz¹c siê znów razem, czuli�my
siê pewniejsi, wzmocnieni w tych burzliwych czasach wiêzi¹
rodzinn¹. Kochali�my siê przecie¿ i do ca³kowitego szczê�cia
brakowa³o nam tylko naszych ch³opców. Szykowali�my z Geni¹
zawsze masê dobrych rzeczy, aby sobie wynagrodziæ okupacyjne
lata g³odowania i piwnicznej poniewierki. Jadzia przywozi³a
wyborne i wyszukane w smaku pierniki, przek³adane bakaliami
w czekoladzie oraz mazurki, wszystko w³asnej roboty. Zastawa
sto³u przypomina³a nam wszystkim Elektoraln¹. By³ wiêc i piêkny
obrus adamaszkowy i porcelana i srebra. Od Julka i Jasia przy-
chodzi³y listy z op³atkiem, którym dzielili�my siê z nabo¿nym
przejêciem. Obowi¹zkowo spe³niali�my toast, zwykle wznoszony
przez Jadziê �za ich szczê�liwy powrót� i �oby te �wiêta by³y ju¿
ostatnie w roz³¹ce�. �wiêta, �wiêta. Ciê¿kie by³y dla mnie chwile
po¿egnania z Jadzi¹. Odprowadza³em ich zawsze na stacjê i kiedy
poci¹g rusza³, straszny ¿al mnie ogarnia³, ¿e los nie pozwala nam
byæ razem, tak jak wtedy na Elektoralnej.
W czasie choroby W³adka i przy �mierci jego, na letnisku w Olsz-
tynie, pod Czêstochow¹ w roku 1949, by³em z Jadzi¹. Ogoli³em
W³adka i ubiera³em go, a po tym razem wie�li�my go samocho-
dem z Czêstochowy do Warszawy, spocz¹³ w naszym grobie
rodzinnym.
W jaki� czas pó�niej, na moje pro�by, Jadzia zamieszka³a razem
z nami w Kutnie. Cieszy³em siê, ¿e mogê siê ni¹ opiekowaæ. Ona
jednak, bêd¹c ca³e ¿ycie niezale¿na, nie mog³a siê pogodziæ z my�l¹
bezczynnego ¿ycia, pragnê³a pracowaæ, ¿eby mi ul¿yæ. Nie zgo-
dzi³em siê na to, bo nie chcia³em j¹ nara¿aæ na gorycz zale¿no�ci
s³u¿bowej i znoszenia chamstwa ró¿nych dyrektorów i kierowni-
ków. Wiêc razem z innymi paniami z Warszawy wyrabia³a ró¿ne
puderniczki, lalki i torby, które z bratanic¹ mê¿a Geni¹ Choda-
kowsk¹ z Katowic i p. Wer¹ Zieliñsk¹ z Warszawy, kole¿ank¹ Eli,
rozprzedawa³y bez wiêkszego zreszt¹ zysku. Biedactwo, chcia³a
mi pomóc, nie mog³a patrzeæ obojêtnie na moje wysi³ki, na codzienn¹
pracê Geni w domu. Umia³a szyæ, wiêc stale co� naprawia³a, prze-
rabia³a dla nas, ubranka dla Jacka itp. Stale powtarza³a: �jeszcze
nie jestem taka stara, ¿ebym nie mog³a zarobiæ�. Umia³a piêknie
naprawiaæ cieniutkimi drutami i we³n¹ moje stare wschodnie
dywany. Dzi� s¹ dla mnie tym cenniejsze, ¿e jej rêka doda³a im
piêkna. Szczê�liwie jednak, ani Jadzia, ani Genia nie posz³y
pracowaæ do ludzi, mimo ¿e w domu ciê¿ko trudzi³y siê, ale
oszczêdn¹ gospodark¹ przyczynia³y siê do podniesienia siê z po-
¿ogi wojennej.
Latem wyje¿d¿ali�my nad morze, dwukrotnie do £eby i dwukrotnie
do Oliwy, ka¿da z nich na zmianê po dwa tygodnie, a ja i Jacek
pe³ny miesi¹c.
Ustali³ siê zwyczaj, ¿e w Wielk¹ Sobotê przynosi³em Jadzi i Geni
bukieciki ¿ywych kwiatów. W tym czasie kwit³a ju¿ frezja, ulu-
biony, wiosenny kwiat Geni. Do koñca ¿ycia przestrzega³em, ¿eby
mia³a ten kwiatek na dzieñ Zmartwychwstania. (...)
Stefan Wojciech Talikowski, Kronika rodziny Talikowiczów-Tali-
kowskich [w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom XXIV, TPZK,
Kutno 2020

Czy wiecie, że ...
� W latach 1839-1841 aplikantem Kasy Ekonomicznej, a nastêpnie
pisarzem kancelarii miejskiej by³ Karol Namys³owski, ojciec
dyrygenta i za³o¿yciela s³ynnej Orkiestry W³o�ciañskiej - Karola
Franciszka Namys³owskiego.
� W 1850 r. w Królestwie Polskim dzia³a³o 35 fabryk cukru. Powiat
kutnowski by³ okre�lany �kolebk¹� cukrownictwa polskiego, gdy¿
posiada³ nastêpuj¹ce cukrownie: �Sieraków�, �Ostrowy�, �£aniêta�,
�Strzelce�, �Sójki�, �Maria�, �Tomczyn�, �Szubsk�, �¯ychlin�,
�Dobrzelin�.

(z Przedmowy Anny Marii Wrzesiñskiej, prezes Zarz¹du
Towarzystwa Mi³o�ników Historii ¯ychlina)

(...) Najstarszy zapis o istnieniu miasta ¯ychlin, zanotowany
w ksiêgach grodzkich ³êczyckich, pochodzi z 20 stycznia 1397
roku. Nie jest to jednak akt lokacji, a tylko informacja, ¿e miasto
ju¿ istnieje. Dokument lokacyjny nie zachowa³ siê do naszych
czasów.
Prawdopodobnie lokacja ¯ychlin jako miasta nast¹pi³a w czasach
Kazimierza Wielkiego, najprawdopodobniej w latach 1340-1348,
na pewno przed 1397 rokiem. Sta³o siê to zapewne jeszcze za ¿ycia
w³a�ciciela ¯ychlina Chwa³a, który pe³ni³ obowi¹zki sêdziego,
a pó�niej wojewody ³êczyckiego. Bêd¹c zaufanym króla móg³ uzy-
skaæ od niego przywilej na za³o¿enie miasta w swoich dobrach,
co znacznie podnosi³o ich znaczenie i pomaga³o rozwin¹æ handel,
bêd¹cy g³ównym �ród³em dochodu dla ¯ychlina, jako ¿e ten le¿a³
na skrzy¿owaniu wa¿nych szlaków handlowych.
Najwa¿niejszy szlak bieg³ z po³udnia na pó³noc od Kalisza i £ê-
czycy, ówczesnej kasztelanii przez Or³ów, ̄ ychlin, G¹bin do P³ocka,
siedziby ksi¹¿¹t mazowieckich. Drugi, biegn¹cy z zachodu na
wschód, prowadzi³ z Wielkopolski przez Kutno, ̄ ychlin, �leszyn,
£owicz do Warszawy. Nieco pó�niej rozwin¹³ siê kolejny szlak
komunikacyjny, ale ju¿ o znacznie mniejszym znaczeniu handlo-
wym, od ¯ychlina na wschód przez Osmolin, Kiernoziê do
Wyszogrodu i Sochaczewa. (...)
(...) Bardzo wa¿n¹ rolê w historii miasta pe³ni³a rodzina Pruszaków.
Przez prawie 100 lat Pruszakowie byli w³a�cicielami miasta.
W 1777 roku Tomasz Tadeusz Pruszak zakupi³ grunty w ¯ychlinie
i od tej pory w³a�cicielami miasta byli kolejno: Tomasz Tadeusz
Pruszak (1777-1808), Aleksander Pawe³ Pruszak (1808-1847),
Tomasz Aleksander Pruszak (1847-1856), Seweryna Pruszakowa
(1856-1864), Feliks Pruszak (1864-1866), który zmar³ bezpotomnie.
Dobra w ¯ychlinie po zmar³ym bracie Feliksie odkupi³a Jadwiga
Marianna Garczyñska, która skupi³a w rêkach ca³o�æ pozosta³ego
po Pruszakach maj¹tku.
Rodzina Pruszaków by³a bardzo zas³u¿ona dla ¯ychlina. Miasto
zawdziêcza im swoje najcenniejsze budowle: ko�ció³ parafialny
z dzwonnic¹ i ogrodzeniem, nieistniej¹ce ju¿ jatki, wiele kamienic,
cmentarz, pa³acyk i dworek w Budzyniu, które obecnie znajduj¹
siê w granicach administracyjnych miasta. Znajduj¹ siê one tak¿e
na terenie Gminy ̄ ychlin, jak chocia¿by pa³ac i ko�ció³ w �leszynie.

Monika Sylwestrowicz, Dziedzictwo Pruszaków,
Zeszyty historyczne. Tom IV, TMH¯, ¯ychlin 2017

DZIEDZICTWO PRUSZAKÓW

Czytelniczy Hyde Park

Do Powstania Styczniowego dosz³o po tzw. odwil¿y posewasto-
polskiej i manifestacjach patriotycznych. Tak¹ próbê podjêto
w Kutnie 11 kwietnia 1861 r., a ich organizatorem byli: zatrudniony
przy budowie kolei Leszek Wi�niewski i miejscowy malarz Edward
Adolf Go�cicki. Wówczas odbywa³y siê równie¿ nabo¿eñstwa
patriotyczne ksiê¿y: wikariusza Teofila �wiat³owskiego i ksiêdza
proboszcza parafii kanonika Franciszka Jab³oñskiego. Wreszcie
do Kutna - z Warszawy do Bydgoszczy - trafi³a trasa kolejowa
(dworzec kutnowski oddano w latach 1861-1862). Jeszcze w 1862 r.
utworzono administracjê �czerwonych�, w której pierwszym
naczelnikiem powiatu gostyniñskiego by³ Ignacy Kurkowski (tê
tajn¹ funkcjê obj¹³ po nim Józef ¯egliñski, in¿ynier i architekt
powiatowy, który by³ równie¿ naczelnikiem powstañczym miasta
Kutna). Po jego aresztowaniu funkcjê tê w naszym mie�cie najpraw-
dopodobniej pe³nili: architekt Herman Manitius, Artur Konopka
i Aleksander Toporski. Funkcjê naczelnika powiatu sprawowali:
Stanis³aw D¹bski - w³a�ciciel ziemski i Miko³aj Stanis³aw Epstein
(Epsztein) - syn warszawskiego bankiera, Aleksander Czarnomski
- w³a�ciciel maj¹tku £êki Ko�cielne, Józef Handelsman - lekarz
(i chyba Laurysiewicz - dyrektor Cukrowni Dobrzelin i Zienko-
wicz). Wed³ug planów z 1862 r. Kutno mia³o spe³niæ wa¿n¹ rolê
w rozpoczêciu powstania (poza £êczyc¹, Raw¹ Mazowieck¹
i Piotrkowem Trybunalskim).
W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. z Warszawy do Kutna przyje-
chali poci¹giem cz³onkowie Tymczasowego Rz¹du Narodowego:
Oskar Awejde, ksi¹dz Karol Mikoszewski, sekretarz Jan Maykowski
(w �obstawie� bracia Juliusz i Eugeniusz Kesslerowie) oraz Kajetan
Janowski (z ¿on¹). Natomiast 24 stycznia przyby³ do Kutna cz³onek
Komisji Wykonawczej W³adys³aw Dani³owski (wys³annik naczel-
nika Warszawy Stefana Bobrowskiego) i to w Kutnie zapad³a
decyzja wys³ania go nastêpnie do Pary¿a na rozmowy z dyktato-
rem Ludwikiem Mirus³awskim. Jednak w naszym mie�cie nie
dosz³o noc¹ z 25 na 26 stycznia do ataku na garnizon rosyjski.
Tak¿e nie uda³o siê zajêcie P³ocka. W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytu-
acj¹ 27 stycznia 1863 r. cz³onkowie Rz¹du Tymczasowego
pospiesznie opu�cili Kutno...    Jan Widz
(opracowano na podstawie danych z �Kutno poprzez wieki. Tom I�)
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czy-
telnicze opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów
Redakcji �P¯K�
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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
Odst¹piê podwójny plac na cmen-
tarzu - dobra lokalizacja. Tel. 607-
296-022
Sprzedam dom mo¿e byæ z ziemi¹
6,8 ha w D¹browicach. Tel. 518-
629-561
Sprzedam dom jednorodzinny
120 m2 wraz z ziemi¹ 1,8 ha przy
trasie A2 w miejscowo�ci Azory
k/Kutna. Tel. 782-757-931
Sprzedam nieruchomo�æ 0,68 ha
z budynkiem 145 m2. Tel. 721-608-267
Sprzedam dzia³ki budowlane
1100 m2 i 1123 m2 w Nowej Wsi
k/Kutna. Tel. 605-538-934
Sprzedam dzia³kê 240 m2 �Z³ota
Ró¿a� z domkiem Tel. 24 254-29-62
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1098 m2. Kutno Jesienna. Tel. 692-

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

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 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
Zamieniê mieszkanie 25 m2 (pokój
z kuchni¹, IV p., blok przy ul. Bar-
lickiego w Kutnie) na dwupokojowe.
Tel. 696-023-530
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 dom 180 m2, dzia³ka 600 m2,
wszystkie media. Tal. 667-132-664,
609-211-154
Sprzedam agregat uprawowy 2,3 m
oraz p³ug 4-skibowy. Tel. 727-609-
822

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

INTENSYWNE TRENINGI
KUTNOWSKICH LWÓW

Zawodnicy oraz zawodniczki kutnowskiej Stali nie pró¿nowali podczas
ferii zimowych. Wszystkie kategorie  wiekowe odbywa³y swoje treningi.

Dru¿yna kadetów, która od koñca 2020 prowadzona jest przez jednego
z najbardziej do�wiadczonych trenerów - Marcina Smakowskiego, tak¿e
odbywa³a swoje treningi. Bardzo du¿y nacisk k³adziony jest na wytrzy-
ma³o�æ fizyczn¹ zawodników aby nadchodz¹cy sezon by³ jak najbardziej
owocny dla dru¿yny. Nasi seniorzy oraz nasze seniorki równie¿ przygo-
towuj¹ siê do zbli¿aj¹cego siê sezonu. Dru¿yna seniorów, trenowana przez
Jakuba Wojtczaka oraz dru¿yna seniorek prowadzona przez Przemys³awa
Kubickiego, odbywa swoje treningi w salach sportowych kutnowskich
szkó³. Z niecierpliwo�ci¹ czekamy na wiosnê i na powrót na boiska base-
ballowe. Byæ mo¿e w tym roku zapadn¹ w mie�cie jakie� decyzje doty-
cz¹ce naszego � miejskiego boiska baseballowego, o które dopytuj¹ osoby,
które podpisa³y siê na z³o¿onej do Prezydenta Miasta petycji.

Piotr Jakubowski

Kategoria m³odzików, pod okiem trenera Jakuba Nadolskiego, bardzo
intensywnie trenowa³a narzuty, odbicia oraz taktykê gry w baseball. Ch³opcy
stawiali siê na treningu w pe³nym sk³adzie, co tylko pokazuje ich zaanga-
¿owanie i pasjê do trenowania baseballu.

By³ podpor¹ II ligowego beniaminka z Kutna. W zespole KS rozegra³ 10
spotkañ mistrzowskich. Zdoby³ 109 punktów. Zadebiutowa³ w czwartej
kolejce w meczu z liderem AZS UMCS Start Lublin, a ostatnie spotkanie
rozegra³ z UKS Trójka ¯yrardów. Ambitny, szybki i bardzo komunika-
tywny. Dziêkujemy mu za grê w kutnowskim teamie i zyczymy wszelkiej
pomy�lno�ci w zespole I ligowego WKK Wroc³aw!

Jan Grzeliñski - koszykarz

DZIĘKUJEMY

Nale¿y od�nie¿aæ samochody
Przypominamy o obowi¹zku w³a�ciwego od�nie¿enia samochodów przed
w³¹czeniem siê do ruchu. Chodzi o bezpieczeñstwo nasze jak i innych
uczestników ruchu drogowego. Wielu kierowców jedynie odgarnia �niegu
z szyb, zapominaj¹c o dachu, czy plandekach samochodów dostawczych.
Za takie zaniedbanie grozi mandat karny do 500 z³. W okresie zimowym
na drogach spotkaæ mo¿na pojazdy, których wygl¹d mo¿e wzbudzaæ
powa¿ne obawy. Problemem nie jest z³y stan techniczny, lecz zalegaj¹cy
na nich �nieg. Zgodnie z przepisami ustawy �Prawo o ruchu drogowym�
pojazd, który uczestniczy w ruchu musi byæ tak wyposa¿ony i utrzymany,
aby korzystanie z niego nie zagra¿a³o bezpieczeñstwu osób nim jad¹cych
lub innych uczestników ruchu oraz nie nara¿a³o kogokolwiek na szkodê.
Kierowca powinien mieæ zapewnione odpowiednie pole widzenia.
Od�nie¿one, oczyszczone z lodu i innych zabrudzeñ, musz¹ byæ szyby
w przednich drzwiach, szyba czo³owa, a tak¿e lusterka. Zabrudzone i ob-
lepione �niegiem nie mo¿e byæ tak¿e o�wietlenie zewnêtrzne pojazdu oraz
tablice rejestracyjne. �nieg zalegaj¹cy równie¿ na dachu samochodu,
pokrywie silnika, czy pokrywie baga¿nika stwarza realne zagro¿enie dla
innych kierowców. Mo¿e on spa�æ na szybê samochodu jad¹cego za nami
lub osun¹æ siê na nasz¹ szybê podczas hamowania. Kierowcy, którzy nie
stosuj¹ siê do przepisów musz¹ liczyæ z mandatem nawet do 500 z³.

Pomoc dla bezdomnych i samotnych
Du¿y spadek temperatury i bardzo zimne noce to warunki pogodowe
zagra¿aj¹ce ¿yciu ludzi. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie
apeluj¹ o zwracanie uwagi na osoby bezdomne oraz potrzebuj¹ce pomocy.
Czasami wystarczy jeden telefon, aby uratowaæ komu� ¿ycie. Wszystkie
zg³oszenia mo¿na kierowaæ pod alarmowy numer 112, b¹d� korzystaj¹c
z aplikacji Krajowej Mapy Zagro¿eñ Bezpieczeñstwa. Ka¿dego roku,
w naszym kraju odnotowywane s¹ przypadki �mierci osób bezdomnych
i samotnych. Ich przyczyn¹ jest najczê�ciej wyziêbienie organizmu zwi¹-
zane z niskimi temperaturami. Zwracamy siê do Pañstwa z pro�b¹ o prze-
kazywanie nam informacji o osobach bezdomnych, a tak¿e samotnych,
które wymagaj¹ pomocy. Nasze s³u¿by patrolowe zareaguj¹ na ka¿de
wezwanie. Policja wspó³pracuje z przedstawicielami pomocy spo³ecznej,
noclegowniami oraz Stra¿¹ Ochrony Kolei i Stra¿¹ Miejsk¹. W trakcie
patroli tak¿e z innymi s³u¿bami jak Stra¿ Ochrony Kolei i Stra¿ Miejska,
kontroluj¹ miejsca, gdzie mog¹ przebywaæ osoby bezdomne. Pustostany,
ogródki dzia³kowe czy tereny le�ne, to miejsca, gdzie funkcjonariusze
szukaj¹ osób wymagaj¹cych wsparcia. Osoby zagro¿one zamarzniêciem
odwo¿one s¹ do domów, schronisk, noclegowni, o�rodków pomocy spo-
³ecznej. W tym szczególnym czasie nawet drobne zaniechanie mo¿e
doprowadziæ do tragedii. Wypity alkohol sprawia, ¿e odczuwanie zimna
jest inne i osoby odurzone alkoholem pozostaj¹c zbyt d³ugo na zewn¹trz
mog¹ naraziæ siê na odmro¿enia. Przy�niêcie na przystanku autobuso-
wym, czy upadek w zaspê �nie¿n¹, mo¿e doprowadziæ do tragedii. Je¿eli
sami Pañstwo nie jeste�cie w stanie pomóc takim osobom, poinformujcie
s³u¿by.

W³amywacze zatrzymani
Trzech mê¿czyzn z powiatu kutnowskiego dokona³o kilku w³amañ na
terenie naszego powiatu. Zostali zatrzymani. Grozi im kara nawet do 10 lat
pozbawienia wolno�ci. Kro�niewiccy policjanci wnikliwie rozpracowywali
sprawê licznych w³amañ do niezamieszka³ych b¹d� bêd¹cych w trakcie
budowy domów jednorodzinnych oraz gara¿y. Z przeprowadzonej analizy
zgromadzonego materia³u wynika, i¿ w roku 2020 dochodzi³o do licznych
zdarzeñ zwi¹zanych z w³amaniami na terenie miasta i powiatu kutnow-
skiego. Ustalenia w³asne, a tak¿e ró¿norodne metody dzia³añ policyjnych
doprowadzi³y 13 stycznia 2021 r. do zatrzymania trzech sprawców kradzie¿y
z w³amaniem. Jak siê okaza³o s¹ to mieszkañcy powiatu kutnowskiego
w wieku 21, 22 i 27 lat. W toku dalszych czynno�ci policjanci ujawnili
i zabezpieczyli kilkana�cie ró¿nych przedmiotów najprawdopodobniej po-
chodz¹cych z kradzie¿y, w tym miêdzy innymi ci¹gnik do koszenia trawy,
narzêdzia, elektronarzêdzia, materia³y do prac budowlanych. Odzyskano
mienie warto�ci ponad 10 000 z³. Trzech sprawców us³ysza³o zarzuty kra-
dzie¿y z w³amaniem. Decyzj¹ s¹du zostali oni tymczasowo aresztowani
na okres trzech miesiêcy. W³amywaczom grozi kara do 10 lat wiêzienia.

Zarzut zabójstwa
37-latek podejrzany o zabójstwo swojej konkubiny zatrzymany na terenie
Wieliczki w woj. ma³opolskim. Cia³o 50-letniej kobiety zosta³o znalezione
w miejscu jej zamieszkania na terenie Kro�niewic. Decyzj¹ s¹du mê¿czyzna
najbli¿sze trzy miesi¹ce spêdzi w areszcie. Za zabójstwo grozi kara do¿y-
wotniego pozbawienia wolno�ci. 14 stycznia 2021 roku do dy¿urnego
kutnowskiej Komendy wp³ynê³o zg³oszenie o znalezieniu zw³ok w jednym
z mieszkañ na terenie Kro�niewic. Pod wskazany adres skierowano poli-
cjantów, którzy ujawnili cia³o kobiety. Zw³oki le¿a³y na pod³odze, na ciele
denatki znajdowa³y siê rany k³ute i ciête. Czynno�ci procesowe na miejscu
prowadzili policjanci z Komisariatu w Kro�niewicach wspólnie z mun-
durowymi z kutnowskiej Komendy pod nadzorem zastêpcy Prokuratora
Rejonowego w £êczycy. Szybka i sprawna analiza zgromadzonego w sprawie
materia³u pozwoli³a na wytypowanie podejrzewanego.  By³ to konkubent
denatki. Z ustaleñ mundurowych wynika³o, ¿e sprawca móg³ przebywaæ
na terenie województwa ma³opolskiego. Dy¿urny kutnowskiej Komendy
natychmiast podj¹³ wspó³pracê ze wszystkimi jednostkami Policji oraz
Stra¿y Granicznej celem zatrzymania wytypowanego mê¿czyzny. P³ynny
przep³yw informacji i mobilizacja s³u¿b doprowadzi³a do zatrzymania
15 stycznia 37-letniego mê¿czyzny na terenie Wieliczki przez funkcjona-
riuszy z Komisariatu Policji w Niepo³omicach. Mê¿czyznê zatrzymano
na jednym z parkingów. Jak siê okaza³o kierowa³ samochodem w stanie
nietrze�wo�ci. W chwili zatrzymania mia³ ponad promil alkoholu w orga-
nizmie. Zaanga¿owanie i pomoc policjantów z KPP w Wielczce, którzy
pzeprowadzili z zatrzymanym niezbêdne czynno�ci procesowe sprawi³a,
¿e jeszcze tego samego dnia mê¿czyznê przekonwojowano do Kutna.
Podejrzany us³ysza³ zarzut zabójstwa oraz kierowania pojazdem mecha-
nicznym w stanie nietrze�wo�ci. 16 stycznia 2021 roku s¹d na wniosek
Prokuratora Rejonowego w £êczycy zastosowa³ wobec mê¿czyzny trzy-
miesiêczny areszt. Przestêpstwo zabójstwa jest zagro¿one kar¹ do¿ywot-
niego pozbawienia wolno�ci.
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Micha³ Papiewski

1. Konkurs polega na wyborze najlepszego zawod-
nika, zespo³u i szkoleniowca Powiatu Kutnowskiego
w roku 2020.
2. Kandydatury dotycz¹ sportowców naszego powiatu
oraz innych regionów Polski pod warunkiem, ¿e
aktualnie reprezentuj¹ oni barwy �Kutna�.
3. Konkurs jest adresowany do osób indywidualnych
oraz klubów i stowarzyszeñ sportowych.
4. Ostatecznego wyboru, spo�ród kandydatów
i zespo³ów, dokona Kapitu³a Konkursu z³o¿ona
z dziennikarzy �P¯K� i go�ci honorowych.
5. Zg³oszenia nale¿y kierowaæ na adres:
�Powiatowe ¯ycie Kutna�, 99-300 Kutno, ul. Kró-
lewska 47, tel. (24) 355-10-00, fax (24) 355-10-02;
e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
6. Organizatorem Konkursu jest Redakcja �Powia-
towego ¯ycia Kutna�, a honorowymi patronami s¹:
przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego Marek
Ci¹pa³a i przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna
Mariusz Sikora.
7. Termin sk³adania propozycji na �Najlepszego spor-
towca, dru¿ynê i trenera Ziemi Kutnowskiej 2020
roku� oraz innych sugestii tematycznych - do 31
stycznia 2021 r.
8. Uroczyste wrêczenie okoliczno�ciowych pucharów,
dyplomów i symbolicznej �Kutnowskiej Ró¿y�
odbêdzie siê w marcu 2021 r. podczas Kutnowskiej
Gali Sportu w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca lub
w Redakcji �P¯K�.

UWAGA! UWAGA!
Regulamin konkursu
„Najlepszy sportowiec, drużyna,

trener Ziemi Kutnowskiej”

Koszykówka

�P. Edward Ksi¹¿ek by³ osob¹ nietuzinkow¹. Do wszystkiego
w ¿yciu dochodzi³ w³asn¹ prac¹. Odnosi³ sukcesy. Zmog³a go jed-
nak niezwyciê¿ona choroba, chocia¿ sam - po ukoñczeniu kursów
z bioenergoterapii - leczy³, rehabilitowa³ innych. Pozna³em go bli-
¿ej jako do�wiadczonego, sprawiedliwego oraz obiektywnego
samorz¹dowca. W Radzie Miasta Kutna funkcjonowa³ przez wiele
kadencji jako przewodnicz¹cy Komisji Mieszkaniowej. By³ uczu-
lony i wra¿liwy na spo³eczne problemy. Jak tylko móg³ pomaga³
ludziom! Sympatyk �Powiatowego ̄ ycia Kutna�, z którym utrzy-
mywa³ sta³¹ ³¹czno�æ i dzieli³ siê wydarzeniami. Pozostanie tak¿e
w pamiêci kutnowskich sportowców; zw³aszcza trenerów, kierow-
ników i zawodników pi³ki no¿nej. Pomaga³ - i to podkre�lam spo-
³ecznie - futbolistom MKS-u w odnowie biologicznej. W miarê
mo¿liwo�ci zdrowotnych bywa³ czêsto na ich meczach, treningach,
uczestniczy³ w akcjach charytatywnych. Zwi¹zany by³ emocjo-
nalnie i praktycznie z kutnowsk¹ kultur¹ fizyczn¹, zw³aszcza
z Miejskim O�rodkiem Sportu i Rekreacji. Organizowa³ Wêdkar-
skie Dni Dziecka. Dzia³a³ aktywnie te¿ w WO�P. Zawsze mo¿na
by³o na Edwarda liczyæ!

CZE�Æ TWOJEJ PAMIÊCI!

ŻEGNAJ EDZIU!

Mogalo Interaktywna Edukacja � Organizator I Mistrzostw Polski
Juniorów w Solvingu, czyli rozwi¹zywaniu zadañ szachowych,
przyzna³ Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie tytu³ �Szko³a na medal�
za wysok¹ frekwencjê, uzyskane przez  szachistów z Szóstki
wyniki i �w dowód uznania profesjonalizmu oraz zaanga¿owania
w rozwijanie talentów i zainteresowañ uczniów bior¹cych udzia³
w ogólnopolskich interaktywnych konkursach przedmiotowych�.
W I Mistrzostwach Polski Juniorów w Solvingu Szachowym wziê³o
udzia³ 717 uczniów z oko³o 160 szkó³, w tym � 80 z województwa
³ódzkiego. Na start zdecydowa³o siê 37 uczniów SP nr 6 w Kutnie.
Rozwi¹zywanie zadañ najlepiej posz³o Jakubowi Gabrysiowi
z klasy V b, który zdoby³ a¿ 73 punkty, zaj¹³ w swojej kategorii
I miejsce w województwie ³ódzkim i 16 w kraju oraz uzyska³ jako
nagrodê bezp³atny udzia³ w II Mistrzostwach Polski w Solvingu.
�wietnie spisa³ siê równie¿ jego kolega z klasy - Bernard Ciszek
63 punkty da³y mu 2 lokatê w województwie i 19 w Polsce.
W zawodach �wietnie wypad³ Kacper Szadkowski z klasy II b,
który otrzyma³ dyplom za osi¹gniêcie �dobre� � (70 pkt., 5 miejsce
w województwie, 37 w kraju), poniewa¿ znalaz³ siê zdecydowanie
w 25% najlepszych uczestników z klas I-II. W�ród drugoklasistów
wyró¿nili siê równie¿: Julia Stolarczyk (II a, 61 punktów, 9 miejsce
w województwie, 55 w kraju) i Szymon Matusiak (II a, 56 pkt.,
11 - woj., 70 � kraj). Ca³kiem nie�le posz³o te¿ Dawidowi Gabry-
siowi (47 pkt.) i Saidowi Fakhreddinowi. Gratulujemy odwagi
naszym pierwszoklasistom z klasy I b, którzy stanêli w szranki
z uczniami klas drugich. Tutaj b³ysn¹³ Kamil £aszewski, zdoby-
waj¹c a¿ 66 pkt., 6 m-ce w województwie i 45 w kraju, ale debiut
Kazika Barañskiego (46 pkt.) i Kingi Ga³ki równie¿ nale¿y uznaæ
za udany. Licznie obsadzona by³a kategoria uczniów klas trzecich.
Walka by³a wyrównana, a najlepiej siê spisali, zrobili du¿y progres
i kolejne miejsca na stopniach podium zajêli: Kacper Andrzejczak
(III b, 58 pkt., 5 w woj., 70 w kraju), Filip Urbañski (III a, 55 pkt.,
7 m-ce w woj., 76 w kraju) i Leon Tec³aw (53 pkt., 9 w £ódzkiem
i 83 w Polsce). Tu¿ za podium uplasowa³ siê Jakub Kowalczyk
z III a (50 pkt.) i nie�le sobie poradzi³ Krzysztof Nowalski z III b
(42 pkt.). Bardzo dobry poziom zaprezentowali uczniowie klasy
IV c, gdzie Mateusz Kozak z wynikiem 71 pkt. (2 miejsce w woj.
i 32 w kraju) wyprzedzi³ Kacpra Marciniaka (51 punktów) i Mi-
cha³a Duszê (50 pkt.). Klasy szóste, to El¿bieta Ciska (VI a, 65 pkt.,
5 m-ce w woj. i 41 w kraju) i jej kolega z  klasy � Bartosz Grabar-
czyk (47 pkt., 9 miejsce w województwie i 66 w kraju). W�ród
naszych siódmoklasistów triumfowa³ Oskar Filipczak (VII b, 64 pkt.,
3 lokata w woj. i  30 w kraju) przed Jakubem Gierañczykiem (rów-
nie¿ VII b, 53 pkt., 4 w woj. i 43 w kraju) i Miko³ajem Podogrockim
(VII c, 46 pkt., 5-ty w woj. i 50-ty w kraju). Nie�le te¿ dali radê:
Hubert Ciszek (VII d, 44 pkt.) i Jakub Krysiak (VII d, 40 pkt.).
Klasy ósme, gdzie poziom trudno�ci by³ najwy¿szy, reprezento-
wali wytrawni szachi�ci z klasy VIII b � Igor Filipczak (43 pkt.,
2 miejsce w woj. i 36 w kraju) oraz Katarzyna Wiklak (32 pkt.,
4 miejsce w woj. i 43 w skali kraju). Szkolnymi koordynatorami
zawodów byli Wies³aw Zwarycz i Martyna Mroczkowska.
Szko³a Podstawowa nr 6 w Kutnie od 2015 roku uczestniczy
w Ogólnopolskim Projekcie Polskiego Zwi¹zku Szachowego
�Edukacja przez Szachy w Szkole�. W bie¿¹cym roku szkolnym
lekcje szachowe objê³y wszystkich uczniów klas drugich i trzecich.
Z m³odszymi uczniami pracuje Dorota Kawka, realizuj¹c innowacjê
pedagogiczn¹ �W Szachowej Krainie�, a ze starszymi � Wies³aw
Zwarycz, kontynuuj¹c w nowej pracowni szachowo-freblowskiej
innowacjê �Królewska pasja - edukacja przez szachy�.

W wieku 63 lat zmar³ znany lekarz - chirurg Pawe³ Miko³ajczyk.
By³ równie¿ osob¹, z któr¹ liczono siê w sporcie ogólnopolskim.
Funkcjonowa³ w Zarz¹dach Miêdzyszkolnego Miejskiego Klubu
Sportowego �Kutno� i Miejskiego Klubu Sportowego �Kutno�.
Bêd¹c uczniem II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie by³ zawodni-
kiem koszykarskiej dru¿yny. Reprezentant Kutna i regionu ³ódz-
kiego oraz Polskiego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego. Jego córka
Magdalena by³a czo³ow¹ zawodniczk¹ MKS-u Kutno w ogólno-
polskiej II lidze oraz mistrzyni¹ Polski w minibaskecie, a syn Piotr
reprezentantem Polski w baseballu seniorów, kadetów oraz
br¹zowym medalist¹ mistrzostw Europy juniorów.

CZE�Æ PAMIÊCI DOKTORA PAW£A!

ODSZEDŁ DZIAŁACZ

Dzia³acze MKS-u Kutno - trzeci od lewej Pawe³ Miko³ajczyk.

SZKOŁA NA SZACHOWY MEDAL

16 kolejka mistrzostw  II ligi grupy B pozostanie w pamiêci zespo³u
z Miasta Ró¿ i jej kibiców na d³ugo. Dru¿yna symaptycznego i dobrze
znaj¹cego swoje basketowe rzemios³o Bart³omieja Szczepaniaka
rozegra³a spotkanie na wysokim poziomie. Ogladaj¹cy go nie mogli
ani przez minutê siê nudziæ. �wietne akcje, dramaturgia rzutowa
i podkoszowa, dynamika podañ i przechwytów da³y zadowalaj¹ce
wszystkich widowisko sportowe. A przecie¿ rywal kutnowskiego
teamu by³ du¿o wy¿ej notowany (KS - 11 pozycja, 17 pkt., 3 mecze
wygrane i 11 pora¿ek; �Trójka� - 7 lokata, 20 pkt., 7 meczów zwyciê-
skich i 6 przegranych). W ¯yrardowie nasi przegrali 79:90. Ju¿
pocz¹tek meczu wskazywa³, ¿e spotkanie w hali kutnowskiej SP nr 9
bêdzie atrakcyjne: 2:0 - Maciej Poznañski, 4:0 - Mateusz Æwirko-
Godycki, nastêpnie 9:6. Go�cie jedna wyrównali i objêli potem
prowadzenie. Pierwsza kwarta dla podopiecznych trenera Piotra
Sochackiego, druga równie¿. Ambicja, wola walki i pe³na determinacja
gospodarzy zwyciê¿y³a w trzeciej i czwartej kwarcie oraz w ca³ym
meczu. Prowadzenie zmienia³o siê 11 razy, a 14-krotnie by³ remis. KS
Kutno prowadzi³ przez 21,30 min., a �Trójka� w ci¹gu 13,40 min.
Najd³u¿ej w dru¿ynie Kutna grali: kpt. Mateusz Æwirko-Godycki
(32,13 min.), Jan Grzeliñski (31,21 min.), Mateusz Krawiec (28,29
min.). Ca³y zespó³ �Kutna� zas³uzy³ na s³owa uznania. Tak trzymac
dalej panowie!

DOBRY MECZ KS I ZWYCIĘSTWO

KS Kutno - UKS Trójka ¯yrardów 77:73
(w kwartach: 19:20, 18:19, 20:16, 20:18)

Kutno: �lebocki 0, Krawiec 5, Janczura 0, Grzeliñski 10, So³tysiak 0,
Poznañski 5, Æwirko-Godycki 25 (8 zbiórek), Stopierzyñski 9 (11 zbió-
rek), Podworski 12, Stachera 11.
Nastêpny mecz w Kutnie (31.01, godz. 15:30) z Akademi¹ Koszy-
kówki Legii Warszawa, a w miêdzyczasie spotkanie u lidera tabeli,
silnych rezerw ekstraligowego zespo³u z Lublina Pszczó³ki AZS
UMCS Start.

Krótko, krótko ...
KS Kutno - Orze³ Nieborów 5:0 (3:0)

Wszystkie gole, w meczu z dru¿yn¹ skierniewickiej okrêgówki,
zdobyli testowani zawodnicy. Mecz rozegrano w ¯ychlinie, a na-
stêpny sparing odbêdzie siê w Toruniu 30.01 z Pomorzaninem.

AZS UMCS Start Lublin - KS Kutno 100:41
(w kwartach: 20:18, 27:5, 28:16, 25:2)

Dla Kutna punktowali: Stopierzyñski 15, Krawiec 8, Æwirko-Go-
dycki 8, Poznañski 7, debiutant Robert Kowalski 2 oraz �lebocki 1.
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Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

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

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

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

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 544

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: B1-K4-B11-D9-C11  M1-K2-I9-A5
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

Przyroda i my
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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

Wydawca: FOR-PRESS 99-300 KUTNO, UL. KRÓLEWSKA 47.
Redakcja �P¯K�: 99-300 Kutno, ul. Królewska 47, tel. (0-24) 355-10-00, tel./fax
(0-24) 355-10-02. E-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl;   www.zyciekutna.pl
Redaktor naczelny dr Andrzej Stelmaszewski. Sekretarz redakcji - korekta
Jerzy Papiewski. Zespó³ redakcyjny: Andrzej Bieñkowski - dzia³ miejski; Artur
Andziak, Bogdan Podlasiak, Bogdan Pietrasiewicz, Krzysztof Stelmaszewski,
Kazimierz Ci¹¿ela, Krzysztof Wac³aw Dêbski, Kazimierz Pietrzak, Marian Ada-
musiak, Piotr Jakubowski - wspó³praca redakcyjna. Oddano do druku 25 stycznia
2021 r., godz. 8.30.
Druk: Polska Press Sp. z o.o. Drukarnia £ód�, ul. Skorupki 17/19. Nak³ad mini-
malny - 4.000 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz
zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, a tak¿e nie odpowiada za tre�æ
og³oszeñ i tekstów promocyjnych.

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

Tel. 609-107-203

Poziomo: A-1. Najpopularniejsza piosenka zespo³u Wilki
A-7. Oby niemarnotrawny B-9. Opal w pier�cionku C-1.
Tytu³ piosenki z repertuaru K. Krawczyka D-9. Litera znana,
osoba nie E-1. Krzy¿ówkowa papuga E-5. W¹¿ dusiciel
G-1. Pastwisko zebr I-1. G³ówny sk³adnik powietrza I-6.
Pospólstwo J-9. Do je¿d¿enia po lodzie K-1. Bo¿a krówka
L-9. Ptaki jak grzyby M-1. Radio z liter¹ M-5. Obok chwa³y
w tytule powie�ci Iwaszkiewicza.

Pionowo: 1-A. �... Warszawska� w tytule filmu historycz-
nego J. Hoffmana 1-I. Kawon 2-E. W�ród graczy rugby
3-A. Ruchoma przegroda na grobli 3-I. Rzadkie imiê mê-
skie 4-F. Delikatno�æ 5-A. Poeta polski i dramaturg (Adam)
5-J. Bóg mi³o�ci w mitologii greckiej 6-E. Wierzchnia szata
ksiêdza odprawiaj¹cego mszê 7-A. Generalny Wojska Pol-
skiego 7-I. Pani danielowa 9-A. Fiñski telefon komórkowy
9-I. Bagnisty, podmok³y teren 11-A. Beznoga larwa owa-
dów 11-I. Le�na malina 13-A. Ostatnia ¿ona W³. Jagie³³y
13-l. Dach �wiata (z Gangesem).    oprac. Jerzy Ka³u¿ka

W latach dziewiêædziesi¹tych XX w., jako turysta zarobkuj¹cy, je�dzi³em
do Wiednia. Tutaj w owym czasie ³atwiej by³o o pracê. Obecnie, po latach
- austriackie Eko wie�ci trafiaj¹ce do mego reporterskiego ucha, wzbu-
dzi³y refleksje skutkuj¹ce dzisiejszym artyku³em. Po przyje�dzie wybra-
³em siê na Kahlenberg, tj. Wzgórze, z którego król Jan Sobieski dowodzi³
husari¹ w ataku na wojska tureckie, oblegaj¹ce Wiedeñ. W owym czasie
zastêpy ciê¿ko zbrojnych huzarów stanowi³y si³ê potê¿nej lawiny, nie do
powstrzymania! To by³a moc; przed któr¹ wrogowie mogli tylko klêkaæ
i � prosiæ o zmi³owanie! Husarska szar¿a rozbi³a armiê tureck¹ w py³!!!
Po powrocie do miasta poszed³em na targ staroci, by poszukaæ pami¹tek
po królu Janie. Zapyta³em kolekcjonera czy ma jak¹? Przyniós³ plakietkê
i rzek³: �Z królem nie mam, lecz na tej: jest Graf Starhemberg dowódca
obrony miasta, obóz turecki, a w g³êbi królewskie wzgórze� - doda³.

ZACHODNI POWIEW

Podsumowuj¹c: W Polsce nie spotka³em przy ³apaniu ryb, by kogo� kon-
trolowano! W naszym lesie zwierzaczka nie widzia³em, a worków �mieci
zebra³oby siê oko³o 16 szt. Napisa³em sentencjê:

Las pe³en ¿ycia, zdrowy i czysty,
To by³by dobry znak. Fakt, sercu bliski!
Jeste�my we w³asnym kraju.

Eko, ech ty Eko�
Wolno�æ i swoboda zakotwiczy³a siê, tam i tu! Na Dunaju  przeprowadzana
jest renaturalizacja! Wis³a zatruta i zapomniana tonie w nieczysto�ciach! I co?

Obserwator przyrody i wêdrowiec � Bogdan Pietrasiewicz

Przyjecha³a ma³¿onka z córk¹, wówczas studentk¹ medycyny. Zwiedzali�my
miasto. Byli�my równie¿ nad �Piêknym, modrym Dunajem�. Chodzili�my
do pobliskiego parku, w którym znajdowa³o siê jeziorko. Charakterystyczne,
¿e spacerowicze nie odci¹gali swych piesków za uszy jak u nas, gdy one
rwa³y siê do przechodz¹cych obok czworonogów, lecz przystawali i roz-
mawiali, a pupile hasa³y razem.
Sprz¹ta³em równie¿ rosn¹cy kilka kilometrów od miasta las. Pojechali�my
tam rano z le�niczym. Powita³a nas zdrowa, soczysta zieleñ drzew, a �mieci �
jak na lekarstwo. Przez dniówkê nape³nili�my odpadkami 6 szt. worków.
W czasie pracy dostrzeg³em wiele wszelakich stworzeñ, wiêc zapyta³em
kierownika: Czy w ka¿dym lesie jest tyle zwierz¹t co tutaj? Odpowie-
dzia³: �W Austrii, tak�!
Wracaj¹c zatrzymali�my siê przy czystej rzece, w której p³ywa³y okaza³e
ryby. Wiele z nich wynurza³o siê i p³etw¹ grzbietow¹ pru³y wodn¹ toñ
niczym Nautilus kapitana Nemo. Koledzy nabrali ochoty, by na nie zapo-
lowaæ. Jeden mnie szturchn¹³: �Zapytaj, czy mo¿emy je ³apaæ�? Zapyta-
³em. Kierowca wyra�nie zdrefi³ i krzykn¹³: �Nie wolno! Zaraz przyjad¹
policjanci!�. Doda³ gazu i odjechali�my. Ni¿ej � znaczek chronionej przyrody.

Po jakim� czasie pracowa³em przy remoncie restauracji, której w³a�cicielami
by³o dwoje sympatycznych Chiñczyków. W czasie obiadu czêsto opo-
wiadano o przyrodzie �Pañstwa �rodka�. Gdy zrobili�my swoje, zap³acono
nam i postawiono drinki. Na pami¹tkê od szefowej, urodziwej kobiety
z manierami, mieszkanki �Zakazanego Miasta� otrzyma³em bilecik �¯yj
w harmonii z Natur¹� oraz pos¹¿ek � �Dziewczyna z kwiatem lotosu�.

Przed wojn¹ ukoñczy³ trzy oddzia³y w Szkole Powszechnej w Gra-
bowie. Wojna przerwa³a jego naukê. Aby pomóc rodzicom anga¿o-
wa³ siê do prac dorywczych. Do 1942 roku pas³ krowê urzêdników
w Dobrzelinie. 23 wrze�nia 1942 roku musia³ zg³osiæ siê do Arbeit-
samtu w ¯ychlinie jako Polak zdolny do pracy. Mia³ wtedy 13 lat.
Zosta³ skierowany do pracy w gospodarstwie rolnym przy cukrowni
w Dobrzelinie. M³odego wieku musia³ wykonywaæ prace mêskie,
wymagaj¹ce du¿ego wysi³ku fizycznego. Najczê�ciej wozi³ wózkiem
zaprzê¿onym w dwa os³y wêgiel z placu sprzed cukrowni do stacji
kolejki w¹skotorowej. Musia³ sam ten wêgiel za³adowaæ na wózek
i roz³adowaæ, norma by³a: trzy wózki do obiadu i dwa wózki po obie-
dzie. W cukrowni pracowa³ 16 miesiêcy, tj. rok i cztery miesi¹ce.
Nastêpnie 1 lutego 1944 roku, decyzj¹ Arbeitsamtu, wraz z kilku-
dziesiêcioma osobami z ¯ychlina, a potem z wiêkszym transportem
z Kutna zosta³ wywieziony do pracy w g³¹b Warthegau, do Poznania.
Tam zosta³ skierowany do fabryki AFA, w której by³y produkowane
ró¿nego rodzaju akumulatory do ³odzi podwodnych, do samolotów
i samochodów, wszystko dla wojska. Fabryka by³a usytuowana obok
dawnych zak³adów Cegielskiego na Wildzie, gdzie by³a produkowana
broñ. Prze¿y³ tam w kwietniu 1944 roku straszliwy nalot dywanowy
na Poznañ, w którym zginê³o wiele osób. Pracowa³ w AFA do 15
maja 1944 roku. Jak to ch³opak m³ody, niedo�wiadczony, têskni³ za
matk¹. Prosi³ majstra, aby mu da³ przepustkê na niedzielê, ale nie
otrzyma³, postawi³ wiêc  pojechaæ na w³asn¹ rêkê. Niemcy szybko
siê zorientowali, ¿e Jerzy Werwiñski nie zg³osi³ siê do pracy i uru-
chomili po�cig za nim. Jego wyjazd, traktowany jako ucieczka, zosta³
wykryty podczas podró¿y: na odcinku Ko³o � K³odawa by³a kontrola,
a on mia³ bilet, ale nie mia³ przepustki. Zosta³ aresztowany, pobity
i mia³ byæ odwieziony do Kutna na gestapo. Jednak uda³o mu siê
uciec w trakcie jazdy. Dotar³ pieszo do Dobrzelina, jednak Niemcy
szybko go odnale�li. Pobili matkê, wiêc musia³ siê ujawniæ. Zosta³
odwieziony na gestapo do Kutna. Tam zosta³ ponownie pobity i prze-
trzymywany przez 10 dni, a potem wywieziony do straszliwego
wiêzienia w Radogoszczu ko³o £odzi. �Tam chodz¹ ¿ywe trupy�
� takie by³o pierwsze wra¿enie. �By³o bicie, g³ód i zimno, a nad wiê�-
niami znêcano siê fizycznie � ¿abki, czo³ganie, marsze� Na szczê�cie
przesiedzia³em tam tylko trzy miesi¹ce, bo nas w sierpniu wyczytali
dziesiêciu z tej sali i z innymi wsadzili do samochodów i wywie�li
z tego piek³a na Sikawê.� By³ tam niemiecki obóz pracy. Pan Jerzy
mia³ tam numer 1714. �Na Sikawie budzili�my siê o 4 rano i ca³e
dnie przebywali�my na powietrzu, na du¿ym podwórzu skakali�my
¿abki, czo³gali�my siê, chodzili�my, nie jak w wiêzieniu, tylko jak
w wojsku. Byli tacy, którzy policzyli, ile dziennie chodzili�my do
obiadu, to by³o kilkadziesi¹t kilometrów, a jak nas potrzebowali do
pracy, to po prostu brali. Te¿ kiedy� by³em wziêty do pracy, kopali-
�my bunkry na terenie po getcie ¿ydowskim w £odzi, czterdziestu
nas jecha³o, gestapowiec z nami, a na miejscu pilnowa³ nas Wermacht.
30 pa�dziernika 1944 roku zabrano go wraz z 200 innymi wiê�niami
do hali na Kaliskiej, stamt¹d Niemcy wywozili wiê�niów do pracy na
okopy. Trafi³ do wsi Parski, miêdzy £êczyc¹ a Poddêbicami. Tam
wiê�niowie  pracowali przy kopaniu rowów i bunkrów. Warunki by³y
tragiczne: spali w stodole siedz¹c, nie myli siê ponad miesi¹c, nie
mieli ciep³ego ubrania ani butów. Pod koniec listopada, wraz z koleg¹
z ̄ ychlina Ignacym �niecikowskim postanowili uciec. Ruszyli o szó-
stej rano, szli 12 godzin bez przerwy, boso. Pó�niej pan Jerzy ukry-
wa³ siê w domu, gdy¿ w s¹siedztwie mieszka³ folksdojcz i móg³ go
zadenuncjowaæ. Ukrywa³ siê 6 tygodni, do wyzwolenia. Po wojnie
Jerzy Werwiñski wróci³ do nauki, ale skoñczy³ tylko siedem klas.
By³a to nauka przyspieszona, dwie klasy w jeden rok. By³ najstar-
szym z rodzeñstwa, chcia³ pomóc rodzicom, wiêc poszed³ do pracy
w Zak³adach im. Wilhelma Piecka, pó�niejszych Zak³adach EMIT.
Nie mia³ wykszta³cenia, by³ zatrudniony jako pracownik fizyczny.
Tam pracowa³ do czasu pój�cia do wojska, po którym zosta³ skiero-
wany przymusowo do pracy w milicji, z której zrezygnowa³ po
odwil¿y, w listopadzie 1956 roku i wróci³ do pracy w Zak³adach
�EMIT�, gdzie przepracowa³ 30 lat. O¿eni³ siê, ma trzy córki, docze-
ka³ siedmiorga wnucz¹t i dwunastki prawnucz¹t.
Mimo tak straszliwych do�wiadczeñ Jerzy Werwiñski jest cz³owie-
kiem bardzo pogodnym, otwartym i ¿yczliwym ludziom. Dzia³a
aktywnie w klubie emerytów, a przede wszystkim w Towarzystwie
Mi³o�ników Historii ¯ychlina.

Prezes Towarzystwa Mi³o�ników Historii ¯ychlina
Anna Maria Wrzesiñska

Osobowo�ci grodu nad S³udwi¹

JERZY WERWIŃSKI – NASZA CHLUBA
Jednym z seniorów Towarzystwa Mi³o�ników Historii ¯ychlina jest
Jerzy Werwiñski, prawdopodobnie ostatni z ¿yj¹cych wiê�niów strasz-
liwego Wiêzienia Policyjnego w Radogoszczu ko³o £odzi. Jerzy
Werwiñski urodzi³ siê 23 stycznia 1929 roku w Dobrzelinie, w wie-
lodzietnej rodzinie. By³ najstarszym dzieckiem piekarza Jana i Anny
Werwiñskich. Mia³ sze�cioro rodzeñstwa � trzech braci: Andrzeja,
Stanis³awa, Wies³awa i trzy siostry: Barbarê, Jadwigê i Zenobiê.
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gólnie za dobrodziejów naszego remontu i wszystkich zmar³ych
spoczywaj¹cych na rawskim cmentarzu. W homilii ks. proboszcz
przypomnia³ historie rawskich nekropolii, a nawi¹zuj¹c do czytañ
mszalnych podkre�li³, ¿e naszym powo³aniem jest ¯ycie. Drog¹
do tego jest podjêcie Bo¿ego s³owa. Po mszy �w. na cmentarzu,
pomimo panuj¹cego mrozu, odby³a siê uroczysto�æ po�wiêcenia
nowej dzia³ki.Wziêli w niej udzia³ ksiê¿a, siostry nazaretanki,
przedstawiciele Rad Parafialnych oraz grupa wiernych.Ksi¹dz
Dziekan dziêkuj¹c wszystkim za udzia³ podkre�li³, ¿e t¹ uroczy-
sto�ci¹ wpisujemy siê w historiê naszego parafialnego cmentarza.

W historiê Rawy Mazowieckiej wpisa³y siê ró¿ne cmentarze: cmen-
tarz przy ko�ciele pw. �w. Piotra i Paw³a (w krypcie z³o¿ono cia³o
ksiêcia mazowieckiego, Siemowita V. Szcz¹tki ksiêcia, po po¿arze
ko�cio³a �w. Piotra i Paw³a w roku 1765, przeniesione zosta³y do
�wi¹tyni, która znajdowa³a siê pod opiek¹ augustianów); cmen-
tarz przy ko�ciele pw. �w Ducha (powsta³ XIV w.); cmentarz przy
obecnym ko�ciele Ojców Pasjonistów � (byli tam wcze�niej
augustianie). W chwili obecnej na terenie by³ego cmentarza przy-
ko�cielnego znajduje siê ogród przyklasztorny; cmentarz przy
ko�ciele pw. �w. Stanis³awa W 1525 roku burmistrz rawski Marcin
Znosko z ¿on¹ Ann¹ ufundowali na przedmie�ciu Boguskim przy
trakcie piotrkowskim ko�ció³ pw. �wiêtego Stanis³awa (do roku
1824, kiedy to rozebrano ko�ció³ i wybudowano tam osadê rze-
mie�lnicz¹); krypty przy naszym obecnym ko�ciele parafialnym
(dawniej Ojców Jezuitów); obecny cmentarz powsta³ w 1824 roku
na skutek przebudowy miasta i nowych przepisów powsta³a wie-
lowyznaniowa nekropolia poza miastem na gruntach darowanych
przez wiernych; cmentarz ¿ydowski za osiedlem Zamkowa Wola.
Kirkut po hebrajsku bet chajim (Dom ¿ycia). W 2005 r. otwarto
now¹ czê�æ cmentarza na dzia³ce przy ul. Przemys³owej. W 2010
powsta³ Dom Pogrzebowy wraz z kaplic¹ cmentarn¹ pw. �w.
Józefa. Jest on w³asno�ci¹ parafii, ale wydzier¿awiony firmie
Pañstwa Grzegorzewskich.

POŚWIĘCONO CMENTARZ
Po kilku miesi¹cach przygotowañ zosta³ w Rawie Mazowieckiej
po�wiêcony przez ks. proboszcza Bogumi³a Karpa nowy teren na
potrzeby cmentarza parafialnego. Pierwsza czê�æ uroczysto�ci
mia³a miejsce w ko�ciele pw. Niepokalanego Poczêcia NMP, gdzie
o 13:00 odprawiona zosta³a msza �w. w intencji parafian a szcze-

Drewniany ko�ció³ek w Grochowie jest najstarsz¹ drewnian¹
budowl¹ w powiecie kutnowskim, co potwierdza data wyryta na
belce têczowej wewn¹trz budowli -1681.
Parafia �w. Tomasza Aposto³a zosta³a erygowana ju¿ ok. 1410 r.
Pierwszy wybudowany w tym miejscu ko�ció³ nie zachowa³ siê,
ale jego istnienie potwierdzaj¹ �ród³a pisane z koñca XIV w.
Zosta³ on najprawdopodobniej ufundowany przez ród Ogoñczy-
ków, do którego okoliczne ziemie nale¿a³y w �redniowieczu. Oni
równie¿ wytyczyli cmentarz, na którym chowano okolicznych
mieszkañców. Modrzewiowy ko�ció³ zosta³ zniszczony podczas
potopu szwedzkiego. Nowy ko�ció³, zachowany do dzi�, wybu-
dowano w 1681 r. Za fundatora �wi¹tyni uwa¿a siê Stanis³awa
Ró¿yckiego - stolnika ³êczyckiego, sekretarza królewskiego, elek-
tora Micha³a Korybuta Wi�niowieckiego i Jana III Sobieskiego
z województwa ³êczyckiego. W XIX w. stan budynku wymaga³
porz¹dnej konserwacji i remontu. Ówcze�ni proboszczowie pla-
nowali rozebraæ �wi¹tyniê i wybudowaæ na jej miejsce kolejn¹,
zebrali ju¿ nawet odpowiedni budulec. Jednak w³adze carskie nie
wyda³y zezwolenia na budowê. Wzniesiono za to cztery kapliczki
wokó³ ko�cio³a, organistówkê i budynek gospodarczy.
Ko�ció³ jest budowl¹ trójnawow¹ o konstrukcji zrêbowej zbudo-
wan¹ z drewna modrzewiowego, bazylikow¹ z niewielkim tran-
septemo ramionach zamkniêtych prostok¹tnie, orientowan¹.
Prezbiterium jest mniejsze od nawy i zamkniête trójbocznie z boczn¹
zakrysti¹. Od frontu i z boku nawy znajduj¹ siê kruchty. Dach
�wi¹tyni jest dwukalenicowy, kryty gontem z kwadratow¹ wie-
¿yczk¹ na sygnaturkê, zwieñczona he³mem baniastym z latarni¹.
Nawy boczne pokryte s¹ dachami pulpitowymi. Wewn¹trz �wi¹-
tyni znajduje siê p³aski strop. Drewniany chór muzyczny wsparty
jest na czterech s³upach, o prostej linii parapetu. Ulokowano na
nim organy z II po³. XIX w., wykonane przez Ernesta Hugo Bier-
nackiego. Nawy boczne s¹ oddzielone do g³ównej arkadami.
O³tarz g³ówny i dwa o³tarze boczne maj¹ bogate zdobienia z II
po³. XVII w. Ambona, pacyfikat, chrzcielnica, barokowe rze�by
i ¿yrandole pochodz¹ z XVIII w. Obok ko�cio³a znajduje siê drew-
niana dzwonnica o konstrukcji s³upowej zbudowana w l po³. XIX
w. na planie kwadratu, kryta gontowym dachem.

Poznajemy zabytki powiatu kutnowskiego, Kutno 2020
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