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Jajka, to nowego ¿ycia symbole.
Teraz ugotowane i pomalowane,
u³o¿one w koszyczku na stole,
przywo³uj¹ Wielkanoc.

Wielkanoc, to �wiêto zmartwychwstania,
poprzedzone wszak¿e krzy¿ami.
Zwiastuje, ¿e wiosna na pewno nastanie,
a zima i s³oty ju¿ za nami.

To jedno z katolickich �wi¹t
zacie�niaj¹cych rodzinne zwi¹zki.
Wracajmy do domu, niezale¿nie sk¹d,
by podziwiaæ w wazonie baziowe ga³¹zki.

Tradycje wielkanocne trzeba szanowaæ,
kurczaczki, zaj¹czki, baranki,
w drugi dzieñ �wi¹t trochê dyngusowaæ,
ale przede wszystkim, przygotowaæ pisanki.

Kazimierz Ci¹¿ela

SZKOŁA DIALOGU

II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kasprowicza w Kutnie
uzyska³o tytu³ Szko³y Dialogu.     (ci¹g dalszy - strona 3)

WIELKANOC
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KORONAWIRUS CD.
� �Pandemia siê nie zakoñczy³a, ale Covid-19 nie kontroluje ju¿
naszego ¿ycia� - prezydent USA Joe Biden, przyjmuj¹c czwart¹ (!)
dawkê szczepionki Pfeizera.
� Na �wiecie (na dzieñ 30 marca) - ju¿ 485 milionów osób zachoro-
wa³o na Covid-19.
� Na ten sam dzieñ  w USA zachorowa³o ³¹cznie 80 mln osób.
� Europa to region, gdzie Covid-19 - na 18.03 - spowodowa³ �mieræ
1.395.394 osób (na 17.03 na Ukrainie zmar³o 112.459 osób, a ³¹cznie
zachorowa³o 5.090.518 Ukraiñców).
� Od 2 8 marca w Polsce przesta³y obowi¹zywaæ: m.in. obowi¹zek
noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych (poza
obiektami s³u¿by zdrowia).
� U nas wzglêdny spokój i przekonanie, ¿e wraz z 1 kwietnia po¿e-
gnali�my siê z pandemi¹.
� Czê�æ lekarzy uwa¿a, ¿e sta³o siê  to za wcze�nie. Na przyk³ad -
maseczki ...
� W Polsce wiêcej chorych na grypê ni¿ na Covid-19.
� W zwi¹zku z zakoñczeniem funkcjonowania szpitali i oddzia³ów
covidowych raporty w szpitalach bed¹ publikowane raz w tygodniu.
� Chiny - z LOCKDOWNEM.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W edycji programu Szko³a Dialogu 2021 wziê³o udzia³ 28 szkó³
z ca³ej Polski. Klasa III d, która uczestniczy³a w nim jesieni¹ 2021
roku zdoby³a wyró¿nienie w kategorii ,,Zaanga¿owanie w dzia³a-
nie� za ,,szerok¹ promocjê dzia³añ w mediach spo³eczno�ciowych
i lokalnej prasie�.
Program realizowany jest od 2008 roku, a uczniowie �Kasprowicza�
ju¿ po raz drugi zostali w nim wyró¿nieni (poprzednio w 2011 roku).
Dziêki realizacji projektu uczniowie poznali historiê kutnowskich
¯ydów oraz postaæ Szaloma Asza, urodzonego w Kutnie klasyka
literatury ¿ydowskiej i podzielili siê swoj¹ wiedz¹ z rówie�nikami,
organizuj¹c wycieczkê ,,Z Szalomem Aszem przez Kutno�.
W ramach podsumowania Szko³y Dialogu uczniowie wziêli udzia³
w wirtualnej grze, podczas której mogli poznaæ projekty innych szkó³
i dobrze siê bawiæ, gdy¿ motywem przewodnim rozgrywki by³o
radosne �wiêto Purim. Uczestnicy otrzymali upominki od Forum
Dialogu, organizatora programu. Dodatkow¹ nagrod¹ bêdzie nieod-
p³atne zwiedzanie Muzeum Historii ¯ydów Polskich Polin. Szkol-
nym opiekunem projektu by³a Anna Ambroziak.

SZKOŁA DIALOGU

Z³ote pióro
W ZSZ nr 1 im. Stanis³awa Staszica odby³a siê IX edycja konkursu
�O pióro Starosty Kutnowskiego�. W kategorii szkó³ podstawowych zwy-
ciê¿y³a Kornelia Jab³oñska (SP nr 7 w Kutnie) przed Natali¹ Ratajczyk
(SP Szewce Nadolne) i Piotrem Adamiakiem (SP Krzy¿anów). W kate-
gorii szkó³ ponadpodstawowych pierwsze miejsce zdoby³a Aleksandra
Frankowska (II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie), drugie i trzecie miejsce
Piotr Grzelak i Kacper Konopiñski (z III LO).

Nowy zak³ad
Newly Weds Foods Poland to nowy inwestor, który w Kutnie przy ul.
Ekonomicznej wybuduje zak³ad przetwórstwa spozywczego o powierzchni
13.500 m2. Planowany termin - lipiec 2023. Zatrudnienie - 70 osób.

Dzia³anie w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej jest dla jej cz³onków czêsto
dodatkowym zajêciem poza prac¹ czy nauk¹, natomiast zgodnie z pra-
wem za ka¿d¹ godzinê udzia³u w akcjach i szkoleniach przys³uguje im
odpowiednia stawka, któr¹ ustalaj¹ gminy. Z tego powodu w obrêbie
powiatu mog¹ wystêpowaæ znacz¹ce ró¿nice, co sk³ania do pytania, dla-
czego po�wiêcenie stra¿aka OSP w jednym samorz¹dzie jest �mniej
warte� od drugiego. W tej sprawie postanowi³a zadzia³aæ kutnowska
pos³anka Paulina Matysiak.
Ile wynosz¹ stawki w powiecie kutnowskim?
Maksymalna stawka, jak¹ mog¹ przyznaæ stra¿akom gminy, wynosi 1/175
przeciêtnego wynagrodzenia brutto, czyli oko³o 32 z³ - tak¹ kwotê dekla-
ruje np. w swojej uchwale ̄ ychlin. Inne gminy wyceniaj¹ udzia³ stra¿aków
w akcjach na poziomie mniej wiêcej 20 z³ za godzinê (np. Kutno, Kro-
�niewice czy Krzy¿anów), z kolei wiêksze wahania wystêpuj¹ w przy-
padku uczestnictwa w szkoleniach - 5 z³ w Strzelcach, 10 z³ w £aniêtach,
12 z³ w Kutnie czy 20 z³ w Kro�niewicach. £atwo zauwa¿yæ ró¿nice,
przy czym to zjawisko nie dotyczy wy³¹cznie powiatu kutnowskiego,
lecz tak¿e wielu innych regionów w kraju.
Nios¹ pomoc i zas³uguj¹ na godne warunki
Stra¿acy i stra¿aczki OSP nara¿aj¹ w³asne i ¿ycie zdrowie, aby niestru-
dzenie nie�æ pomoc lokalnej spo³eczno�ci w obliczu najró¿niejszych
zdarzeñ - po¿arów, wypadków czy klêsk ¿ywio³owych. Ochotnicza stra¿
to tak¿e wa¿ny element lokalnej kultury i integracji spo³eczno�ci - dru-
howie i druhny pomagaj¹ organizowaæ i ochraniaæ imprezy, uroczysto�ci
czy wydarzenia sportowe. Prê¿nie dzia³aj¹ce jednostki s¹ dum¹ w oczach
mieszkañców i w³odarzy miejscowo�ci.
Z tego powodu, jak podkre�la pos³anka z Kutna Paulina Matysiak, za-
s³uguj¹ nie tylko na szacunek, ale te¿ godne warunki p³acowe. Dlatego
skierowa³a do gmin powiatu kutnowskiego pisma z pro�b¹ o podwy¿kê
i ujednolicenie ekwiwalentów pieniê¿nych dla cz³onków OSP. O jakich
kwotach mowa? 24 z³ za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê udzia³u w dzia³aniu
ratowniczym lub akcji ratowniczej oraz 16 z³ za ka¿d¹ rozpoczêt¹ go-
dzinê w szkoleniu lub æwiczeniu po¿arniczym organizowanym przez
Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹, gminê lub inne uprawnione podmioty.
OSP jako fundament bezpieczeñstwa
- Bezpieczeñstwo regionu jest dla mnie bardzo wa¿ne, dlatego chcia³a-
bym, aby stra¿aków i stra¿aczek ochotniczych stra¿y by³o jak najwiêcej,
co by³oby ogromnym wzmocnieniem innych instytucji - mówi Paulina
Matysiak - Ale ¿eby tak by³o, to musz¹ otrzymywaæ godne wynagrodzenie
za ka¿de dzia³anie, którego siê podejmuj¹, niekiedy z nara¿eniem w³a-
snego ¿ycia i zdrowia. Jestem im ogromnie wdziêczna za to, co robi¹ dla
swoich lokalnych spo³eczno�ci - dodaje pos³anka partii Razem.
Pos³anka liczy na pozytywne rozpatrzenie przez kutnowskie gminy jej
pro�by. - Nie widzê powodu, dla którego to granica administracyjna
mia³aby byæ g³ówn¹ przyczyn¹ ró¿nic w stawkach. Pomoc przy po¿arach,
wypadkach czy silnych wichurach wymaga mnóstwa trudu niezale¿nie
od tego, w jakim samorz¹dzie siê odbywa - podsumowuje Matysiak.

GODNA PŁACA
DLA STRAŻAKÓW OSP

Serdeczne podziêkowanie dla Pani Aleksandry Bieleckiej, rzecz-
nika praw konsumentów, za za³atwienie bardzo trudnej sprawy.

Dziêkujê - J. Jó�wiak

PODZIĘKOWANIE
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Miasto - port nad Morzem Azowskim, dziewi¹te miasto Ukrainy.
Aktualnie najbardziej zniszczone miasto tego kraju. Przed wojn¹,
w 2021 r., Mariupol liczy³ 431 tysiêcy mieszkañców. Obecnie
w mie�cie przebywa jeszcze 160 tysiêcy osób. A¿ 90% budynków
jest zniszczonych (w tym budynek Miêdzynarodowego Czerwo-
nego Krzy¿a i szpital). Oko³o 20 tysiêcy by³ych mieszkañców
Mariupola przewieziono do Rosji, m.in. do Sachalina. Jest to
bardzo cenne miasto dla Rosji, gdy¿ jego zdobycie zapewnia
bezpo�rednie po³¹czenie l¹dowe miêdzy okupowan¹ od 2016 r.
czê�ci¹ Krymu (jak i dostawy tam wody). Tak¿e opanowanie
Mariupolu zapewni³oby Rosjanom de facto, ¿e Morze Azowskie
sta³oby siê wewnêtrznym akwenem Rosji. Co ciekawe, przed
wojn¹ a¿ 46,8% ludno�ci tego miasta to - Rosjanie. W³adimir
Putin postawi³ obroñcom miasta ultimatum: �¿eby siê poddali,
bo inaczej nie zaprzestanie ostrza³u rakietowo-artyleryjskiego�.
Dodajmy, ¿e do wojny mie�ci³a siê tam mariupolska huta im.
Iljcza, jeden z najwiêkszych w Europie producentów stali.

Jan Widz

� Po³udnie Ukrainy zagro¿one, wojska rosyjskie próbuj¹ zaj¹æ
obwody: ³ugañski, doniecki i chersoñski. Termin do 9 maja.
� Rakieta, która spad³a w pobli¿u rosyjskiego Bie³gorodu nie by³a
wystrzelona z Ukrainy!?
� Rozwa¿ana jest podró¿ papie¿a Franciszka do ... Kijowa!?
� Premier Mateusz Morawiecki - �Putin rubli z Polski nie dostanie�.
� Szansa na pokój!? Prezydent Rosji i Ukrainy spotkaj¹ siê
z du¿ym prawdopodobieñstwem w Stambule lub Ankarze.

Od zakoñczenia II wojny �wiatowej w 1945 r. na �wiecie wybuch³o
ponad ... 160 wojen. Zginê³o w nich 13 miliardów istnieñ ludzkich. Tylko
w latach 1989-2015 zginê³o w nich oko³o 1,15 miliona osób. Z bardziej
znanych konfliktów to m.in.: koreañska, kubañska, wietnamska, afgañ-
ska, irañsko-iracka, o Falklandy, iracko-kuwejcka i w Jugos³awii. Po
II wojnie �wiatowej Rosja zaatakowa³a nie tylko Ukrainê, ale w sumie
ju¿ uczestniczy³a w 25 konfliktach zbrojnych. Dotychczas w wojnie Rosji
i Ukrainy zginê³o - wed³ug zawy¿onych szacunków obu stron - ³¹cznie
30 tysiêcy ¿o³nierzy!?    Jan Widz

Czytelniczy Hyde Park

MARIUPOL − UKRAIŃSKIE ALEPPO
albo kolejny symbol jakim był Stalinogród

WOJNA! WOJNA! WOJNA!

Czytelniczy Hyde Park

ŚWIAT Z WOJNAMI
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KAZIMIERZ PIETRZAK
Z teki grafika

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

23 kwietnia 2022 r. od godz. 9:00 (sobota)
ZAPISY TYLKO TELEFONICZNIE

Centrum Terapii Naturalnej �Pleroma�,
tel. 732-744-733 (od 10.00 do 18.00)

Tomasz Æwiek to bioenergoterapeuta,
który od dawna nale¿y do ekstraklasy
polskiej bioenergoterapii. W 1998 r.
zosta³ laureatem plebiscytu na pol-
skiego uzdrowiciela, organizowanego
przez miesiêcznik �Uzdrawiacz�.
Jest cz³onkiem Krajowego Cechu
Bioenergoterapeutów oraz by³ym
prezesem Ostrowieckiego Stowarzy-
szenia Radiestazyjnego. Wyda³ 3 po-
pularne ksi¹¿ki z dziedziny naturo-
terapii i znalaz³ siê w�ród 15 najlep-
szych uzdrowicieli ostatniego
15-lecia w Polsce. Jest wybitnym
zielarzem i twórc¹ pierwszego

w kraju O�rodka Terapii Naturalnej  w Krynicy Morskiej. Pomaga przede
wszystkim: w chorobach oczu, kobiecych serca i naczyñ, schorzeniach
uk³adu pokarmowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy,
kamicach itd.

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA

Organizatorem Konkursu by³o Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu oraz
Stowarzyszenie Przyjació³ Ludowego Zespo³u Artystycznego �Kaszte-
lanka�. Celem konkursu by³a popularyzacja tañca ludowego, stworzenie
mo¿liwo�ci zaprezentowania dorobku artystycznego zespo³ów ludowych,
wymiana pomys³ów i do�wiadczeñ w zakresie pracy z dzieciêcymi, m³o-
dzie¿owymi i doros³ymi zespolami folklorystycznymi oraz rozwijanie
wra¿liwo�ci estetycznej dzieci, m³odzie¿y, doros³ych poprzez kontakt
z tañcem, muzyk¹ i piosenk¹. Zespo³y zosta³y podzielone na 3 kategorie
wiekowe: dzieciêce zespo³y ludowe, zespo³y m³odzie¿owe oraz zespo³y
studenckie i doros³e. Razem w konkursie wziê³o udzia³ 35 zespo³ów.
Konkurs ocenia³o 3-osobowe Jury, które bra³o pod uwagê nastêpuj¹ce
kryteria: dobór repertuaru, opracowanie choreograficzne, opracowanie
wokalne, technikê wykonania, dobór strojów, warto�ci wychowawcze,
stopieñ trudno�ci wykonywanych elementów oraz ogólny wyraz arty-
styczny. Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej w swojej kategorii
konkurowa³ z 14 zespo³ami z ca³ej Polski. Zespo³y by³y na bardzo
wysokim poziomie i konkurencja by³a bardzo du¿a. Jednak jury posta-
nowi³o nas nagrodziæ i przyznaæ nam 3 nagrodê za nasz pe³ni energi
wystêp artystyczny, pe³en ¿ywio³u i �piewu nagrodzony gromkimi bra-
wami przez widzów i inne zespo³y, które gratulowa³y nam kondycji
i pasji tanecznej widocznej podczas wystêpu. Bardzo dziêkujemy za przy-
gotowanie nas na konkurs naszej choreograf Patrycji Bouts oraz
kierownikowi kapeli Micha³owi Mroziñskiemu, którzy zawsze wierz¹
w nas i potrafi¹ wykrzesaæ z nas to co potrafimy najlepiej. Cieszymy siê,
¿e mogli�my po raz kolejny zaprezentowaæ nasze miasto Kutno i po-
chwaliæ siê kolejn¹ nagrod¹.
ZAPRASZAMY M£ODZIE¯ DO NASZEGO ZESPO£U ORAZ
CH£OPCÓW DO SEKCJI DZIECIÊCEJ. Próby odbywaj¹ siê w Kut-
nowskim Domu Kultury w poniedzia³ki i czwartki: 17:00-18:00 dzieci;
18:00-20:00 m³odzie¿ i doro�li.    Prezes ZPiTZK - Bo¿ena Szymczak

KUTNIANIE W SIERPCU

Nasz kutnowski artysta swoje dzie³o zadedykowa³ bohaterskiej Ukra-
inie. W wyniku wymieszania farb kolorów ¿ó³tego i b³êkitnego otrzy-
mujemy kolor zielony - kolor drogi do Bazyliki Grobu Pañskiego znaj-
duj¹cej siê w Jerozolimie. Jej budowê rozpoczêto w 326 r. Stado ptaków
zastêpuje lec¹ce rakiety...      /J.M.P./

Sukces Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej podczas VII KASZ-
TELAÑSKICH SPOTKAÑ ARTYSTYCZNYCH SIERPC 2022
Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej 26 marca 2022 r. uczestniczy³
w VII Kasztelañskich Spotkaniach Artystycznych  w Sierpcu prezentuj¹c
suitê spisk¹, gdzie  wytañczy³ i wy�piewa³ 3 miejsce w kategorii doro�li.

�wiatowy Dzieñ �wiadomo�ci Autyzmu obchodzimy 2 kwietnia.
Z tej okazji w marcu 2022 r. Szko³a Podstawowa nr 1 im. Tadeusza
Ko�ciuszki w Kutnie po raz pierwszy przyst¹pi³a do ogólnopolskiego
projektu edukacyjno-spo³ecznego �W cudownym �wiecie z Wami
Niebieskimi Motylami�, którego g³ównym celem by³o: poszerzenie
w�ród dzieci i m³odzie¿y �wiadomo�ci spo³ecznej na temat auty-
zmu, wychowanie do takich warto�ci jak: empatia, wyrozumia³o�æ,
szacunek, wra¿liwo�æ, aktywizacja dzieci i m³odzie¿y sprzyjaj¹ca
zrozumieniu emocji i uczuæ innych osób, a tak¿e integracja zespo³u
klasowego i wspó³praca placówek o�wiatowych z terenu ca³ego kraju.
Projekt trwa³ od 1 marca do 4 kwietnia 2022 r. Wziê³o w nim udzia³
13 oddzia³ów naszej szko³y, ka¿dy mia³ swoj¹ nazwê: Ib �Zwinne
¯abki�, IIb �Blue Kids�, IIIa  �B³êkitne Czapeczki� IVc  �B³êkitne
Czwóreczki�, Va  �Smerfiki�, Vb  �Emosie� , Vc �Niebieskie
Pi¹teczki�, VIa �Zmotylowani�, VIIa  �Umotylowani�, VIIb  �Nie-
bieski �wietliki�, VIIc �S³oniki�, VIIg �Niebieskie Motyle�, VIIIa
�B³êkitne Ósemeczki�. Wszystkie oddzia³y musia³y wykazaæ siê
zadaniami. By³o to m.in. przeczytanie i omówienie ksi¹¿ki przybli-
¿aj¹cej temat spektrum autyzmu, do wyboru przez nauczyciela
prowadz¹cego; �Czarodziejka� J.M. Chmielewskiej, �Kosmita�
R. Jêdrzejewskiej-Wróbel, przygotowanie wspólnej gazetki przed-
stawiaj¹cej najwa¿niejsze informacje na temat autyzmu, któr¹ mo¿na
obejrzeæ na holu g³ównym szko³y, zaprojektowanie w klasie wraz
z uczniami pracy plastycznej �B³êkitnego Motyla�, wykonanie �Nie-
bieskiego zdjêcia� a tak¿e �Odbycie spaceru dla Autyzmu� - prze-
marszu wokó³ szko³y z niebieskimi elementami w celu solidarno�ci
z osobami dotkniêtymi autyzmem.

„ZMOTYLOWANI”

Nad prawid³owym przebiegiem projektu na terenie szko³y czuwa³a
wicedyrektor El¿bieta Chodorowska. Za udzia³ w projekcie szko³a,
nauczyciele oraz poszczególne oddzia³y otrzymaj¹ certyfikaty. Ca³e
wydarzenie realizowane by³o pod patronatem: Gminnego O�rodka
Kultury w Niegowie, Wójta Gminy Niegowa oraz Biblioteki
Publicznej Gminy Niegowa. Dziêki projektowi upowszechnione
zosta³y tre�ci dotycz¹ce niepe³nosprawno�ci. Pokazano dzia³ania
integracyjne w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, �rodowi-
sko lokalne poszerzy³o wiedzê z zakresu ca³o�ciowych zaburzeñ
rozwojowych, w tym zaburzeñ ze spektrum Autyzmu oraz proble-
matyki z tym zwi¹zanej. Szko³a nawi¹zuj¹c wspó³pracê z innymi
placówkami o�wiatowymi z terenu ca³ego kraju, podnios³a swój pre-
sti¿ ukazuj¹c swoj¹ kreatywno�æ, innowacyjno�æ, nowatorstwo
i otwarto�æ na wspó³czesne problemy cywilizacyjne �wiata. Przy-
czyni³a siê do równie¿ do wzrostu autentycznej tolerancji niepe³no-
sprawno�ci w�ród otaczaj¹cej rzeczywisto�ci. Bo przecie¿ cz³owiek
nie rodzi siê z umiejêtno�ci¹ rozumienia i dzia³ania w duchu wolno�ci.
Tej postawy uczy siê przez ca³e ¿ycie.
Koordynatorzy projektu: Marlena Bajda, Agnieszka Stasiak, Ma³-
gorzata Olesiñska dziêkuj¹ nauczycielom: Beacie Czarnouckiej,
Jadwidze Rojewskiej, Ewelinie Wróblewskiej, Sylwii Mujta, Mar-
tynie Walczak, Emilii Trusiñskiej, Iwonie Jab³oñskiej,Wiolecie
Dobosz-Paduch, Marcie Talaga, Marcie Fabisz, Karolinie Sulej,
Agnieszce Grabarczyk, Agnieszce Kolczyñskiej oraz wszystkim
uczniom bior¹cym udzia³  w projekcie za wspó³pracê i wielkie zaan-
ga¿owanie.

Kutnowski Dom Kultury zaprasza dzieci, w wieku 6-15 lat, z Kutna
i powiatu kutnowskiego, do udzia³u w konkursie plastycznym �Kwiatki
na Dzieñ Matki�. Namalujcie lub narysujcie: piêkny bukiet, kwiaty
w wazonie lub kosz kwiatowy � dok³adnie taki, jaki najbardziej spodo-
ba³by siê Mamie. Pracê wykonajcie w wybranej technice plastycznej
(farby, kredki, o³ówek, collage, techniki mieszane), p³askiej (prace 3D
nie bêd¹ brane pod uwagê). UWAGA! PRACA NIE MO¯E ZAWIERAÆ
GOTOWYCH ELEMENTÓW!
Konkurs bêdzie prowadzony w trzech kategoriach wiekowych: katego-
ria I: 6-9 lat, kategoria II: 10-12 lat, kategoria III: 13-15 lat. Zg³oszenia
do 9 maja 2022. Rozstrzygniêcie 16 maja 2022.
Prace nale¿y dostarczaæ do Kutnowskiego Domu Kultury (stanowisko
ochrony lub sekretariat) do dnia 9 maja 2022.
Piêtnastu autorów najpiêkniejszych prac i ich Mamy zostan¹ nagrodzeni
mo¿liwo�ci¹ wspólnego udzia³u w warsztatach florystycznych, które
odbêd¹ siê 28 maja. Laureaci wykonaj¹ kompozycje z ¿ywych kwiatów,
pod kierunkiem florysty. Szczegó³y i regulamin na www.kdk.net.pl
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¯YCIE POLITYCZNE
KTO W KUTNIE NIE BY£ ... Felieton KWD Z innych szpalt

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Prawie 2 mln Polaków ¿yje w gospodarstwach o dochodach poni¿ej
640 z³ miesiêcznie na osobê.
272 tys. przedsiêbiorstw ma zaleg³e p³atno�ci. Zad³u¿enie firm wynosi
9,03 mld z³.
Z trzech kolejnych raportów Konferencji Episkopatu Polski wynika, ¿e
od 1950 r. do 2021 r. 810 ksiê¿y i zakonników skrzywdzi³o co najmniej
1.234 osoby.
Polska ma na 100 tys. mieszkañców najmniej chirurgów w Europie,
a ich �redni wiek to ponad 60 lat.
Joe Biden, prezydent USA: Kapitalizm bez konkurencji to nie kapita-
lizm. To wyzysk. �Forum�
Prof. Tadeusz Klementewicz, politolog, UW: Kryzys klimatyczny, kryzys
surowcowy i miliardy zbêdnych ludzi to efekty panuj¹cego od dwóch
stuleci systemu gospodarczego. �Trybuna�
Jerzy Baczyñski o propozycji Jaros³awa Kaczyñskiego: W swoim stylu
zaproponowa³ ni mniej ni wiêcej, tylko III wojnê �wiatow¹.
Prof. Tadeusz Klementewicz o wojnie w Ukrainie: Niebawem oka¿e siê,
dla kogo ukraiñskie spo³eczeñstwo ponios³o ofiary. Czy nie bêd¹ to �przy-
padkiem� amerykañskie, wielkie korporacje i ich w³a�ciciele, udzia³owcy
i akcjonariusze?
Rafa³ Matyja o mediach: Trzeba mediom powiedzieæ, ¿e roztkliwianie
nas, drêczenie obrazami nieszczê�æ sze�æ razy dziennie mo¿e dzia³aæ
destrukcyjnie.
Prof. Maciej Mrozowski o Zygmuncie Solorzu: Prezes traktuje media
biznesowo. Polsat nie jest ani pisowy, ani platformerski. Solorz nie
zadziera z w³adz¹.
W Ukrainie toczy siê wojna amerykañsko-rosyjska, tyle ¿e strona ame-
rykañska walczy ukraiñskimi rêkami. Piotr Kimla

Przegl¹d nr 14 (1160), 28.03-3.04.2022 r.
(...) Opcje s¹ dwie. Wed³ug tej nieco bardziej optymistycznej zasilona
ciê¿kim uzbrojeniem z NATO Ukraina zdo³a wyprzeæ rosyjskie wojska
spod Kijowa, Charkowa i Chersonia. Konflikt przeci¹gnie siê w d³ug¹
wojnê na wyniszczenie albo Ukraina zgodzi siê podpisaæ pokój, oddaj¹c
Rosji Krym i Donbas. W zamian otworzy siê przed ni¹ przyspieszona
�cie¿ka do Unii Europejskiej i jaka� forma zwi¹zku z NATO, by ocaliæ
resztê kraju.
Opcja pesymistyczna zak³ada, ¿e Rosja po kolejnych miesi¹cach walk
pozycyjnych �wymêczy� podzielenie Ukrainy na czê�æ zachodni¹
i wschodni¹, z granic¹ na Dnieprze. Takiego scenariusza nie mo¿na lek-
cewa¿yæ. Mimo pora¿ek rosyjska machina wojskowa przyt³acza samym
swoim ciê¿arem i ³amie wszelkie standardy prowadzenia wojny, szcze-
gólnie niszczycielskiej i barbarzyñskiej dla cywilów.

Tanki bez silników - Micha³ Fiszer, Polityka nr 14, 30.03-5.04.2022 r.
224.376.706,35 z³ to wynik zbiórki 30 Fina³u WO�P - ponad 13,5 mln z³
wiêcej ni¿ przed rokiem. Do puszek wrzucono 134.700,90 z³. W zbiórkê
zaanga¿owa³y siê 1.633 sztaby w 29 krajach.
Iga �wi¹tek jest pierwsz¹ Polk¹, która stanê³a na czele rankingu zawo-
dowych tenisistek WTA.
61% gospodarstw domowych w Polsce ma przynajmniej jeden rower,
a Polska, produkuj¹c ok. 1,3 mln rowerów rocznie, nale¿y do najwiêj-
szych producentów w Europie.
35,5 mln z³ dostan¹ dodatkowo w tym roku hodowcy pszczó³.
Od 2020 r. i pocz¹tku pandemii �rednia d³ugo�æ ¿ycia w Polsce skróci³a
siê o dwa lata (dane GUS).
Raport NIK demaskuje fiasko rz¹dowego programu Mieszkanie+.
W 2019 r. mia³o powstaæ 100 tys. mieszkañ. A do pa�dziernika 2021 r.
oddano tylko 15,3 tys. W budowie jest 20,5 tys.
�rednio 10,3 miesi¹ca trzeba czekaæ na wyrok s¹du rejonowego w spra-
wach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych, a 9,6 miesi¹ca
w sprawach upad³o�ciowych.
72% Polaków nie wie, jak siê od¿ywiaæ stosownie do wieku (badania
fundacji Nutricia).
Dr Bogus³aw Grabowski o bud¿ecie: Bud¿et na ten rok trzeba traktowaæ
jako kabaretow¹ fikcjê, bo dane s¹ wziête z sufitu.
Katarzyna Kasia o prawdzie: Nie mo¿na panikowaæ, ale nie wolno te¿
uciekaæ przed prawd¹. Nawet je�li wydaje siê ona ca³kowicie absurdalna.
Iga �wi¹tek o liderowaniu tenisistom: Zawsze chcia³am, by to siê pew-
nego dnia wydarzy³o. Doceniam otaczaj¹cy mnie entuzjazm ludzi, pom-
puj¹ mnie.            Przegl¹d nr 15 (1161), 4-10.04.2022 r.
(... ) 2,4 mln osób przekroczy³o polsko-ukraiñsk¹ granicê od dnia wybu-
chu wojny przeciw Ukrainie do 1 kwietnia. (...) Jednym z najwiêkszych
wyzwañ bêdzie tu niew¹tpliwie zapewnienie zakwaterowania do czasu
usamodzielnienia siê migrantów. Rezerwy publiczne w tym zakresie s¹
sk¹pe, bo Polska od lat cierpi na �g³ód mieszkaniowy�, a samorz¹dom
brakuje �rodków na rozwój gminnego zasobu mieszkaniowego.
Jakie koszty pomocy uchod�com, Rzeczpospolita, 4.04.2022 r.
Dla �wiata jeste�my ju¿ krajem frontowym. Wojna to spadek bezpie-
czeñstwa w Europie i konieczno�æ zwiêkszenia wydatków pañstwa na
zbrojenia i infrastrukturê energetyczn¹.
Eugeniusz Gatnar, profesor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki,
Dziennik £ódzki, 1.04.2022 r.
Skutek sankcji zachodnich, które nie maj¹ precedensu w najnowszej
historii �wiata, juz teraz jest widoczny i w ci¹gu najbli¿szych tygodni
i miesiêcy bêdzie lawinowo narasta³ - Wojciech Konoñczuk, zastêpca
dyrektora O�rodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.
Wojciech Szczêsny, Rosja jest dzi� pañstwem o charakterze totalitarnym,
Dziennik £ódzki, 1.04.2022 r.
Wysoka inflacja i realny kryzys ¿ywno�ciowy na �wiecie - oto konse-
kwencje wojny Rosji z Ukrain¹.

Konrad Raczkowski w Ekonomii wojny, Rzeczpospolita, 6.04.2022 r.
Poza Ukraiñcami najwieksz¹ ofiar¹ tej wojny jest Bia³oru�. Jej Anszlus
dokonuje siê w cieniu wiêkszych wydarzeñ i wbrew wiêkszo�ci Bia³o-
rusinów.
S³awomir Sierakowski w Sojusznik bez przekonania, Polityka nr 15,
6-12.04.2022 r.

Najtrudniejsze przed nami
Ciemn¹ stron¹ masowych migracji s¹ napiêcia spo³eczne
(...) Uciekaj¹ ci, którzy maj¹, po pierwsze, kontakty i powi¹zania w Pol-
sce, po drugie, pieni¹dze na transport do granicy albo samochód, który
ich tam dowiezie. Albo nie maj¹ chorych rodziców, którymi musz¹ siê
opiekowaæ. Lub s¹ na tyle sprawni i zdeterminowani, ¿e mog¹ wiele dni
i�æ pieszo. W tym miejscu trzeba podkre�liæ, ¿e nie ma wielkiej ró¿nicy
miêdzy Ukraiñcami, którym teraz tak chêtnie i spontanicznie pomaga-
my, a lud�mi, którzy niedawno stali bezradnie przy polsko-bia³oruskiej
granicy, ale na nasz¹ masow¹ pomoc nie mogli liczyæ. Jedni i drudzy
uciekali przed wojn¹. (...)
Z prof. Paw³em Kaczmarczykiem - dyrektorem O�rodka Badañ nad
Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego rozmawia³a Ma³gorzata Szcze-
pañska-Piszcz         Przegl¹d nr 12 (1158), 14-20.03.2022 r.

Za awans do fina³u mistrzostw �wiata w Katarze PZPN otrzyma 2,5 mi-
liona dolarów. Reprezentanci krajów, które odpadn¹ po fazie grupowej
otrzymaj¹ dodatkowe 8 milionów dolarów. Czyli Polska ma ju¿ zagwa-
rantowane 10,5 miliona euro (oko³o 50 mln z³otych!!!). Pomarzmy dalej.
Za awans do æwieræfina³u M� - kolejne 4 mln dolarów; za czwarte miejsce
dalsze 6 milionów, za trzecie dalsze 4 mln, za 2 - kolejne 6 mln i wreszcie
za zdobycie tytu³u mistrzostw �wiata dalsze 13 mln. £¹cznie zwyciêzca
otrzyma 45 mln dolarów. Oby by³a to ... Polska !? £¹cznie FIFA przygo-
towa³a a¿ 450 milionów dolarów jako nagrody za turniej M�.

Jan Widz

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Kto w Kutnie nie by³, ten zapewne nie wie, jakich senatorów mia³a Ziemia
Kutnowska. Kariera pierwszego z nich zaczyna siê du¿o wcze�niej, bo
zwi¹zana by³a z petersbursk¹ Dum¹. MARIAN ELIGIUSZ KINORSKI
- bo o nim piszemy - urodzi³ siê w Pokrzywnicy, w Górach �wiêtokrzy-
skich, jako syn Kazimierza i Janiny z Koseckich. Uczy³ siê w gimna-
zjum w Radomiu, a po udziale w demonstracji, ostatnie lata gimnazjalne
koñczy³ jako ekstern w Wiazemsku, w smoleñskiej guberni. Nastêpnie
by³a Krajowa Wy¿sza Szko³a Rolnicza w Dublanach, pod Lwowem.
W latach 1897-1899 ukoñczy³ dwuletnie studia nauk politycznych
w Pary¿u. Na rok przed XX wiekiem zakupi³ maj¹tek w podkutnowskim
Suchodêbiu. Zbudowa³ tam m.in. szko³ê dla wiejskich dzieci. Co ciekawe,
to ¿e przez dwa lata (1902-1903) by³ redaktorem naczelnym warszaw-
skiego pisma �Ekonomista�. Wiêcej! By³ wybrany do rosyjskiej Dumy
1906-1907 oraz od 1912 r., z której zrezygnowa³ w 1914 roku. Wcze-
�niej, bo w 1906 r. za³o¿y³ w Kutnie Okrêgowe Towarzystwo Rolnicze,
którego by³ wieloletnim prezesem. W 1907 r. wybrano go na wiceprezesa
Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie (tam te¿ w latach
1918-1923 sprawowa³ funkcje prezesa). Senatorem I kadencji (1922-
1927) zosta³ wybrany z listy pañstwowej (pe³ni³ m.in. funkcjê prezesa
Komisji Spraw Zagranicznych). Od 1930 r. wycofa³ siê z ¿ycia publicz-
nego. Zaj¹³ siê maj¹tkiem oraz wspó³prac¹ z organizacjami lokalnymi.
W Suchodêbiu odwiedzali go m.in. paryscy znajomi jak: W³adys³aw
Stanis³aw Reymont, Zenon Przesmycki, Stefan Kryszewski. Równie¿ -
delegacje krajowe i zagraniczne, np. z Romanem Dmowskim na czele.
Zmar³ 23 maja 1943 r. w Warszawie.
Kolejnym senatorem RP zwi¹zanym z Kutnem by³ TADEUSZ POPO-
WSKI. Urodzi³ siê 19 marca 1868 r. na Podolu. Szko³ê �redni¹ ukoñczy³
w Równem, a Instytut Technologiczny w Petersburgu w 1890 r. Podj¹³
pracê jako konstruktor w fabryce parowozów w Wiener Neustadt pod
Wiedniem, a nastêpnie przy budowie kolei ¿elaznych w Rosji, Od 1899 r.
pracowa³ w zak³adach metalurgicznych w Ostrowcu �wiêtokrzyskim.
Od 1905 r. by³ cz³onkiem Zarz¹du Zak³adów ¯yrardowskich, a równo-
cze�nie by³ dyrektorem naczelnym Zak³adów Ostrowieckich (do 1924 r.).
By³ m.in. wiceprezesem Centralnego Zwi¹zku Polskiego Przemys³u,
Górnictwa, Handlu i Finansów �Lewiatan�, a tak¿e w latach 1920-1923
- Polskich Hut ¯elaznych, a na dodatek - Zwi¹zku Wytwórców Wago-
nów i Parowozów. Jeszcze w 1905 r. naby³ maj¹tek Ruszki, w którym
gospodarowa³a ¿ona, Maria z Grochowskich, a po jej �mierci druga ¿ona
Maria z Morawskich. Senatorem za� zosta³ z listy pañstwowej, za zas³ugi
dla rozwoju polskiego przemys³u matalurgicznego w okrêgu kielecko-
radomskim. Pe³ni³ ja w latach 1922-1927. Zmar³ 9 grudnia 1930 r.
w wieku 62 lat. Pochowano go w Warszawie, na Cmentarzu Ewangelicko-
Augsburskim przy ul. M³ynarskiej.
Ostatnim, przedwojennym senatorem RP Ziemi Kutnowskiej by³ STANI-
S£AW GRUSZCZYÑSKI. Urodzony 2 listopada 1884 r. w Grajewie (?).
Szko³ê powszechn¹ ukoñczy³ ju¿ w Kielcach, do których jego rodzina
przenios³a siê w 1890 r. Natomiast w Warszawie zosta³ absolwentem
Szko³y Technicznej im. Wawelberga (1904 r.). Przez ca³e ¿ycie nale¿a³
do aktywnych dzia³aczy socjalistycznych. Z powodzeniem pe³ni³ funkcjê
burmistrza w Tomaszowie Mazowieckim (1919-1921), Ostrogu na
Wo³yniu (do 1926 r.), w Kutnie i Pruszkowie (1934-1939). Burmistrzem
Kutna zosta³ w 1926 r., a sprawowa³ tê funkcjê a¿ do 1934 r. Senatorem
zosta³ wybrany z listy PPS w 1928 r. na kadencjê, która trwa³a tylko dwa
lata. W czasie okupacji schroni³ siê we Lwowie, gdzie rozpoznany
zosta³ jako dzia³acz lewicy. Przed Gestapo ratowa³ siê ucieczk¹ - skokiem
z trzeciego piêtra kamienicy, w której mieszka³. Zmar³ 13 pa�dziernika
1943 r. nie odzyskawszy przytomno�ci. Pochowano go na Cmentarzu
£yczakowskim w kwaterze Orl¹t Lwowskich.
Jak dotychczas jedyn¹ kobiet¹, powojenn¹ senator by³a od 19 pa�dziernika
2001 r. do 18 pa�dziernika 2005 r. ALEKSANDRA KOSZADA (z domu
Szafran). Urodzi³a siê 14 wrze�nia 1949 r. Kutnowianka �z krwi i ko�ci�.
Ukoñczy³a kutnowsk¹ Szko³ê Podstawow¹ nr 4 i LO im. J.H. D¹brow-
skiego. W 1973 r. tak¿e - Wydzia³ Fizyki Uniwersytetu £ódzkiego. Po
studiach podjê³a pracê w Zak³adach Podzespo³ów Radiowych �Miflex�
w Kutnie, gdzie awansowa³a kolejno z technologa a¿ do kierownika
wydzia³u PR-3 oraz PR-7. Senatorem zosta³a w okrêgu sieradzkim
z listy SLD. Radna mista Kutna od 1990 r. do 2001 r., a nastêpnie 2006
i 2014 r. M¹¿ Karol (lekarz anestezjolog, doktor nauk medycznych).
Dwoje dzieci � lekarze: Grzegorz i Ma³gorzata.
Aktualnym senatorem RP okrêgu sieradzkiego jest PRZEMYS£AW
JACEK B£ASZCZYK. Urodzony w Zgierzu, aktywniejszy � w £êczycy.
Senatorowy �matuzalem�, bo ten polski polityk (a tak¿e in¿ynier zoo-
technik i samorz¹dowiec) pe³ni tê funkcjê nieprzerwanie od VII kadencji,
czyli 2011 r. Zaczyna³ fantastycznie, mimo m³odego wieku, by³ sekreta-
rzem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwo�ci. W Kutnie �ju¿
wielu ma do�æ jego apodyktycznej polityki kadrowej, w tym tak hmm,
hmm bardzo ... prorodzinnej�.
Kutno ju¿ do�æ dawno nie mia³o swojego senatora. Wydaje siê nam, ¿e
mamy nawet odpowiedniego kandydata. Jest nim Prezydent Miasta Kutna
Zbigniew Pawe³ Burzyñski. Kutnowianin �z krwi i ko�ci�. Miêdzy
innymi uczeñ - koszykarz z �Kasprowicza�. Zawodowy in¿ynier. Dobry
biznesmen, bo dyrektor d/s technicznych ZPR �Miflex� w Kutnie (od
1990 r.) i dyrektor d/s handlowych (w latach 1998-2002). Do�wiadczony
samorz¹dowiec. Od 1995 r. do 1998 r. zastêpca prezydenta Kutna. Od
2002 r. przez ponad 20 lat PREZYDENT KUTNA. Maj¹cy w swojej
dzia³alno�ci wiêcej (i to du¿ych) �plusów�, nad (ma³ymi) �minusami�.
Ju¿ takiego w³odarza miasto nasze - chyba - nie bêdzie mia³o!!! M³ody
�dinozaur�. Po szpitalnych perypetiach jest pe³en ¿yciowej werwy. Nadaje
siê - jak rzadko kto - do Senatu RP, czyli ��WI¥TYNI DUMANIA�.
Jest tylko jeden szkopu³!!! Nie wiemy, czy wyrazi na kandydowanie �
ZGODY???

Z wyrazami szacunku i Najlepszymi ¯yczeniami Szczê�liwych
�wi¹t Wielkiej Nocy 2022 - Andrzej Stelmaszewski

Gorzko-s³odki smak cukru, gdyby nie wojna na Ukrainie, to pisaliby�my
o tragedii z polskim cukrem!? Przecie¿ wyprodukowano go w sezonie
2021/2022 a¿ 2,3 miliona ton (rok wcze�niej 1,98). Od 27.294 rolników
skupiono 15,2 milionów buraków. Plantatorzy w dalszym ci¹gu otrzymaj¹
dop³aty, które w 2021 r. wynios³y 1.547 z³/ha buraków. Masz babo placek!
Rok ubieg³y by³ wilgotny, ale tegoroczny zacz¹³ siê - susz¹. Niewiele
�niegu i opadów. Tak by³o do koñca marca. I niestety, bêdzie - zgodnie
z opini¹ specjalistów - w kwietniu. Ale jak na z³o�æ - siewy, wiêc wiêcej
wody (i z nieba) by siê przyda³o. Masz babo placek! Od �wiêta Kobiet,
dziêki �rodkom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rolnicy - w PZU
- mog¹ otrzymaæ dofinansowanie do wysoko�ci 65% sk³adki ubezpie-
czeniowej. Aktualnie PZU chroni ³¹cznie blisko 1,5 mln hektarów ró¿-
nych upraw w Polsce. Mo¿na ubezpieczyæ miêdzy innymi rzepak ozimy
i buraki cukrowe - na wypadek niekorzystnej pogody. Przed gradem,
przymrozkiem, powód�, huragan, nawalny deszcz czy ujemne skutki
przezimowania. Warto rozwa¿yæ: �Co i ile!?�. Masz babo placek! Czy
wiecie, ¿e do wyprodukowania kilogramowego bochenka chleba trzeba
1.000 litrów wody. Do kilograma wo³owiny a¿ 15 tysiêcy litrów. Szklanka
mleka wymaga 250 litrów wody (!!!). Brak wody dotknie nas wszyst-
kich!? O dostêp do wody bêd¹ siê toczyæ wojny, jak np. na Krymie.
Oszczêdzajmy wodê. W rolnictwie potrzeba wiêcej ma³ych zbiorników
wodnych, prawid³owej orki, a nawet - miêdzy polami - warto zostawiaæ
drzewa, kawa³ek dzikiego terenu dla zatrzymania wody. Oszczêdzajmy
ten wodny SKARB!!! Masz babo placek!

� Na �wiecie rozpocz¹³ siê wy�cig zbrojeñ niewidziany od zakoñczenia
zimnej wojny.
� Zyski licz¹ ju¿ np. amerykañskie koncerny zbrojeniowe, producenci
rakiet Javelin, samolotów F-16 z F-35, czo³gów Abrams, bezza³ogow-
ców Global Hawk.
� Stany Zjednoczone, w które rosyjski prezydent przestraszy³ i zjednoczy³
Europê oraz �pchn¹³� w ramiona USA.
� Chiny, które cokolwiek zrobi¹ i tak im ro�nie.
� Niemcy - ta wojna mo¿e uczyniæ ich giganta nie tylko ekonomiczno-
politycznego, ale i - militarnego (dodatkowe 100 mld euro na zbrojenia).
� Problemy stan¹ przed Polsk¹ m.in. rachunek jaki Polacy zap³ac¹ za
miliony uchod�ców (nie tylko Ukraiñców, ale bodaj¿e emigrantów ze
117 krajów). Tak¿e za militaryzacjê pañstwa i gospodarki itepe itede.

Jan Widz (w oparciu o artyku³y: �Kto zarabia na tej wojnie�
Marka Czerkawskiego i �Tak ta wojna zmieni³a �wiat�

Roberta Walenciaka, Przegl¹d, 21-27.03.2022 r.)

Czytelniczy Hyde Park

ZASTRZYK FINANSOWY

Czytelniczy Hyde Park

KTO ZARABIA NA TEJ WOJNIE?

Od 1 stycznia 2021 r. �rednia cena wêgla wzros³a o 101%; pelietu - o 83%;
a drewna kawa³kowego o 74%. Inflacja w marcu - 10,9%! Bêdzie
wy¿sza! Szokuj¹ce s¹ ceny, ale równie¿ dane o poparciu Rosjan dla pre-
zydenta Putina. Jak poda³ PR1 wzros³o ono do 80% (!!!), a niedawno
by³o 60%. Czy to mo¿na poj¹æ!?    Jan Widz

SZOKUJĄCE CENY
Czytelniczy Hyde Park

Watykan: Sekretarz stanu (watykañskie MSZ) kardyna³
Pietro Parolin uwa¿a, ¿e: �Choæ jest prawo do uzasadnionej
obrony, to b³êdem jest wysy³anie do Ukrainy broni. To mo¿e
wywo³aæ eskalacjê, której nie bêdzie mo¿na kontrolowaæ�.

Rado�æ �wi¹t Wielkanocnych jest przyt³oczona smutkiem, ¿alem i w�cie-
k³o�ci¹. Trwa brutalny najazd rosyjskich z³oczyñców na Ukrainê. Putin
prowadzi wojnê totaln¹. Wrogiem Putina jest nie tylko prezydent Wo³o-
dymyr Ze³enski i ukraiñskie wojska. Wrogiem Putina jest ca³y naród
ukraiñski, który sprzeciwi³ siê woli rosyjskiego satrapy. Wojska rosyjskie
w du¿ej czê�ci sk³adaj¹ siê z zabójców, dla których zabijanie cywilów to
chleb powszedni, gwa³cicieli kobiet i dzieci oraz ¿uli kradn¹cych co
wpadnie w ich ³apczywe ³apy. Putinowi marzy siê odbudowanie rosyj-
skiego imperium. Przez lata demokratyczny �wiat wierzy³, ¿e Putin to
wiarygodny, polityczny partner, z którym mo¿na robiæ dobre interesy.
Po niewczasie demokracje zachodnie przekona³y siê, ¿e Putin to kuglarz
i polityczny oszust. W lutym tego roku Putin pokaza³ swoje prawdziwe
oblicze zbrodniarza wojennego, który wyda³ rozkaz zbrojnego ataku na
Ukrainê. Totalna zag³ada Mariupolu, niszczenie Charkowa, zbrodnie
wojenne w Buczy, Borodziance, Irpieniu i ostatni atak rakietowy na
dworzec kolejowy w Kramatorsku z kilkoma tysi¹cami oczekuj¹cych
na ewakuacjê cywilów, s¹ dowodem na to, ¿e umundurowani siepacze
Putina nie maj¹ ¿adnych ludzkich uczuæ. Wszêdzie gin¹ niewinni
ludzie, brutalnie rozstrzeliwani s¹ cywile, okrutnie gwa³cone s¹ kobiety
i dzieci. W oczywistej sytuacji pope³nianych zbrodni wojennych przez
rosyjskie hordy, na Wêgrzech wybory wygrywa Victor Orban, wierny
kumpel Putina. Tworz¹ oni unikalny duet dwóch bratanków, którzy
razem pij¹ szampana i robi¹ dobre, biznesowe interesy. Wêgry zupe³nie
uzale¿ni³y siê od taniej, rosyjskiej ropy i gazu. Orban ze szczerym roz-
bawieniem stwierdzi³, ¿e ukraiñski prezydent Wo³odymyr Ze³enski jest
wrogiem. Otaczaj¹cy go polityczni klakierzy przyjêli te s³owa radosnym
rechotem. Orban jest sojusznikiem polskich w³adz. Wspólnie tocz¹ spory
z Uni¹ Europejsk¹. Krótko po haniebnej wypowiedzi, Orbana nieudolnie
t³umaczy³ Zbigniew Ziobro. Zwykle jak Ziobro opowiada dyrdyma³y,
to jego twarz zmienia kolor, lekko siê rumieni. Tak siê dzieje, jak mówi
o swoim, nieistniej¹cym sukcesie naprawy systemu s¹downictwa i tak
by³o, jak ciep³o wypowiada³ siê o Orbanie. Dobrze, ¿e po kilku dniach
milczenia Jaros³aw Kaczyñski wypowiedzia³ siê jednoznacznie krytycznie
o zwi¹zkach Orbana z Putinem i zagrozi³, ¿e jak Wêgry nie zmieni¹
swojej polityki wschodniej, to przyjacielska wspó³praca Polski i Wêgier
siê zakoñczy. Zobaczymy jakie bêd¹ czyny. �wiêta Wielkanocne s¹ szcze-
gólnym i podnios³ym okresem prze¿ywanym w polskich rodzinach.
Niestety, rado�æ i spokój tegorocznych �wi¹t bêdzie dodatkowo wype³-
niony trosk¹, obawami i ¿yczeniami, by czas okrutnej wojny siê skoñczy³.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

POTWORY, ŻULE I BRATANKI
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¯YCIE KULTURALNE
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

Trwa nabór do 15 edycji konkursu �Seniorzy w akcji�. Zapraszamy
osoby starsze i tandemy miêdzypokoleniowe do zg³aszania pomys³ów
na aktywno�ci, bêd¹ce odpowiedzi¹ na aktualne problemy spo³eczne,
w tym w³¹czaj¹ce migrantów i uchod�ców z Ukrainy i innych miejsc.
W tegorocznej edycji poszukujemy pomys³ów na projekty spo³eczne,
które:
- wspieraj¹ osoby z do�wiadczeniem migracji, sprzyjaj¹ integracji
cudzoziemców przybywaj¹cych do Polski i przebywaj¹cych ju¿ na
terenie naszego kraju oraz pomagaj¹ w³¹czaæ te osoby w ¿ycie spo-
³eczno�ci lokalnych;
- maj¹ charakter antydyskryminacyjny, promuj¹ wielokulturowo�æ,
zagadnienia z zakresu praw cz³owieka i tolerancjê;
- wychodz¹ naprzeciw potrzebom najstarszych mieszkañców lokalnych
spo³eczno�ci, osób w tzw. czwartym wieku;
- wykorzystuj¹ nowe technologie w kreowaniu �wiata przyjaznego
osobom starszym (np. narzêdzia internetowe, komunikatory, aplikacje
mobilne itp.);
- wspieraj¹ aktywno�æ starszych mê¿czyzn;
- anga¿uj¹ osoby starsze na rzecz �rodowiska i klimatu.
Jak co roku zapewniamy nie tylko dotacje (w wysoko�ci od 10 tys. do
15 tys. z³otych), ale wsparcie merytoryczne obejmuj¹ce:
- 2 x 3-dniowe warsztaty i konsultacje z ekspertami,
- wsparcie tutorów przez ca³y okres trwania projektu,
- rozwój kompetencji liderskich,
- wymianê pomys³ów i do�wiadczeñ z innymi uczestnikami.
Do wziêcia udzia³u nie jest potrzebne do�wiadczenie w realizacji pro-
jektów. Procedura jest bardzo uproszczona. Liczy siê pomys³, chêæ do
dzia³ania i umiejêtno�æ wspó³pracy z lud�mi.
Konkurs �Seniorzy w akcji� realizowany jest przez Towarzystwo
Inicjatyw Twórczych �ê� w ramach programu �UTW � Seniorzy
w akcji� Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolno�ci.
Zg³oszenia przyjmujemy przez formularz online: https://seniorzywak-
cji.pl/rekrutacja/formularz/. Nabór trwa do 15 kwietnia 2022 r.

SENIORZY W AKCJI

�Ju¿ za parê dni, za dni parê ...� nast¹pi otwarcie newralgicznego prze-
jazdu pod wiaduktem przy ul. Warszawskie Przedmie�cie - Józefów w
Kutnie, chocia¿ tylko ... CZASOWO!!!. Pad³o ju¿ tyle terminów, ¿e a¿
siê wierzyæ nie chce, ¿e to bêdzie PRAWDA!!!

BLISKO, CORAZ BLIŻEJ ...

SUKCES KROŚNIEWICKICH
ZAWODÓW ŁUCZNICZYCH

Marek Drabik, prezes Spo³ecznego Towarzystwa Sportowego, by³ g³ównym
pomys³odawc¹ i organizatorem XII Halowych Mistrzostw Polski M³o-
dzików w £ucznictwie, które odby³y siê w dniach 02-03.04.2022 r.
w Kro�niewicach. Go�æmi byli m.in. sprawuj¹cy obecnie kierownicze
stanowiska w Powiecie Kutnowskim i w Kro�niewicach. Przyby³ prezes
Polskiego Zwi¹zku £uczniczego � Józef Ba�ciuk oraz wiceprezes PZJ �
Henryk Pater, tak¿e prezes Okrêgowego Zwi¹zku £uczniczego
w £odzi � Ewa Siemoñska. Powodzenie organizacyjne Mistrzostw Polski,
to w du¿ej mierze wsparcie poprzez patronat Honorowy Marsza³ka
Województwa £ódzkiego, Grzegorza Schreibera, to równie¿ pomoc ze
strony Wydzia³u Promocji Urzêdu Marsza³kowskiego w £odzi.

(ci¹g dalszy - strona 11)
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Zgromadzenie Ogólne ONZ opowiedzia³o siê, w czwartek, za
zawieszeniem Rosji w prawach cz³onka Rady Praw Cz³owieka.
To pierwszy taki przypadek w historii, gdy sta³y przedstawiciel
Rady Bezpieczeñstwa ONZ dotknê³a taka sytuacja. G³osowano:
93 (za), �przeciw� - 24 (w tym Chiny), a wstrzyma³o siê od g³osu
58 pañstw.

W Kutnowskim Domu Kultury odby³y siê - po dwuletniej, covi-
dowej przerwie - ju¿ VI Targi Pracy. Zorganizowa³y je: Powiatowy
Urz¹d Pracy, Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców,
Agencja Rozwoju Regionalnego w Kutnie, Starostwo Powiatowe
oraz KDK. Targi zorganizowano m.in. dla ukraiñskich uchod�-
ców. Oferty pracy przed³o¿y³y firmy z powiatu kutnowskiego od
m.in. Polfarmexu S.A. poprzez Animex, kutnowsk¹ Odlewniê,
Fresenius Kabi, Fuji Seel, ¿ychliñski Union Chocolate a¿ po ...
Komendê Powiatow¹ Policji. Przez trzy godziny odwiedzi³a je
du¿a grupa zainteresowanych, w tym m³odzie¿y szkolnej, która
wkrótce podejmie pierwsz¹ pracê.

ZNOWU − TARGI PRACY

ZAWIESZENIE ROSJI
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¯YCIE REKLAMOWE
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Stypendy�ci Prezesa Rady Ministrów
rok szkolny

Aneta Sadowska 2011/2012
Edyta Jêdrzejczak 2012/2013
Marta Matusiak 2012/2013
Kinga Sobczak 2013/2014
Justyna Strzelecka 2014/2015
Olga Pi¹tkowska 2015/2016
Magdalena Pietrzykowska 2016/2017
Gabriela Wojciechowska 2017/2018
Krystian Kubiak 2018/2019, 2019/2020
Paulina Ku�nicka 2019/2020, 2020/2021,

2021/2022
Kinga Krukowska 2020/2021, 2021/2022

Medalem Primus Inter Pares - Medalem Pami¹tkowym
Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych

i Aktywnych Szkó³ Zawodowych w Bydgoszczy
uhonorowano dotychczas:

2012 r. - Axel Kurowski, Sandra Tomczyk
2013 r. - Bartosz Florczak
2014 r. - Edyta Jêdrzejczak, Marta Matusiak
2015 r. - Kinga Sobczak
2016 r. - Marta Ko¿uchowska
2017 r. - Olga Pi¹tkowska
2018 r. - Kacper Rolewski
2019 r. - Magdalena Pietrzykowska
2020 r. - Mateusz Jó�wiak
2021 r. - Krystian Kubiak

1932 - Powstanie 4-klasowej Koedukacyjnej Szko³y Handlowej Zwi¹zku
Kupiectwa Polskiego.
1945 - Wznowienie nauki w szkole nosz¹cej nazwê Pañstwowej
Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie w Kutnie.
1945 - Przemianowanie Szko³y na Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe
i Liceum Administracyjne w Kutnie.
1946 - Ufundowanie szkole sztandaru.
1948 - Przemianowanie szko³y na Pañstwowe Liceum Administracyjno-
Handlowe I stopnia i Liceum Administracyjne II stopnia w Kutnie.
1951 - Przejêcie szko³y przez Ministerstwo Handlu Wewnêtrznego
i zmiana nazwy na Technikum Handlowe w Kutnie.
1953 - Przekazanie szko³y Centrali Rolniczych Spó³dzielni �Samopo-
moc Ch³opska�w Warszawie i przemianowanie na 3-letnie Technikum
Handlowe.
1954 - Utworzenie 4-letniego Technikum Handlowego CRS �SCh�
w Kutnie.
1954 - Przeniesienie Wydzia³u Zaocznego z £odzi do Kutna i powo³a-
nie przez CRS �SCh� w Warszawie Technikum Handlowego.
1954 - Utworzenie Zasadniczej Szko³y Handlowej CRS �SCh� w Kutnie.
1954 - Przekazanie poniemieckiego baraku przy ul. Ko³³¹taja na inter-
nat szko³y.
1959 - Powo³anie 5-letniego Technikum Ekonomicznego CRS �SCh�
w Kutnie oraz takiego samego Technikum dla pracuj¹cych.
1959 - Oddanie do u¿ytku nowo wybudowanego internatu dla 100
mieszkanców.
1960 - Powo³anie w Wieluniu filii Technikum Ekonomicznego dla
pracuj¹cych.
1961 - Nadanie szkole nazwy Zespó³ Szkó³ Zawodowych CRS �SCh�
w Kutnie.
1962 - Powo³anie Zasadniczej szko³y Handlowej w Kutnie.
1963 - Przekazanie szkole nowego sztandaru ufundowanego przez
m³odzie¿, pracowników szko³y, gminne spó³dzielnie i Komitet Rodzi-
cielski.
1968 - Utworzenie policealnej szko³y dla pracuj¹cych pod nazw¹ Spó³-
dzielcza Szko³a Ekonomiczna.
1970 - Przemianowanie policealnej szko³y dla pracuj¹cych na Policealne
Studium Spó³dzielcze.
1971 - Oddanie do u¿ytku nowo wybudowanego budynku szko³y przy
Ko�ciuszki 24.
1972 - Oddanie do u¿ytku nowego kompleksu internatu z budynkami
pomocniczymi.
1972 - Powo³anie w £owiczu filii Liceum Ekonomicznego dla pracu-
j¹cych oraz filii Zasadniczej Szko³y Handlowej.
1973 - Otwarcie 4-letniego Liceum Zawodowego.
1973 - Wojewódzka inauguracja roku szkolnego - uroczyste oddanie
do u¿ytku obiektów szkolnych.
1976 - I Zjazd Absolwentów szko³y m³odzie¿owej i Wydzia³u Zaocz-
nego, wmurowanie tablic pami¹tkowych.
1977 - Powstanie Oddzia³u Centralnego O�rodka Doskonalenia Kadr
Kierowniczych CZSR �SCh�.
1980 - Wprowadzenie w szkole systemu pracowni i klasopracowni.
1981 - Oddanie do u¿ytku dodatkowego boiska szkolnego.
1984 - Zradiofonizowanie szko³y.
1990 - Zamiana nazwy na Zespó³ Szkó³ nr3, przekazanie szko³y Mini-
sterstwu Edukacji Narodowej.
1991 - Wprowadzenie wdro¿eniowych programów nauczania przygo-
towanych przez Ministerstwo Finansów.
1992 - Reaktywowanie Wydzia³u Zaocznego.
1992 - Oddanie do u¿ytku kot³owni olejowej wspó³finansowanej
z Funduszu Ochrony �rodowiska.
1992 - Likwidacja Centralnego O�rodka Doskonalenia Kadr Kierow-
niczych, przejêcie wolnychpomieszczeñ przez O�rodek Szkolno-
Wychowawczy Dla Dzieci S³abo S³ysz¹cych.
1992 - Remont internetu - utworzenie sal lekcyjnych na parterze.
1994 - Likwidacja Wydzia³u Zaocznego.
1996 - Uroczysto�æ oddania do u¿ytku nowo wyremontowanej sali
gimnastycznej.
1996 - Kapitalny remont internatu ze �rodków Urzêdu Miejskiego
w Kutnie.
1997 - Przyst¹pienie do Funduszu Szkó³ Handlowo-Kupieckich.
1998 - Wyposa¿enie pracowni komputerowej w 8 komputerów
Macintosh zakupionych z funduszu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
1999 - Ogólnopolskie Seminarium Samorz¹dów Szkolnych.
2001 - Wyposa¿enie pracowni komputerowej.
2001 - Ogólnopolskie spotkanie dyrektorów szkó³ ekonomicznych
i handlowych.
2001 - Zainstalowanie zestawu telewizji przemys³owej (monitoringu),
remont wej�cia g³ównego do szko³y i portierni w internacie.
2001 - Zakup kas fiskalnych do celów edukacyjnych; wszyscy absol-
wenci szko³y otrzymuj¹ certyfikaty obs³ugi.
2002 - Przekazanie dyrekcji szko³y przez Zarz¹d Rejonowy PCK
w P³ocku statuetek �Z³otego Serca� - nagrody za szczególne zas³ugi
dla honorowego krwiodawstwa.
2002 - Przyjêcie pierwszych absolwentów gimnazjów, otwarcie
nowych typów szkó³: 3-letniego Liceum Profilowanego o profilach:
ekonomiczno-administracyjnym, socjalnym, i zarz¹dzanie informacj¹
oraz 4-letniego Technikum Ekonomicznego, 4-letniego Technikum
i 4-letniego Technikum Handlowego.
2002 - Remont zaplecza sali gimnastycznej.
2002 - Przyznanie szkole przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i
Sportu pracowni internetowej w ramach programu �Pracownia inter-
netowa w ka¿dej szkole�.
2002 - UROCZYSTO�CI JUBILEUSZOWE 70-LECIA SZKO£Y.
2003 - Rozpoczêcie przedsiêwziêcia inwestycyjnego w zakresie
termomodernizacji budynku szko³y.
2004 - Uroczysto�ci nadania szkole imienia W³adys³awa Grabskiego.
2005 - I �wiêto Szko³y.
2005-2007 - Modernizacja sal dydaktycznych.
2006 - Uzyskanie uprawnieñ o�rodka egzaminacyjnego dla zawodów
technik ekonomista i technik handlowiec.
2006 - II �wiêto Szko³y.
2007 - Dar EFS - nowoczesna pracownia informatyczna.
2008 - III �wiêto Szko³y.
2008 - Uzyskanie zgody na otwarcie nowego kierunku kszta³cenia
w zawodzie technik informatyk.

KALENDARIUM ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE
(Handlówki, CRS, Ekonomika, Grabskiego)

2008 - Dar EFS - nowoczesna pracownia komputerowa.
2009 - IV �wiêto Szko³y.
2009 - Uzyskanie zgody na otwarcie nowego kierunku kszta³cenia
w zawodzie technik obs³ugi turystycznej.
2009-2010 - Wymiana okien, instalacji centralnego ogrzewania, elek-
trycznej i termomodernizacja budynku szko³y.
2010 - V �wiêto Szko³y.
2010 - Otwarcie nowego kierunku kszta³cenia w zawodzie technik
organizacji reklamy.
2010 - Miêdzynarodowa Konferencja o Systemie Kszta³cenia Zawo-
dowego w Europie.
2010 - I Ogólnopolska Konferencja �Ekonomiczna Szko³a W³adys³awa
Grabskiego�.
2011 - VI �wiêto Szko³y.
2011 - Otwarcie nowego kierunku kszta³cenia w zawodzie technik
logistyk.
2012 - VII �wiêto Szko³y.
2012 - Otrzymali�my tytu³ �Szko³a bez przemocy�.
2012 - Otrzymali�my tytu³ �Szko³a Odkrywców Talentów�.
2012 - Jubileusz 80-lecia powstania szko³y i IV Zjazd Absolwentów.
2013 - VIII �wiêto Szko³y.
2014 - IX �wiêto Szko³y.
2015 - X �wiêto Szko³y - �I dziesiêæ lat minê³o ...�.
2015 - Otwarcie EKOpracowni z WFO�iGW w £odzi w ramach
projektu �Ekologia w kszta³ceniu zawodowym � Moja wymarzona
ekopracownia � 2015�.
2015 - Srebrna Tarcza Jako�ci w Ogólnopolskim Rankingu Szkó³
Ponadgimnazjalnych 2015.
2016 - Pe³na komputeryzacja biblioteki szkolnej Na pocz¹tku stycznia
br. w oparciu o system MOL NET+ firmy Vulcan.
2016 - XI �wiêto Szko³y.
2016 - Przebudowa dziedziñca szko³y w ramach Bud¿etu Obywatel-
skiego miasta Kutna.
2016 - Br¹zowa Tarcza Jako�ci w Ogólnopolskim Rankingu Szkó³
Ponadgimnazjalnych 2016.
2017 - XII �wiêto Szko³y.
2017 - Otwarcie pracowni jêzykowych.
2017 - Otwarcie odnowionej Biblioteki szkolnej.
2017 - Otwarcie zmodernizowanych pracowni komputerowych 43 i 48.
2017 - XX Jubileuszowy Festiwal �Pie�ni i Piosenki Patriotycznej�.
2017 - Realizacja projektu EKOGRABSKI � edukacja ekologiczna
w ZS nr 3 oraz zakup ksi¹¿ek do biblioteki szkolnej w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
2017 - Srebrna Tarcza Jako�ci w Ogólnopolskim Rankingu Szkó³
Ponadgimnazjalnych 2016.
2018 - Realizacja projektu Grabski dla Niepodleg³ej (tu m.in. zasadzenie
Dêbu Niepodleg³o�ci).
2018 - XXI Festiwal Pie�ni i Piosenki Patriotycznej.
2018 - XIII �wiêto Szko³y.
2019 - Realizacja projektów ERSAMUS+ i Gotowi do pracy.
2019 - Modernizacja szatni szkolnej.
2019 - Otwarcie nowych pracowni: jêzykowej i komputerowych.
2019 - XIV �wiêto Szko³y.
2019 - wyjazd m³odzie¿y do W³och w ramach realizacji projektu
ERASMUS +.
2019 - XXII Festiwal Pie�ni Piosenki Patriotycznej �G³os Ojczyzny�.
2019 - Br¹zowa Tarcza Jako�ci w Ogólnopolskim Rankingu Szkó³
Ponadgimnazjalnych 2019.
2021 - Br¹zowa Tarcza Jako�ci w Ogólnopolskim Rankingu Szkó³
Ponadgimnazjalnych 2021.
2021/2022 - remont kapitalny kanalizacji wód opadowych z separato-
rami piasku oraz zamkniêcie etapu przygotowawczego dotycz¹cego
budowy boiska wielofunkcyjnego.
2022 - pozyskanie �rodków na zakup ksi¹¿ek w ramach narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
Liczba Absolwentów - 7220.

DYREKTORZY SZKO£Y
Henryk Miksa 1932-1939
Jan Jaczynowski 1945-1952
Franciszek Miksa 1952-1963
Czes³aw Falborski 1963-1978
Henryk Kierszka 1978-1987
Jan Firek 1987-1991
Zygmunt Pietrzykowski 1991-1994
Zofia Falborska 1994-2014
Wojciech Banasiak od 2014

SUKCES KROŚNIEWICKICH
ZAWODÓW ŁUCZNICZYCH

(ci¹g dalszy ze strony 8)
Powiat Kutnowski reprezentowa³y dru¿yny zawodników, dziewcz¹t
i ch³opców z roczników 2008, 2009, 2010 w sk³adzie: Milena £¹pie�,
Maja Stêpieñ, Natalia Ciesielska, Kacper Zembrzuski, Szymon Szad-
kowski i Karol Bronowicki. Na co dzieñ dzieci trenuj¹ w sekcji ³uczniczej
M³odzie¿owego Domu Kultury w Kutnie i Spo³ecznego Towarzystwa
Sportowego w Bedlnie.
Do Mistrzostw zawodników w ilo�ci 242, zg³osi³y 33 kluby z terenu
ca³ej Polski. Ostatecznie w rywalizacji wziê³o udzia³ 236 dziewcz¹t
i ch³opców. Do tarcz, o �rednicy 60 cm, strzelano z odleg³o�ci 18 me-
trów, w dwudziestu seriach, po 3 strza³y ka¿da. Zawody ze wzglêdu na
du¿¹ ilo�æ zg³oszeñ trzeba by³o podzieliæ na dwie czê�ci, tak aby dwie
grupy po ok. 115 zawodników, rywalizowaæ mog³y w miarê komforto-
wych warunkach. Nad w³a�ciwym przebiegiem zawodów, czuwa³ sk³ad
sêdziowski w ilo�ci 7 osób pod przewodnictwem g³ównego sêdziego,
Bogumi³y Bartniak, jednocze�nie cz³onka Zarz¹du Polskiego Zwi¹zku
£uczniczego.
Wyniki XII Halowych Mistrzostw Polski M³odzików by³y nastêpuj¹ce:
W kategorii m³odziczki - ³uki Olimpijskie: 1. Klaudia Pacion z klubu
LKS MAKOVIA Makowiska, 2. Ma³gorzata Gebauer UKS GROT Ruda
�l¹ska, 3. Blanka Malinowska S£ Achilles Dobczyce.
W kategorii m³odzicy - ³uki Olimpijskie: 1. Jan Lisiecki LKS Mazowsze
Teresin, 2. Leon Ko³odziejczyk KS P³aszowianka Kraków, 3. Kamil
Borek UKS TALENT Wroc³aw.
Zespo³y mieszane - ³uki Olimpijskie: 1. LKS MAKOVIA Makowiska,
2. S£ Achilles Dobczyce, 3. £ucznik ¯ywiec.M³odziczki zespo³y - ³uki
Olimpijskie: 1. UKS GROT Ruda �l¹sk, 2. LKS Makovia Makowiska,
3. £ucznik ¯ywiec.
M³odzicy zespo³y - ³uki Olimpijskie: 1. £ucznik ¯ywiec, 2. Mewa
Ko³obrzeg, 3. ULKS Sokole Oko Zawadka.
Uroczysto�æ zakoñczenia Mistrzostw i wrêczanie pucharów, medali
dyplomów oraz nagród rzeczowych, podobnie jak dzieñ wcze�niej pod-
czas rozpoczêcia, odbywa³a siê przy udziale najwa¿niejszych osób
w samorz¹dzie Kro�niewic i Powiatu Kutnowskiego. Przyby³ pose³
Tadeusz Wo�niak i dyrektor Biura Senatora Przemys³awa B³aszczyka,
Aleksandra Dudkiewicz. Pozosta³e osoby zaproszone na  Mistrzostwa
to: Jolanta Pietrusiak, Tomasz Walczewski, Marek Kubasiñski � cz³on-
kowie Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego, dyrektor MDK w Kutnie � Jacek
Ga³ka, dyrektor Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji Ma³gorzata Przy-
godzka, dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kro�niewicach �
Agnieszka Bojanowska, dyrektor Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego
w Kro�niewicach � Ksenia Stasiak, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kut-
nowskiego � Marek Ci¹pa³a. Obdarowaniu najlepszych zawodników
przewodniczyli: starosta Daniel Kowalik i burmistrz Katarzyna Erdman,
a wspólne zdjêcie zwyciêzców, wieñczy³o tê historyczn¹, bo przecie¿
pierwsz¹ imprezê sportow¹ w historii Powiatu Kutnowskiego.
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SAMO ¯YCIE SPORTOWE PRZE¯YCIE

PRZEDWOJENNI SPORTOWCYWSZYSTKIE NASZE SPRAWY

Jerzy Tru�ciñski, Ludzie kut-
nowskiego sportu, For Press,
Kutno 2006 rok

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

OG£OSZENIA
DROBNE

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
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
przedstawiciela firmy (wszystkie
media). Tel. 609-534-752
Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
Wynajmê gabinety lekarskie
w Kutnie przy ul. M.C. Sk³odow-
skiej 46. Tel. 510-991-497
Wentylacja - doradztwo, certyfika-
ty energetyczne. Tel. 507-072-007
Sprzedam dzia³ki budowlane od
1000 m2 do 1450 m2 (odga³êzienie

NIEMIECKA CHEMIA,
s³odycze oferuje sklep

ul. Ko�ciuszki (róg ul. Pu³awskiego)
Pon. - Pt. 900 - 1700

Sobota 900 - 1400

Wydzier¿awiê Bar przy ul.
Sienkiewicza. �cis³e centrum
Kutna. Tel. 508-243-775

Kardiolog
Kontrola rozruszników,
Holter, nadci�nienie,
arytmia, echo serca

Dr n. med. Marcin Rosiak
Starszy Asystent

Kliniki Elektrokardiologii
Sterlinga 1/3 w £odzi

Przyjêcia:
Kutno, ul. Zamkowa 6

Zapisy: tel. (24) 254 39 76

KRYCIE PAPĄ
zgrzewalną, malowanie

farbą, smarowanie dachów

781−310−433
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 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 budyn. 145 m2. Tel. 721-608-267
Sprzedam dzia³ki budowlane
1100 m2 i 1123 m2 w Nowej Wsi
k/Kutna. Tel. 605-538-934
Sprzedam dzia³kê 240 m2 �Z³ota
Ró¿a� z domkiem Tel. 24 254-29-62
Sprzedam  dzia³kê budowlan¹
1098 m2. Kutno Jesienna. Tel. 692-
090-034
Sprzedam  dzia³kê budowlan¹
2300 m2 lub mniejsze przy ul. Ko-
nopnickiej. Tel. 660-794-274
Sprzedam dzia³kê 2000 m2 z domem
podpiwniczonym o pow. 120 m2

plus budynki gospodarcze. Okolice
parku Wiosny Ludów, ul. Krzywa.
Tel. 515-122-731
Sprzedam 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
Przetaczanie  tarcz i bêbnów
hamulcowych. Tel. 604-140-241
Sprzedam dzia³kê budowl. 1500-
3000 m2, Bedlno. Tel. 693-357-870
Sprzedam Audi A4, 2008 r., die-
sel 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 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 26 m2 (pokój
z kuchni¹, IV p., ma³y balkon, ksiêga
wieczysta, centrum Kutna) na dwu-
pokojowe. Tel. 696-023-530
Sprzedam pomieszczenie miesz-
kalne, magazynowe, gara¿. Trasa
Piatek - Kutno (M³ogoszyn 36).
Tel. 780-113-284
Sprzedam dom 180 m2, dzia³ka 600
m2, wszystkie media. Tal. 667-132-
664, 609-211-154
Sprzedam agregat uprawowy 2,3 m,
p³ug 4-skibowy. Tel. 727-609-822
Sprzedam: wózek inwalidzki (ma-
nualny), stary kredens z nadstawk¹
(secesja) do renowacji, stary fotel
(typu tron) do renowacji. Tel. 503-
090-534
Sprzedam stó³ do rzepaku do
kombajnu �Class� Merkator 75,
szer. 3,6 m. Tel. 667-212-150
Wynajmê mieszkanie umeblowane
40 m2. Tel. 600-408-169
Sprzedam materac rehabilitacyjny
magnetyczny za 20% ceny.
Tel.604-254-132
Sprzedam dom z budynkiem gospo-
darczym w D¹browicach, pow.
dzia³ki 3400 m2. Tel. 500-594-404

Sprzedam mieszkanie 48 m2, I p.
w ̄ ychlinie. Cena 160.000 z³. Tel.
603-258-804
Wydzier¿awiê bez czynszu 0,75 ha
ziemi ornej w zamian za wykarczo-
wanie krzewów. Tel. 668-345-916
Sprzedam miejsce na cmentarzu
w Kutnie, sektor 24. Tel. 785-917-014
Wynajmê umeblowany parter
55 m2, okolice os. Tarnowskiego.
Tel. 885-888-498
Sprzedam Volkswagen Polo rok
prod. 2005, przebieg 197 tys. km.
Tel. 785-917-014
Sprzedam Fiat Sedici-Emotion
1,6V, 120 KM, 183.000 km, 2011 r.
Tel. 607-217-505
Sprzedam dzia³kê przemys³owo-
budowlan¹ 32.000 m2 w ̄ ychlinie.
Tel. 603-258-804
Sprzedam wózek inwalidzki. Tel.
797-317-107
Likwidacja gospodarstwa (zabu-
dowa, maszyny - stó³ do rzepaku �Do
Clasa�, pole). Tel. 687-212-150
Sprzedam maszynê do szycia
�Singer�, czó³enkowa, bez stolika.
Tel. 503-706-777
Sprzedam Encyklopediê Po-
wszechn¹ Gutenberga (33 tomy).
Tel. 661-827-920, 661-827-924
Sprzedam Opel Corsa (2009). Tel.
691-088-955

Myszkowski Witold
Urodzony 30 stycznia 1916
roku w Kro�niewicach. Zmar³
18.01.1997 r. Pi³karz - bram-
karz. Wychowanek i zawodnik
kutnowskiego �Soko³a� (1932-
1939). Zawodnik �Ruchu�
Kutno (1946) i �Turu� Kutno
(1947-1948). Reprezentant
Kutna. Tenisista sto³owy
�Visu� i �Turu�. Dzia³acz
sportowy.

Najdekier
Aleksander
Dzia³acz sportowy. Wspó³za³o-
¿yciel KKS �Parowóz� Kutno.

Niedzielski Józef
Urodzony 10 marca 1908 roku
w Kutnie. Zmar³ 6.06.1976 r.
Dzia³acz sportowy kutnow-
skiego �Soko³a�. Wspó³za³o-
¿yciel Rzemie�lniczego Klubu
Sportowego �Start� w Kutnie.

Niezgucki Tadeusz
Wspó³za³o¿yciel Harcerskiego
Klubu Sportowego �Kutno-
wianka�. Pi³karz - bramkarz.
Zawodnik �Kutnowianki�
(1922-1927). Reprezentant
Kutna.

Nosal Noszek
Dzia³acz sportowy. Wspó³za³o-
¿yciel ¯ydowskiego Klubu
Sportowego �Makabi� Kutno.

Nowacki Teofil
Pi³karz - bramkarz. Wychowa-
nek i zawodnik KPW �Paro-
wóz� Kutno (1933-1939).
Reprezentant Kutna.

Nowowiejski
Mieczysław
Urodzony 10 listopada 1902
roku. Zmar³ 8.03.1982 roku.
Pi³karz. Wychowanek kutnow-
skiego �Soko³a�. Zawodnik
KPW �Parowóz� Kutno (1927-
1933). Dzia³acz sportowy
kutnowskich �Czarnych�.

Okupski Henryk
Urodzony 7 lipca 1927 roku
w Kutnie. Dzia³acz sportowy.
Cz³onek Zzarz¹du RKS �Stal�
Kutno. D³ugoletni skarbnik
klubu.

Olejnik Tadeusz
Urodzony 7 lutego 1924 r.
w Zegrzynku. Zmar³ 27.01.1989
roku. Dzia³acz sportowy.
Kierownik sekcji strzelectwa
sportowego ZKS �Kutnowianka�.

Opoczyński Abram
Dzia³acz sportowy. Wspó³za³o-
¿yciel ¯ydowskiego Klubu
Sportowego �Makabi� Kutno.
Cz³onek Zarz¹du klubu.

Opoczyński
Szymon
Dzia³acz sportowy ̄ ydowskiego
Klubu Sportowego �Makabi�
Kutno.

Orłowski Adam
Urodzony w 1907 r. w Kutnie.
Kolarz. Zawodnik kutnow-
skiego �Soko³a�. Wielokrotny
uczestnik wy�cigu kolarskiego
dooko³a powiatu kutnowskiego.
Zwyciêzca pierwszego wy�cigu
dooko³a powiatu. Dzia³acz
sportowy �Soko³a�.

Osiak Jadwiga
Urodzona 24 sierpnia 1927
roku. Kajakarka ogniska
TKKF �Zapora� Kutno.
Uczestniczka Miêdzynarodo-
wego Sp³ywu Kajakowego na
Dunajcu. Bryd¿ystka kutnow-
skiej �Zapory�. Siatkarka
TKKF �Zapora� Kutno.

Osiak Janusz
Urodzony 13 marca 1928 roku
w Go�linie. Bryd¿ysta. Jeden
z pionierów tej dyscypliny
sportu na terenie naszego
miasta. Kajakarz ogniska
TKKF �Zapora� Kutno.
Uczestnik sp³ywów kajako-
wych na rzekach polskich.

Policja pomaga uchod�com
Mundurowi z kutnowskiej Komendy docieraj¹ do uchod�ców, którzy
uciekaj¹c przez wojn¹, znale�li schronienie w mie�cie. Przestrzegaj¹ ich
przed ewentualnymi zagro¿eniami, z jakimi mo¿e siê spotkaæ osoba
w trudnym po³o¿eniu ¿yciowym, dodatkowo nieznaj¹ca jêzyka. Stró¿e
prawa rozdaj¹ ulotki w jêzyku ukraiñskim, przekazuj¹ cenne informacje
i wskazówki. Trudno sobie wyobraziæ w jakiej dramatycznej sytuacji zna-
laz³y siê osoby uciekaj¹ce ze swojej ojczyzny, czêsto z jedn¹ walizk¹ czy
z dzieckiem na rêkach. S¹ to najczê�ciej kobiety z dzieæmi, które prze-
kraczaj¹ granice naszego kraju zmêczone, s³abe, zdezorientowane, a do
tego bardzo czêsto nie znaj¹ce jêzyka polskiego. W³a�nie takie sytuacje
mog¹ wykorzystaæ ró¿nego rodzaju grupy przestêpcze, osoby ¿eruj¹ce
na tragedii uchod�ców, które chc¹ d¹¿yæ do szybkiego zysku. Dlatego
policjanci nie tylko czuwaj¹ nad bezpieczeñstwem uchod�ców ale rów-
nie¿ prowadz¹ dzia³ania profilaktyczne maj¹ce charakter informacyjny
na temat potencjalnych zagro¿eñ z jakimi mog¹ siê spotkaæ. Takie dzia-
³ania prowadzone s¹ wszêdzie tam, gdzie mo¿emy spotkaæ obywateli
Ukrainy, miêdzy innymi w punktach informacyjnych, w których nada-
wany jest uchod�com PESEL. Policjanci rozdaj¹ ulotki w jêzyku ukra-
iñskim dotycz¹ce m.in. problematyki handlu lud�mi i zaginiêæ osób,
a tak¿e przekazuj¹ cenne informacje i wskazówki na temat numerów
telefonów pod którymi mog¹ uzyskaæ pomoc.

Rado�æ ukraiñskich dzieci
Policjanci z kutnowskiej Komendy wraz z �pluszowymi maskotkami�
spotkali siê z dzieæmi z mieszkañ wspomaganych w Kutnie przy ulicy
Majdany. W�ród tych dzieci by³y równie¿ dzieci z rodzin ukraiñskich,
które przyby³y do naszego miasta uciekaj¹c przed wojn¹. To spotkanie
pe³ne rado�ci, u�miechu i niespodzianek, które mamy nadziejê choæ
w czê�ci pozwoli³y zapomnieæ ma³ym uchod�com o tragedii, która dotknê³a
ich kraj. 22 marca 2022 roku kutnowscy policjanci, wspólnie z maskot-
kami ��wink¹ Peppa� oraz �Skyem� z Psiego Patrolu odwiedzili dzieci
zamieszkuj¹ce w mieszkaniach wspomaganych w Kutnie przy ul. Maj-
dany, w tym równie¿ dzieci z rodzin ukraiñskich. Celem spotkania by³o
okazanie wsparcia i poprawienie humoru najm³odszym. W spotkaniu
bra³a udzia³ Liudmyla Wi�niewska, która t³umaczy³a na jêzyk ukraiñski
informacje przekazywane przez policjantkê. Podczas spotkania nie
zabrak³o podstawowych informacji na temat bezpieczeñstwa na drodze
i nie tylko. Dzieciaki z entuzjazmem bra³y udzia³ w spotkaniu, nie
zabrak³o weso³ej zabawy, a tak¿e prezentów � kolorowanek, kredek, plu-
szaków, zawieszek i kamizelek odblaskowych. Dzieci chêtnie przytula³y

siê do du¿ych maskotek i przybija³y �pi¹tkê�, a na ich buziach pojawia³
siê u�miech. Ogromnym zainteresowaniem w�ród najm³odszych cieszy³
siê radiowóz policyjny do którego dzieciaki chêtnie wsiada³y. Dziêkuje-
my wolontariuszom, którzy razem z nami zorganizowali ten czas dla
ma³ych dzieci i urozmaicili spotkanie licznymi atrakcjami.

Akcja pe³na uznania
W Kutnie trwaj¹ warsztaty �Bezpieczna kobieta� pod okiem policji.
G³ównym celem tego przedsiêwziêcia jest wzmocnienie poczucia bez-
pieczeñstwa i pewno�ci siebie kobiet, oraz wypracowanie postawy, która
pozwoli zachowaæ spokój, okazaæ zdecydowanie i pewnie stan¹æ wobec
realnego zagro¿enia. W ramach tego przedsiêwziêcia zaplanowane s¹
równie¿ wyk³ady na które nie trzeba siê zapisywaæ. Zapraszamy wszystkie
chêtne Panie. �Bezpieczna kobieta� to dwumiesiêczny cykl szkoleñ dla
kobiet zorganizowanych przez Akademiê Nauk Stosowanych Gospo-
darki Krajowej przy wspó³pracy z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Kutnie.
S¹ to treningi Taekwondo z elementami samoobrony. 23 marca 2022 r.,
trening poprowadzili miêdzy innymi instruktorzy taktyk i technik inter-
wencji z kutnowskiej komendy kom. Emil Kowalski oraz st. sier¿. Damian
Tomczak, który posiada czarny pas w Taekwondo (1DAN). Zajêcia ciesz¹
siê bardzo du¿ym zainteresowaniem i zaanga¿owaniem pañ na macie.
To nie tylko wszechstronna edukacja kobiet w zakresie zachowania
w sytuacjach nag³ego zagro¿enia zdrowia i ¿ycia, ale równie¿ promo-
wanie aktywnego trybu ¿ycia u kobiet. 30 marca go�ciem specjalnym
by³a Natalia Rybarczyk � mistrzyni �wiata w Taekwondo, coach i trener
mentalny, autorka ksi¹¿ki �Walcz i wygrywaj�, która oprócz treningu
poprowadzi³a o godzinie 18.00 wyk³ad dla pañ dot. motywacji, zdoby-
wania celów, waleczno�ci w ¿yciu. W kwietniu zaplanowany jest rów-
nie¿ wyk³ad dotycz¹cy �Procedur postêpowania Policji w przypadku
zaistnienia przemocy�. Na wyk³ady zapraszamy wszystkie chêtne panie,
nie trzeba wcze�niej siê rejestrowaæ, wstêp jest bezp³atny.

S³u¿ba z psem
17 marca 2022 roku w Mundurowym Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w £odzi przy ul. Klaretyñskiej 9 odby³ siê pokaz wyszkolenia policyjnych
psów s³u¿bowych. Podczas spotkania przewodnicy prezentowali umie-
jêtno�ci swoich czworono¿nych partnerów. W pokazie wziê³y udzia³
miêdzy innymi Luba i Negat, czworono¿ni funkcjonariusze z kutnowskiej
policji wraz ze swoimi przewodnikami. Uczestnicy mogli podziwiaæ m.in.
pos³uszeñstwo psów, obronê opiekuna psa przed napastnikiem, czy po�cig
bez kagañca za osob¹ podejrzan¹. Funkcjonariusze opowiadali o swojej
codziennej s³u¿bie z psem, o silnej wiêzi jaka panuje miêdzy nimi. Zwró-
cili uwagê, ¿e praca z psem to po³¹czenie s³u¿by z pasj¹. Liceali�ci
dowiedzieli siê  w jakich kategoriach psy s¹ szkolone (patrolowe, patro-
lowo-tropi¹ce, tropi¹ce, do wyszukiwania zapachów narkotyków i do
wyszukiwania zapachów materia³ów wybuchowych oraz do wyszuki-
wania zapachów zw³ok ludzkich) oraz, ¿e psy szkol¹ siê w Zak³adzie
Kynologii Policyjnej w Su³kowicach. Opiekunowie psów poinformo-
wali równie¿ jakie wymagania musz¹ spe³niaæ i jakie predyspozycje
powinni posiadaæ kandydaci, aby wst¹piæ w szeregi Policji, a nastêpnie
zostaæ przewodnikiem psa s³u¿bowego. Pokaz tresury jak i przybli¿enie
realiów s³u¿by funkcjonariuszy spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem
licealistów, którzy niebawem zasil¹ szeregi policji województwa ³ódz-
kiego. Osoby zainteresowane pe³nieniem s³u¿by w Policji mog¹ z³o¿yæ
komplet dokumentów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w £odzi przy
ul. Lutomierskiej 108/112. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce doboru
do policji znajduj¹ siê na stronie Wydzia³u Doboru KWP w £odzi, kon-
takt telefoniczny pod numerem 47 841 49 08.
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Baseball

19 marca w Miejskim Klubie Sportowym Stal BiS Kutno odby³o
siê Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze cz³onków stowa-
rzyszenia. Na spotkaniu Zarz¹d zda³ sprawozdanie z dzia³alno-
�ci z ostatnich lat. Sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe
zosta³o zaakceptowane przez Zgromadzenie i ustêpuj¹cy Zarz¹d
uzyska³ absolutorium.
Kolejnym krokiem by³ wybór nowych w³adz klubu. Prezesem
zosta³ Aleksander Wysoczyñski, który jest wieloletnim dzia³a-
czem w klubie. Cz³onkami Zarz¹du zostali: £ukasz Blichiewicz
(ustêpuj¹cy prezes), Andrzej Pietrzak, Piotr Jakubowski, Artur
Wojtczak, Robert Matecki oraz Gracjan Bielecki. Podczas
spotkania zosta³a tak¿e wybrana Komisja Rewizyjna, której prze-
wodnicz¹cym zosta³ Pawe³ Ladorudzki wraz z cz³onkami tej¿e
komisji - Jakubem Nadolskim oraz Jakubem Wojtczakiem. ̄ yczymy
nowym w³adzom wielu sukcesów na najbli¿sze lata.

Piotr Jakubowki

MKS Stal BiS Kutno sk³ada Wszystkim
najwspanialsze ¿yczenia Wielkanocne!
Zdrowia, pomy�lno�ci, pogody ducha!

ZMIANY W “STALI”

Pi³ka no¿na

W 24 kolejce mistrzostw III ligi ³ódzko-mazowiecko-warmiñsko-
mazursko-podlaskiej (gr. I) w Mie�cie Ró¿ go�ci³a dru¿yna maj¹ca
aspiracje na II ligê - Legionovia. Ten zespó³ trenowany przez Micha³a
Pirosa rywalizuje z Poloni¹ Warszawa o awans.Jesieni¹ w Legiono-
wie kutnianie przegrali po zaciêtej walce 1:2, choæ prowadzili ju¿
w 3 minucie 1:0 po golu Adriana Kralkowskiego. Po cichu kibice
liczyli na udany rewan¿. Pocz¹tek meczu te¿ na to wskazywa³.
W 3 minucie Adrian Kralkowski strzeli³ ³adn¹ bramkê Janowi Krzy-
wañskiemu i by³a rado�æ (ma nasz pi³karz patent na Legionoviê).
Nietety, go�cie szybko zdobyli bramkê (12 minuta). Do przerwy, po
zaciêtej walce, by³ remis. W drugiej ods³onie przyjezdni zdobywaj¹
prowadzenie. Obserwatorzy meczu twierdz¹, ¿e by³ spalony. Jed-
nak¿e arbiter z Torunia - zreszt¹ s³abo sêdziuj¹cy - by³ innego zda-
nia. Kutnianie grali ambitnie, ale �dobi³ ich� napastnik Legionovii
w przed³u¿onym czasie gry. Mimo pora¿ki zespó³ trenera Dominika
Tomczaka i Paw³a Klekowickiego zas³u¿y³ na brawa za ambicjê
i wolê walki do koñca. W obu zespo³ach dobrze dysponowani byli
bramkarze.

KS Kutno - Legionovia Legionowo 1:3 (1:1)
1:0 -  Adrian Kralkowski (3), 1:1 - Konrad ̄ aklika (12), 1:2 - Dawid
Papazjan (56), 1:3 - Piotr Sonneberg (90+4).
Od 73 minuty kutnowska dru¿yna gra³a w �10�, po dwóch ¿ó³tych
i czerwonej kartce Jakuba Staniszewskiego.

ZWYCIĘŻYŁ JEDNAK LIDER

Przed meczem uroczy�cie uhonorowano team KS-u Kutno za dobre
rezultaty w III lidze w ubieg³ym sezonie. Pami¹tkowy puchar
i dyplom wrêczyli zespo³owi cz³onkowie Kapitu³y Konkursu na Naj-
lepszych Sportowców Ziemi Kutnowskiej: przewodnicz¹cy Rady
Miasta Kutna Mariusz Sikora i redaktor naczelny �P¯K� Andrzej
Stelmaszewski (Redakcja po raz 24 jest organizatorem Konkursu).

Zakoñczy³y siê, trwaj¹ce cztery miesi¹ce, rozgrywki w pi³kê no¿n¹
i siatkówkê w ramach Kutnowskich Amatorskich Halowych Lig.
W tym sezonie to by³a ich ju¿ 18 edycja, a wiêc tyle ile lat ma ich
g³ówny organizator - Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
powsta³y w 2004 r. (dyr Pawe³ �lêzak). Meczom w Szkole Pod-
stawowej nr 1 i SP nr 6 towarzyszy³a zawsze wspania³a, niemal
rodzinna, atmosfera i co jest istotne � dobry poziom. Dziêki
mocnemu zaanga¿owaniu niestrudzonych dzia³aczy jak: Miros³aw
Krzymiñski, Zbigniew Baran, Lucyna Urbañczyk, Zbigniew
Morawski, Krzysztof Walczak, Jaros³aw Koszañski, Larisa Guber,
Marek Witkowski, Anita Lemañska, Dorota Mikstal oraz Ich
doskona³ego wk³adu organizacyjnego nikt nie mia³ prawa siê
nudziæ uczestnicz¹c w wolnym czasie w przygodzie pt. �Tylko
ze sportem mo¿esz siê dobrze zrelaksowaæ�. Godne podkre�lenia
jest to, ¿e w zawodach uczestniczy³o blisko 800 osób, obojga
p³ci i w ró¿nym wieku z województw: ³ódzkiego, mazowieckiego
i kujawsko-pomorskiego.

Kolumnê opracowa³ Jerzy Micha³ Papiewski

Dru¿yna trenera Marcina Sztygla jest na dobrej, futbolowej drodze
do ³ódzkiej klasy okrêgowej (tzw. V liga). Prowadzi z przewag¹
11 punktów nad zespo³em KS II Ozorków. Z ta ekip¹ gra³a ostatnio
i na jej boisku zremisowa³a.

KS II Ozorków - KS II Kutno 1:1 (1:0)
Gola dla kutnowskich �rezerwistów� zdoby³ z rzutu karnego
Mariusz Jakubowski.
W pierwszym za� meczu rundy wiosennej ³ódzkiej klasy �A�,
u siebie, by³a wygrana.

KS II Kutno - Bzura M³ogoszyn 3:1 (1:0)
Bramki dla �Kutna� strzelili: Piotr Kumorek, Sebastian Szczyt-
niewski, Damian Kozanecki (z karnego). Powodzenia i awansu.

KS Kutno - Wissa Szczuczyn 0:1 (0:0)
Du¿a niespodzianka in minus. Wygra³ ... outsider po golu w 90
minucie Patryka Koncewicza.
Nastêpny mecz w Kutnie 16 kwietnia, godz. 12:00 z Uni¹ Skier-
niewice.

nocy) i Jakuba Wojtczaka (�ródmie�cie). Oto kolejno�æ lokat
w II lidze: 1. KS Fair Play Kutno, 2. KS Olimpia Oporów, 3. WKS
37 PP Kutno, 4. GKS Byszew, 5. Czerwone Diab³y, 6. Young
Boys, 7. Flex Kutno, 8. Siódme Niebo, 9. Przyszli Kopn¹æ Pi³kê,
10. KS Têcza Kutno, 11. KST Weekend Offenders. Najwiêcej
goli zdoby³ £ukasz Szczygielski (Czerwone Diab³y) - 36, MVP
- Adrian Pêgowski (GKS Byszew), bramkarz II ligi - Rafa³ Go-
spo� (WKS 37 PP Kutno). Do �pi¹tkowego� teamu II ligi desy-
gnowano: Rafa³a Gosposia, Adriana Pêgowskiego, £ukasza
Szczygielskiego, Rafa³a £ykowskiego (KS Fair Play Kutno),
Micha³a Szymañskiego (KS Olimpia Oporów). Najlepszym
kibicem I i II ligi zosta³ Nikodem Sobczak. Uroczystej Gali Spor-
towej, podczas której nagrodzono najlepszych medalami, pucha-
rami, okoliczno�ciowymi statuetkami � towarzyszy³ mini-turniej
pi³karski, w którym zmierzy³y siê reprezentacje I i II ligi oraz
zwyciêzcy I i II ligi. Grano po 10 minut i by³o na co popatrzeæ
� maestria goni³a maestriê!
W Kutnowskiej Amatorskiej Lidze Siatkówki Kobiet niepokonane
by³y zawodniczki Volley Team Chalin. Dalsze miejsca zajê³y:
Hurt Pap Kutno, ZS ¯ychlin, Liderki Szczawin i UKS Rutki
P³oñsk; MVP - Marta D¹browska ( Chalin); libero - Kasandra
Chodorowska (Hurt Pap); rozgrywaj¹ca - Aneta Kurczewska
(Chalin); miss foto - Paulina Piórecka (Chalin). I ligê mê¿czyzn
wygra³ bezkonkurencyjny AZS Kutno przed Gladiatorem Parzê-
czew, Iskr¹ Szczawin, Chem Pakiem Kutno, Volley Teamem
Chalin i Potê¿nymi Kaczorami; MVP - Patryk Skonieczny (AZS),
atakuj¹cy � Adrian Krêcikowski (Gladiator); libero - Cezary
Do³owiec (AZS). II ligê zdominowa³ Volley Team Junior ̄ ychlin.
Kolejne miejsca: 2. Agropol Kutno, 3. Nekoma Kutno, 4. Mazovia
Gostynin, 5. Grodzka £êczyca, 6. Gmina Strzelce: MVP - Jakub
Jarota (¯ychlin); rozgrywaj¹cy � Wiktor Wêglewski (Gostynin);
atakuj¹cy � Wojciech W³odarczyk (Agropol); libero � Damian
Jastrzêbski (¯ychlin). Oj, dzia³o siê, dzia³o w dobrej, kutnow-
skiej i sportowej �halówce�. Pozosta³y ju¿ tylko wspomnienia
i to niezapomniane. Do zobaczenia wiêc w przysz³ym roku! Mecze
pi³ki no¿nej i siatkówki cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem.

(foto Artur Andziak)

FASCYNUJĄCE ZAWODY

Pi³ka no¿na

O MISTRZOWSKIE PUNKTY

Liga retro

Rozpoczê³a siê czwarta edycja Polskiej Ligi Retro, w której
wystepuje team WKS 37 PP Kutno. Na inauguracjê rozgrywek
kutnianie grali z czo³ow¹ dru¿yn¹ tej klasy rozgrywkowej z Pod-
lasia (niedaleko Bia³egostoku). Podopieczni graj¹cego trenera
Micha³a Lebiedowicza mog¹ mówiæ o wielkim pechu, gdy¿ ule-
gli gospodarzom trac¹c bramki w koñcówce meczu (90 minuta
i 90+2).
Strzelec Bia³ystok - Horoszcz - WKS 37 PP Kutno 3:2 (0:1)
Prowadzenie dla naszych wywalczy³ Micha³ Janakowski, a drug¹
bramkê zdoby³ Adrian Szmigielski, utalentowany nowy zawodnik.

REKONSTRUKTORZY TEŻ GRAJĄ

Tak przedstawia siê tabela koñcowa I Ligi KAHLPN: 1. Old Boys
Mika, 2. W³adcy Pó³nocy, 3. �ródmie�cie, 4. 1,5 L/G, 5. The
Naturat Team, 6. Gladiator Daszyna, 7. EXPOM Kro�niewice,
8. DZPG, 9. FC Gledzianów, 10. Nieobliczalni. Najlepszym
strzelcem zosta³ Adrian Krzymieniewski (Old Boys Mika) - 38
bramek; bramkarzem - Bartosz Waliszewski (Nieobliczalni);
MVP - Jakub Kubiak (W³adcy Pó³nocy). Do najlepszej �pi¹tki�
I ligi wybrano: Bartosza Waliszewskiego, Jakuba Kubiaka,
Adriana Krzymieniewskiego, Kamila Kowalczyka (W³adcy Pó³-
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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

Has³o: C3-B5-K5-G6-J3-E5-E9-A2-B9
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

� 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

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

Tel. 609-107-203
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Poziomo: A-1. Próg rzeczny na rzece A-7. Najpopular-
niejszy bank polski B-9. �Hrabina ...� Kraszewskiego
C-1. Zawiera 75 procent azotu i 23 tlenu D-9. Jednostka
natê¿enia pr¹du elektrycznego E-1. Z rodziny glinowców
E-5. Powie�ciowy i filmowy Lupin G-1. Dudziak, woka-
listka I-1. Harcerski zjazd I-6. Pulpet z siekanego miêsa
J-9. Tkanina bawe³niana u¿ywana na wsypy K-1. �Konrad ...�
w tytule powie�ci A. Mickiewicza L-9. Komputerowy
klawisz na �tak� M-1. Muzyka Enimena M-5. Tajne,
umowne znakowanie tekstu w s³u¿bie wywiadowczej.

Pionowo: 1-A. Kojarzy siê z poda¿¹ 1-I. Kurek bezpie-
czeñstwa  2-E. Masa do wyrobu wanien 3-A. Ko³o Trzêsacza
nad Ba³tykiem 3-I. Jazda na koniu bez siod³a 4-F. P³ytkie
zag³êbienia na pustyniach tunezyjskich wype³nione wod¹
w porze deszczowej 5-A. Padlino¿erne zwierzê 5-J. Su-
che, s³odkie ciasto z suszonymi owocami 6-E. Skowronek
polny 7-A. Syn Priama 7-I. Czasem �puszczaj¹� nam
w stresie 9-A. Indyjski i Spokojny 9-I. Kolarz jad¹cy
w wy�cigu w ¿ó³tej koszulce 11-A. Wype³niona  jest
pierzem 11-I. �Doborowy� kabaret 13-A. O�wietla cel
bombardowania 13-I. Komputer IBM.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Powo³ano Ministerstwo Klimatu i �rodowiska - zatem klimat bêdzie
trzymany w ryzach, ¿eby nie podskakiwa³! Zapytaæ z trosk¹, a co ze
�rodowiskiem? Odpowied� jest do�æ pokrêtna: pi¹te ko³o, jak to u nas  �
luzem. Przyrodnicy apeluj¹: �Bez dbania o �rodowisko z klimatem nam
nie wyjdzie� - lecz jest to g³os wo³aj¹cych na puszczy!
Co wiêcej? Bêd¹c posadowionym na górze - wybrañcy ludu - wychowani
na romantycznej literaturze oraz w poczuciu obowi¹zku s³u¿enia ojczy�nie
obecnie byæ mo¿e uznali: �Zostaæ � kim�, mo¿na podpieraj¹c siê chwy-
tliwym hase³kiem�. Wtedy rozlegnie siê: brawo � bis, a za³amywanie
r¹k rozwa¿nych rodaków zginie w t³umie, niczym fatamorgana w pia-
skach Sahary. Negatywne konsekwencje zmian klimatycznych i wszelakie
inne rozejd¹ siê po ko�ciach mieszkañców III RP niczym strofy: �Góralu,
czy ci nie ¿al�� po tatrzañskich dolinach i smrekach. Wówczas, nasz
rodzimy, a europejski tygrys ryknie! Rodzi siê jednak pytanie � jak g³o-
�no? Ni¿ej � zaro�niêty traw¹ sprzêt, gdzie miano trenowaæ dla krzepy
i zdrowia!

WIOSNA RADOSNA

Podsumowuj¹c: Skomasowanie w jednym miejscu i czasie wielu pro-
blemów mo¿e kojarzyæ siê z wêz³em gordyjskim, a wieloletni¹ wiarê
w si³ê naszego, spo³ecznego monolitu � podda³ pod w¹tpliwo�æ korona-
wirus. Zatem pomy�lmy o tym, bo drugiego Aleksandra nie widaæ.
Wiosnê owszem, wiêc dla -  równowagi ducha oraz ku pokrzepieniu
serc � wypada pos³uchaæ ponadczasowych strof balladki Wojciecha
M³ynarskiego pt: Co by tu jeszcze�?

Obserwator przyrody i wêdrowiec � Bogdan Pietrasiewicz

Co w przyrodzie? Wiosennego dnia, gdy zefirek goni³ bia³o-siwe ob³oki,
a drzewa ju¿ siê zieleni³y, w Raciborowie id¹c w stronê wodnego oczka
us³ysza³em chlup � plusk. Przyspieszy³em kroku i wychodz¹c zza wierz-
bowego krzewu dostrzeg³em p³yn¹c¹ kacz¹ mamê, a za ni¹ kilkana�cie
przemi³ych kacz¹tek. Jedno za drugim jak grzeczne dzieci. Przeciwieñ-
stwo stanowi³o dwóch niegrzecznych, którzy stali na brzegu i rzucali
w stworzonka kamieniami! Ojciec nie reagowa³! Straszne! Zd¹¿y³em na
czas i rodzina szczê�liwie dop³ynê³a do kêpy szuwarów. Ni¿ej. �Miar¹
cz³owieczeñstwa jest stosunek do zwierz¹t�! Trzeba równie¿ przypo-
mnieæ, ¿e tego typu zachowanie jest naganne oraz �cigane prawem!

Jak zaczynali�my? £atwo nie by³o, lecz przys³owiowy osio³ek kuszony
marchewk¹ gna³ coraz szybciej! Matka Natura, mimo ¿e poniewierana �
sprzyja³a. Zaczê³o byæ urokliwie i swojsko. Jednak pojawi³y siê gro�ne,
pogodowe anomalie oraz ich pierwsze ofiary, a zjadliwy wirus sprowa-
dzi³ ³zy na wiele rodzin. Nie otrz¹snêli�my siê jeszcze z traumy, gdy do
wschodniej �ciany dotarli mieszkañcy Czarnego L¹du. Bruksela, za³a-
muj¹c rêce, krzyknê³a: �Polonia - stañ okoniem!�. Wirus pozosta³, przy-
bysze równie¿, a ju¿ na wschodniej rubie¿y, lecz na innej szeroko�ci
geograficznej niebo siê zaogni³o, nasze emocje siêgnê³y wy¿yn, a gdy
pisa³em artyku³ - ono ju¿ blad³o. �Chodz¹ równie¿ s³uchy, ¿e pod posta-
ci¹ � genu sprzeciwu � byæ mo¿e powróci³o przepoczwarzone - veto, bo
je�li tak, to jest mo¿liwe, ¿e gdzie� czai siê, zakamuflowana � z³ota
wolno�æ?�. Zas³yszane.

Dojrzewa³em od m³odo�ci a¿ do emerytury, aby przejechaæ rowerem
cal¹ Europê i opisaæ te wydarzenia w moich dwóch ksi¹¿kach:
- �Rowerem do Rzymu, Lourdes, Santiago de Compostela i Fatimy�;
- �Rowerem w Setn¹ Rocznicê Odzyskania Niepodleg³o�ci przez Polskê�.
Wilno - Czêstochowa - Wiedeñ.Nie wiem czego oczekiwa³em po
tych moich rowerowych wyprawach - chcia³em na pewno sam siebie
znale�æ.
Mo¿e chcia³o mi siê wierzyæ, ¿e w ci¹gu jednej nocy mogê staæ siê
innym cz³owiekiem, który nagle pozbywa siê wszelkich ograniczeñ,
które mog¹ mnie kszta³towaæ, jednak te stare moje przyzwyczajenia
s¹ silniejsze. To, co siê wydarzy³o siê podczas tych podró¿y, to jed-
nak wielka niespodzianka, takie jest ¿ycie cyklisty - podró¿nika.
Skazany na w³asne si³y, pomys³y, niemo¿no�æ ucieczki od codzien-
nej rzeczywisto�ci na szlaku, konieczno�æ jej akceptacji sprawia³o,
¿e na koniec dnia powodowa³o we mnie zadumê, ale tak¿e i wielk¹
rado�æ z osi¹gniêtych celów. Niczego nie ¿a³ujê, choæ czasami oku-
pione to by³o ³zami, mê¿czyzna te¿ p³acze, tego siê nie wstydzê.
W ch³odzie, g³odzie, wszelkie niewygody, deszcze, �nieg, upa³y - to
codzienny obraz moich tras. Byæ mo¿e jedno z wielu moich marzeñ,
które cz³owiek prze¿ywa w swoim ¿yciu, choæ po pewnym czasie
siê o tym zapomina.
Moje marzenia sprzed paru lat siê spe³ni³y. Moje wychowanie prze-
biega³o w tradycyjnej, praktykuj¹cej, katolickiej rodzinie. Nauczy-
³em siê prze¿ywaæ ¿ycie, znale�æ sposób na nie, poszukaæ swojego
nowego celu, na nastêpne lata.
Po przej�ciu na emeryturê w 2014 r kupilem rower, sakwy, namiot,
�piwór i inne potrzebne rzeczy, które s¹ niezbêdne w tak dalekich
podró¿ach po Europie i Polsce. Nie pozosta³o nic innego, jak wsi¹�æ
na rower, podró¿owaæ, pielgrzymowaæ do moich wymarzonych
miejsc, odwrotu nie ma. Je�li chodzi³o o kondycjê, to by³a. Bo na
rowerze je¿d¿ê od dziecka, tak¿e mam kondycjê doskonal¹.
W drodze prowadzilem dzienniczek, w którym robi³em zapisy, to co
widzia³em i prze¿y³em robi¹c te zdjêcia. Dane mi by³o spotkaæ ludzi
niezwyk³ych, z ró¿nych krajów �wiata, reprezentuj¹cych rozmaite
profesje, czym siê interesuj¹, co ich boli, czym ¿yj¹, jak patrz¹ na
podró¿uj¹cych rowerami ludzi. Mam przyjemno�æ zaprezentowaæ
moje podró¿e rowerowe:
� 6-27 kwietnia 2015 r. - samotna pielgrzymka do Rzymu,
� 13 maj - 24 czerwca 2016 r. - Lourdes Santiago de Compostela
i Fatimy,
� Rowerem w stulecie odzyskania niepodleg³o�ci poprzez Polskê:
22-27 maj 2018 rok - Wilno na Litwie,
� 11-15 sierpieñ 2018 Czêstochowa,
� 3-12 wrze�nia 2018 rok - Wiedeñ,
� Szlakiem Drugiego Korpusu Polskiego genera³a Andersa Monte
Casino Bolonia po W³oszech od 3 do 17 kwietnia 2019 rok,
� od 9 maja do 12 maja 2020 roku rajd rowerowy w rocznicê �mierci
Rotmistrza Witolda Pileckiego/Niepokalanów - Twierdza Modlin/
Puszcza Kampinos,
� 24 maja - 29 maja 2021 roku - rajd rowerowy Lublin - Zamo�æ -
Obóz koncentracyjny na Majdanku - Tomaszów Lubelski i okolice/
mogi³y w lasach pomordowanych ¿o³nierzy Armii Krajowej ¿o³nierzy
wyklêtych,
� 23 lipca - 28 sierpnia 2021 r.  rowerem - Wa³ Pomorski - Cmentarze
Mogi³y ¯o³nierzy - Ocaliæ od zapomnienia.
Dziêkujê Redakcji �P¯K�, redaktorowi naczelnemu Andrzejowi Stel-
maszewskiemu, sekretarzowi Redakcji Jerzemu Papiewskiemu za
mi³¹ wspó³pracê w redagowaniu gazety. Na nadchodz¹ce �wiêta
Zmartwychwstania Pañskiego ¿yczê ca³ej Redakcji i czytelnikom
�P¯K� spokojnych �wi¹t Wielkiej Nocy i trwania z narodem ukra-
iñskim, aby zmartwychwsta³y Chrystus umacnia³ ich w tych ciê¿-
kich chwilach, da³ pokój i szczê�cie Ukrainie.

Z powa¿aniem - podró¿nik rowerowy Leszek ³opata

Leszek £opata dla �P¯K�

WSZYSTKO PRZEDE MNĄ
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

26 kwietnia 2022 r.

Zarz¹d Ko³a w imieniu w³asnym oraz rodziców i ich dzieci,
zwraca siê do Pañstwa z pro�b¹ o w³¹czenie siê w nasz¹
akcjê, która uniemo¿liwi likwidacjê placówek w naszym
Stowarzyszeniu i pozwoli nam na niesienie dalszej pomocy
100 rodzinom dotkniêtym niepe³nosprawno�ci¹ intelektualn¹.
W ostatnim czasie stanêli�my wobec faktu likwidacji naszej
dzia³alno�ci. Sprawa dotyczy zmiany przepisów ppo¿. doty-
cz¹cych bezpieczeñstwa osób niepe³nosprawnych. Zalecona
przez inspektora Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej adaptacja
obiektu przekracza kwotê 170 tys. z³ (wed³ug kosztorysu
wykonawczego robót). Otrzymali�my ju¿ grzywnê w celu
przymuszenia do rozpoczêcia prac. Zakres robót dotyczy wielu
prac budowlanych i wyposa¿enia w instalacjê elektroniczn¹
alarmuj¹co-oddymiaj¹c¹.
Jako Stowarzyszenie prowadzimy 4 placówki finansowane za
po�rednictwem Starosty Powiatu Kutnowskiego. Inwestycje
zwi¹zane z bezpieczeñstwem podopiecznych nie wchodz¹
w zakres finansowania Starostwa, Ponadto pi¹ta placówka
finansowana jest z ró¿nych �róde³ pozyskiwanych na bie¿¹co
przez nasze Stowarzyszenie z dobrowolnych datków.
Ka¿da kwota przeznaczona na powy¿sz¹ akcjê, bêdzie dla nas
olbrzymim wsparciem powoduj¹cym wdziêczno�æ nasz¹ i na-
szych niepe³nosprawnych dzieci. Nasza dzia³alno�æ pozwala
chorym dzieciom wyj�æ z domu, mieæ pomoc profesjonalnego
personelu i du¿o rado�ci w�ród rówie�ników. Dok³adamy
wszelkich starañ, aby chocia¿ kilkugodzinna opieka w o�rodku
wspiera³a rodziców w kontynuowaniu swoich trudnych obo-
wi¹zków opiekuñczych.
Serdecznie prosimy o wsparcie i pomoc w ratowaniu o�rodka,
a co za tym idzie pomoc dzieciom i rodzicom. Wierzymy
w Pañstwa wielkie serca.

Zarz¹d PSONI Ko³o w Kutnie

Numer konta bankowego PSONI w Kutnie:
Bank PEKAO S.A.

98 1240 3190 1111 0010 4908 9601

pod wezwaniem �w. Jana Chrzciciela, sporo zawdziêcza Senio-
rowi Proboszczowi Janowi Dobrodziejowi:
- od 1986 � ministrant,
- od 1993 � lektor,
- 1994-2014 cz³onkostwo we wspólnocie Odnowa w Duchu �wiê-
tym przy Parafii �w. Jana Chrzciciela � prowadzenie �piewu
i gry na gitarze klasycznej oraz przewodnictwo zespo³u muzycz-
nego pos³uguj¹cego na mszy �w.,
- 1998-2000 prowadzenie �piewu i gry na gitarze klasycznej
w scholi dzieciêcej,
- od 1996 � pos³uga w kilku parafiach poprzez wykonywanie
�piewu psalmów responsoryjnych, kantyków, responsoriów,
- od 26.03.2022 � Nadzwyczajny Szafarz Komunii �wiêtej - jestem
zaanga¿owany w ¿ycie parafii na tyle, na ile mogê. Przyj¹³em
propozycjê do³¹czenia do pos³ugi Szafarzy Nadzwyczajnych
Komunii �wiêtej od ksiêdza Sebastiana - wikariusza Parafii, bo
my�lê, ¿e i dla mnie bêdzie to buduj¹ce, rozwijaj¹ce, ale i umac-
niaj¹ce dla mojej rodziny. Zgodzi³em siê, ale to nie by³a prosta
decyzja, bo to powa¿na pos³uga, która wymaga ode mnie jeszcze
wiêkszej gorliwo�ci, pokory. Przemodli³em moje obiekcje i dla-
tego dzi� tu jestem. Poza tym papie¿ Jan Pawe³ II w swoich
encyklikach mówi³ o roli �wieckich w Ko�ciele i my�lê, ¿e to siê
w³a�nie spe³nia, to jest ten czas. Je�li dosta³em tak¹ propozycjê,
to widocznie Pan Bóg ma dla mnie nowy plan - mówi Arkadiusz
Olesiñski.         Wys³ucha³: Jerzy Micha³ Papiewski

Arkadiusz Olesiñski

W SŁUŻBIE KOŚCIOŁA I LUDZI
Ten aktywny dzia³acz Ziemi
Kutnowskiej mówi �P¯K�
o sobie:
Na co dzieñ pracownik Staro-
stwa Powiatowego w Kutnie
� kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomo�ciami, radny Rady
Miasta Kutna. Asystent Akademii
Nauk Stosowanych Gospodarki
Krajowej w Kutnie Wydzia³
Nauk Technicznych - In¿ynieria
�rodowiska. Zwi¹zany od uro-
dzenia z Miastem Ró¿ i z Parafi¹

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Kutnie

W blisko dziewiêcioletniej dzia³alno�ci Klubu Wiedzy Uniwer-
salnej w spotkaniach uczestniczy³y znane, popularne i dostojne
persony. W�ród nich wybija³ siê niew¹tpliwie swoj¹ komunika-
tywno�ci¹ i skromno�ci¹ ksi¹dz biskup Józef Zawitkowski (siedzi
w �rodku klubowiczów).

W �Dobrodziejówce�

ZACNY GOŚĆ

To by³a niezwyk³a postaæ, której tak ³atwo nie da siê zapomnieæ.
Literat, muzyk, kompozytor, znakomity gawêdziarz i dzienni-
karski talent, zarówno radiowy jak i telewizyjny. Erudyta i inte-
lektualista z najwy¿szej, ¿yciowej �pó³ki�. Potrafi³ trafiæ s³owem
do ka¿dego, niezale¿nie od wieku odbiorcy (drugi od lewej).

Przede wszystkim wspania³y cz³owiek i duszpasterz. Przyjaciel
ksiêdza pra³ata Jana Dobrodzieja. Popularny i lubiany przez
wszystkich. Wra¿liwy i to mocno na krzywdê ludzk¹. Zawsze
mo¿na by³o na niego liczyæ. Nikogo nie zawiód³!

Spotkania w �Dobrodziejówce� cieszy³y sie zawsze du¿¹ popu-
larno�ci¹. Inaczej nie mog³o byæ. Czuwa³ przecie¿ nad nimi
duchowy mecenas kultury i sztuki Ziemi Kutnowskiej - niczym
w XVIII wieku król Stanis³aw August Poniatowski - ks. Jan
Dobrodziej, który zawsze podkre�la³, ¿e jego nazwisko zobo-
wi¹zuje go do tylko dawania piêkna i wspania³o�ci.    /J.M.P./

Ptasie kłótnie w Kutnie
W parku Traugutta, w Kutnie,
pok³óci³y siê z kaczkami wróble.
Niez³¹ bandê wróble tworzy³y,
podskakuj¹c w¹t³e udka prê¿y³y.

Tak demonstruj¹c swoje si³y,
raz jedn¹, raz drug¹, chude nó¿ki podnosi³y.
Straszy³y tym sposobem kaczki,
które zjada³y wszystkie przysmaczki.

Kaczki tchórzliwe nie by³y,
bezpardonowo w parku rz¹dzi³y.
Opanowa³y wzd³u¿ i wszerz staw ca³y
i wróblom na dziobach gra³y.

Na brak jedzenia nie narzeka³y,
zawsze pe³ne dzioby mia³y.
P³ywaj¹c, t³ustymi kuprami krêci³y
i z wdziêkiem kaczory uwodzi³y.

Ró¿nymi stylami p³ywa³y,
widzia³am, jak p³ywa³y i spa³y.
Z dna stawu zielony deser skuba³y
i nieustannie dziobami k³apa³y.

Wróble do k³ótni g³owy nie mia³y
i bez ¿alu same resztki zjada³y.
Dla zabawy na g³owach spacerowiczów siada³y
i æwierkaj¹c .s³omiane kapelusze skuba³y.

Go³êbie podejrzane znajomo�ci mia³y
i o porach dostawy ziarna wiedzia³y.
Blisko jad³odajni gromadnie siada³y
i nerwowo przytupuj¹c, skrzyd³ami macha³y.

G³o�no gruchaæ zaczê³y, jak siê najad³y,
pióra otrzepa³y i wysoko na drzewach siad³y.
Stamt¹d na nastêpny transport czeka³y
i jak lotnik ze spadochronem, na ¿er spada³y.

Opodal w paru kruki ¿erowa³y,
z kupki na kupkê zgni³e li�cie przerzuca³y.
Kruki chyba na g³owê upad³y,
jak by³y g³odne, nawet kamienie jad³y.

To ja podgl¹da³am ptasie k³ótnie,
w parku Traugutta, w Kutnie.

El¿bieta P³ochocka

�W zdrowym ciele zdrowy duch - jak zadbaæ o wszystkie aspekty naszego
zdrowia�, to tytu³ wyk³adu, który 29 marca 2022 roku zaprezentowa³a
s³uchaczkom i s³uchaczom Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Kutnie, m³odzie¿ z Akademickiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego
z Oddzia³ami Dwujêzycznymi w Kutnie im prof. Zbigniewa Religi. Jak
podkre�lili uczniowie by³ to ich pierwszy wystêp przed seniorami. Marysia,
Julka, Patryk i Aleksander przekazali nam wiedzê w  ramach podsumo-
wania projektu spo³ecznego pn. �Stay Strong� ( B¹d� silny). Ka¿dy ze
s³uchaczy otrzyma³ ulotki tego zadania. Nad przygotowaniem meryto-
rycznym uczniów czuwa³y nauczycielki: Ma³gorzata Rojewska i El¿bieta
Byczkowska. Aleksander podj¹³ siê przekazania wiedzy na temat snu.
Jak wa¿ny jest sen i ile go potrzebujemy dla naszego w³a�ciwego funk-
cjonowania, czego unikaæ, aby siê dobrze wyspaæ. Ograniczmy przed
snem przede wszystkim u¿ywki i niebieskie �wiat³o (telewizja, smartfon).
Z kolei Patryk omówi³ jak wa¿ne jest odpowiednie nawodnienie organi-
zmu. Zalecane jest, aby w ci¹gu doby wypiæ dwa litry p³ynu. Woda jest
podstaw¹ ¿ycia, nawil¿a organizm, oczyszcza z toksyn, dodaje energii,
wp³ywa na jako�æ naszej skóry. Sucho�æ w ustach, to jest stan odwod-
nienia. Z odpowiednim nawodnieniem organizmu maj¹ najczê�ciej problemy
osoby starsze. Dlatego tak wa¿ne jest picie p³ynów oraz spo¿ywanie
owoców i warzyw. Marysia przedstawi³a piramidê zdrowego ¿ywienia
seniorów. Zaleca siê spo¿ywanie co najmniej piêæ posi³ków dziennie.
Ograniczyæ w menu: czerwone miêso, cukier, t³uste potrawy, s³odycze.
Jak najwiêcej spo¿ywaæ: warzywa, owoce, produkty mleczne (jogurty,
kefiry), ryby, kasze, str¹czkowe. Suplementowaæ siê jedynie witamin¹
D 2000 j.m. Pozosta³e suplementacje konsultowaæ z lekarzem, ponie-
wa¿ mog¹ mieæ niepo¿¹dane skutki w os³abieniu dzia³ania stosowania
przez nas leków na inne choroby. Leki nale¿y popijaæ tylko wod¹. Do
aktywno�ci fizycznej zachêca³a  nas Julka. Regularna aktywno�æ fizyczna
wzmacnia serce, zwiêksza gêsto�æ ko�ci, odporno�æ na infekcje, poprawia
samopoczucie, zapobiega wielu jednostkom chorobowym. Dlatego nale¿y
jak najczê�ciej chodziæ na spacery, po schodach, czy uprawiaæ nordic�
walking. Tak, wiêc b¹d�my codziennie aktywni fizycznie i umys³owo.
Anga¿ujmy siê w ka¿d¹ dzia³alno�æ spo³eczn¹, która da nam satysfakcjê
oraz stosujmy siê do zasad, które nam przedstawi³a m³odzie¿ na dzisiej-
szym wyk³adzie, a o których my oczywi�cie wiemy, lecz nie zawsze
przestrzegamy! A zapewni nam to d³ugie w miarê dobrej kondycji
fizycznej zdrowe i d³ugie ¿ycie. Na pytanie jak nas seniorów postrzega
m³odzie¿, m³odsza od nas prawie niekiedy ponad 50 lat, odpowied�
licealisty brzmia³a: �jako skarb spo³eczeñstwa�. Od razu nam wszystkim
zrobi³o siê przyjemniej na duszy. Dziêkujemy Wam m³odzi prelegenci
i ¿yczymy samych sukcesów w osi¹ganiu wymarzonych celów. B¹d�my
silni! (Opracowanie: El¿bieta ̄ ó³towska, foto: Stefania Szadkowska)

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

SPROSTOWANIE
W artykule �Kto w Kutnie nie by³ ...� w nr 6/872 nie poprawiono autor-
skiej wersji tekstu. Wydrukowano: �Zreszt¹ obie te gazetowe edycje ...�.
Winno byæ: �Zreszt¹ czê�æ gazetowych edycji, w okresie covidowego
lockdownu, w ogóle nie drukowa³y swych gazet�. Przepraszamy!!!




