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SOLIDARNOŚĆ Z UKRAINĄ
PONAD PODZIAŁAMI

Bestialska rosyjska napa�æ na naszych wschodnich s¹siadów spra-
wia, ¿e Polacy jednocz¹ siê i anga¿uj¹ w pomoc dla Ukraiñców.
Z sonda¿u IBRiS dla �Rzeczypospolitej� wynika, ¿e niemal 90%
naszych rodaków popiera przyjêcie ukraiñskich uchod�ców! Na
dalszy plan schodz¹ polityczne spory - widzimy, jak politycy
z ró¿nych stron sceny politycznej, aktywnie dzia³aj¹ na rzecz
poszkodowanych wojn¹ oraz potrafi¹ przy tym wspó³pracowaæ
ponad podzia³ami. (ci¹g dalszy - strona 3)

Ciekawie prowadzone zajêcia � kluczem do sukcesu
Dwa g³ówne filary, na których opiera siê kszta³cenie
w szkole, to zaanga¿owana, profesjonalna kadra pedago-
giczna i nowoczesna baza dydaktyczna.  Dziêki temu nie
tylko przedmioty rozszerzone i tzw. przedmioty maturalne
realizowane s¹ na wysokim poziomie.

(ci¹g dalszy - strona 16)

Lekcja matematyki � prowadzi Mariusz W³odarczyk.

NASZE ALO

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

29 marca 2022 r. W dzia³alno�ci Spo³ecznego Klubu Wiedzy Uniwersalnej du¿¹
rolê odgrywaj¹ panie.   (ci¹g dalszy - strona 15)

KOBIETY
W „DOBRODZIEJÓWCE”
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(...) W Kutnie w 2019 roku Urz¹d Stanu Cywilnego odnotowa³ 927
zgonów, z czego 508 osób by³o mieszkañcami Kutna. W 2020 r.
by³o ju¿ ich o 167 wiêcej. W ubieg³ym roku kutnowski USC odno-
towa³ a¿ 1.244 zgony, z czego 725 zmar³ych pochodzi³o z Kutna.
(...) Wed³ug danych Urzêdu Statystycznego w £odzi w 2020 r.
w powiecie kutnowskim z powodu Covid-19 zmar³o 131 osób.
(...) W ubeg³ym roku w Kutnowskim Szpitalu Samorz¹dowym
przysz³o na �wiat 315 dzieci, z czego 290 zosta³o zameldowanych
w Kutnie.
(...) W 2019 roku w Kutnie urodzi³o siê 787 maluchów (zameldowano
tam 333 dzieci), za� w 2020 r. na �wiat przysz³o 575 noworodków
(320 zameldowañ w mie�cie).

KUTNOWSKA DEMOGRAFIA

Aktualnie jestem cz³onkiem Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego i pod-
legaj¹ mi nadzory: Wydzia³ Zarz¹du i Rozwoju Powiatu, Wydzia³
Architektury i Budownictwa oraz nad Samorz¹dowym Szpitalem
Sp. z o.o. Wiele by mo¿na mówiæ o historii Szpitala, ale ostatni czas
jest zupe³nie inny i warunki równie¿ siê zmieni³y chocia¿by czas
pandemii. Jest to du¿y o�rodek leczniczy u zbiegu krzy¿uj¹cych siê
autostrad co powoduje, ¿e jest on strategiczny w naszym regionie.
W okresie pandemii Covidu, jako ostatniego z najwiêkszych zagad-
nieñ w s³u¿bie zdrowia, Kutnowski Szpital by³ w sieci szpitali covi-
dowych. Pierwszy raz nast¹pi³o to decyzj¹ Wojewody w pa�dzierniku
2020 roku i z ma³ymi przerwami trwa do dzi�.
Ponadto od marca 2020 r. Szpital posiada³ 23 ³ó¿ka izolacyjne
w gotowo�ci. Obecnie posiadamy 154 ³ó¿ka w systemie covidowym
poza Oddzia³em ginekologiczno-po³o¿niczym, endokrynologicznym
i ZOL-em. Natomiast poradnie szpitalne dzia³a³y i dzia³aj¹ na bie¿¹co.
Zmniejszaj¹c ilo�æ  ³ó¿ek opieki podstawowej i specjalistycznej, gdzie
nie mog³o odbywaæ siê leczenie i zabiegi pacjenta niecovidowego
zdawali�my sobie sprawê jak trudne by³y to decyzje dla wielu
naszych chorych, którzy z wielkim trudem mogli znale�æ (³ó¿ko)
w £êczycy, £owiczu czy £odzi. Problem by³ równie¿ z personelem
medycznym, gdy¿ liczba lekarzy (59) i pielêgniarek (143) pracuj¹ca
podczas Covidu to o 1/3 mniej ni¿ w normalnych warunkach.
W XXI wieku w dzia³alno�ci Szpitala Spó³ki by³ problem z doborem
prezesa szpitala i czêste ich zmiany skutkowa³y chaosem, brakiem
d³u¿szych planów naprawczych. Przez okres dzia³alno�ci szpitala
zmieni³o siê ich oko³o 40. Obecnie zjawisko to uleg³o os³abieniu
i dokonano dwóch zmian. Wed³ug aktualnej wiedzy prezesa Zarz¹du
Szpitala za ten okres na koniec roku 2021 najprawdopodobniej spó³ka
osi¹gnie 0,5 mln z³ zysku, co jest ewenementem w ca³ej historii
dzia³alno�ci szpitala.
W dalszym ci¹gu prze¿ywamy szereg kryzysów, do których zalicza-
my brak lekarzy specjalistów, starzenie siê kadry pielêgniarskiej
natomiast relatywnie poprawi³y siê uposa¿enia zatrudnionej kadry
w szpitalu, ale nadal poziom p³ac - moim zdaniem jest nieadekwatny
do trudu i wysi³ku personelu szpitala i informacja z ostatniej chwili:
pozyskali�my dla szpitala 1,360 mln na remont oddzia³u wewnêtrz-
nego. Nieustaj¹co dzia³amy na rzecz szpitala pozyskuj¹c �rodki
zewnêtrzne, sprzêt i �rodki ochrony osobistej, aby jednostka ta by³a
lepiej wyposa¿ona i bezpieczna. Wymieniê kilka z nich: remont wej-
�cia g³ównego, pozyskanie respiratorów, kardiomonitorów, pomp
strzykawkowych, remonty pomieszczeñ, zainstalowanie nowej
instalacji tlenowej i bardzo wyczekiwany remont z przebudow¹
oddzia³u OIOM. Dodam jeszcze, ¿e obecnie realizowany jest na
oddziale dzieciêcym program w³asny dotycz¹cy diagnostyki dzieci,
które przesz³y Covid i po wstêpnej diagnozie, i ocenie stanu zdrowia
s¹ leczone b¹d� odsy³ane do o�rodków specjalistycznych.
Jest to pocieszaj¹ce, ¿e ju¿ tyle mogli�my zrobiæ w naszym
szpitalu i dalej bêdziemy tworzyæ warunki do rozwoju licz¹c na
wsparcie ze strony za³ogi, której sk³adam serdeczne podziêkowania,
a z okazji �wiêta Dnia Kobiet wszystkim paniom zatrudnionym
w szpitalu ¿yczê zdrowia, szczê�cia, wszelkiej pomy�lno�ci wraz
z podziêkowaniami za dotychczasow¹ pracê.

Jolanta Pietrusiak

Szanowni Pañstwo, dziêkujemy za wszelkie sygna³y wsparcia dla
obywateli Ukrainy, które do nas docieraj¹. Z inicjatyw¹ organi-
zacji zbiórek najpotrzebniejszych artyku³ów, lekarstw wyst¹pi³y
osoby prywatne, jak i kutnowskie stowarzyszenia i organizacje
pozarz¹dowe. To bardzo buduj¹ce, ¿e w obliczu tych tragicz-
nych wydarzeñ potrafimy byæ pomocni i solidarni - podkre�la
prezydent Zbigniew Burzyñski.
Przed nami obecnie najwa¿niejsze zadanie, aby oferowan¹ przez
Pañstwa pomoc maksymalnie wykorzystaæ. Wspó³praca w tym
zakresie jest bardzo istotna. Na bie¿¹co bêdziemy reagowaæ
i koordynowaæ dzia³aniami - podsumowuje prezydent Burzyñski.
W kwestii zapewnienia zakwaterowania dla obywateli Ukrainy
miasto Kutno przygotowuje tymczasowe lokale mieszkalne
w ramach gminnych zasobów. Spodziewamy siê dotarcia do Kutna
kilku rodzin, g³ównie matek z dzieæmi. Pracownicy Miejskiego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej wyposa¿aj¹ lokale w niezbêdne
artyku³y spo¿ywcze i �rodki higieniczne, organizuj¹ równie¿
ciep³e posi³ki dla przyjêtych uchod�ców.

Joanna Brylska � kierownik Biura Prasowego

Do Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Kutnie wp³ywaj¹
pierwsze wnioski mieszkañców o szacowanie szkód, spowodo-
wanych gwa³townym wiatrem w miniony weekend. W zwi¹zku
z tym, wczoraj prace rozpoczê³a komisja do spraw szacowania
strat. W jej sk³ad wchodz¹ przedstawiciele urzêdu miasta oraz
Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Kutnie. Cz³onkowie
komisji przeprowadzili wizjê lokaln¹, szkoda dotyczy³a znisz-
czenia pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ulicy
Raszewskiej. Obecnie trwa szacowanie strat.
Osoby poszkodowane szczegó³owe informacje, dotycz¹ce uzy-
skania pomocy dora�nej mog¹ uzyskaæ w Miejskim O�rodku
Pomocy Spo³ecznej w Kutnie pod numerami tel. 24 253 44 46,
24 253 78 47.
�rodki finansowe na wyp³atê zasi³ków w ramach pomocy dora�nej
b¹d� na remont albo odbudowê budynków mieszkalnych pocho-
dziæ bêd¹ z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa na przeciwdzia³anie
i usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych.

PODZIĘKOWANIE ZA WSPARCIE

WPŁYWAJĄ WNIOSKI

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Nie inaczej jest w przypadku reprezentantów naszego regionu
w parlamencie.
Kutno wspiera Ukraiñców
Nie tak dawno kilkaset osób w centrum Kutna manifestowa³o
swój sprzeciw wobec rosyjskiej agresji na Ukrainê i jasno wyrazi³o
solidarno�æ z jej mieszkañcami. Wydarzeniu towarzyszy³y emo-
cjonalne przemowy, które wyg³aszali m.in. sami Ukraiñcy, a tak¿e
organizatorka wiecu Aleksandra Piatrova, Bia³orusinka zaanga-
¿owana w pomoc przyby³ym do miasta uchod�com. Na manife-
stacji pojawili siê tak¿e przedstawiciele w³adz miasta, lokalni
dzia³acze, a tak¿e asystentka pos³anki Agnieszki Hanajczyk
z PO oraz pos³anka Paulina Matysiak z Lewicy Razem.
- Nasz �wiat, który znamy, trzêsie siê w posadach. Wszyscy soli-
daryzujemy siê z Ukraiñcami i Ukrainkami, którzy jak nigdy
wcze�niej potrzebuj¹ naszego wsparcia. O to chcia³abym dzisiaj
zaapelowaæ - mówi³a pos³anka Matysiak. - Organizujemy noclegi,
jedzenie, wy¿ywienie z pomoc¹ Polaków. Bardzo dziêkujemy im
za tê pomoc, dziêkujê pañstwu polskiemu, dziêkujemy ludziom,
policji, urzêdowi miasta. Chcemy pokazaæ, ¿e jeste�my, ¿e cze-
kamy za rodzinami, znajomymi i prosimy wszystkich o pomoc
- apelowa³a Aleksandra Piatrova.
Zbiórki rzeczowe dla osób z Ukrainy
W tej chwili w Kutnie i okolicach trwa wiele zbiórek dla ukraiñ-
skich uchod�ców, a tak¿e osób nadal znajduj¹cych siê na terenie
Ukrainy. - Aktywnie anga¿ujmy siê w zbiórki i sprawdzajmy, kto
te zbiórki robi, kto za nimi stoi, ¿eby�my nie dali siê nabraæ oszu-
stom - podkre�la³a Paulina Matysiak, która udostêpnia swoje
Biuro Poselskie przy ul. Narutowicza 20 w Kutnie na zbiórkê
m.in. artyku³ów medycznych, które maj¹ zapewniony transport
do potrzebuj¹cych. Podobnych akcji jest o wiele wiêcej, mo¿na
siê o nich dowiedzieæ np. za po�rednictwem dzia³aj¹cych lokal-
nie stowarzyszeñ, fundacji czy urzêdu miasta. Z ka¿dym dniem
zwiêksza siê liczba przyby³ych do Kutna rodzin, zw³aszcza matek
z dzieæmi, które uciekaj¹c z ogarniêtego wojn¹ kraju nie mia³y
mo¿liwo�ci zabrania ze sob¹ niczego wiêcej ni¿ kilka najpotrzeb-
niejszych rzeczy. Po przebyciu drogi do Polski, na pocz¹tek
brakuje im niemal wszystkiego.
Politycy pomagaj¹ na granicy
We wtorek 1 marca grupa parlamentarzystów z ró¿nych klubów
(Lewicy, PiS, KO, PSL i Polski 2050) uda³a siê na granicê polsko-
ukraiñsk¹, aby wspólnie z organizacjami pozarz¹dowymi - ju¿
na terenie Ukrainy - roz³adowaæ poci¹g z pomoc¹ humanitarn¹.
Przy okazji sprawdzili, jak wygl¹da sytuacja uchod�ców na miej-
scu. W�ród nich by³a równie¿ Paulina Matysiak, której towarzy-
szy³ m.in. jej partyjny kolega z sejmowych ³aw Adrian Zandberg
z Razem. - Je�li chodzi o nastroje w�ród Ukraiñców, to tutaj
dostrzegam ich ogromn¹ mobilizacjê do dzia³ania - relacjonuje
pos³anka Matysiak. - Czê�æ chce pomagaæ na miejscu tym, którzy
wyje¿d¿aj¹, ale du¿a grupa ma zamiar jechaæ i walczyæ za swoj¹
ojczyznê. Nie ma rozpaczy, jest za to z³o�æ i stanowcza chêæ dzia-
³ania - dodaje.

SOLIDARNOŚĆ Z UKRAINĄ
PONAD PODZIAŁAMI

CIEPLEJ O SZPITALU
KUTNOWSKIM

JAK DAWID Z GOLIATEM
Ukraina Rosja

Powierzchnia km2 603.700 17,1 mln
Ludno�æ 2019 37.700.00 194,1 mln
Bud¿et na obronê 11,9 mld $ 154 mld $
Czynni ¿o³nierze 200.000 850.000
Rezerwi�ci 250.000 2.500.000
Organizacje paramilitarne 50.000 250.000
Si³y powietrzne 318 4.173
Czo³gi 2.596 12.420
Pojazdy opancerzone 12.303 30.122
Artyleria samobie¿na 1.067 6.574
Holowane dzia³a 2.040 7.571
Mobilne wyrzutnie rakiet 490 3.391
Okrêty wojenne 38 605

Angora nr 10 (1655), 6.03.2022 r.

� �Tydzieñ temu by³ ostatni dzieñ dawnego �wiata� - £ukasz
Warzecha, Rzeczpospolita z 2 marca.
� �Jako cel minimum Putin postawi³ sobie odbudowê pañstwa
rosyjskiego w granicach ZSRR� - profesor Romuald Szeremietiew
w: Dziennik £ódzki, nr 50.
� �Patrzymy z przera¿eniem na to co siê dzieje na Ukrainie:
p³on¹ce miasta, tysi¹ce ludzi koczuj¹cych na stacjach metra
i w piwnicach domów, rozwalone budynki, mosty, lotniska, znisz-
czone pojazdy bojowe. To, co rosyjska propaganda wci¹¿ nazywa
specjaln¹ operacj¹ wojskow¹, to po prostu brutalna, �pe³noska-
lowa� wojna, bandycka napa�æ na s¹siedni kraj, mniejszy,
s³abszy militarnie, który w niczym nie zagra¿a³ bezpieczeñstwu
mocarstwowej Rosji� - Jerzy Baczyñski, redaktor naczelny
�Polityki�, Polityka, nr 10.
� �Widmo wojny nuklearnej ju¿ nie kr¹¿y nad Europ¹, ono siê
w niej zadomowi³o� - Marek  �wierczyñski, Polityka, nr 10.
� �To by³ kolosalny b³¹d, który drogo bêdzie kosztowa³ Rosjê�
- Rus³an Szoszyn, Rzeczpospolita, 8 marca.

WOJNA! WOJNA! WOJNA!

Witam Wszystkich Pañstwa
serdecznie w nowym roku 2022.
Zakoñczyli�my stary rok 2021
i z nadziej¹ na lepsze wchodzimy
w rok nastêpny.
Mo¿e na pocz¹tku parê s³ów przy-
pomnienia o sobie. Jestem rodo-
wit¹ kutniank¹, mam 54 lata,
zamieszkujê na osiedlu Grunwald.
Mam wykszta³cenie �rednie tech-
niczne i od 2014 r. jestem radn¹
powiatu kutnowskiego. Do maja
2019 pracowa³am w Biurze Posel-
skim pos³a Tadeusza Wo�niaka
na stanowisku dyrektora biura.
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AB.6740.104.32.2022

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Z 2022 r., poz. 176)
zawiadamia siê, ¿e Starosta Kutnowski w dniu 27.01.2022 r. wszcz¹³ na ¿¹danie wnioskodawcy -
Gminy Kutno z siedzib¹ w Urzêdzie Gminy w Kutnie, 99�300 Kutno, ul. Witosa 1, postê-
powanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej pn.:
�Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102209Ew miejscowo�ci Malina� gmina Kutno
(nr ewid. dz. 23, 33, 31, 30, 29, 42, 1, obrêb Malina 112, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 99,
97, 96/7, obrêb Sieciechów, 160, 129, 128/5, 128/2, 128/1, 127/37, obrêb: Wierzbie).
W zwi¹zku z planowan¹ inwestycj¹ projektowany jest podzia³ dzia³ek o nr ew.: 33, 31, 29, 1,
obrêb Malina, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 99, 97, 96/7, obrêb Sieciechów, 160, 129,
128/5, 128/2, 128/1, 127/37 obrêb Wierzbie.
W wyniku podzia³u powstan¹ dzia³ki o nr ew.: 33/2, 31/2, 31/3, 29/2, 1/2 obrêb Malina, 107/2,
106/2, 105/2, 104/2, 103/2, 102/2, 101/2, 99/2, 97/2, 96/9, obrêb Sieciechów, 160/2, 129/2,
129/3, 128/11, 128/12, 128/9, 128/7, 127/41, obrêb Wierzbie, które bêd¹ zajête pod drogê
i podlegaj¹ wykupowi.
Dzia³ki o nr ew.: 23, obrêb Malina i 112, obrêb Sieciechów bêd¹ w ca³o�ci zajête pod drogê.
W zwi¹zku z powy¿szym informuje siê, ¿e w terminie 14 dni od daty podania do publicznej
wiadomo�ci mo¿na zapoznaæ siê z aktami sprawy, uzyskaæ wyja�nienia w sprawie oraz sk³adaæ
wnioski i zastrze¿enia w Starostwie Powiatowym � Wydzia³ Architektury i Budownictwa przy
ul. Królowej Jadwigi 7 od  poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 8.00  do 15.00, pok. 39 (tel. 24
355 47 68).
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy Kodeks postêpowania administracyjnego dorêczenie uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie 14 dni od dnia, w którym nast¹pi³o publiczne obwieszczenie.

AB.6740.105.33.2022

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Z 2022 r., poz.
176) zawiadamia siê, ¿e Starosta Kutnowski w dniu 27.01.2022r. wszcz¹³ na ¿¹danie wnio-
skodawcy - Gminy Kutno z siedzib¹ w Urzêdzie Gminy w Kutnie,  99�300 Kutno,
ul. Witosa 1, postêpowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwe-
stycji drogowej pn.: �Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102220E w miej-
scowo�ci Wo�niaków� gmina Kutno (nr ewid. dz. 268, 107, 122, 123, 239, 106, obrêb
Wo�niaków, 154 obrêb Gnojno).
W zwi¹zku z planowan¹ inwestycj¹ projektowany jest podzia³ dzia³ek o nr ew.: 107, 122,
123, obrêb Wo�niaków.
W wyniku podzia³u powstan¹ dzia³ki o nr ew.: 107/2, 122/2, 123/2 obrêb Wo�niaków,
które bêd¹ zajête pod drogê i podlegaj¹ wykupowi.
Dzia³ki o nr ew.: 268, 239, obrêb Wo�niaków, 154 obrêb Gnojno bêd¹ w ca³o�ci zajête
pod drogê.
W zwi¹zku z powy¿szym informuje siê, ¿e w terminie 14 dni od daty podania do publicznej
wiadomo�ci mo¿na zapoznaæ siê z aktami sprawy, uzyskaæ wyja�nienia w sprawie oraz
sk³adaæ wnioski i zastrze¿enia w Starostwie Powiatowym � Wydzia³ Architektury
i Budownictwa przy ul. Królowej Jadwigi 7 od  poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 8.00 do
15.00, pok. 39 (tel. 24 355 47 68).
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy Kodeks postêpowania administracyjnego dorêczenie uwa¿a
siê za dokonane po up³ywie 14 dni od dnia, w którym nast¹pi³o publiczne obwieszczenie.

KORONAWIRUS CD.

Pierwszymi, ilustrowanymi kartami pocztowymi na terenie powiatu
kutnowskiego by³y pocztówki z widokami Kutna, wydane po 1900 r.
Ich twórc¹ i wydawc¹ by³ znany, kutnowski ksiêgarz Herman Geist -
w³a�ciciel Ksiêgarni i Drukarni w Kutnie, przy ulicy Królewskiej 24.
Jego nak³adem zosta³o wyemitowanych kilka serii pocztówek czarno-
bia³ych i kolorowanych. Z dotychczasowych ustaleñ i wiedzy kutnow-
skich kolekcjonerów wynika, ¿e najstarsze pocztówki na Ziemi Kutnowskiej
przesz³y obieg pocztowy w grudniu 1907 r. i przedstawia³y kutnowski
ratusz oraz dworzec kolejowy. Karty wydane zosta³y przez drukarniê
Hermana Geista.
W kilka lat pó�niej, oko³o 1908 r., pocztówki z widokami Kutna zaczêli
wydawaæ inni, kutnowscy ksiêgarze. Wówczas te¿ pojawi³a siê pierwsza
pocztówka z zamkiem w Oporowie, wydana przez Warszawskie Towa-
rzystwo Krajoznawcze. Jednocze�nie na terenie powiatu kutnowskiego
zaczê³y ukazywaæ siê pierwsze pocztówki prywatne. Obecnie stanowi¹
one dla kolekcjonerów olbrzymi¹ ciekawostkê i rzadko�æ w zbiorach
filokartystycznych. Jedn¹ z pierwszych by³a czterowidokowa karta przed-
stawiaj¹ca nieistniej¹cy obecnie dwór w K¹tach, wydana prywatnym
nak³adem w³a�ciciela maj¹tku Leona Przy³ubskiego oko³o 1910 r. Na
stronie widokowej tej pocztówk,i znanej w dwóch odmianach - czarno-
bia³ej i kolorowej, zosta³ umieszczony adres nak³adcy oraz najbli¿szej
stacji kolejowej. Z tego okresu oraz z pocz¹tku lat dwudziestych XX
wieku, pochodz¹ prywatne pocztówki z widokami Oporowa, wydane
przez rodziny Karskich i Napieralskich. Kolejnymi, zas³uguj¹c¹cymi na
szczególn¹ uwagê, s¹ pocztówki ma³ej podkutnowskiej miejscowo�ci
Sójki. Jedna z nich, wydana nak³adem Jerzego hrabiego Moszyñskkgo
(ok. 1913 r), prezentuje wspania³y fronton dworu w Sójkach. Nie mniej
urokliwe s¹ dwa widoki budynku administracyjnego cukrowni �Maria�
w Sójkach, pokazane od strony nieistniej¹cego obecnie ogrodu. Praw-
dopodobnie w latach 1913-1914 pojawia³y siê pierwsze pocztówki
w ¯ychlinie, Kro�niewicach, Strzelcach, D¹browicach i £¹koszynie.
W ̄ ychlinie s¹ to czarno-biale karty z widokami najwa¿niejszych obiek-
tów miasta: Ko�cio³a, Magistratu, Dworca, Placu Targowego. Natomiast
pierwsze pocztówki kro�niewickie, wydane nak³adem K.M. Jakubowicza
w tonacji jasnobr¹zowej sepii przedstawia³y: Plac Wolno�ci, Pocztê,
Komendanturê i dawny wygl¹d skrzy¿owania.
Wybuch I wojny �wiatowej przyniós³, na terenie powiatu, znaczne nasi-
lenie emisji pocztówek. Zwi¹zane to by³o ze stacjonowaniem tutaj wielu
jednostek niemieckich. Ich ¿o³nierze komunikowali siê ze swoimi
rodzinami chêtnie korzystaj¹c z tej wygodnej formy korespondencji jak¹
daje pocztówka. Pojawi³y siê wówczas liczne karty z widokami wielu
miejscowo�ci powiatu: Kutna, ¯ychlina, Kro�niewic, D¹browic i £ani¹t.
Ich nak³adcami byli najczê�ciej nak³adcy berliñscy, w tym Georg Stilke
i Hans Tohmfov.

120 LAT POCZTÓWKI KUTNOWSKIEJ
Miasto Kutno z³o¿y³o trzy wnioski aplikacyjne na realizacjê inwe-
stycji komunalnych, w ramach II edycji Rz¹dowego Funduszu
Polski £ad � Program Inwestycji Strategicznych. W pierwszej
edycji uda³o siê nam pozyskaæ 24 miliony z³otych na tzw. Zielon¹
O�, czyli budowê infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w dolinie
rzeki Ochni. Mamy nadziejê, ¿e rozstrzygniêcia tegorocznej edycji
te¿ bêd¹ dla Kutna, co najmniej tak korzystne - informuje prezy-
dent Zbigniew Burzyñski. Dwa z trzech z³o¿onych projektów to
kluczowe zadania drogowe, których realizacja poprawi³aby
i usprawni³aby istniej¹cy uk³ad komunikacyjny, a przede wszystkim
wp³ynê³aby na poprawê warunków ¿ycia mieszkañców - dodaje
Prezydent Burzyñski.
Pierwszy ze z³o¿onych projektów dotyczy budowy wiaduktu dro-
gowego nad torami PKP w Kutnie, ³¹cz¹cego drogi krajowe nr 60
i 92. W ramach realizacji projektu zak³ada siê zaprojektowanie
i wybudowanie wiaduktu ³¹cz¹cego ulicê Grunwaldzk¹ w Kutnie,
z drog¹ krajow¹ nr 92 wraz z budow¹ ronda w ulicy Sklêczkowskiej
oraz modernizacj¹ ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ronda Dmow-
skiego (droga krajowa nr 60) w kierunku planowanego wiaduktu.
Koszt ca³kowity zadania oszacowano na kwotê 60.000.000 z³,
a kwota dotacji ujêta we wniosku wynosi 57.000.000 z³.
Drugi z projektów obejmuje budowê i przebudowê sieci dróg
w mie�cie Kutno wraz z infrastruktur¹. Dotyczy miejskich dróg
publicznych w ulicach: Zimowej, Sklêczkowskiej-Bis, Odlewniczej,
Kosmonautów, Komuny Paryskiej, Kolumba, Obroñców Warszawy,
Polnej, Kucieñskiego, Gadomskiego, Gliszczyñskiego w Kutnie,
o ³¹cznej d³ugo�ci ok. 4,2 km, wraz z budow¹ infrastruktury na
ca³ej d³ugo�ci, spe³niaj¹cej wymagania dotycz¹ce dróg gminnych.
Warto�æ zadania to 24.750.000 z³., natomiast wysoko�æ planowanej
dotacji wynosi 23.512.500 z³.
Ostatni projekt dotyczy przebudowy przyszkolnego kompleksu
sportowego na terenie Szko³y Podstawowej nr 9 w Kutnie. Projekt
zak³ada przebudowê bie¿ni lekkoatletycznej i boiska do pi³ki no¿-
nej, a tak¿e budowê skoczni do skoku wzwy¿, rzutni do pchniêcia
kul¹, boiska do pla¿owej pi³ki siatkowej,  boiska do badmintona,
zakup wyposa¿enia umo¿liwiaj¹cego grê w baseball oraz dostawê
i monta¿ linarium wspinaczkowego i sto³u do tenisa sto³owego.
Warto�æ zadania wyszacowano na kwotê 5.555.000 z³, natomiast
planowana kwota dotacji to 4.999.500 z³.      Biuro Prasowe

KUTNOWSKI POLSKI ŁAD

� Kolejna granica przekroczona: na �wiecie zacho-
rowa³o na Covid-19 ponad 6 mln osób.
� Na dzieñ 3 marca w USA zmar³o na skutek pan-
demii 955 tysiêcy osób, w Brazylii - 651, Indiach
- 515, Francji 136 tysiêcy osób.
� Na �wiecie - 2 marca - ju¿ zaka¿onych 440 milio-
nów osób.
� Dzieñ pó�niej: z powodu Covid-19 liczba zgonów
przekroczy³a 6 milionów osób.
� USA (2 marca) 80 milionów osób zaka¿onych
Covidem-19.
� Stan na 3 marca: ju¿ 5,71 mln Polek i Polaków
zakazi³o siê Covidem-19.
� Polska: od 1 marca maseczki tylko w zamkniê-
tych przestrzeniach, izolacja osób zaka¿onych 7
dni, kwarantanna wspó³domowników tyle samo
(kwarantanna przywozowa dla osób bez wa¿nego
UCC - te¿ siedem dni).
� Czyli �odgwizdano koniec meczu z Covid-19�.
� Jak bêdzie!?
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¯YCIE KULTURALNE

KAZIMIERZ PIETRZAK
Z teki grafika

Życzę Paniom
To ju¿ przychodzi marzec,
jak zwykle, z kaprysami.
8-go obchodziæ ka¿e
�wiêto, razem z kobietami.

Tak ju¿ jest od lat dziesi¹tków,
¿e z tulipanem w d³oni
ka¿dy ch³op, bez wyj¹tku
do swej wybranki z ¿yczeniami goni.

W�ród okoliczno�ciowych s¹ te¿ te szczere,
takie s¹ moje, zdecydowanie.
U mê¿czyzn macie szacunku wiele,
przynajmniej w wiêkszo�ci, drogie panie.

Kochane kobiety, zdrowia Wam ¿yczê,
niech los dobrych dni warkocz splata,
na choæ tolerancyjny u�miech liczê,
jak ca³a brzydsza reszta �wiata.

Jak zawsze to damskie �wiêto,
bo solenizantki zas³uguj¹ na to,
podsumowujê ciep³a puent¹,
¿yczê najlepszego wszystkim Beatom!

Kazimierz Ci¹¿ela

W 115-letniej, bogatej historii I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. gen. Jana Henryka D¹browskiego w Kutnie, niebagateln¹ rolê
odgrywa powsta³a w okresie miêdzywojennym szkolna gazetka
o wymownym tytule �Przebojem�. Jest ona redagowana przez
uczniów tej najstarszej �uczelni� Ziemi Kutnowskiej. W�ród
m³odych dziennikarzy jest Julia Byczkowska, uczêszczaj¹ca do
III klasy �D¹browszczaka� o profilu matematyczno-fizyczno-
informatycznym. Oto jeden z jej artyku³ów zatytu³owany �Epoka
Jeansu i grunge�u�:
Lata 90-te to przede wszystkim prze³om w modzie. Trendy
tworzy³a panuj¹ca wtedy popkultura. Ikonami mody, którymi
inspirowa³a siê m³odzie¿ w tamtych czasach, by³y seriale typu
�Beverly Hills 90210� czy �Przyjaciele� oraz zespo³y takie jak:
Spice Girls, Backstreet Boys i Nirvana. Królowa³y kolory, ale
przede wszystkim wygoda i luz.
W stylizacjach rz¹dzi³ jeans. Lu�ne spodnie z wysokim stanem,
czasami wykoñczone przetarciami, koszule, kurtki - kultowy
denim look by³ prawdziwym hitem. Niektóre trendy lat 90 wyda-
wa³y siê kiczowate i tandetne, np. legginsy ze wzorem zwierzê-
cym, jednak by³y one popularne w�ród gwiazd i ich fanów.
W stylizacjach widoczny by³ równie¿ akcent oversize - za du¿e
spodnie, swetry, kurtki czy koszule uchodzi³y w tym czasie za
modowy must have. Lata 90 charakteryzowa³y siê równie¿ sty-
lem grunge, którego lansowa³ m.in. Kurt Cobain. Jego znakiem
rozpoznawczym by³y: lu�ne jeansy, kurtka, koszula w kratê prze-
wi¹zana w pasie i koniecznie ciê¿kie buty: glany lub martensy.
Seksapil - nurt, który wylansowa³y gwiazdy muzyki disco, takie
jak Spice Girls czy Britney Spears - znany by³ g³ównie z seksow-
nych strojów, ale nastawionych na sportowy styl ¿ycia. Kultowe
by³y topy ods³aniaj¹ce brzuch, tzw. crop topy, krótkie spódniczki,
podkolanówki oraz sukienki bodycon, obcis³e i podkre�laj¹ce
figurê. Oprócz masywnych butów, popularnych w�ród fanów
Nirvany, rz¹dzi³y równie¿ mokasyny, za którymi szaleli wielbi-
ciele eleganckiego stylu.
Najmodniejsze w�ród bi¿uterii by³y chokery, czyli ciasno przylega-
j¹ce do szyi naszyjniki. Bardzo chêtnie noszono równie¿ aksa-
mitne opaski do w³osów. W�ród kobiet królowa³y w³osy karbo-
wane, pasemka oraz warkoczyki. Mê¿czy�ni utrwalali d³ugie
w³osy ¿elem i zaczesywali g³adko do ty³u. Makija¿ charakteryzowa³
siê cienkimi, idealnie wyrysowanymi brwiami, mocno zaakcen-
towanymi i poci¹gniêtymi bezbarwnym b³yszczykiem ustami oraz
per³owymi cieniami na oczach.
Lata 90 by³y przede wszystkim przekraczaniem granic i ekspery-
mentowaniem z wizerunkiem, ale jak mo¿na zauwa¿yæ moda
powraca ...
Wszystkim osobom zwi¹zanym z czasopismem �Przebojem�
dalszych sukcesów w pisaniu i w nauce ¿ycz¹ �dinozaury�
z �Powiatowego ¯ycia Kutna�, a naszym, wiernym czytelnicz-
kom dedykujemy wiersz redaktora naczelnego �Przebojem�
Szymona Krzeszewskiego pt. �U�miech�:

Czarne g³êbiny, wko³o rozwarte,
Te martwe cz³onki budzq, gdy
�wita poranek i s³oñca �wiat³o
Nied³ugo ujrzeæ przyjdzie mi.

Têskniê za jednym kszta³tem ksiê¿yca,
Co siê przez okno do mnie �mia³.
Têskniê za jednq ³unq rado�ci.
Jutrzenka niszczy senny dar.

Ulubione miejsce na mapie Polski kutnowskiego artysty. Przed-
stawia Beskid S¹decki - widok na Tatry z Jaworzyny Krynickiej.
Czy¿ nie piêkny?    /J.M.P./

Balladyna i Alina
Znamy dramat J. S³owackiego �Balladyna�,
czas na now¹ wersjê, ju¿ nie dramatu, lecz poematu,
który szczê�liwie siê koñczy
i równie ciekawie zaczyna.

Alinê l Balladynê niegdy� spotka³am,
gdy s³odkie jagody w lesie zbiera³am.

Lato by³o piekielnie upalne,
a to, co widzia³am opisania jest warte.
Po niebie, jak pi³ka, toczy³a siê kula s³oñca,
choæ lato mija³o, upa³om nie by³o koñca.

Rozdra¿nione s³oñcem owady g³o�no brzêcza³y
i by dotkliwie uk¹siæ ofiary szuka³y.
Bzycz¹c l¹dowa³y na g³owach i rêkach,
có¿ to za upa³ i niezno�na mêka.

Paj¹ki tka³y mu�linowe firany
l zmêczone cia³a sieci¹ pajêcz¹ oplata³y.
Czarne ¿uki z mchu wyjrza³y
i tocz¹c siê niezgrabnie ch³odu szuka³y.

W takiej scenerii ujrza³am Alinê,
postaæ z literatury mi znan¹.
Jeszcze piêkniejsz¹,
ni¿ z ksi¹¿ek zapamiêtan¹.

Nie suknia J¹ zdradzi³a, lecz uroda,
jasne w³osy w warkocz spiête, piêkna i m³oda.

Ja tê kobietê naprawdê widzia³am,
pe³en koszyk malin nios³a.
A mo¿e za du¿o bajek czyta³am
i fantazja mnie ponios³a?

Gdy tak ukradkiem spogl¹da³am,
nadchodz¹c¹ postaæ ujrza³am.
Równie piêkna jak Alina,
z bañk¹ malin, to by³a Balladyna.

l tu niespodzianka dla czytelników mi³a,
ba�ñ o zwyciêstwie dobra nad z³em siê zaczyna.

Obie siostry w lesie siê spotka³y,
obie ze �piewem do domu wraca³y.
Le�ne ptaki gniazda wi³y,
i serca dziewcz¹t zgodnym rytmem bi³y.

To nie by³a historia któr¹ znam, lecz jej lepsza wersja,
gdzie dobro i mi³o�æ zwyciê¿a.
W nowej wersji ksiêcia Kirkora nie by³o,
by³ inny m³odzian, a wszystko hucznym weselem siê skoñ-

czy³o.
Panowie, nie szukajcie wymy�lonej �Aliny�,
ale z krwi i ko�ci prawdziwej dziewczyny.
Tak, czy owak, szukaæ warto, a nawet nale¿y,
niezale¿nie, czy kto� w bajki wierzy, czy nie wierzy.

El¿bieta P³ochocka

Rozwój kajakarstwa sportowego w naszym kraju datuje siê od 1930
roku, kiedy to za³o¿ono Polski Zwi¹zek Kajakowy. Prekursorem tej
atrakcyjnej dyscypliny sportowej w Kutnie by³ Wies³aw Andrysz-
czak, który razem z Leszkiem Mrozowiczem uprawia³ intensywn¹
propagandê tego sportu. W wyniku tych dzia³añ przy Klubie Zak³a-
dowym �Zapora� (Zak³ady Podzespo³ów Radiowych) powsta³a
sekcja kajakarzy, która w czerwcu 1965 roku zadebiutowa³a w Miê-
dzynarodowym Sp³ywie na Dunajcu.

POZOSTAŁY
DOBRE WSPOMNIENIA

W imprezie bra³o udzia³ 1876 kajakarzy z Australii, Anglii, Francji,
Niemiec, Wêgier, Polski, Czech. Debiut okaza³ siê udany. �Zapora�
zespo³owo zajê³a 7 miejsce, A z piêciu kutnowskich osad najlepiej
wypad³y duety: Leszek Mrozowicz i Bogdan Malinowski - 46 miej-
sce, Alojzy Radzimierski i Cezary Janiszewski � 66 lokata oraz
Wies³aw Andryszczak i Zdzis³aw Tadej - 72. Zawodnicy �Zapory�
co roku startowali w tych presti¿owych, nie tylko w Polsce, zawo-
dach i permanentnie zajmowali w nich czo³owe miejsca, zarówno
w kategorii dru¿ynowej jak i dwuosobowej, miêdzy innymi w 1971
roku na XXX Jubileuszowym Sp³ywie, maj¹c za przeciwników 2400
kajakarzy z ca³ego �wiata, zajêli zespo³owo pi¹te miejsce, a osada
Stanis³aw Pêkala i Alojzy Radzimierski by³a szósta. Do sukcesów
�Zapory� przyczyniali siê m.in. Krystyna Jarocka Kuraszkiewicz,
Jan Kuraszkiewicz, Czes³aw Podlasiak, Bogdan Król. Miêdzynaro-
dowy Sp³yw na Warmii i Mazurach to kolejna du¿a impreza sportowo-
turystyczna, w której cyklicznie uczestniczyli kajakarze �Zapory�.
W 1969 roku na trasie Kruklanki - Gi¿ycko Henryk Andrzejczyk
i Tadeusz Chmielecki zajêli pierwsze miejsce w dwójkach. W suk-
cesy obfity by³ rok 1970. W tej przepiêknej polskiej krainie jezior
kutnianie w klasyfikacji zespo³owej wywalczyli pierwsze miejsce,
a cztery osady �Zapory� uplasowa³y siê w pierwszej dziesi¹tce. Lech
Tomaszewski � Marian Koziczak zajêli pierwsze miejsce, Czes³aw
Podlasiak � Czes³aw Kowalski drugie, Grzegorz Nowacki � Jan
Sulikowski czwarte, a Zenon Chrzuszcz � Janusz Ziarko pi¹te.

W VII Miêdzynarodowym Sp³ywie na Warmii i Mazurach na trasie
Gi¿ycko - Szymonki - Miko³ajki - Ruciane - Wiartel �Zapora�
zespo³owo by³a druga. W sierpniu 1977 roku kajakarze �Zapory�
uczestniczyli w sp³ywie kajakowym w Wilhelmshaven na rzece Ems
i kanale Jade. By³ to pierwszy wystêp poza granicami kraju i od
razu� pierwsze miejsce. W latach 1965-1997 kajakarze kutnowscy,
dzia³aj¹cy pod auspicjami Zak³adów Podzespo³ów Radiowych �Mi-
flex�, P³ywali na takich polskich rzekach jak: Dunajec, Bóbr, Brda,
Wis³a, Nysa K³odzka, Liwiec, Bug, Poprad, Nida. Wszêdzie byli
widoczni godnie promuj¹c Gród nad Ochni¹ i Ziemiê Kutnowsk¹.
W ci¹gu ca³ego okresu aktywnej dzia³alno�ci sekcji kajakowej
�Zapory� (blisko 100 zawodników obojga p³ci) z³otymi zg³oskami
zapisali siê te¿: W³odzimierz Klimecki, Ireneusz Zimny, Aleksander
Piotrowicz, Andrzej Dêbicki, Wojciech Sarna, Mieczys³aw Kustosik,
Jan Kolasiñski, Ma³gorzata Peda, Ludomir Lempke, Henryk Dymczyk,
Agata Rychlik, Anna Pawlak. Cze�æ i chwa³a wszystkim osobom,
które zwi¹zane by³y z kajakarstwem wyczynowym w �Zaporze� przez
ponad 30 lat. To dziêki nim i ich sukcesom g³o�no by³o o Kutnie
jako �grodzie te¿ wodniaków�.     Jerzy Micha³ Papiewski

Z innych szpalt

„PRZEBOJEM”

Czy wiecie, że ...
� Na 350 miast, które wytypowano jako �przysz³o�ciowe�, pol-
skich by³o 14. W tym po raz czwarty ... Kutno (od 2001 r.)
� Ostatecznie, w trakcie nawa³nic, stra¿acy interweniowali 471
razy, w tym a¿ 169 uszkodzeñ dachów (69 mieszkalnych i 100
gospodarczych). Usuwali te¿ drzewa (271 zdarzeñ). Energetycy
musieli doprowadzaæ energiê (40 zg³oszeñ).
� W mie�cie Kutnie nawa³nica zerwa³a dach na 300 m2 i to sklepu
�Dino� na ul. Toruñskiej, jednego z budynków ulicy Raszewskiej.
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¯YCIE POLITYCZNE
KTO W KUTNIE NIE BY£ ... Felieton KWD

Z innych szpalt

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic
... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Powodzie
Coraz wyra�niej zdajemy sobie sprawê
z w³asnej bezdennej g³upoty.
Natura przestaje byæ dla nas ³askawa,
powoduje coraz wiêksze k³opoty.

W naturze równowaga byæ musi,
jej zak³ócenie katastrof¹ grozi.
Ludzi jednak zysk najbardziej kusi,
no to ju¿ znamy skutki gwa³townych powodzi.

Zmiany klimatu powoduj¹ ludzie,
w pogoni za zyskiem niszcz¹ wszystko,
karczuj¹ lasy w bezmy�lnym trudzie,
a potem siê dziwi¹, gdy nastêpuje zalewisko.

Ziemia siê broni przed zagro¿eniem z kosmosu,
promieniowanie, komety, meteory.
Przed lud�mi obroniæ siê nie sposób,
to dziêki nim �wiat staje siê chory.

Cz³owiek ma ponoæ prawo zmieniaæ Ziemiê.
Ale nie musi byæ przecie¿ idiot¹,
który na tyle zmienia swoje otoczenie,
by to wywo³a³o kolejny potop.

Kazimierz Ci¹¿ela

Uchwała
Mêska czê�æ Redakcji,
drog¹ g³osowania,
przyjê³a przez aklamacjê
uchwa³ê, by pozdrowiæ panie.

Wszystkim paniom i panienkom,
tak¿e rozwódkom i wdowom,
¿yczyæ trzeba w marcowe �wiêto,
by przede wszystkim by³y zdrowe.

Niechaj siê spe³niaj¹ Wasze marzenia,
przyjmijcie wrêczane kwiatów bukiety,
uwierzcie w szczero�æ ka¿dego ¿yczenia,
a od nas przyjmijcie bezp³atne gazety!

Kazimierz Ci¹¿ela

W 2021 roku eksport polskiej ¿ywno�ci wzrós³ do 37,4 mld euro
(170,8 mld z³). Saldo obrotów zwiêkszy³o siê do 12,7 mld euro
(o 9,7%, do 58,2%). G³ównie - dziêki wywozowi do krajów UE
- 27,1 mld z³otych (wzrost o 11%). Dominowa³y miêso i produkty
miêsne - 7 mld euro (wzrost o 9%). Masz babo placek!
Tak przy okazji podajemy dane o globalnym spo¿yciu miêsa:
drobiu -127,3 miliona ton; �wiñ - 120,9; byd³a 0 71,6; owiec
i kóz - 15,8 mln ton. Ponad po³owa wyprodukowanego w Polsce
miêsa drobiowego i 80% miêsa trafia jednak na rynki zewnêtrzne.
Do przeciêtnego Polaka dociera 79 kg miêsa rocznie (wieprzo-
winy - 40,5 kg i drobiu 30,7 kg). Masz babo placek!
W Polsce, w 2021 roku, zebrano 7,5 miliona ton kukurydzy (wiê-
cej ni¿ rok wcze�niej - 6,8 mln ton, co daje nam trzecie miejsce
w UE po Rumunii i Francji). £¹cznie obsiano ni¹ 1,7 mln ha
gruntów (21% wiêcej ni¿ w 2020 r.). Od lipca 2020 r. do czerwca
2021 r. eksport polskiej kukurydzy wyniós³ 1,9 mln ton (a od
lipca do listopada 2021 r. - 883 tysi¹ce ton). Najwiêcej do Nie-
miec - 1,1 mln ton (55%). Masz babo placek!
A to ciekawe! Wystartowa³ program �Granty PPBR - Wsparcie
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym�. Skorzy-
staj¹ z niego dzieci z takich wsi, dla których zakupi siê 215
tysiêcy komputerów i 3 tysi¹ce tabletów. Koszt ponad 586 mln
z³otych. Dobra decyzja!!! Masz babo placek!
Wygl¹da na to, ¿e nie bêdzie problemów z Ukraiñcami równie¿
do sezonowych prac w rolnictwie. My jednak woleliby�my, ¿eby
by³ z tym k³opot, zamiast wojny tego pañstwa z Rosj¹! Masz
babo placek!

Kto w Kutnie nie bywa, ten nie wie co jest �piêt¹ achillesow¹�
naszego miasta. Drogi!!! Zarówno ich ilo�æ, jak i przede wszyst-
kim - jako�æ. Ale tym razem o po³¹czeniu, którego jeszcze ... nie
ma. Przede wszystkim czeka nas budowa nowego wiaduktu
drogowo-kolejowego. Konkretnie, to po³¹czy on ulicê Grun-
waldzk¹ z drog¹ krajow¹ nr 92 (wraz z budow¹ ronda w ulicy
Sklêczkowskiej) oraz modernizacja ulicy Grunwaldzkiej (na
odcinku od ronda Dmowskiego, droga krajowa nr 60). O skali
przedsiêwziêcia �wiadcz¹ chocia¿by koszty przewidywane na
60 mln z³otych (a¿ 57 mln z³ - dotacja). To newralgiczna dla
miasta Kutna inwestycja drogowa, przypominaj¹ca dawn¹ reali-
zacjê wiadultu w ci¹gu ulicy £êczyckiej. �Po cichu� mówiono
o niej w krêgach g³ównie w³adzy, ale dopiero teraz z³o¿ono wniosek
do Rz¹dowego Funduszu Polski £ad.
Mo¿e równie¿ wreszcie dojdzie do pozytywnego efektu sprawa
wywo³ana przez nasz¹ redakcjê. Modernizacja sieci dróg g³ównie
na Sklêczkach (w ulicach od Zimowej, Sklêczkowskiej - Bis,
Odlewniczej, Kosmonautów, Komuny Paryskiej, Kolumba,
Obroñców Warszawy, Polnej, Kucieñskiego, Gadomskiego
i Gliszczyñskiego). £¹cznie obejmuje to zadanie 4,2 kilometra
(z infrastruktur¹). Warto�æ zadania to 24.750.000 z³otych (dota-
cja 23.512.500 z³).
Obie inwestycje to �klucz� do rozwi¹zania problemów komuni-
kacyjnych dzielnicy przemys³owej Sklêczki oraz kolejnego
po³¹czenia miasta z autostrad¹ A-1. Tak¿e rozwik³ania k³opotów
grubo ponad piêciu tysiêcy doje¿d¿aj¹cych (i powracaj¹cych) do
pracy, zatrudnionych we wschodniej dzielnicy miasta.

�TO NIE JEST ZBÊDNA - BETONOZA�
jak to usi³uje przedstawiæ niezorientowany w sprawie internauta.
To niezbêdne inwestycje, które mog¹ usun¹æ potê¿ny, drogowy
zator w tej czê�ci miasta. Dlatego s¹dzimy, ¿e oba przedsiêwziêcia
bêd¹ �oczkiem w g³owie� nie tylko prezydentów miasta, ale rów-
nie¿ Starostwa, w³adz wojewódzkich i centralnych te¿. Musi byæ
dla nich bardzo �dobry klimat� równie¿ wszystkich, �kutnow-
skich� pos³ów, senatorów. Ministra te¿! Bez wzglêdu na �partyjne
barwy�. Je�li nie, to SZANOWNI MIESZKAÑCY KUTNA
W NASTEPNYCH WYBORACH - BROÑ BOZE - PRZECIW-
NIKOM TYCH DRÓG NIE STAWIAJCIE WYBORCZEGO
KRZY¯YKA!!!    Andrzej Stelmaszewski

Gazoci¹g Pó³nocny - oficjalnie zwany NORD STREAM - popro-
wadzono z Wyborg w Rosji (a faktycznie z miejscowo�ci Boba-
jewo w rosyjskim obwodzie wo³gogrodzkim) do Greifswaldu
w Niemczech. Liczy 1.228 kilometrów (w tym 1.189 km to odci-
nek podmorski). To najd³u¿szy gazoci¹g morski na �wiecie.
W istocie s¹ to dwa gazoci¹gi, z których pierwsz¹ �nitkê� oddano
do u¿ytku 8 listopada 2011 r., a drug¹ 8 pa�dziernika 2012 r. Za�
jego historia siêga 29 sierpnia 2006 r., kiedy to rosyjski �Gaz-
prom� i niemieckie firmy E.ON RUHRGAS i BASF zawar³y
w Moskwie porozumienie w sprawie jego budowy. Od 10 czerwca
2008 r. do konsorcjum do³¹czy³ holenderski NEDERLANDS
GASUNIE. �Gazprom� ma w tej inwestycji a¿ 51% udzia³ów.
Koszt budowy Gazoci¹gu Pó³nocnego oszacowano na 7,4 miliarda
euro, a jego pierwsza �nitka� mia³a osi¹gn¹æ 27 miliardów
dostawy gazu rocznie. Obawy Europy, g³ównie �rodkowo-
wschodniej, to utrata roli tranzytowego monopolu przez Ukrainê
(sic!). Certyfikacjê gazoci¹gu wstrzymano. Spowodowa³o to, ¿e
wzrós³ niedobór gazu ziemnego w Europie. Skutkiem tego by³y
horrendalne wzrosty cen (niektórzy oceniaj¹ to jako efekt rosyj-
skiej �wojny hybrydowej�). Nord Stream wart jest oko³o 10
miliardów euro i mia³ podwoiæ eksport gazu do Niemiec z Rosji
do 10 mld m3 rocznie. USA, Polska i Ukraina obawiaj¹ siê, ¿e
gazoci¹g stanie siê �politycznym orê¿em� Rosji dla Europy. Póki
co, Ukraina (i Polska) czerpi¹ aktualnie dochody z op³at tranzy-
towych p³aconych przez �Gazprom� z dotychczasowych gazo-
ci¹gów. Natomiast gazoci¹g NORD STREAM sta³ siê �polem
minowym� USA i Rosji, a tak¿e miêdzy Niemcami i UE (a na
dodatek miêdzy ekonomistami a ekologami). Kompromisowi
eksperci �widzieli �wiate³ko w tunelu�: �Musia³by to byæ deal,
w którym wszyscy co� dostan¹ - i Niemcy, Stany Zjednoczone,
Ukraina oraz Polska�.

ZAMIAST KOMPROMISU - JEST WOJNA!
Czy w wojnie Rosji z Ukrain¹ �nie chodzi� o zniszczenie odcinka
�kijowskiego� dostarczaj¹cego gaz do Europy!? Czy tylko wojnê
wywo³a³ - z nieznanych przyczyn - chory prezydent Rosji
W³adimir Putin!?

245,1 mln osób przewioz³y polskie koleje w 2021 r. Choæ o 17% wiêcej
ni¿ rok wcze�niej, to i tak tylko 75% tego co by³o w 2019 r.
35 fabryk AGD, które znajduj¹ siê na terenie Polski, wyprodukowa³o
w 2021 r. 27,2 mln sztuk du¿ego AGD. Warto�æ eksportu wynios³a
24 mld z³.
Warszawa, która ma 1,8 mln zameldowanych mieszkañców, przekro-
czy³a w 2021 r. poziom 2 mln zarejestrowanych pojazdów, z czego 1,526
mln to samochody osobowe. Do tego dochodz¹ samochody przyjezd-
nych. Ich liczbê szacuje siê na 300 tys.
Marek Suski zdaniem serwisu �Nauka o klimacie� jest autorem Klima-
tycznej Bzdury Roku 2021. Powiedzia³o mu siê, ¿e �nasze lasy i nasze
zielone uprawy poch³aniaj¹ wiêcej, ni¿ emitujemy CO2�.
939,9 tys. u¿ywanych aut osobowych i lekkich dostawczych sprowa-
dzono w 2021 r. Przeciêtne u¿ywane auto mia³o 12,5 roku eksploatacji,
a te z silnikami benzynowymi ponad 13,5 roku. 60% �ci¹gniêto z Nie-
miec, a 20% z Francji.
Prof. Andrzej Leder o PiS: Jest krwi¹ z krwi i ko�ci¹ z ko�ci swojego
elektoratu. £¹cznie ze z³odziejstwem, nachalstwem, nepotyzmem i za³a-
twianiem wszystkiego swojakom.
Gen. Mieczys³aw Gocu³ o raporcie NIK: Polska armia jest w stanie
zapa�ci, jakiej nie notowali�my od 1945 r.
Jaros³aw Gowin o wiceministrach finansów: Brak do�wiadczenia
i ogromna arogancja. W ogóle nie chcieli s³uchaæ g³osów wybitnych
ekspertów.
Maciej Stuhr o wadze s³ów: Za du¿o jest wielkich s³ów, a za ma³o wiel-
kich czynów.       Przegl¹d nr 10 (1156), 28.02-6.03.2022 r.

dla wójt gminy Kutno Justyny Jasiñskiej, za prawie pó³roczny
okres udzielania - w dodatku wci¹¿ wymijaj¹cej - odpowiedzi
dotycz¹cej spraw s¹dowych - Radzie Gminy Kutno.
Nic wiêc dziwnego, ¿e w e-kutno ukaza³ siê nastêpuj¹cy wpis
internauty o tym, ¿e: �RADNI TRAKTOWANI S¥ JAK IMBE-
CYLE�. Trafno�æ tego stwierdzenia potwierdzi³ nam, jak¿e
rozgoryczony, cz³onek Rady Gminy kierowanej przez przewod-
nicz¹c¹ Joannê Kajszczarek. W tym tempie, to ujawnienie prawdy
o nieprawid³owo�ciach wójt zajmie radnym jak w piosence �ze
trzydzie�ci parê lat ...�. I to jak dobrze pójdzie.  Jan Widz
Od Redakcji: Dziwi nas ta sytuacja!!! Kiedy - i czy w ogóle -
radni Rady Gminy Kutno strac¹ cierpliwo�æ i bêd¹ wreszcie (za
du¿e pieni¹dze) wype³niaæ prawa i obowi¹zki, dla których ich
wybrano!

Na Dzień Kobiet
Swiat bez kobiet
to jak ogród bez kwiatów,
bo stanowi¹ na nich jedno�æ
ze swoj¹ urod¹ bogat¹.

Symbolem jej jest ró¿a
od chwili p¹czka
a¿ stanie siê du¿a.

Czerwieñ jej p³onie mi³o�ci¹
aby rozmno¿yæ
dalsz¹ ¿ycia latoro�l.

Powinna staæ na piedestale
z nale¿nym szacunkiem
jak królowa ¿ycia stale.

Jej dobroæ i delikatno�æ,
podobna do zapachu kwiecia,
otula rodzinne pielesze,
ociepla sercem wszystko

Kobieto,kobieto ta twoja misja
jest szczególn¹ zalet¹

Danuta Kustosik

Czytelniczy Hyde Park

NORD STREAM
− „pole minowe świata”

Czy wiecie, ¿e w Kutnie a¿ 291 sklepów i 80 restauracji posiada zezwo-
lenia na sprzeda¿ alkoholu!? �Pi razy oko� to oznacza, ¿e do popularnego
�wodopoju� mamy blisko (1 punkt na �ciut, ciut� powy¿ej 123 osób).
Warto�æ sprzeda¿y napojów alkoholowych w 2021 r. wynios³a dok³adnie
56.387.396,18 z³ (i to mimo zamkniêcia przez pandemiê barów i restau-
racji, w których wydano na te u¿ywki mniej o 350 tysiêcy z³otych). Te
dane dotycz¹ tylko legalnych �róde³, �reszta jest ... milczeniem�. Nie
sposób nie dodaæ, ¿e to jak dotychczas rekordowa �statystyka�, której
stan poprawi siê w roku z trzema dwójkami. Co ciekawe, na piwo i trunki
poni¿ej 4,5% wydali�my tyle samo, co w roku poprzednim (czyli 20,5 mln
z³otych). Czyli nadal, jak za króla Sasa, stosujemy siê do porzekad³a:

�PIJ, SZALEJ I NIE PYTAJ CO DALEJ!?�.
Jan Widz

NA PIJANYM WIDZIE ...

�RADNI TRAKTOWANI S¥ JAK IMBECYLE!!!�

GRATULACJE

Od czwartku 24 lutego wojskowe zagony Putina si³¹ wpro-
wadzaj¹ Ruski Mir i niszcz¹ niepodleg³¹ Ukrainê. Putin i jego
siepacze, w ramach tak zwanej bratniej pomocy, bombarduj¹
i pal¹ miasta atakuj¹c zawziêcie obiekty cywilne. Armia Czer-
wona niszczy szko³y, domy mieszkalne i szpitale. Gin¹ dzieci,
kobiety, gin¹ obywatele i ukraiñscy patrioci. Ca³y demokra-
tyczny �wiat wprowadzi³ ostre sankcje finansowe. Zabloko-
wane zosta³y rosyjskie rezerwy finansowe zgromadzone
w amerykañskich i europejskich bankach. Zerwane zosta³y
kontakty gospodarcze, kulturalne i sportowe. Zamkniêto
niebo demokratycznego �wiata dla rosyjskich samolotów.
Zamro¿ono maj¹tki oligarchów zwi¹zanych z Putinem. Roz-
wa¿ana jest opcja rezygnacji dostaw z rosyjskiego gazu, ropy
i wêgla. Ukraina otrzymuje pomoc z ca³ego �wiata. Równie¿
Polska jest mocno zaanga¿owana w niesienie wielostronnej
pomocy. Przyjmujemy tak¿e i otaczamy niezbêdn¹ opiek¹
wielk¹ rzeszê ukraiñskich uchod�ców. Do pi¹tku, 4 marca,
przyby³o do nas ponad 700.000 osób, w przewa¿aj¹cej mierze
kobiet i dzieci. Polskie spo³eczeñstwo, organizacje pozarz¹-
dowe, rz¹d i samorz¹dy s¹ mocno zaanga¿owane w pomoc.
Uchod�cy maj¹ zapewniony dach nad g³ow¹, wy¿ywienie
i niezbêdn¹ pomoc medyczn¹. Od  putinowskiej agresji up³yn¹³
ponad tydzieñ i nadal wprowadzanie Ruskiego Miru odbywa
siê za pomoc¹ rakiet, bomb i innych �rodków niszcz¹cych
Ukrainê i jej mieszkañców. Mamy ju¿ do czynienia katastrof¹
humanitarn¹. Brakuje ¿ywno�ci i lekarstw. Zniszczone miesz-
kania zastêpuj¹ piwnice i stacje metra. Brakuje wody, energii
elektrycznej i ciep³a. Putin sta³ siê niekwestionowanym, �wia-
towym wrogiem publicznym. Rosyjski tyran zosta³ oskar¿ony
o zbrodnie przeciwko ludzko�ci.  Rosyjskie spo³eczeñstwo
zosta³o og³upione przez k³amliw¹ putinowsk¹ propagandê.
Nieliczne protesty przeciwko wojnie duszone s¹ brutaln¹ si³¹.
Wiele tysiêcy odwa¿nych Rosjan trafi³o do wiêzienia. Dzisiaj
putinowska dyktatura wprowadza nowe prawo. Protestuj¹cy
przeciwko wojnie maj¹ zagwarantowane 6 lat wiêzienia.
Media i wszyscy, którzy podawaæ bêd¹ prawdê o wojnie,
rosyjskich stratach i zachodnich sankcjach mog¹ liczyæ na
15 lat wiêzienia. Tak w Rosji bêdzie wygl¹da³ nowy Ruski
Mir. Wszyscy dyktatorzy i tyrani koñcz¹ zawsze tak samo.
Gniew ludu, strach zagro¿onego bliskiego otoczenia lub
biologia, której nie da siê oszukaæ, przenosz¹ tyranów i dyk-
tatorów w stan niebytu. To tylko jest kwestia czasu.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

RUSKI MIR
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¯YCIE KULTURALNE
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

Szachy

Szko³a Podstawowa nr 6 w Kutnie s³ynie z tego, ¿e ju¿ od naj-
m³odszych klas dzieci ucz¹ siê graæ w szachy. Przygoda szachowa
rozpoczyna siê podczas spotkañ w �wietlicy szkolnej, a pó�niej
kontynuowana jest w klasie drugiej i trzeciej jako innowacja
pedagogiczna dla wszystkich uczniów.  Szko³a przyst¹pi³a w roku
szkolnym 2015/16 do Ogólnopolskiego Projektu Polskiego
Zwi¹zku Szachowego �Edukacja przez szachy w szkole�, a od

W “SZÓSTCE” NA SZÓSTKĘ
roku uczestniczy te¿ w projekcie �£ódzkie gra w szachy�.
W zwi¹zku z tym dwoje nauczycieli ukoñczy³o szkolenie zorga-
nizowane przez Samorz¹d Województwa £ódzkiego oraz Woje-
wódzki O�rodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach,
którego celem by³o dostarczenie  innowacyjnych i efektywnych
narzêdzi do codziennej pracy z dzieæmi. Nauczyciele  odbyli
bezp³atny e-learningowy kurs doskonal¹cy, mieli mo¿liwo�æ
uczestniczenia w dodatkowych webinariach na temat rozwi¹zañ
metodycznych nauki gry w szachy i w rozgrywkach turniejo-
wych, otrzymali pakiet materia³ów edukacyjnych, 10 komple-
tów szachów dla dzieci, 10 zegarów szachowych, szachy
ogrodowe i szachy demonstracyjne. Obecnie w klasach drugich

lekcje szachowe realizuje  Edyta Wiciñska, która wprowadza
uczniów w �szachow¹ krainê�. Dzieci poznaj¹ podstawowe
zasady gry. Zajêcia kontynuowane s¹ w klasach III, gdzie Wies³aw
Zwarycz pomaga rozwijaæ �królewsk¹ pasjê�. Nasi uczniowie
bardzo chêtnie poznaj¹ tajniki gry w szachy, aby pó�niej braæ
udzia³ w rozgrywkach nie tylko szkolnych, ale równie¿ powiato-
wych i ogólnopolskich. W tym roku szkolnym szachi�ci z Szóstki
licznie uczestniczyli i odnie�li sukcesy w ogólnopolskim, inte-
raktywnym konkursie rozwi¹zywania zadañ szachowych Szach-
Maks V. W czerwcu organizowany bêdzie w szkole X Turniej
Szachowy im. Henryka Pawlaka o Tytu³ Wakacyjnego Mistrza
Szko³y w ramach Kutnowskich Grantów O�wiatowych.



¯YCIE FARMACEUTYCZNE
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¯YCIE REKLAMOWE

KUTNOWSKI RARYTAS Prezentujemy Pañstwu kolejne fotogramy stron �kutnowskiego rarytasu� wydanego przez Stowarzyszenie Grupa Przy-
jació³ �od jutra� - �12 cnót niewie�cich� za miesi¹ce wrzesieñ - pa�dziernik.



¯YCIE HISTORYCZNE
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rodzina go ekshumowa³a). Dzia³alno�æ konspiracyjna jej taty
opisana jest (wraz ze zdjêciami z sekcji zw³ok) w albumie
�Kariera SS - Oberscharführera Hermana Baltruschata 1939-
1943�. Album fotograficzny funkcjonariusza Einsatzgruppe
i Geheime Staatspolizej na ziemiach polskich w³¹czonych do Rze-
szy. Za� jej mama - Zofia Nowicka - aresztowana wspólnie
z mê¿em 29 stycznia 1942 r., jakim� �cudem� (przy pomocy -
o dziwo - Hermana  Baltruschata) prze¿y³a!!!
Interesuj¹ce, ¿e autorka to lekarka g³ównie p³ockich placówek
zdrowia. �Si³aczka�, gdy¿ jej dzia³alno�ci¹ m.in. w Towarzystwie
Naukowym P³ockim (prezes - legenda Jakub Chojnacki), Lidze
Kobiet Polskich (od 1970 r., a od 1992 r. jej przewodnicz¹ca),
przewodnicz¹cej Komisji Zdrowia i Spraw Spo³ecznych, Woje-
wódzkiej Radzie Narodowej (1975), Okrêgowej Izbie Lekarskiej
w P³ocku, Stowarzyszeniu Dzieci Wojny, Towarzystwie Walki
z Kalectwem (1972), Towarzystwie Przyjació³ Dzieci (1977 - od-
znaka Przyjaciel Dziecka) mo¿na by³oby obdzieliæ kilka, je�li
nie kilkana�cie, zyciorysów. Podobnie jak jej m¹¿, rodowity �¯y-
chliniak�, by³y prezes Spó³dzielni Inwalidów ��wit� w P³ocku,
Wojewódzkiego Zwi¹zki Spó³dzielni Wielobran¿owych czy Spo-
³ecznego Przedsiêbiorstwa Budowlanego. On równie¿ prze¿y³
wojenna gehennê, gdy¿ jego ojciec - Anastazy Rybicki, w ostatnim
tygodniu okupacji niemieckiej zosta³ aresztowany i zastrzelony
za nielegalny ubój, a nastêpnie pochowany w nieznanym miejscu.
O swoim dziele ¿ycia tak wypowiada siê sama autorka - Maria
w �Pos³owiu�:
W ksi¹¿ce pozostawiam wspomnienia i wydarzenia, oparte
o zbierane przez lata dokumenty oraz do�wiadczenia z ¿ycia
rodziny, zamieszka³ej w ̄ ychlinie i zniszczonej na skutek zbrodni
niemieckich podczas II wojny �wiatowej.
W niniejszej publikacji stara³am siê wiernie oddaæ momenty,
zwi¹zane z tragicznym w skutkach wysiedleniem ludno�ci z te-
renu ¯ychlina, pobytem w obozie przesiedleñczym oraz nabyt¹
w nim chorob¹ zaka�n¹ i jej leczeniem w bocheñskim szpitalu.
Mam nadziejê, ¿e opisany przeze mnie okres pobytu w £owiczu,
z którym wi¹¿e siê aresztowanie moich rodziców, sieroctwo po
�mierci Ojca, edukacja dzieci w czasie wojny, egzekucja mê¿-
czyzn na oczach mieszkañców miasta, relacja uciekinierek z po-
wstania warszawskiego oraz nieustanne oczekiwanie wolno�ci,
przybli¿y³ nieco czytelnikowi warunki, w jakich toczy³o siê
¿ycie w czasach II wojny �wiatowej. Istotn¹ czê�æ tej historii
stanowi tak¿e okres stalinowski, zwi¹zany z licznymi prze�lado-
waniami oraz powojennymi konsekwencjami. Jedn¹ z wa¿niej-
szych my�li, jaka towarzyszy³a mi podczas pisania tej ksi¹¿ki,
by³a tak¿e chêæ uhonorowania i upamiêtnienia moich rodziców
- Zofii i Mariana Nowickich, za ich dzia³alno�æ w organizacji
konspiracyjnej Zwi¹zku Walki Zbrojnej.
Zale¿a³o mi równie¿ na rzetelnym opisaniu krzywd osobistych,
materialnych i moralnych, które zosta³y wyrz¹dzone cz³onkom
mojej rodziny z ulicy Stara Pasieka w ¯ychlinie, przez niemiec-
kich s¹siadów z zachodu i rosyjskich ze wschodu. Moja rodzina
by³a zaledwie jedn¹ z miliona rodzin, a Stara Pasieka jedn¹
z tysiêcy ulic oraz miast polskich, które zosta³y zniszczone przez
okupantów i po zakoñczeniu wojny przez lata boryka³y siê z jej
tragicznymi nastêpstwami.
Ta okrutna wojna, poprzez niemieck¹ politykê eksterminacji, zruj-
nowa³a byt wielu rodzinom, osieroci³a dzieci i pozbawi³a ¿ycia
tysi¹ce Polaków. W wyniku niemieckiej okupacji zginê³o o�mioro
najbli¿szych cz³onków mojej rodziny z rodu Lewandowskich,
mieszkaj¹cych na jednej ulicy Stara Pasieka ma³ego miasta
¯ychlina.
Czas wojny i okupacji odebra³ nam mojego maleñkiego brata
Wojtusia, a siostrê Zosiê naznaczy³ kalectwem na jej cale pó�-
niejsze ¿ycie. Moja Mama - Zofia Nowicka, cudem prze¿y³a
pobyt w wiêzieniu, a Tata - Marian Nowicki, wraz ze swoim
zastêpc¹ - harcerzem Zbigniewem Szymañskim, zostali zakato-
wani przez hitlerowców podczas makabrycznych przes³uchañ.
Mama -ju¿ jako wdowa po Ojcu, straci³a ca³y spadkowy maj¹tek
i przez lata boryka³a siê z k³opotami mieszkaniowymi oraz
materialnymi. Dziadkom - Ewie i Leonardowi Lewandowskim,
zamordowano syna Stanis³awa. W krótkim czasie po wojnie zmar³
tak¿e ich drugi, najm³odszy syn - Marian Lewandowski.
Józef - najstarszy z rodu Lewandowskich, odszed³ z tego �wiata
po ciê¿kiej chorobie w Warszawie, a jego syn - Boles³aw,
poniós³ �mieræ z r¹k Gestapo. W pierwszym roku wolno�ci zmar³
tak¿e najm³odszy syn Józefa - Stefan Lewandowski. Jego ¿ona
Zofia szybko posz³a w jego �lady i pozostawi³a trzy córki: Helenê,
W³adys³awê oraz Mariê Lewandowskie, które po wysiedleniu
i selekcji w obozie zosta³y wywiezione do prac przymusowych

na teren III Rzeszy. Po wojnie, te trzy samotne kobiety prowa-
dzi³y w wielkim trudzie gospodarstwo rodowe, które w latach
sze�ædziesi¹tych zosta³o uspó³dzielczone. Córka Helena, po stracie
mê¿a, zosta³a sama z córk¹ Krystyn¹. Druga córka - Maria,
wysz³a za m¹¿ za Romana Maciejewskiego, którego rodzina prze-
trwa³a wojnê, a w nowej rzeczywisto�ci zosta³a wydziedziczona
z piêknego, du¿ego gospodarstwa. Trzecia - W³adys³awa, wysz³a
za m¹¿ za Wac³awa Guzka i pozosta³a w rodowym maj¹tku. Jej
syn - Zdzis³aw, prowadzi³ pó�niej to gospodarstwo wraz z ¿on¹
Alin¹. Ich trzej synowie: £ukasz, Rafa³ i Kamil, ukoñczyli studia.
Najm³odszy z nich - Kamil, odziedziczy³ rodzinny maj¹tek.
Z rodziny Szymona i Wiktorii Lewandowskich, którzy zmarli
przed wojn¹ i zostali nies³usznie wpisani w rejestrze wysiedlo-
nych, tu¿ po wojnie, odesz³a najstarsza córka spadkobierców
Ma³gorzaty i Jana Laskowskich - Urszulka. Pozostali cz³on-
kowie ich licznej rodziny, nie powrócili po wojnie do domu
w ¯ychlinie.
Skomplikowane losy podczas niemieckiej niewoli, nie ominê³y
tak¿e najbli¿szej rodziny Antoniego Lewandowskiego.
W tragicznej sytuacji ¿yciowej znalaz³a siê tak¿e rodzina mojego
mê¿a Stefana, gdy¿ jego ojciec - Anastazy Rybicki, w ostatnim
tygodniu okupacji niemieckiej zosta³ aresztowany i zastrzelony
za nielegalny ubój, a nastêpnie pochowany w nieznanym miej-
scu. Mama mojego mê¿a - wdowa Zofia Rybicka, pozosta³a ze
star¹ matk¹ Bronis³aw¹ Paradowsk¹, trójk¹ dzieci - Alojzym,
Barbar¹, Stefanem oraz maleñk¹ bratanic¹ Hani¹, która zosta³a
przyniesiona po �mierci jej matki do rodziny Rybickich przez
mojego mê¿a.
Ogromnym szacunkiem oraz pamiêci¹ otaczali�my wraz z mê-
¿em obie nasze Mamy - Zofiê Nowick¹ oraz Zofiê Rybick¹, które
w czasie wojny zosta³y wdowami, i mimo bólu po �mierci
mê¿ów, dzielnie troszczy³y siê o codzienny byt oraz edukacjê
swoich dzieci. Wszyscy ukoñczyli�my wy¿sze studia, za³o¿yli�my
rodziny, a niepe³nosprawna Zosia ukoñczy³a szko³ê zawodow¹.
Ksi¹¿ka ta jest tak¿e jednym z dokumentów, potwierdzaj¹cych
szczegó³owo zaplanowane okrucieñstwa oraz niezwykle repre-
syjn¹ politykê niemieck¹, która realizowa³a nazistowsk¹ dekla-
racjê, i¿ �(...) Polacy zostan¹ starci z powierzchni ziemi. Mieli
zostaæ przekszta³ceni w spo³eczno�æ pozbawion¹ to¿samo�ci
narodowej i kulturowej, pracuj¹c¹ niewolniczo dla Niemców�.
W chwili rozpoczêcia realizacji planu wysiedlania oraz przej-
mowania rodowych maj¹tków, ja i moja rodzina stali�my siê bez-
domnymi biedakami, bezsilnymi wobec stosowanego terroru
okupanta.
Si³¹ naszego spo³eczeñstwa by³ spontanicznie zorganizowany
ruch podziemny, do którego zadañ nale¿a³a walka o wolno�æ
i niepodleg³o�æ, z udzia³em najbli¿szej rodziny, lokalnych
patriotów, harcerzy oraz mojego Ojca, który przyj¹³ obowi¹zki
komendanta Zwi¹zku Walki Zbrojnej na terenie ¯ychlina. Orga-
nizacja ZWZ, przekszta³cona w lutym 1942 roku w Armiê
Krajow¹, rozwija³a siê i dzia³a³a prê¿nie, mimo bezwzglêdnego
terroru niemieckiego. Dzi� wiemy, ¿e zosta³a ona uznana za
najsilniejszy, najlepiej zorganizowany i najbardziej zdetermino-
wany ruch oporu, który stal siê fenomenem na skalê �wiatow¹.
Podczas spisywania tych wspomnieñ, przepe³nia³a mnie duma
i podziw dla moich rodziców - Zofii i Mariana Nowickich, którzy
w czasie II wojny �wiatowej po�wiêcili siê w pe³ni swoim dzie-
ciom, rodzinie i nawet przez chwilê nie zatracili patriotycznej
postawy oraz gotowo�ci do walki z okupantami. Jestem tak¿e
dumna i szczê�liwa, gdy my�lê o dzia³alno�ci harcerzy oraz miesz-
kañców ¯ychlina, którzy wykazali siê niesamowit¹ odwag¹
w d¹¿eniu do wyzwolenia kraju. Dzi�, czujê siê poniek¹d w³¹-
czona w ich bohaterskie czyny poprzez pozostawienie za po�red-
nictwem tej ksi¹¿ki, obywatelom mojego miasta ¯ychlina,
pamiêci o latach niewoli.
Przelewaj¹c moje do�wiadczenia wojenne na karty tej ksi¹¿ki,
zda³am sobie sprawê z tego, jak smutne i trudne by³o moje dzie-
ciñstwo. Jako ma³a dziewczynka prze¿y³am obóz przesiedleniowy,
koszmarny transport do ziemi bocheñskiej, ciê¿k¹ chorobê
zaka�n¹ oraz �mieræ Ojca i brata. Bêd¹c dzieckiem, sprawowa-
³am opiekê nad niepe³nosprawn¹ siostr¹ oraz uczestniczy³am
w ¿yciu tajnej struktury zorganizowanego ruchu oporu, który by³
czê�ci¹ Polskiego Pañstwa Podziemnego. Bez w¹tpienia, wszyst-
kie te do�wiadczenia pozostawi³y trwale, bolesne �lady w mojej
pamiêci i psychice.
Ogromn¹ satysfakcj¹ zarówno dla mnie, jak i dla kalekiej Zosi,
by³o uzyskanie 11 czerwca 2010 roku uprawnieñ kombatanckich
za wyrz¹dzon¹ krzywdê, wysiedlenia oraz osadzenie nas w obozie
przesiedleñczym w czasie II wojny �wiatowej. Starania wielu
seniorów - by³ych �dzieci obozów niemieckich�, o zado�æuczy-
nienie za traumy, zgotowane przez hitlerowców, wci¹¿ trwaj¹.
W maju 2020 roku by³am uczestniczk¹ drugiego Kongresu Dzieci
Wojny w Sejmie RP. Wspólnie z cz³onkami stowarzyszenia,
wyst¹pili�my z petycjami o wyrównanie rachunków i rekompen-
satê krzywd dla Polskich Dzieci Wojny.
Ka¿dy rok oddala wspomnienia o czasach okrutnej, nieludzkiej
niewoli okupacyjnej, które nie odchodz¹ w ca³kowite zapomnienie
tylko dziêki dokumentom w archiwach, napisanych ksi¹¿kach,
grobach poleg³ych i pami¹tkowych tablicach.
Niech opisane przeze mnie okrucieñstwa, dokonane przez oku-
panta niemieckiego podczas II wojny �wiatowej, bêd¹ hañb¹
i przestrog¹ dla wszystkich w³adców �wiata, przed wyrz¹dza-
niem krzywdy ludziom i spo³eczeñstwom, poprzez planowan¹
zaborczo�æ oraz dokonywanie �miertelnych zbrodni.

Grudzieñ, 2021 rok

SIŁACZKA
Ukaza³a siê ksi¹¿ka ¿ycia rodziny
Marianny Rybickiej ��ladami
wysiedleñ z terenu ¯ychlina
podczas II wojny �wiatowej
21-23.04.1940 rok�. Co ciekawe,
autorka sama urodzi³a siê w mie-
�cie nad S³udwi¹, a jej ojciec �bo-
jowiec� Zwi¹zku Walki Zbrojnej
- Marian Nowicki, zgin¹³ w kut-
nowskim wiêzieniu przy obecnej
ulicy Barlickiego, po kator¿ni-
czych mêkach gestapowców
zmar³  6 lutego 1940 r. (pierwot-
nie pochowano go na cmentarzu
w £¹koszynie, z którego grobu

GRABSKI − HISTORIA SZKOŁY
Obecny Zespó³ Szkó³ Nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego jest szko³¹
z wieloletni¹ tradycj¹. Jej pocz¹tki siêgaj¹ 1932 roku, kiedy to
za³o¿ona zosta³a przez Centralny Zwi¹zek Detalicznego Kupiectwa
Chrze�cijañskiego �Prywatna 4-klasowa Koedukacyjna Szko³a
Handlowa Centralnego Zwi¹zku Detalicznego Kupiectwa Chrze-
�cijañskiego RP Oddzia³ w Kutnie�.
Pierwszym dyrektorem by³ Henryk Miksa, absolwent Wy¿szej
Szko³y Handlowej w Warszawie. Przyby³ do Kutna wraz ze swoim
bratem Franciszkiem Miks¹ (nauczycielem stenografii, maszy-
nopisania i przedmiotów handlowych) z ¯ychlina, gdzie pe³ni³
funkcjê dyrektora Trzyklasowej Koedukacyjnej Szko³y Handlowej,
która zakoñczy³a dzia³alno�æ w czerwcu 1932 r. Dziêki staraniom
kutnowskiego oddzia³u zwi¹zku centrala w Warszawie wyrazi³a
zgodê na zorganizowanie od wrze�nia tego¿ roku podobnej, ale
ju¿ wy¿szego stopnia, bo czteroklasowej, szko³y handlowej
w Kutnie.
W pierwszym roku istnienia szko³y wynajêto odpowiedni¹ ilo�æ
sal w nowo zbudowanym domu Antoniego Zdziubanego. Budynek
mieszcz¹cy siê przy ulicy Bema 8 (wg obecnej numeracji 24) nie
by³ odpowiedni do prowadzenia zajêæ dydaktycznych. Antoni
Zdziubany sprzeda³ go braciom Wyganowskim, a rozpocz¹³
budowê nowego z my�l¹ o przeznaczeniu go w czê�ci na pomiesz-
czenia szkolne. Do za³o¿ycieli Szko³y Handlowej nale¿eli kut-
nowscy kupcy: Stanis³aw Marianowski, W³adys³aw Su³kowski,
A. Ubysz, Fr¹ckowiak, Piekarski, Szymañski, Meliñski, Ludwik
Szmanda, Kazimierz Skarbek i Aleksander Ernest. (...)

Dyrektorzy szko³y
HENRYK MIKSA (1932-1939) - pierwszy dyrektor szko³y. Syn
górnika, urodzony w 1898 r. w Stonowie na �l¹sku Cieszyñskim.
Absolwent Gimnazjum Realnego w Or³owie, nastêpnie Wy¿szej
Szko³y Handlowej w Warszawie. Uczestnik powstañ �l¹skich.
Porucznik artylerii. Wielokrotnie odznaczany: w 1919 za wiern¹
s³u¿bê w obronie Ziemi Cieszyñskiej, w 1920 za obronê �l¹ska,
w 1924 otrzyma³ Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, a w 1933 Krzy¿ Niepod-
leg³o�ci. We wrze�niu 1939 uczestniczy³ w walkach w obronie
Warszawy i dosta³ siê do niewoli. Przebywa³ m.in. w obozie
jenieckim w Braunschweig. Zmar³ w 1943 r. w oflagu Woldenberg
i zosta³ pochowany na przyobozowym cmentarzu.
Jako nauczyciel pracowa³ najpierw w Szkole Handlowej w £owiczu,
nastêpnie - od 1924 r. w 3-klasowej Koedukacyjnej Szkole Han-
dlowej w ¯ychlinie (zosta³ jej dyrektorem w 1929 r.), wreszcie
w 1932 r. w Kutnie w Prywatnej 4-klasowej Koedukacyjnej Szkole
Handlowej Centralnego Zwi¹zku Detalicznego Kupiectwa Chrze-
�cijañskiego Rzeczpospolitej. Jako dyrektor czyni³ starania
o przekszta³cenie gimnazjum w liceum, rozwija³ kszta³cenie wie-
czorowe poprzez organizacjê wieczorowych kursów handlowych.
By³ ceniony jako nauczyciel i dyrektor, o czym �wiadczy ocena
Stowarzyszenia Kupców Polskich - Oddzia³ w ¯ychlinie. (...)
Handlówka, CRS, Ekonomik, Grabski 1932-2012. Okruchy
pamiêci, Kutno 2012

WIĘZIENNE UCIECZKI
(...) W Kutnie, przez ca³y okres okupacji niemieckiej, funkcjo-
nowa³o wiêzienie �ledcze (przej�ciowe). Nosi³o potoczn¹ nazwê
�Zuchthaus�. Trudno jest jednoznacznie okre�liæ, czy stanowi³o
samodzieln¹ jednostkê podporz¹dkowan¹ Gestapo, czy te¿ by³o
do dyspozycji Policji Ochronnej (Schulzpolizei - Schupo).
Wiêzienie mie�ci³o siê przy ul. Thornerstrasse (29 Listopada) 14
w zespole budynków, który przed 1939 rokiem by³ polskim wiê-
zieniem karno-�ledczym. Niemcy utworzyli wiêzienie na prze-
³omie wrze�nia/pa�dziernika 1939 roku i funkcjonowa³o ono do
momentu wkroczenia do Kutna wojsk radzieckich i polskich
w styczniu 1945 roku. Areszt �ledczy utrzymywany by³ przez
Komisariat Policji Granicznej w Kutnie (Grenzpolizeikommis-
sariat), podlegaj¹cy Tajnej Policji Pañstwowej (Staatzpolizeistelle)
w Inowroc³awiu, a od 1 pa�dziernika 1943 roku w £odzi. (...)
(...) W toku �ledztwa prowadzonego przez Okrêgow¹ Komisjê
Badania Zbrodni Hitlerowskich w £odzi ustalono, ¿e w latach
1939-1942 mia³y miejsce co najmniej 3 ucieczki wiê�niów
z kutnowskiego wiêzienia, w tym 2 udane. Dokonali ich: Kazi-
mierz Krawczyk i Feliks Wojnowski - obaj z Kutna oraz Jan
Guliñski ze wsi £aniêta.
Kazimierz Krawczyk zosta³ aresztowany na pocz¹tku pa�dzier-
nika 1939 roku. W wiêzieniu przebywa³ oko³o dwóch miesiêcy.
Postawiono mu zarzut likwidowania niemieckich szpiegów i ska-
zano wyrokiem zaocznym s¹du niemieckiego na karê �mierci.
W ucieczce wiê�niowi pomóg³ niemiecki Stra¿nik o nazwisku
Nesman, który powiadomi³ go, ¿e rano o godz. 6:00 w szopie
stoj¹cej obok ubikacji bêdzie otworzony dymnik. Krawczyk,
wychodz¹c do ubikacji, skierowa³ siê do szopy, po czym uciek³
przez faktycznie otwarty dymnik w dachu. Ukrywa³ siê do
zakoñczenia wojny na terenie Generalnego Gubernatorstwa.
Feliks Wojnowski zosta³ aresztowany w grudniu 1940 roku za
nielegalne przekroczenie granicy do Generalnego Gubernator-
stwa. W kutnowskim wiêzieniu przebywa³ w celi nr 9. Uciek³
z podwórka wiêziennego, wykorzystuj¹c chwilê, gdy nie by³
pilnowany. W pó�niejszym czasie zosta³ ponownie aresztowany
i przebywa³ w wiêzieniu w Sieradzu. Trudno jest okre�liæ, czy
zosta³ z³apany zaraz po ucieczce, czy te¿ ponowne aresztowanie
by³o wynikiem jego nielegalnej dzia³alno�ci. (c.d.n.)
Bo¿ena Gajewska, Wiêzienie �ledcze w Kutnie w okresie okupacji
niemieckiej, Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom XXV, TPZK,
Kutno 2021
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SAMO ¯YCIE SPORTOWE PRZE¯YCIE

PRZEDWOJENNI SPORTOWCYWSZYSTKIE NASZE CIEMNE 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 bdowlan¹ 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

Markowicz Izrael
Dzia³acz sportowy ¯ydow-
skiego Klubu Sportowego
�Makabi� Kutno.

Martowicz Dionizy
Porucznik kutnowskiego 37
pu³ku piechoty. Dzia³acz spor-
towy. Cz³onek Zarz¹du Woj-
skowego Klubu Sportowego
�Boruta� Kutno.

Matejko Antoni
Urodzony 13 czerwca 1890
roku w Wysaginie (Litwa).
Zmar³ 3.11.1978 r. Szachista
KKS �Czarni� Kutno. Dzia³acz
sportowy. Wspó³organizator
sekcji szachowej kutnowskich
�Czarnych�. Inicjator teore-
tycznych szkoleñ zawodników.
Organizator i sêdzia turniejów
szachowych.

Materka Feliks
Urodzony 1 sierpnia 1920 roku
w Kutnie. Zmar³ 23.02.1991 r.
Dzia³acz sportowy RKS �Stal�
Kutno. Wspó³za³o¿yciel i d³u-
goletni kierownik sekcji bok-
serskiej kutnowskiej �Stali�.

Matusiak Czesław
Pi³karz Harcerskiego Klubu
Sportowego �Kutnowianka�
i kutnowskiego �Soko³a�. Repre-
zentant Kutna. Cz³onek Zarz¹du
Podokrêgu Pi³ki No¿nej w Kutnie.
D³ugoletni sêdzia pi³karski.

Matusiak Stanisław
Urodzony 27 marca 1914 roku
w Kutnie. Pi³karz - obroñca.
Wychowanek i zawodnik KKS
�Parowóz� Kutno (1930-
1939). Zawodnik kutnowskich
�Czarnych� (1945-1949).
Reprezentant Kutna.

Mazurek Marian
Urodzony 10 maja 1923 roku
w Kutnie. Zmar³ 28.08.1995 r.

Pi³karz - napastnik. Zawodnik
kutnowskiego �Turu� (1945-
1946 ) i �Czarnych� Kutno
(1946-1950). Reprezentant
Kutna.

Mazurek
Mieczysław
Urodzony 9 lutego 1922 roku
w Kutnie. Zmar³ 4.10.1968 r.
Pi³karz - napastnik. Wychowa-
nek kutnowskiego �Soko³a�
(1938-1939). Zawodnik �Czar-
nych� Kutno (1945-1950).
Reprezentant Kutna.

Mendelson Nyson
Dzia³acz sportowy. Wspó³za³o-
¿yciel ¯ydowskiego Klubu
Sportowego �Makabi� Kutno.

Michalak Zdzisław
Urodzony 3 lipca 1920 roku
w £odzi. Zmar³ 22.07.1993 r.
Koszykarz. Zawodnik ³ódzkiej
�Spójni� i �Kutnowianki�.
Szkoleniowiec koszykarzy
ZKS �Kutnowianka�.

Michalik Zdzisław
Piê�ciarz. Wychowanek kut-
nowskiego �Zrywu�. Zawodnik
kutnowskiej �Stali� i pierwszo-
ligowej �Gwardii� Warszawa.
Reprezentant Kutna.

Mielecki
Franciszek
Urodzony 3 grudnia 1911 roku
w Kutnie. Zmar³ 7.07.1993 r.
Dzia³acz sportowy RKS �Stal�
Kutno. Cz³onek komitetu
budowy stadionu RKS �Stal�.
Cz³onek Zarz¹du Podokrêgu
Pi³ki No¿nej w Kutnie.

Mierzejewski
Stanisław
Urodzony 6 kwietnia 1905
roku. Zmar³ 1.09.1992 roku.
Wspó³za³o¿yciel i pi³karz KKS
�Parowóz� Kutno. Dzia³acz
sportowy kutnowskich �Czar-
nych�.

Miętka Adam
Sier¿ant zawodowy kutnow-
skiego 37 pu³ku piechoty. Szer-
mierz. Zawodnik Wojskowego
Klubu Sportowego 37 pu³ku.
Mistrz Kutna w szabli.

�Nie� dla narkotyków
Kutnowscy kryminalni zabezpieczyli ³¹cznie ponad 2 kilogramy am-
fetaminy oraz ponad 100 gramów substancji niewiadomego na chwilê
obecn¹ pochodzenia. W zwi¹zku z t¹ spraw¹ zatrzymano 35-letniego
mê¿czyznê. Mieszkaniec Kutna us³ysza³ zarzut posiadania znacznej
ilo�ci substancji psychotropowej i decyzj¹ s¹du zosta³ aresztowany
na 3 miesi¹ce.
Kutnowscy kryminalni zajmuj¹cy siê zwalczaniem przestêpczo�ci
narkotykowej uzyskali informacjê, ¿e jeden z mieszkañców Kutna
poruszaj¹cy siê samochodem toyota corolla mo¿e handlowaæ narko-
tykami. 9 lutego 2022 roku w godzinach wieczornych zauwa¿yli
typowany pojazd w miejscowo�ci Pomarzany. Postanowili sprawdziæ
swoje podejrzenia. 35-letni mê¿czyzna, podczas kontroli zachowy-
wa³ siê bardzo nerwowo. Okaza³o siê, ¿e posiada³ on w samocho-
dzie ponad 180 gramów bia³ego proszku oraz dwie tabletki extazy.
Tego samego dnia przeszukano równie¿ budynek mieszkalny i go-
spodarczy mê¿czyzny. W jednym z pomieszczeñ policjanci znale�li
poukrywane w ró¿nych miejscach pude³ka i torebki foliowe z bia³ym
proszkiem. Wstêpne badanie potwierdzi³o, ¿e znaczna czê�æ zabez-
pieczonej substancji to amfetamina. £¹cznie policjanci odnale�li
ponad 2 kilogramy amfetaminy oraz ponad 100 gramów niezidenty-
fikowanej na chwilê obecn¹ substancji, która przekazana zostanie
do dalszych badañ. Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany i osadzony w poli-
cyjnym areszcie. 11 lutego us³ysza³ zarzut posiadania znacznej ilo�ci
narkotyków. Tego samego dnia na wniosek prokuratora s¹d zastosowa³
wobec niego 3 miesi¹ce aresztu. Grozi mu do 10 lat pozbawienia
wolno�ci. Sprawa jest rozwojowa.
Uszkodzenie mienia
Dzielnicowi z kutnowskiej komendy zatrzymali mê¿czyznê, który
wybi³ boczn¹ szybê w autobusie. Zosta³ zatrzymany w bezpo�red-
nim po�cigu i osadzony w policyjnym areszcie. Teraz za swój czyn
odpowie przed s¹dem. Za uszkodzenie mienia grozi mu do 5 lat
pozbawienia wolno�ci.
Do zdarzenia dosz³o 20 lutego 2022 roku oko³o godziny 11.00, przy
ul. ¯wirki i Wigury w Kutnie. Kierowca autobusu marki Autosan
bêd¹c na postoju podczas przerwy, us³ysza³ huk pêkaj¹cej szyby
w autobusie. Kiedy siê odwróci³ zauwa¿y³ wybit¹ szybê i le¿¹c¹ na
pod³odze kostkê brukow¹ oraz sprawcê, który zacz¹³ uciekaæ. Kie-
rowca natychmiast powiadomi³ policjê podaj¹c dok³adny rysopis.
Dzielnicowi, którzy przyjechali na miejsce natychmiast rozpoczêli
poszukiwania wandala. W rejonie jednego z bloków zauwa¿yli mê¿-
czyznê, którego ubiór i wygl¹d pasowa³ do sprawcy wybicia szyby.
Na widok policjantów zacz¹³ uciekaæ. Dzielnicowi po krótkim
po�cigu pieszym zatrzymali mê¿czyznê. Okaza³ siê nim 38-letni
mieszkaniec Kutna, który trafi³ do policyjnego aresztu. 21 lutego
mê¿czyzna us³ysza³ zarzut zniszczenia mienia, za co grozi do 5 lat
pozbawienia wolno�ci. Dodatkowo okaza³o siê, ¿e 38-latek ma na
sumieniu kradzie¿e sklepowe, których dokona³ w lutym. Mê¿czyzna
przyzna³ siê do przedstawionych zarzutów.
Nowy komendant
Policji24 lutego 2022 roku odby³a siê uroczysto�æ wprowadzenia
insp. Dariusza Walichnowskiego na stanowisko Komendanta Powia-

towego Policji w Kutnie. Ceremonia odby³a siê z udzia³em Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w £odzi nadinsp. S³awomira Litwina
oraz zaproszonych go�ci. Nowy szef kutnowskich policjantów przy-
wita³ siê ze sztandarem komendy oraz z³o¿y³ meldunek o objêciu
stanowiska. Uroczysta zbiórka odby³a siê  w siedzibie kutnowskiej
jednostki, która z uwagi na ograniczenia zwi¹zane z trwaj¹cym sta-
nem pandemii mia³a charakter kameralny, z zachowaniem wszelkich
zasad re¿imu sanitarnego.Na uroczysto�ci obecny by³ nadinsp. S³a-
womir Litwin - Komendant Wojewódzki Policji  w £odzi, Magdalena
Krupiñska-Kotulska� Wicetarosta Powiatu Kutnowskiego, Zbigniew
Burzyñski � Prezydent Miasta Kutna, starszy brygadier Marek Mysz-
kowski Komendant Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
komendanci komisariatów, kadra kierownicza oraz funkcjonariusze
kutnowskiej komendy.Ceremonia rozpoczê³a siê od meldunku
z³o¿onego przez dowódcê uroczysto�ci nadkom. Miros³awa Liwiñ-
skiego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w £odzi � nadinsp.
S³awomirowi Litwinowi. Nastêpnie zosta³ wprowadzony sztandar
Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Lektor odczyta³ laudacjê
dotycz¹c¹ insp. Dariusza Walichnowskiego oraz rozkaz personalny
powo³uj¹cy w/w policjanta na stanowisko Komendanta Powiatowego
Policji w Kutnie. Zgodnie z ceremonia³em nowy komendant kut-
nowskiej jednostki przywita³ siê ze sztandarem i z³o¿y³ meldunek
o objêciu stanowiska.
Komendant Wojewódzki Policji w £odzi nadinsp. S³awomir Litwin
w swoim wyst¹pieniu, podkre�li³ profesjonalizm i do�wiadczenie
insp. Dariusza Walichnowskiego. Komendant wyrazi³ równie¿ prze-
konanie, ¿e wieloletni dorobek w s³u¿bie pozwol¹ na bardzo dobr¹
realizacjê postawionych przed nim zadañ.
Przekroczenie prêdko�ci
Policjanci kutnowskiej grupy SPEED zatrzymali do kontroli kieru-
j¹cego Renault Master. Mê¿czyzna w obszarze zabudowanym prze-
kroczy³ dozwolon¹ prêdko�æ o 67 km/h i wyprzedza³ na skrzy¿owaniu.
Kierowca zosta³ ukarany mandatem w wysoko�ci 3000 z³ i straci³
prawo jazdy na 3 miesi¹ce.
22 lutego 2022 roku oko³o godziny 14.20 funkcjonariusze kutnow-
skiej grupy SPEED w miejscowo�ci D¹bkowice na terenie gminy
Strzelce zatrzymali do kontroli kieruj¹cego Renault Master. Mê¿-
czyzna w terenie zabudowanym porusza³ siê z prêdko�ci¹ 117km/h,
a ponadto wyprzedza³ na skrzy¿owaniu. Kieruj¹cy �piesz¹c siê zapo-
mnia³, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w sytuacji, gdy na
obszarze zabudowanym dopuszczalna prêdko�æ zostanie przekroczona
o wiêcej ni¿ 50 km/h straci prawo jazdy na 3 miesi¹ce. 40-letni miesz-
kaniec powiatu p³ockiego zgodnie z nowym taryfikatorem zosta³
ukarany mandatem karnym w kwocie 3000 z³otych i otrzyma³ 15
punktów karnych. Policjanci przypominaj¹, ¿e prêdko�æ jest wci¹¿
jedn¹ z g³ównych przyczyn wypadków drogowych, które niejedno-
krotnie koñcz¹ siê tragicznie. Bezpieczeñstwo na drodze zale¿y od
nas samych i od sposobu respektowania aktualnych przepisów.
Redakcja �P¯K� ¿yczy nowemu Komendantowi Powiatowemu
Policji w Kutnie � insp. Dariuszowi Walichnowskiemu � wszel-
kiej pomy�lno�ci.
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Micha³ Papiewski

Kickboxing

W sobotê, 19 lutego,  w Kwidzyniu odby³y siê Mistrzostwa
Województwa Pomorskiego w kickboxingu kadetów m³odszych,
kadetów starszych, juniorów i seniorów w formule kick light.
W imprezie udzia³ wziêli zawodnicy Akademii Sportów Walki
i Rekreacji �Alex� Kutno.
W wyniku rywalizacji zawodnicy zdobyli: Amelia Piwiñska,
kadet m³odszy, kat. Wagowa - 42 kg, I miejsce, Natalia Widawska,
kadet starszy, kat. wagowa - 60 kg, I miejsce, Bartosz Widawski,
kadet m³odszy, kat. wagowa, - 37 kg, III miejsce. Amelia w finale
pokona³a zawodniczkê z W³oc³awka, Bartosz w pó³finale prze-
gra³ z zawodnikiem z Warszawy, Natalia w pó³finale pokona³a
zawodniczkê z Gdañska, a w finale zawodniczkê z Turka. Obie
walki zakoñczy³a efektownie przed czasem zasypuj¹c przeciw-
niczki gradem celnych ciosów i kopniêæ.
Nasi najm³odsi zawodnicy zaprezentowali siê z jak najlepszej
strony. Co najwa¿niejsze, oprócz dobrego przygotowania tech-
niczno-kondycyjnego na tym etapie swojego zaawansowania
treningowego pokazali kawa³ serducha do walki, a to równie¿
bardzo wa¿ny aspekt w kickboxingu -  powiedzia³ trener Alek-
sander Grabowski.
Turniej pokaza³ nam, ¿e pod¹¿amy w dobrym kierunku, trenujemy
mocno dalej przygotowuj¹c siê do kwietniowych Mistrzostw Polski.
W ca³ym turnieju udzia³ wziê³o 329 zawodników z 35 klubów
- doda³ trener Mariusz Konwerski.

“ALEX” NA PODIUM

Rozgrywki w pi³kê no¿n¹ i siatkówkê minê³y ju¿ zdecydowanie
pó³metek. Ich uroczyste zakoñczenie przewidywane jest na
pocz¹tek kwietnia br. Zawodom w Szkole Podstawowej nr 6
i w SP nr 1 towarzyszy dobra atmosfera i wysoki poziom. W VII
Kolejce I ligi KAHLPN: Gladiator Daszyna - W³adcy Pó³nocy
4:6, Expom Kro�niewice - 1,5 L/G 4:2, FC Gledzianów - Old
Boys Mika 3:14, �ródmie�cie - Nieobliczalni 14:0, The Naturat
Team - DZPG 4:1. W tej kolejce najlepszym meczem by³o spo-
tkanie Gladiatora z W³adcami Pó³nocy. MVP uznano Micha³a
Soko³owicza (Expom), a do najlepszej pi¹tki weszli: Pawe³
Wasielewski (W³adcy Pó³nocy), Micha³ Soko³owicz (Expom),
Pawe³ Wisniewski (Gladiator), Mariusz Jakubowski (Old Boys
Mika) i Jakub Wojtczak (�ródmie�cie). Na czele tabeli dru¿yna
Old Boys Mika, która ma zdobytych 21 punktów i stosunek bram-
kowy 79:25. Najlepszym strzelcem I ligi jest Adrian Krzymie-
niewski (Old Boys Mika) zdobywca 28 goli. Komisarzem I ligi
jest Miros³aw Krzymiñski.

Rekreacja

GRA KUTNOWSKA
AMATORSKA LIGA

Baseball

NOWY KLUB SPORTOWY

Po wielu d³ugich rozmowach pomiêdzy Stal¹ a Lions ustalono,
¿e sekcja softballowa od³¹czy siê od Stali i stanie siê nieza-
le¿nym stowarzyszeniem sportowym. W ten w³a�nie sposób
w Kutnie powsta³ nowy klub softballowy. Wszelkie formal-
no�ci zosta³y sfinalizowane pod koniec 2021. Prezesem klubu
zosta³ wieloletni trener sekcji softballowych Stali Kutno
Przemys³aw Kubicki, a wiceprezeskami klubu: Katarzyna
Przybysz oraz Katarzyna Rze�niczak � wielkie mi³o�niczki
baseballu i softballu oraz zawodniczki nowo powsta³ego
klubu. Oczywi�cie, du¿y wk³ad w mo¿liwo�æ codziennej dzia-
³alno�ci nowego klubu ma Miasto Kutno, które bardzo prê¿nie
wspiera miejski sport poprzez dofinansowywanie lokalnych
stowarzyszeñ.
Zapytali�my trenera i prezesa klubu jakie ma plany na 2022
rok i dowiedzieli�my siê, ¿e jedn¹ z najwa¿niejszych kwestii
jest rozpropagowanie softballu i pokazanie mieszkañcom
miasta, ¿e softball to odrêbna dyscyplina sportu, która jest
równie fascynuj¹ca i przyjemna do ogl¹dania jak baseball.
Klub planuje intensyfikacjê treningów oraz szkoleñ dla zawod-
niczek, aby mo¿liwie najlepiej poprawiæ wynik z zesz³ego roku
(4 miejsce w PLSK). Dru¿yna planuje braæ udzia³ we wszyst-
kich rozgrywkach organizowanych przez PZBall oraz rozgry-
waæ jak najwiêcej meczy treningowych/towarzyskich, aby
doskonaliæ swoje umiejêtno�ci .
Du¿y nacisk bêdzie k³adziony tak¿e na rozwój kategorii
dzieciêcych, aby propagowaæ softball w�ród najm³odszych.
Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki oraz za prê¿ny
rozwój klubu.
Z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia Kobiet chcieliby�my
z³o¿yæ najserdeczniejsze ¿yczenia wszystkim
zawodniczkom, trenerkom oraz sympatyczkom
softballu oraz baseballu, jak równie¿ wszystkim
Paniom z okazji ich przepiêknego �wiêta.

Wszystkiego najlepszego!!!
Piotr Jakubowski

Wszyscy kutnianie znaj¹ Stal Kutno i wiedz¹, ¿e jest to klub
baseballowy. A czy wiedz¹ w co gra siê w klubie Lions Kutno?
Je�li nie, to odpowiadamy.

Krótko, krótko ...

13 marca o godz. 12:00 w £owiczu, dru¿yna KS Kutno rozpocznie
rundê wiosenn¹ sezonu 2021/2022 w III lidze ³ódzko-mazowiecko-
warmiñsko-mazursko-podlaskiej. Przeciwnikiem zespo³u trenera
Dominika Tomczaka i jego asystenta Paw³a Klekowickiego bêdzie
miejscowy Pelikan, z którym �jesieni¹� kutnianie u siebie wygrali
2:1 (1:0) po golach Marcina Kaceli i Adriana Klepacza. Przygoto-
wuj¹c siê do �wiosny� ¿ó³to-niebiescy trenowali na w³asnych
obiektach æwiczenia taktyczno-techniczne i fizyczne oraz moto-
rykê, a w Gostyninie i w innych miastach rozgrywali spotkania
sparingowe (10) z rywalami z ró¿nych klas futbolowych, m.in.:
z pó³finalist¹ Pucharu Polski 2022 Olimpi¹ Grudzi¹dz (0:1). Przy
okazji poruszamy znów temat boiska sztucznego w Mie�cie Ró¿,
nie tylko do spotkañ kontrolnych. Odczuwalny jest jego brak!
Graj¹cy trzeci sezon w III lidze grupy I team Grodu nad Ochni¹
przystêpuje do meczów mistrzowskich mocno �zmodernizowany�.
Czê�æ pi³karzy odesz³a, 5 jest nowych: Dawid Telestak - Widzew II
£ód�, Tomasz Górecki - £KS £ód�, Jakub Staniszewski - Znicz
Pruszków, Szymon Kiewel - Wis³a II P³ock, Bartosz ̄ y³a - Zag³êbie II
Lubin. Po rundzie jesiennej i jednym meczu awansem z �wiosny�
(w Radomiu z B³oni¹ 1:3) KS Kutno ma 28 punktów, gole 25:26
i zajmuje po 19 spotkaniach 8 miejsce. Prowadzi Legionovia
Legionowo (19 - 41 - 39:23). Do II ligi awansuje tylko mistrz,
a bezpo�rednio do IV ligi spadn¹ 4 najs³absze zespo³y. Je�li jed-
nak z II lig¹ po¿egnaj¹ siê dru¿yny z okrêgów tworz¹cych grupê I
III ligi to spadkowiczów bêdzie wiêcej. Najbli¿sze mecze KS
Kutno, za które mocno trzymamy kciuki to: KS Kutno - £KS II
£ód� 19 marca, godz. 15:00; GKS Wikielec - KS Kutno 25 marca,
godz. 18:00; KS Kutno - Legionovia Legionowo 2 kwietnia, godz.
16:00; KS Kutno - Wissa Szczuczyn 9 kwietnia, godz. 16:00. Naszej
dru¿ynie ¿yczymy tylko dobrych meczów i ... bogatych sponso-
rów, a kibicom rado�ci z ogl¹dania gry ich ulubieñców.

W II lidze w 7 kolejce uzyskano rezultaty: GKS Byszew - KST
Weekend Offenders 6:1, Siódme Niebo - KS Fair Play 3:12, KS
Olimpia Oporów - Young Boys 6:5, WKS 37 PP - Czerwone
Diab³y 3:3, KS Têcza - Przyszli Kopn¹æ Pi³kê 0:3. W�ród naj-
skuteczniejszych pi³karzy prowadzi z 21 bramkami £ukasz Szczy-
gielski (Czerwone Diab³y), a MVP kolejki zosta³ Rafa³ Gospo�
(WKS 37 PP). Najlepsza pi¹tka: Rafa³ Gospo� (WKS 37 PP),
Rafa³ Gierczak (Czerwone Diab³y), Micha³ Szymañski (Olimpia),
Arkadiusz Cichoñski (Young Boys), Gracjan Tarczyñski (KS Fair
Play). W tabeli prowadzi KS Fair Play z 16 punktami i bramkami
51:10. Komisarzem II ligi futbolowej jest Zbigniew Baran.

Zaciête mecze tocz¹ siatkarze w I i II lidze KAHLPS (komisazr
Marek Witkowski). W I lidze (6 zespo³ów) prowadzi bez pora¿ki
team studentów z Kutna AZS ANSG przed Gladiatorem Parzê-
czew, Iskr¹ Szczawin, Chem Pakiem Kutno, Potê¿nymi Kaczo-
rami i Volley Teamem Chalin. W II lidze (6 dru¿yn) prowadz¹
bez pora¿ki zespo³y Volley Team Junior ̄ ychlin i Agropol Kutno.
Dalsze miejca zajmuj¹: Nekoma Kutno, Mazovia Gostynin,
Grodzka £êczyca i Gmina Strzelce.

Pi³ka no¿na

JUŻ NIEDŁUGO ...

W�ród dru¿yn kobiecych w lidze bezkonkurencyjny jest zespó³,
z kujawsko-pomorskiego, Volley Chalin (14 meczów wygranych,
0 pora¿ek). Za nim plasuj¹ siê: Hurt Pap Kutno, ZS ¯ychlin,
Liderki Szczawin i UKS Rutki P³oñsk.

Lechia Tomaszów Maz. - KS Kutno 5:1 (1:0)
By³ to ostatni sparing, w którym honorowego gola zdoby³
Krystian Bia³as.
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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: E2-L10-C9-M1-Ñ  A3-H6-B5K4-M5-J9
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

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Poziomo: A-1. Gatunek owiec karpackich A-7. Wyspy
na Morzu Artura B-9. Duchowny wystêpuj¹cy w imieniu
papie¿a C-1. Znany telewidzom z roli Pietrka w serialu
�Ranczo� (Piotr) D-9. Polski zespó³ rockowy lub typ
nadwozia E-1. Nazwa 13 dnia miesi¹ca w kalendarzu
rzymskim E-5. ¯ona Mahometa G-1. W ka¿dym apara-
cie fotograficznym I-1. Dzida I-6. Sto³owa bez uda J-9.
Bywa wielokolorowa na niebie K-1. �Ka�ka ...� Zapol-
skiej L-9. Wieprz w korycie M-1. Inaczej by³y M-5.
Nauka o moralno�ci.

Pionowo: 1-A. W³oska wyspa w Zatoce Neapolitañ-
skiej 1-I. Ogórki pokrojone i zamarynowane w occie
2-E. Twórca dramatu sensacyjnego �Pierwszy milion�
(Waldemar) 3-A. Têgi i silnie zbudowany mê¿czyzna
3-I. Pieszczoty, umizgi 4-F. Samochód z Rosji 5-A.
Gro�ny wirus z Afryki 5-J. Napój alkoholowy podawany
na gor¹co w Japonii 6-E. Najwiêksza rzeka Alaski 7-A.
Gatunek jelenia 7-I. Le�ne maliny 9-A. Czê�æ twojego
adresu 9-I. Haft zdobi¹cy ta³es 11-A. Kolczasta jasz-
czurka 11-I. Ro�lina o czepnych owocach i ¿ó³to-bru-
natnych kwiatach 13-A. Uk³ad kart w pokerze 13-I. Ryba
s³odkowodna. oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Pla¿e zosta³y pokryte wszelakim urobkiem, które ono zebra³o z po-
wierzchni oraz wytarga³o z g³êbin, wziê³o na swój grzbiet, przynios³o
pod skarpy i rzuci³o, jakby chcia³o powiedzieæ - macie!
Minê³a pe³na niepokoju noc, przemin¹³ dzieñ i nastêpna noc mia³a siê
ku koñcowi, kiedy wiatr przycich³, deszcz zel¿a³, a morze z³agodnia³o.
Rankiem, z dr¿eniem serca rozgl¹da³am siê wokó³. Moim oczom ukaza³
siê widok jak po bitwie, nad któr¹ opad³ py³�. Ni¿ej � las traci bezcenne
drzewa. Zdjêcie z rodzinnego albumu.

CHIMERYCZNY  BAŁTYK
Ma swój charakter, niezaprzeczalny urok i  jest naszym oknem na �wiat.
Jego g³êboko�æ siêga 450 metrów, a powierzchnia ponad 350.000 km2.
Stanowi spokojny akwen, lecz co jaki� czas zachodni wiatr ko³ysze jego
wodami. �wiat zwierzêcy morza to ryby, foki oraz mor�winy � jak rów-
nie¿ flora. Znajduj¹ siê tutaj dwa parki narodowe, gdzie gniazduje liczna
awifauna: mewy, makol¹gwy, kormorany i wiele innych. Ni¿ej �  mewa
orlica, to unikat na Ziemi Kutnowskiej.

Do�æ ³agodny klimat oraz powietrze przesycone jodem zachêcaj¹ do
ca³orocznych spacerów, a szerokie piaskowe pla¿e kusz¹ latem. Na pasie
wybrze¿a rozci¹gaj¹ siê wydmy i one oraz porastaj¹ca je ro�linno�æ pod-
legaj¹ ochronie. Za nimi rosn¹ pasma o¿ywiaj¹cej krajobraz so�niny,
która wzbogaca okolicê w tlen oraz zapobiega erozji gleby, jak równie¿
wêdrówce piasku w g³¹b l¹du. Zakochanym, promienie zachodz¹cego
s³oñca, k³ad¹c siê rubinowymi pasmami na jego wodach, sugeruj¹ prze-
¿ycie gor¹cej mi³o�ci i zapowiadaj¹ piêkn¹ pogodê na nastêpny dzieñ.
�Poranek owego dnia powita³am w dobrym nastroju� - z przejêciem mówi
moja córka. �Wniós³ on jednak co� nowego, czego siê nie spodziewa-
³am, bo przecie¿ zacz¹³ siê normalnie� i wspomina dalej: �Bryza lekko
marszczy³a wodê goni¹c drobiny fal ku brzegowi, s³oñce skry³o siê w�ród
chmur, a pokrzykuj¹ce mewy wykrêcaj¹c piruety co chwilê przysiada³y
i znów podrywa³y siê do lotu. Czas szybko p³yn¹³.
Pod wieczór nasili³ siê pomruk morza. Jestem przyzwyczajona do jego
odg³osów lecz wówczas zmienia³a siê tonacja d�wiêków, a wiatr przy-
biera³ na sile. Nadci¹gnê³y ciemne chmury i po szybach ju¿ w owym
czasie p³ynê³y strugi deszczu. Daleko st¹d niebo roz�wietla³y b³yskawice!
Poczu³am w duszy niepokój, pomy�la³am wiêc ... bêdzie sztorm - mo¿e
nawet 10 w skali Beauforta. W miêdzyczasie odg³osy morza przerodzi³y
siê w dono�ny huk, bo ono rozko³ysane z wysokimi falami wdziera³o siê
na pla¿e i jak mocarny taran uderza³o w nabrze¿e. Cofa³o siê i ze zdwo-
jon¹ si³¹ porywa³o coraz wiêcej piaszczystego brzegu, a w przymorzu,
gdzie rano by³o ³agodne zej�cie do wody, formowa³a siê pionowa skarpa.
Ni¿ej �  �cie¿ka zaginê³a? Zdjêcie z rodzinnego albumu.

Podsumowuj¹c: Ba³tyk obchodzi �wiêto 22 marca, lecz ju¿ z pocz¹t-
kiem stycznia br. ukaza³ sw¹ moc i zmieni³ nadbrze¿ny krajobraz.
Wyra�nie jego potrzeb¹ chwili by³o pomóc sobie, tj. siêgn¹æ g³êbin
i wstrz¹sn¹æ nimi, by doprowadziæ tam tlen oraz tkn¹æ weñ ¿ycie, które
miejscami zamiera! To co widaæ - byæ mo¿e jest skutkiem ubocznym
jego dzia³ania.

Obserwator przyrody i wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz

Urodzi³am siê w Kutnie, a fakt, ¿e tu zosta³am by³ moim wybo-
rem i decyzj¹ mê¿a.
S³owem, Kutno jest moim miejscem na ziemi. Tu s¹ groby
rodziców, dziadków, bli¿szej i dalszej rodziny. To tu spêdzi³am
dzieciñstwo, szko³ê Liceum Kasprowicza, ca³¹ m³odo�æ. Tu
dorasta³a dwójka naszych dzieci syn i córka. Przez 40 lat pra-
cowa³am w ZPR �Miflex�. Na emeryturê przesz³am w 2008 r.
koñcz¹c pracê zawodow¹ jako kierownik dzia³u ekonomiczno-
ksiêgowego. Z zawodu jestem ekonomistk¹.
Du¿o wcze�niej planowa³am sposób, w jaki wype³niê czas,
ju¿ jako emerytka. Nigdy nie dopad³a mnie nuda. Zawsze mi
w duszy gra³o. Widzia³am wiêcej, ni¿ inni dostrzec mogli. Mia-
³am ogromn¹ wra¿liwo�æ i oczy szeroko otwarte. Czu³am siê
oczarowana i zaczarowana wiedz¹c, ¿e jestem czê�ci¹ wszech-
�wiata. I nie wa¿ne, czy s³oñce �wieci, czy pada rzêsisty deszcz,
ja ¿yjê. Z bogactwa doznañ rodzi siê twórcza potrzeba pisania.
Z pisania czerpiê ogromn¹ rado�æ, tym bardziej, ¿e mam wierne,
oddane grono czytelników mojej poezji. Daj¹ mi oni du¿o wspar-
cia i zachêtê, bym pisa³a dalej. Nie bêdê ani Szymborsk¹, ani
Mi³oszem, wiem natomiast, ¿e wiersze, które wychodz¹ spod
mojego pióra s¹ bliskie ludziom i zrozumia³e. To czytelnicy
sprawiaj¹, ¿e rosn¹ mi skrzyd³a, czujê ich wsparcie i sympatiê,
i to w³a�nie uwa¿am za swój najwiêkszy sukces.
Wczesn¹ wiosn¹ wyje¿d¿am z mê¿em i naszym wiernym psem
do naszego siedziska, na wie�. Dzieñ spêdzamy w ogrodzie,
a wieczorem przy blasku ksiê¿yca i �wietle gwiazd siedzimy na
ganku i opowiadamy zabawne historie z dzieciñstwa, a ja
z rado�ci¹ recytuje swoje wiersze. Na wsi odbywaj¹ siê spo-
tkania rodzinne. Przyje¿d¿aj¹ dzieci i wnuki. Jest zabawnie
i weso³o. W takich chwilach wiem ,¿e mam wszystko ,co naj-
cenniejsze, mi³o�æ, oddanie i ogromn¹ rodzinn¹ wiê�. Czy mogê
chcieæ wiêcej?
W porze, gdy li�cie lec¹ z drzew i odlatuj¹ ptaki, my te¿ wracamy
do Kutna. Wracamy z darami plonów zamkniêtymi w s³ojach.
Mam swoje wieczory poetyckie w Ko³obrzegu, odbywaj¹ce siê
ju¿ trzeci rok z rzêdu podczas turnusu rehabilitacyjnego
w O�rodku �Proton�,  które to wyjazdy organizuje Zwi¹zek
Emerytów i Rencistów z Kutna.
Moje marzenia ju¿ siê spe³ni³y. Wszystkim czytelnikom �P¯K�
dziêkujê za wsparcie, za ciep³e recenzje. Piszê dziêki Wam
i dla Was, jeste�cie moj¹ si³¹.

Opowie�ci wys³ucha³ - Jerzy Micha³ Papiewski

El¿bieta P³ochocka specjalnie dla �P¯K�

KOCHAM LUDZI I ... POEZJĘ

� Po raz pierwszy �wiêto Kobiet og³oszono w Danii w 1910 r.
� W Polsce pierwszy Dzieñ Kobiet obchodzono 24 marca 1924 r.
� W ZSRR 8 marca sta³ siê �wiêtem pañstwowym i wolnym
od pracy w 1963 r.
� 8 marca 2022 r., to wtorek, 67 dzieñ roku (10 tydzieñ).
� Imieniny obchodz¹: Beata, Wincenty, Stefan, Andomina,
Arlan, Filemon, Filemona, Herenia, Mi³ogost, Poncjusz
i Testyk.
� 8 marca: �wit 5:29, wschód s³oñca 6:03, zachód s³oñca 17:30,
zmierzch 18:03.

CIEKAWOSTKI O DNIU KOBIET
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

29 marca 2022 r.

Chwała naszym bohaterom
Dziêkujemy Wam, wielcy bohaterowie � nasi ¿ychliñscy przyjaciele,
¿e dla naszej Ojczyzny zrobili�cie tak wiele.
To dziêki Wam, dziêki Waszej nieugiêtej, wytrwa³ej waleczno�ci
�miertelny wróg zosta³ pokonany, a w kraju powia³o smakiem wolno�ci.
Polska zawsze obdarzona by³a dzielnymi lud�mi i to bardzo
sowicie,
którzy cenili sobie wolno�æ Ojczyzny ponad w³asne ¿ycie.
Jak du¿¹ trzeba mieæ odwagê i mi³o�æ do Ojczyzny, ile mieæ jej trzeba,
¿eby podj¹æ walkê nierówn¹, nieraz o suchym kawa³ku chleba!

Dziêki tym bohaterom teraz ¿yjemy wygodnie i bezpiecznie.
Wdziêczni im jeste�my bardzo i pamiêtaæ bêdziemy wiecznie.
Jeste�my dumni z tych, którzy stawiali opór w naszym ¯ychlinie,
ka¿dy mia³ w sercu zapisane: Ojczyzna nigdy nie zginie!
Jeszcze Polska nie zginê³a, póki my ¿yjemy,
czê�æ i chwa³a Bohaterom � zawsze z wdziêczno�ci¹ powiemy.
Z zadowoleniem na nas patrz¹ z nieba nasi bohaterowie,
kiedy s³ysz¹ s³owa podziêkowania, które naszej Gminy Burmistrz powie.

Niech Im �wiec¹ wszyscy �wiêci,
cze�æ i chwa³a Ich pamiêci!

Luty 2022 r., Wies³aw W³odarczyk

(ci¹g dalszy ze strony 1)
S¹ one widoczne w�ród przedstawicieli p³ci brzydkiej na ka¿dym
spotkaniu. Trudno, pisz¹c czy mówi¹c wprost, wyobraziæ sobie
egzystencjê �Dobrodziejówki� bez Nich. S¹ po prostu one bez-
cenne! Z okazji �wiêta Kobiet przypominamy Je na fotografiach
wykonanych przez Artura Andziaka i Andrzeja Bieñkowskiego.
Foto 1 (patrz strona 1) ukazuje w pierwszym �rz¹dku� Barbarê
D�winack¹ - na co dzieñ lekarza stomatologa, kochaj¹c¹ tury-
stykê i podró¿e. Obok niej Marlena Kluk - polonistka, aktorka,
dzia³aczka w Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku,
poetka. W �rodkowym rzêdzie od lewej: �P. Stanis³awa Jankow-
ska - dzia³aczka samorz¹dowa, Hanna Paluszkiewicz - spo³ecznik
m. Kutna, Zofia Tomaszewska, prezes Stowarzyszenia Poszko-
dowanych przez Trzeci¹ Rzeszê w Kutnie.

KOBIETY
W „DOBRODZIEJÓWCE”

Na zdjêciu 2 widzimy (od lewej): Halinê Olesiñsk¹ - kobietê
o wielkim, humanitarnym sercu, przez wiele lat szefow¹ kutnow-
skiego Polskiego Czerwonego Krzy¿a, Gra¿ynê Burzyñsk¹,
lekarza specjalisty od chorób wewnêtrznych, wspania³¹ przyja-
ció³kê Klubu, Zofiê Tomaszewsk¹, Marlenê Kluk, Barbarê
D�winack¹ oraz Jadwigê Miko³ajczyk, mamê znanego tancerza
i choreografa Paw³a Miko³ajczyka, studentkê Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie.

Fotografia nr 3 przedstawia (pierwszy rz¹d od lewej): �P. Stani-
s³awê Jankowsk¹, Iwonê �lêzak - przyjació³ke Klubu, Hannê
Paluszkiewicz, Jadwigê Miko³ajczyk i Halinê Olesiñsk¹.
Wszyskie wymienione panie s¹ aktywnymi klubowiczkami
�Dobrodziejówki� i mocno zaangazowanymi w jej codzienno�æ.
Ich dzia³alno�ci dodatkowego kolorytu nadaje fakt idealnej
wspó³pracy z Panami, przez co �Dobrodziejówka� jest jakby dla
wszystkich oaz¹ spokoju i wypoczynku. Tak trzymaæ!

Jerzy Micha³ Papiewski

Cmentarz ̄ ydowski w ̄ ychlinie podczas okupacji by³ miejscem mordu
¿ychliñskich ̄ ydów oraz miejscem pochówku ̄ ydów zabitych przez
Niemców w getcie. 3 marca 2022 roku o godz. 13:00 w³a�nie w tym
miejscu odby³y siê obchody 80 rocznicy Zag³ady ¿ychliñskich
¯ydów. Wydarzenie zosta³o zorganizowane przez Towarzystwo
Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej i Towarzystwo Mi³o�ników Historii
¯ychlina. Patronat honorowy nad obchodami przyjêli: El¿bieta Wanda
Sikora - przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w ¯ychlinie, Grzegorz
Ambroziak, burmistrz Gminy ¯ychlin oraz Gmina Wyznaniowa
¯ydowska w £odzi.

3 marca 2022 roku o godz. 11:00 przy kamieniu pami¹tkowym przy
ul. Kutnowskiej w Kro�niewicach odby³y siê obchody 80 rocznicy
Zag³ady kro�niewickich ¯ydów. Wydarzenie, zorganizowane przez
Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, objêli patronatem
honorowym: S³awomir Kêpisty, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Kro�niewicach, Katarzyna Erdman, burmistrz Kro�niewic, Gmina
Wyznaniowa ¯ydowska w £odzi. Obchody poprowadzi³a Bo¿ena
Gajewska, prezes Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, a kilka
s³ów o historii spo³eczno�ci kro�niewickich ¯ydów wyg³osi³a Julita
Szczepankiewicz, mieszkanka Kro�niewic, cz³onkini TPZK. Rabin
Dawid Szychowski zwróci³ siê do zebranych z krótkim wyst¹pieniem,
a nastêpnie odmówi³ modlitwê za zamordowanych kro�niewickich
¯ydów. Zebrani z³o¿yli kwiaty pod kamieniem pami¹tkowym i zapalili
znicze. Po obchodach czê�æ osób uczestnicz¹cych w obchodach uda³o
siê do Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego, w którym obejrzeli
specjalnie przygotowan¹ wystawê czasow¹. Dziêki wspó³pracy
z GCKSiR i uprzejmo�ci dyrektor Ma³gorzaty Przygodzkiej obchody
zosta³y sfilmowane, a film bêdzie udostêpniony w mediach.

PAMIĘCI ŻYDÓW

Bo¿ena Gajewska, prezes Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnow-
skiej i Anna Wrzesiñska, prezes Towarzystwa Mi³o�ników Historii
¯ychlina powita³y wszystkich przyby³ych, by uczciæ pamiêæ o zamor-
dowanych mieszkañcach ̄ ychlina pochodzenia ¿ydowskiego. O dziejach
spo³eczno�ci ¿ydowskiej ¯ychlina opowiedzia³a Anna Wrzesiñska,
a Rabin Dawid Szychowski skierowa³ kilka s³ów do zebranych
i odmówi³ modlitwê. G³os zabra³ tak¿e Grzegorz Ambroziak, bur-
mistrz Gminy ¯ychlin, dziêki pomocy którego cmentarz zosta³
w czê�ci uporz¹dkowany, by mog³y siê na nim odbyæ obchody. Sta-
raniem burmistrza mieszkañcy ¯ychlina w dniach od 1 do 15 marca
2022 roku na ¿ychliñskim rynku mog¹ ogl¹daæ wystawê pt. �Zag³ada
¿ydowskich miasteczek� przygotowan¹ przez Instytut Pamiêci
Narodowej Oddzia³ w £odzi. Zebrani z³o¿yli kwiaty pod pomnikiem
ofiar Zag³ady i zapalili znicze. W obchodach udzia³ wziêli: Magda-
lena Krupiñska-Kotulska, wicestarosta Kutnowski, El¿bieta Wanda
Sikora, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w ¯ychlinie, Agnieszka
Sidwa, przewodnicz¹ca Komisji O�wiaty, Kultury, Sportu i Spraw
Spo³ecznych Rady Miejskiej w ¯ychlinie, Grzegorz Ambroziak,
burmistrz Gminy ̄ ychlin, Józef Weininger, przewodnicz¹cy Gminy
Wyznaniowej ¯ydowskiej w £odzi, Rabin Dawid Szychowski
z Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej w £odzi, ks. Andrzej M³odzie-
jewski, wikariusz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. �w. Aposto³ów
Piotra i Paw³a w ¯ychlinie, Gra¿yna Baranowska, cz³onkini Zarz¹du
Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, uczniowie Szko³y Pod-
stawowej nr 2 w ¯ychlinie z nauczycielk¹ historii Marlen¹ Lewan-
dowsk¹, Szko³y Podstawowej w Grabowie z nauczycielk¹ historii
Agnieszk¹ Karolak, cz³onkowie Towarzystwa Mi³o�ników Historii
¯ychlina, przedstawiciele Stra¿y Po¿arnej i mieszkañcy ¯ychlina.
W imieniu organizatorów TPZK i TMH¯ serdecznie wszystkim dziê-
kujemy za obecno�æ, a szczególne podziêkowania kierujemy na rêce
Marka Go³êbiewskiego redaktora naczelnego Kutno TV, który
uwieczni³ obchody dla TVP 3.

Bo¿ena Gajewska i Anna Wrzesiñska

W obchodach udzia³ wziêli: Tomasz Marciniak - wiceprzewodni-
cz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego; S³awomir Kêpisty � przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej w Kro�niewicach, w imieniu Katarzyny
Erdman Burmistrza Kro�niewic, Adam Miko³ajczyk; Józef Weininger -
przewodnicz¹cy Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej w £odzi; Dawid
Szychowski - Rabin  Gminy Wyznaniowej ̄ ydowskiej w £odzi; Artur
Kosiorek - wikariusz Parafii Wniebowziêcia NMP w Kro�niewicach;
Ma³gorzata Przygodzka - dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Kro�niewicach; Ksenia Stasiak - dyrektor Muzeum
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach; Gra¿yna
Sochacka - dyrektor Szko³y Podstawowej im. gen. W³adys³awa
Andersa w Nowem; Bart³omiej Grzanka - kierownik Muzeum by³ego
niemieckiego obozu zag³ady Kulmhof w Che³mnie nad Nerem ze
wspó³pracownikami; Gra¿yna Baranowska - cz³onkini Zarz¹du
Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej. Licznie obecni byli
uczniowie kro�niewickich szkó³: Szko³y Podstawowej nr 1 w Kro-
�niewicach z nauczycielami Paw³em Górnikiem i Tomaszem Sob-
czakiem, Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kro�niewicach z nauczy-
cielk¹ Renat¹ Bulewicz-Garstk¹ oraz mieszkañcy Kro�niewic.
Serdecznie wszystkim dziêkujemy za obecno�æ i pamiêæ!



AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI W KUTNIE

Lekcja jêzyka angielskiego � prowadzi Agnieszka Skrzyñska. Lekcja biologii � prowadzi Katarzyna Wygocka.

Uczennice ALO podczas lekcji chemii. Uczennice ALO na lekcji fizyki.

Szko³a przywi¹zuje du¿e znaczenie do poznawania przez uczniów historii i kszta³towania postaw.
Zajêcia z historii i wiedzy o spo³eczeñstwie, mimo i¿ nie s¹ to przedmioty wiod¹ce, ciesz¹ siê
du¿ym zainteresowaniem uczniów. Dzieje siê tak dlatego, ¿e s¹ one prowadzone w ciekawy dla
uczniów sposób � najczê�ciej metod¹ projektów.

Projekt historyczny realizowany przez klasê III D z nauczycielem historii � Paw³em Babeckim
w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym w Siemienicach.

Zajêcia historii � projekt historyczny w Siemienicach.

W szkole dzia³a ponadto Klub Debat Historycznych, a nauczyciel w/w przedmiotów prowadzi
dodatkowo w szkole Ko³o Bryd¿owe.

Szkoła inna niż wszystkie
Szko³ê wyró¿niaj¹:
- edukacja spersonalizowana; praca w klasach licz¹cych 12 � 14 uczniów,
- pedagogika dialogu i uczenie przez dzia³anie,
- akademicki charakter; realizacja programów i projektów edukacyjnych we wspó³pracy z Uni-
wersytetem Medycznym w £odzi (ALO liceum patronackim tej uczelni),
- patronaty edukacyjne innych  uczelni wy¿szych � Politechniki £ódzkiej i Uniwersytetu £ódzkiego,
- wykorzystanie metody tutoringu,
- ambitna, rozumiej¹ca warto�æ wiedzy i nauki m³odzie¿,
- nauczyciele z pasj¹,
- wspólne dla ca³ej szkolnej spo³eczno�ci � cele, marzenia i wyzwania�

Szkoła to gra zespołowa
ALO ma wspania³¹ m³odzie¿. Tê szko³ê wraz z ni¹ tworz¹ m¹drzy, zaanga¿owani, oddani swej
pasji ludzie � nauczyciele oraz  pracownicy administracji i obs³ugi - razem 24 osoby, z którymi �
wszystko jest mo¿liwe, co jest niemo¿liwe. Za³o¿yciele szko³y - Fundacja Rodziny Wo�ko - wspiera
ten fantastyczny zespó³, rozumie jego potrzeby i dba o dalszy rozwój Akademickiego Liceum
Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie. Pawe³ Babecki rozpoczyna debatê historyczn¹ na temat �Jak �wiêtowaæ niepodleg³o�æ?� � z klas¹ III D.


