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Szanowni Pañstwo!
To ju¿ po raz 22 rozstrzygnêli�my Konkurs �Kutnowski Hit�,
tym razem 2016 roku. Wybrali�my � najlepszych z najlepszych.
Spo�ród 34 czytelniczych propozycji cztery uzyska³y najwy¿sze
uznanie kapitu³y nagrody �Kutnowski Hit 2016� w sk³adzie:
Marek Jankowski � przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnow-
skiego, Grzegorz Chojnacki � przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kutno, Zdzis³aw Sapiejka � by³y, czterokrotny przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Kutnowskiego, Krzysztof Wac³aw Dêbski � by³y
prezydent miasta Kutno, Jerzy Papiewski i Andrzej Stelma-
szewski � �Powiatowe ¯ycie Kutna�. �Kutnowski Hit 2016�
otrzymaj¹: �DiMa� Sp. z o.o. z ¯ychlina; Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie; Stowarzyszenie
Historyczne 37 Pu³k Piechoty wraz z O�rodkiem Kultury Gminy
Kutno oraz firma �Chem-Pak� z Kutna.

(ci¹g dalszy - strona 2)

KUTNOWSKI HIT 2016

DiMa Sp. z o.o. w Żychlinie
Fotoreporta¿ z wrêczenia nagrody zamieszczamy na stronie 12.
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KUTNOWSKI HIT 2016 ROKU
Szanowni Pañstwo.
Nie wszyscy, nawet z s¹siadów, zapewne wiedz¹, ¿e przy kutnowskiej
ulicy Grunwaldzkiej, pod numerem 79, mie�ci siê Zak³ad Produkcyjno-
Handlowy CHEM-PAK (nazwê firmy wymy�li³a ¿ona w³a�ciciela
Ma³gorzata, a logo jest pomys³u w³a�ciciela). Jego historia, to najogólniej
ujmuj¹c, przeobra¿enie firmy handlowej na produkcyjn¹. Za³o¿y³ j¹
w 1989 r. W³adys³aw Wojtczak, urodzony w 1959 r. w Siemienicach.
W³a�ciciel to by³y pracownik �Miflexu�, operator maszyn budowlanych
w Kutnowskim Przedsiêbiorstwie Budowlanym. To z tego przedsiêbior-
stwa - poprzez warszawski Dromex - skierowano go na zagraniczny
kontrakt w Libii. St¹d pochodzi³y �rodki na za³o¿enie w³asnego biznesu.
Zaczê³o siê od handlu �rodkami chemicznymi (antygryzoniowymi i owa-
dobójczymi) w gara¿u w Gledzianowie, gmina Witonia. Przeskok z handlu
na przetwórstwo z tworzyw sztucznych nast¹pi³ w 1992 r., kiedy to z wy-
po¿yczonej od kontrahenta formy wyprodukowano opakowanie do kleju
Cyjanopan (o pojemno�ci 2 mililitrów). To maleñkie opakowanie produ-
kowane i sprzedawane jest do dzi�. Pierwsze maszyny produkcyjne � wtry-
skarka i rozdmuchiwarka, które by³y wytworem prymitywnym, rzemie�l-
niczym, z rêczn¹ obs³ug¹, stanê³y w zaadoptowanym pomieszczeniu po
dzia³alno�ci handlowej. Nap³yw zamówieñ spowodowa³, ¿e lokal okaza³
siê za ma³y, a maszyny ma³o wydajne. W 1993 r. dobudowano wiêc kolejne
pomieszczenie o powierzchni 80 m2 i sprowadzono dwie u¿ywane
maszyny Krauss Maffei do produkcji nakrêtek. Do ma³ej fiolki dosz³y
plastikowe butelki i zakrêtki, itp. W 1998 r. rozpoczêto budowê nowego
zak³adu w Kutnie, który uruchomiono w 2000 roku. Wówczas tak¿e pod-
jêto poszukiwania klientów w bran¿y farmaceutycznej. Oczywi�cie, ¿e
wysokie wymagania farmacji zmusi³y �Chem-Pak� do dalszych inwestycji.
W 2006 roku wdro¿ono w firmie System Zarz¹dzania Jako�ci¹ oparty na
normie PN-EN ISO 9001:2008. Wziêto w leasing w pe³ni zautomatyzo-
wan¹ liniê technologiczn¹. Dziêki niej mo¿liwym siê sta³o dalsze rozsze-
rzenie asortymentu plastikowych drobiazgów. Przyczyni³o siê do tego a¿
trzykrotne dofinansowanie kutnowskiego mikroprzedsiêbiorstwa ze �rodków
unijnych (2005, 2008 i 2012 r.). Miedzy innymi umo¿liwi³o to produkcjê
kolejnych plastikowych butelek (45, 60 i 150 mililitrów) oraz dwóch
rodzajów zamkniêæ tzw. bezpiecznych zakrêtek � child proof. �Chem-Pak�
wci¹¿ siê rozwija... W asortymencie pojawiaj¹ nowe produkty, ostatnio
nawet nowo�ci na skalê �wiatow¹. Jego obroty z roku na rok pn¹ siê do
góry, z magazynów co rok wyje¿d¿a ok. 40 milionów produktów. Jego
produkty odbiera 70 krajowych odbiorców. Eksportuje równie¿ swoje
�korki� do S³owacji, Ukrainy, Litwy, Estonii, Niemiec, Norwegii, Anglii,
a nawet do Stanów Zjednoczonych.
W maju 2016 r. �Chem-Pak� zakoñczy³ rozbudowê kutnowskiej firmy,
która obecnie ma powierzchniê 860 m2. Inwestycje na rozbudowê i uno-
wocze�nienie parku maszynowego poch³onê³y sporo �rodków, czê�æ z nich
pochodzi³o z funduszy unijnych. Firma wci¹¿ siê rozwija, ju¿ z³o¿ono
kolejny wniosek unijny, który przeszed³ wstêpn¹ kwalifikacjê (na 300
odrzucono 100 w tej fazie oceny ). Miêdzy innymi planuj¹ zakup dwóch
elektrycznych nowoczesnych wtryskarek. �Chem-Pak� to firma rodzinna,
bo na 10 osób zatrudnionych a¿ trzy - to najbli¿si w³a�ciciela Zak³adu
Produkcyjno-Handlowego CHEM-PAK. W³adys³awa Wojtczaka wspieraj¹:
¿ona Ma³gorzata i syn Krzysztof.

NASZE GRATULACJE.
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SPACERKIEM PO KUTNIE

W pi¹tek, 17 marca, uczniowie klasy IV Technikum Informatycznego
z Zespo³u Szkó³ nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego w Kutnie uczestniczyli
w drugim i trzecim etapie konkursu informatycznego InfoSukces organizo-
wanym przez Wydzia³ Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Auto-
matyki Politechniki £ódzkiej. Udzia³ w drugim etapie wymaga³ stworzenia
programu komputerowego ocenianego pó�niej przez jury, w którego sk³ad
wchodzili pracownicy naukowi Politechniki £ódzkiej. W�ród zakwalifi-
kowanych projektów znalaz³y siê równie¿ prace  uczniów ,,Grabskiego�-
Mateusza Kubiaka oraz Bart³omieja Winiarskiego. Nastêpnym wyzwaniem
by³o napisanie testu z informatyki. Obaj uczniowie znów stanêli na wysoko�ci
zadania przechodz¹c do rundy fina³owej. Ich prace zosta³y wy³onione
z ponad piêædziesiêciu uczestnicz¹cych w drugim etapie. Tym samym
Mateusz i Bart³omiej zagwarantowali sobie indeksy Wydzia³u Informatyki
Politechniki £ódzkiej. Serdecznie im gratulujemy oraz czekamy na osta-
teczn¹ klasyfikacjê uczestników konkursu, która zostanie og³oszona ju¿
w kwietniu. Uczniów do turnieju przygotowa³ nauczyciel informatyki
Jakub Tarnowski.

JUŻ Z INDEKSEM

GUS opublikowa³ raport o ludno�ci Polski. W 2016 r. w naszym kraju
¿y³o 38 mln 433 tys. osób, czyli o 4 tys. mniej ni¿ rok wcze�niej. To ju¿
pi¹ty rok z rzêdu, w którym spada liczba mieszkañców Polski. Dlaczego
jest nas coraz mniej? Przede wszystkim mamy ujemny przyrost naturalny
� w ub. r. by³o prawie 6 tys. mniej urodzeñ ni¿ zgonów. Na 100 mê¿czyzn
przypada 107 Polek (w mie�cie 111, na wsi 101). W 2016 r. urodzi³o siê
382 tys. dzieci � prawie o 13 tys. wiêcej ni¿ rok wcze�niej. Obecnie osób
powy¿ej 65 roku jest 6 mln 303 tys., co stanowi 16,4 proc. ogólnej popu-
lacji. Z raportu GUS dotycz¹cego �ludno�ci rezyduj¹cej dla Polski na lata
2015-50� wynika, ¿e w 2050 r. osoby w wieku 65 lat i wiêcej bêd¹ stanowi³y
a¿ 31,5 proc. populacji. Co� optymistycznego na koniec? W 2016 r.
zawarto ponad 193 tys. ma³¿eñstw, o 5 tys. wiêcej ni¿ rok wcze�niej. Liczba
ma³¿eñstw nieznacznie wzrasta ju¿ trzeci rok z rzêdu. Rozwiod³o siê
z kolei ponad 63 tys. par (o 4 tys. mniej ni¿ rok wcze�niej), a 1,6 tys.
ma³¿eñstw orzeczono separacjê. Aktualnie w Polsce jest 1,5 miliona osób
w wieku powy¿ej 80 lat (w 2030 r. wed³ug prognozy GUS bêdzie � 2,3
miliona osób). Ciekawa informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Spo³ecznej. 4,1 tys. osób powy¿ej 100 lat mieszka w Polsce. Przeciêtny
czas ¿ycia to 73,6 roku.

Julia D�winacka, uczennica klasy
trzeciej Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego w Kutnie, zosta³a
finalistk¹ Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Chemii organizo-
wanego przez £ódzkiego Kuratora
O�wiaty. Droga do osi¹gniêcia
najlepszego wyniku w�ród uczniów
wszystkich gimnazjów Miasta Ró¿
nie by³a prosta. Przygotowania
wymaga³y po�wiêcenia wielu godzin
barwnego ¿ycia gimnazjalisty na
opanowanie materia³u ujêtego w regu-
laminie konkursu. Setki zadañ
rozwi¹zanych podczas zajêæ Ko³a

UCZENNICA − STUDENTKA

Chemicznego, którego opiekunem jest Izabela Szczepaniak-Koz³owska
oraz mnóstwo samodzielnej pracy w domu. Wysi³ek jednak zosta³ nagro-
dzony. Julia jest jedn¹ z 35 uczniów gimnazjów województwa ³ódzkiego
maj¹cych tak rozleg³¹ i szczegó³ow¹ wiedzê z zakresu chemii. Gratulacje
Julio. Jeste�my z Ciebie dumni.

W reprezentacji Polski
Obecny biznesmen W³adys³aw
Wojtczak wystêpowa³ nawet w repre-
zentacji Polski, która kilkakrotnie
zwyciê¿y³a. Rzecz nale¿y ju¿ do
historii! Ale prawd¹ jest, ¿e w prze-
rwach w pracy na kontrakcie w Libii
takie mecze odbywa³ pan W³ady-

POLSKA NIKNIE!

s³aw jako siatkarz. Tyle, ¿e repre-
zentacja sk³ada³a siê z Polaków,
pracowników �Dromexu�.

�Blikle� w Kutnie
Na ulicy Królewskiej, pod nume-
rem 35, szykuje siê mi³a, a w³a�ciwie
smaczna ciastkarnia warszawskiego
�Bliklego�. I to mówi wszystko!

ZŁOTY JUBILEUSZ

W sobotê, 25 marca, w Urzêdzie Stanu Cywilnego mia³a miejsce
uroczysto�æ jubileuszu 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego Pañstwa
Marii i Kazimierza Jó�wiak. Prezydent miasta Kutno Zbigniew
Burzyñski uhonorowa³ Jubilatów medalami prezydenta RP za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie oraz pogratulowa³ wspólnie
spêdzonych lat. Pañstwo Jó�wiak zawarli zwi¹zek ma³¿eñski
26 marca 1967 roku w Koninie. Pan Kazimierz by³ pracownikiem
mleczarni, natomiast pani Maria pracowa³a jako sprzedawczyni.
Jubilaci dochowali siê syna Krzysztofa oraz wnuka Piotra.

28 kwietnia br. Zespó³ Szkó³ Nr 3 im. W. Grabskiego bêdzie obchodziæ
XII �wiêto Szko³y. Tegoroczna uroczysto�æ zosta³a po³¹czona z Jubile-
uszem 85-lecia istnienia placówki. Oba wydarzenia maj¹ charakter szcze-
gólny - podkre�laj¹ szacunek dla tradycji, chêæ o¿ywienia wspomnieñ oraz
potrzebê podtrzymania wiêzi miêdzy wszystkimi pokoleniami absolwentów
i pracowników.

JUBILEUSZ W GRABSKIM

Z tej okazji dyrekcja, nauczyciele i uczniowie szko³y postanowili zaprosiæ
absolwentów wszystkich roczników �Handlówki�, �CRS-u�, �Ekonomika�
i �Grabskiego� na oficjaln¹ uroczysto�æ, która odbêdzie siê w sali wido-
wiskowej Kutnowskiego Domu Kultury 28 kwietnia br. o godz. 9.00,
a po niej na spotkania kole¿eñskie do sali tarasowej.
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XXII Miêdzynarodowe Targi Techniki Rolniczej
AGROTECH w Kielcach odby³y siê w dniach 17-19
marca i by³y otwarciem sezonu wystaw i pokazów
w 2017 roku.
Ta edycja jednak by³a rekordowa � na 62000 m2 wy-
stawi³o siê 750 wystawców z 17 krajów, a imprezê
odwiedzi³o prawie 72.000 go�ci. Jak zwykle wystawie
AGROTECH towarzyszy³a impreza dla wszystkich
le�ników i mi³o�ników lasu � LAS EXPO.
EXPOM Kro�niewice na swoim stoisku przedstawi³
szereg nowych produktów, które przyci¹ga³y wielu
rolników szukaj¹cych bezawaryjnych, nowoczesnych
maszyn rolniczych.
W�ród wa³ów uprawowych wyró¿nia³y siê: TYTAN
8,3 m z w³ók¹ hydrauliczn¹, wa³ no¿owy JACEK
GLADIO 6,30 m oraz wa³ sto¿kowy JACEK IMPULS.
Du¿e zainteresowanie wzbudza³ g³êbosz PEGAZ
EVO, bêd¹cy rozwiniêciem istniej¹cej ju¿ rodziny tego
typu maszyn. Wielu rolników z wielkim zaintereso-
waniem zapoznawa³o siê z innymi maszynami upra-
wowymi � agregatem �cierniskowym AJAX TRIO,
agregatem talerzowym GOLIAT, agregatem do upraw
przedsiewnych WICHER oraz bron¹ mulczow¹ chwa-
stownikiem AKTYWATOR. Maszyny EXPOM Kro-
�niewice bardzo czêsto wyposa¿ane s¹ w podsiewacze
nawozów mineralnych i siewniki trawy austriackiej
firmy APV. Maszyny rolnicze ze znakiem firmowym
s¹ ca³y czas modernizowane, a tak¿e powstaj¹ nowe
nowoczesne konstrukcje, nad czym czuwa szef zespo³u
konstruktorów Jacek Mruk.
Kro�niewickie produkty sprzedawane s¹ do ponad 20
krajów, a w Polsce przez profesjonaln¹ sieæ dystrybucyjn¹
w sk³ad, której wchodzi oko³o 50 punktów sprzeda¿y.

Leszek Weremczuk, dyrektor ds. marketingu i handlu

EXPOM NA „AGROTECH−u”
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

13 maja 2017 r. od godz. 8.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Terapii Naturalnej
�Pleroma�, tel. 732-744-733 (od 10.00 do 18.00)

e-mail: tomaszcwiek1@wp.pl

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

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

Wystêpem uczniów klasy VIa pod tytu³em �Witajcie w naszej bajce�
powitano w Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie pierwszy dzieñ wiosny.
To pe³na ruchu, piosenki i barwnych strojów  impreza o nazwie �Dzieñ
Szko³y Odkrywców Talentów�. Ca³o�æ poprowadzi³y: Halina B³aszczyk,
nauczyciel historii oraz Natalia Dêbska i Wiktoria Lewandowska, uczennice.
W tym przedsiêwziêciu udzia³ brali uczniowie z klas IV�VI wykazuj¹c
siê swymi umiejêtno�ciami w 16 ró¿nych dziedzinach, m.in. w ortografii,
piosence angielskiej, rysunku, strojach bajkowych, grze w szachy, rzutach
do kosza czy wiadomo�ciami z przyrody. Patronowa³ Samorz¹d Szkolny,
a przygotowali - nauczyciele ucz¹cy w tych klasach oraz opiekunowie
�wietlicy.

WIOSENNE TALENTY

Motywem przewodnim by³y ba�nie, bajki i ksi¹¿ki. Bior¹cych w niej udzia³
uczniów ocenia³o o�mioosobowe jury. Okoliczno�ciowe medale w po-
szczególnych kategoriach otrzymali: przyroda � Kacper Konopiñski VIb,
profilaktyka i bezpieczeñstwo � Natalia Zaj¹c Vb, ortografia � Olga
Baranowska VIc, rummikub � Sandra Kadziak VI b, scrabble � Julia
Tuliñska VIb, szachy � Jakub Hofman IV c, quiz angielski � Nadia Czar-
necka Vb, piosenka polska � Marta Ryczkowska IVb oraz Maja Andrze-
jewska VIb, piosenka angielska � Marcel Golonka IVb, gra na instrumentach
� Natalia Skowroñska VIc, rysunek � Nina Kmito Vb, rzut do kosza dziew-
cz¹t � Kinga Matysiak VIc, rzut do kosza ch³opców � Miko³aj Nowicki
IVc, hula-hoop � Paulina Stoliñska VIb, strój bajkowy � Szczepan Kraj-
niak VIa oraz Natalia Kasprowicz Ivb.           /A.B./

Milion na szpital!
Kutnowscy radni miejscy zdecydo-
wali o przekazaniu miliona z³otych
dla kutnowskiego szpitala, na mo-
dernizacjê Szpitalnego Oddzia³u
Ratunkowego i l¹dowiska dla heli-
kopterów ratowniczych.

Unijne inwestycje
Zarz¹d Województwa £ódzkiego
przyzna³ dofinansowanie oko³o
5,967 miliona  z³otych na kolejne
trzy projekty Urzêdu Miasta Kutno:
Centrum Seniora (Wyszyñskiego 11
�  koszt 2,251 miliona z³otych;
dofinansowanie 1,533 mln z³),
utworzenie ¿³obka w budynku GM

WIEŚCI GMINNE

W sobotê, 25 marca, obchodzono �wiatowy Dzieñ Czytania Tolkiena.
Obchodziæ go mo¿na, oczywi�cie, na ró¿ne sposoby. Mo¿na usi¹�æ w fotelu
w domowym zaciszu i przeczytaæ sobie fragment której� z ksi¹¿ek pisarza.
Mo¿na spotkaæ siê z innymi czytelnikami w internecie lub na ¿ywo.
Z okazji Dnia Czytania Tolkiena organizowane s¹ spotkania w bibliote-
kach, domach kultury, klubach mi³o�ników fantastyki. W Gimnazjum
nr 2 im. Marsz. J. Pi³sudskiego w Kutnie wybrali�my formê dowoln¹.
Uczniowie w klasach czytali na g³os lub indywidualnie. Najczê�ciej na
lekcjach jêzyka polskiego, ale tak¿e na lekcjach jêzyków obcych preze-
zntowali fragmenty utworów w oryginale po angielsku, a tak¿e po
niemiecku. W wypo¿yczalni SCIBiM przygotowany zosta³ okazjonalny
k¹cik czytania Tolkiena. Oprócz wygodnych foteli znalaz³y siê tam liczne
wydania ró¿nych powie�ci autora �W³adcy pier�cieni�. Tam tak¿e uczniowie
i nauczyciele czytali po cichu i na g³os fragmenty �Hobbita�, po polsku,
m.in. Teresa Romanowska oraz w ró¿nych jêzykach obcych. Po angielsku
czyta³a Anna £uczyñska, po niemiecku Marta Szadkowska oraz go�cinnie
absolwent, Piotrek Florczak. Fragmenty streszczenia w jêzyku francuskim
przeczyta³a Maja Podziewska z III C. Przedsiêwziêcie biblioteczne,
w ramach upowszechniania czytelnictwa, realizowane by³o w Gimnazjum
nr 2 w Kutnie 24 i 27 marca 2017 r.

CZYTANIE TOLKIENA

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

Do Muzeum Regionalnego w Kutnie, w poniedzia³ek 3 kwietnia,
po raz kolejny zawita³o przeno�ne planetarium Ursa Major.
W podró¿ w niezwyk³y �wiat astronomii w ci¹gu 3 dni wybra³o
siê ponad 500 dzieci z 27 grup z kutnowskich przedszkoli i szkó³
podstawowych. Dziêki pokazom uczniowie bêd¹ mogli lepiej
zrozumieæ zjawiska astronomiczne i geograficzne zachodz¹ce na
niebie. W kopule, pokrytej materia³em zapewniaj¹cym we wnê-
trzu niezbêdn¹ ciemno�æ, dzieci dowiaduj¹ siê m.in. czym s¹ gwiazdy,
planety, konstelacje, mg³awice i uk³ad s³oneczny oraz jak odna-
le�æ na niebie Gwiazdê Polarn¹ i ile czasu potrzebuje Ziemia, aby
okr¹¿yæ S³oñce. Uczniowie z pewno�ci¹ na d³ugo zapamiêtaj¹ tê
wycieczkê w odleg³e miejsca naszej Galaktyki.

MOBILNE PLANETARIUMHotel Dwór Sójki serdecznie zaprasza na

WIECZÓR WŁOSKI,
który odbêdzie siê

22 KWIETNIA O GODZINIE 18.00
�piewaj¹co zapraszamy!

Muzyczne podró¿e

W nastrój przed�wi¹teczny przed Wielkanoc¹ radnych wprowadzili harcerze
Hufca ZHP. Wrêczono pami¹tkowe dyplomy i grawery Osobom Roku 2016
na Ziemi Kutnowskiej. Nagrodzono te¿ laureatów prac o Kutnie. By³o równie¿
sportowo dziêki finalistom plebiscytu �P¯K� Na Najlepszych (szerzej na
str. 21) Radni przyjêli informacjê o realizacji zadañ aktywnych form prze-
ciwdzia³ania bezrobociu w 2016 r. i o zamierzeniach na 2017 rok. Podjêto
14 uchwa³, m.in. w sprawach: uchwalenia zmiany �Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna�, dostoso-
wania sieci szkó³ podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
ustalenia kryteriów wraz z liczb¹ punktów w postêpowaniu rekrutacyj-
nym do publicznych przedszkoli i publicznych form wychowania przed-
szkolnego, dla których Miasto Kutno jest organem prowadz¹cym oraz
dokumentów niezbêdnych do potwierdzania tych kryteriów. Zatwierdzono
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie �cieków
i przyjêto program opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomno�ci na terenie Miasta Kutna w 2017 r.            /J.P./

SESJA RADY MIASTA

nr 1 (od ulicy Wyszyñskiego, war-
to�ci 3,795 mln z³otych; dofinan-
sowanie 2,756 mln z³) i adaptacjê
budynku �familoka� (przy ulicy
Majdany 1, w cenie 2,698 mln z³o-
tych dofinansowanie � 1,858 mln
z³otych).

Wie�ci z �porodówki�
- W styczniu odebrano 73 porody
w kutnowskim szpitalu, w lutym
60, a w marcu  �..  porodów.

10.000 (!)
W 2016 r. Powiatowy Urz¹d Pracy
wyda³ oko³o 10 tysiêcy (!) pozwoleñ
pracy dla cudzoziemców w powiecie
kutnowskim...
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Z innych szpalt

Felieton Bywalca

34 mln - tylu pasa¿erów odprawi³o siê w polskich portach lotniczych
w 2016 r. Sk¹d latamy: Lotnisko Chopina � 12.795, Kraków Balice �
4.974, Gdañsk im. L. Wa³êsy -  3.966, Katowice-Pyrzowice � 3.201, War-
szawa-Modlin � 2.859, Wroc³aw-Stachowice � 2.371, Poznañ-£awica �
1.689, Rzeszów-Jasionka � 662, Szczecin-Goleniów � 467, Lublin � 376.

Wprost nr 13 z 27marca � 2 kwietnia 2017; s. 26 i 60
Nietypowy protest przeciw wojnie na Ukrainie podjê³a grupa 11 osób.
Przed bram¹ obozu Auschwitz zabili owcê, rozebrali siê i skuli ³añcuchami
oraz rzucali petardy. Obok Polaków w zdarzeniu uczestniczyli Niemcy
i Bia³orusini. Policja zakwalifikowa³a te dzia³ania jako zniewa¿enie
pomnika lub innego miejsca symbolicznego.

Angora nr 14 z 2 kwietnia 2017; s. 8
- 13,5 mln z³ kosztowa³y Skarb Pañstwa w 2016 r. zado�æuczynienia za
nies³uszne skazanie i aresztowanie. Dosta³o je 285 osób.
- Nie ma materialnych dowodów na to, ¿e Polska wydaje na obronno�æ
2% PKB Wielokrotnie wyg³aszane publicznie opowie�ci prezydenta Dudy,
premier Szyd³o i ministra Macierewicza s¹ wiêc tylko czê�ci¹ propagan-
dowej bajki. Podobn¹ do tych o zakupach �mig³owców, samolotów dla
VIP-ów itp.
- (�) Zaufanie polityków w skali od 1 do 10 w Danii wynosi 8,
a w Polsce 2,20. Ufa siê tylko rodzinie i bliskim s¹siadom (�).

Przegl¹d nr 14 z 3-9.04.2017 r. s. 6

Có¿ na Wielkanoc przekazuje Oskar Kolberg. Chyba nic wielkiego, bo
w spisanych m¹dro�ciach cz³owieka odnotowujemy jedynie ma³o znacz¹ce
zwroty. Ot chocia¿by: �Mieæ wiêcej zatrudnienia, ni¿ piec na Wielkanoc�
(stare, ale jare). Czy te¿ retoryczne stwierdzenie, ¿e �Nie ka¿dej niedzieli
Wielkanoc�, albo proroctwo: �Pogodny dzieñ wielkanocny, grochowi
wielce pomocny�. Albo aluzja do terminu spowiedzi w ko�ciele katolic-
kim: �Raz w roku ko³o (i to oko³o) Wielkiej Nocy�� Masz babo placek!
Wiosna wcze�niejsza, to i wcze�niejsze siewy. Chocia¿ wiêkszo�æ rolników
sia³a ozime, przezimowa³y, wiêc i poprawka siewów niewskazana. St¹d
mija ju¿ pora na sadzenie - buraków (cukrowych). Masz babo placek! Na
terenie Polski znajduje siê 14 milionów hektarów ziemi ornej. Dominuj¹
klasy gleb IV, V i VI. Jeszcze 950 tysiêcy hektarów le¿y w granicach
administracyjnych miast, wiêc dealerzy licz¹ na nie jako teren zabudowy
mieszkaniowej. Masz babo placek! Ale siê �zapêdzili w kozi róg�� Kto!?
Ustawodawcy, którzy tak sprokurowali przepisy ograniczaj¹ce obrót ziemi¹,
¿e aktualnie darowanie dziecku dzia³ki ziemi nabytej po 30 kwietnia 2016 r.,
wymaga zgody � S¥DU! Równie¿ �diabli nadali� sprawê egzekucji
z nieruchomo�ci rolnych, w trakcie rozwodów i podzia³u maj¹tku. Narze-
kaj¹ te¿ inwestorzy, którym zaczyna brakowaæ terenów pod inwestycje�
Ani chybi: czeka nas nowelizacja tej, dopiero co podjêtej ustawy!? Masz
babo placek! Piêtrzy siê rolnicza biurokracja. Od 11 lutego obowi¹zuj¹
nowe przepisy, które wprowadzaj¹ dodatkowe, papierkowe obci¹¿enie
rolników. Zgodnie z nimi, je�li rolnik chce kupiæ kilka prosiaków musi
mieæ na to pisemn¹ umowê. Nied³ugo � rolnik bez ksiêgowej � ani � rusz!!!
Masz babo placek! Problem dzikiej wycinki wci¹¿ nie rozwi¹zany przez
ustawodawcê. Ale ju¿ sta³o siê! Póki co , jak Polska d³uga i szeroka r¿nie
siê, co siê da� w której z 11 gmin tak siê nie dzieje?! Nie widzê, nie
s³yszê! Masz babo placek! Póki co dwa projekty odrzucono (wycofano...!?)
Minie czas na trzeci, który ju¿ jest mocno krytykowany. Masz babo placek!
�wiatowa sensacja! A¿ siê wierzyæ nie chce, ale polska firma �Ursus�
Wprowadza nowoczesne rolnictwo w Afryce. Po Etiopii i Tanzanii teraz
przysz³a kolej � na Zambiê. Kontrakt (z Industrial Developoment Corpo-
ration) opiewa na dostawê � w ci¹gu roku � a¿ 2 694 polskich ci¹gników.
To rekordowy jak do tej pory transfer firm polskich. Nie do�æ tego. Jeszcze
2509 innych maszyn rolniczych (przyczep, p³ugów, pras zwijaj¹cych do
s³omy. Tylko w Polsce � jako� masowo � nie widaæ naszych ci¹gników�
Masz babo placek!
Z OKAZJI ZBLI¯AJ¥CYCH SIÊ �WI¥T WIELKANOCNYCH
SK£ADAM NAJSERDECZNIEJSZE ̄ YCZENIA: DU¯O ZDROWIA,
RADO�CI, SMACZNEGO JAJKA, MOKREGO DYNGUSA, MNÓ-
STWA WIOSENNEGO S£OÑCA ORAZ SAMYCH SUKCESÓW.

... ten zapewne nie wie co faktycznie dzieje siê aktualnie i w najbli¿szej
przysz³o�ci w Kutnie. Wiêcej mo¿e dowiedzieæ siê z wydawnictwa �Bud¿et
Kutna 2017�. A my po prostu przedk³adamy �gar�æ� informacji z tego
publicity, które nazwali�my �Kutno w pigu³ce�.
- Czy wiecie np. ¿e� w 2017 roku bud¿et Kutna po raz pierwszy w historii
przekroczy 200.000.000 z³otych�
- Czy wiecie, ¿e� przez 15 lat wybudowano w Kutnie 30 nowych fabryk
z ró¿nych bran¿�
- Czy wiecie, ¿e� w Podstrefie Kutno nak³ady inwestycyjne firm wynio-
s³y dotychczas 2,5 miliarda z³otych.
- Czy wiecie, ¿e� Ministerstwo Finansów opublikowa³o wska�niki docho-
dów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkañca dla poszczegól-
nych gmin. Kutno w tym zestawieniu ma 209 miejsce na blisko 2,5 tysi¹ca
gmin w ca³ej Polsce (wyprzedzaj¹c wiele wiêkszych o�rodków miejskich,
takich jak: Gdynia, Rybnik, W³oc³awek, Zielona Góra czy Konin.
- Czy wiecie, ¿e� po raz pierwszy w wieloletniej historii raportu Szko³y
G³ównej Handlowej o atrakcyjno�ci inwestycyjnej, Kutno zosta³o wyró¿-
nione z³ot¹ gwiazdk¹, co oznacza najwy¿sze noty we wszystkich katego-
riach.
- Czy wiecie, ¿e� w koñcu 2016 roku Kutno dosta³o dofinansowanie na
bardzo wa¿ne dla miasta zadania, na przyk³ad na odbudowê Pa³acu
Saskiego, rozbudowê � a de facto budowê nowej biblioteki miejskiej,
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzek¹ Ochni¹ w ramach
projektu �Zielona O� Miasta�, czy modernizacjê transportu publicznego
przez zakup autobusów elektrycznych.
- Czy wiecie, ¿e� Kutno mo¿e jeszcze pozyskaæ �rodki europejskie na
rewitalizacjê placu Wolno�ci oraz budynku Urzêdu Stanu Cywilnego.
- Czy wiecie, ¿e� w 2017 roku wydatki miasta Kutna na o�wiatê wynio-
s¹ 48,5 mln z³otych (subwencja o�wiatowa � 22,8 mln z³). Do miejskich
5 szkó³ podstawowych uczêszcza 2.259 uczniów, do 3 gimnazjów 1.010
uczniów. W 6 przedszkolach przebywa 1.032 dzieci. Na terenie Kutna
funkcjonuje niepubliczna szko³a podstawowa, dwa niepubliczne przed-
szkola, niepubliczny punkt przedszkolny i publiczne gimnazjum.
- Czy wiecie, ¿e� w roku 2017 po raz kolejny samorz¹d miejski przeznaczy³
milion z³otych na doposa¿enie szpitala prowadzonego przez samorz¹d
powiatowy.
- Czy wiecie, ¿e� na dzia³alno�æ w zakresie kultury zaplanowano bud¿ecie
8,9 mln z³, w tym dla Kutnowskiego Domu Kultury � 3,9 mln z³, Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej � 2,5 mln z³, Muzeum Regionalnego
� 1,6 mln z³.
- Czy wiecie, ¿e� kwota 10,6 mln z³ zostanie przeznaczona na rozwój
kultury fizycznej, sportu i turystyki. W ramach tych �rodków utrzymywane
bêd¹ obiekty sportowe, w tym stadiony, odkryty basen, sztuczne lodowisko.
- Czy wiecie, ¿e� �rodki przeznaczone zostan¹ równie¿ na utrzymanie
kutnowskiego Aquaparku � zaplanowano je na 5,7 mln z³. Miejski O�rodek
Sportu i Rekreacji otrzyma �rodki finansowe w kwocie 1,9 mln z³ (m.in.
na utrzymanie bazy sportowej). Bud¿et miasta dofinansuje równie¿ kluby
i stowarzyszenia sportowe oraz ró¿ne przedsiêwziêcia sportowe, kwot¹
2,5 mln z³.
Z NAJLEPSZYMI ¯YCZENIAMI ZDROWYCH, SPOKOJNYCH
RADOSNYCH I SZCZÊ�LIWYCH �WI¥T WIELKIEJ NOCY!

Andrzej Stelmaszewski

Bezdech jest powa¿n¹ dolegliwo�ci¹, która dotyka wiele osób. Podczas
snu dochodzi do wielosekundowego zatrzymania procesu oddychania.
Poranny ból g³owy i ogólne zmêczenie s¹ skutkami tej dolegliwo�ci. Osoby
z bezdechem czêsto zapadaj¹ na choroby serca i maj¹ zaburzenia uk³adu
kr¹¿enia. Ostatnio obserwujemy pojawienie siê nowej mutacji bezdechu.
Ten bezdech ma zwi¹zek z tak zwanym snem na jawie i dopada wielu
polityków i dzia³aczy samorz¹dowych. Wyst¹pienia publiczne osób
ska¿onych takim bezdechem wygl¹daj¹ mniej wiêcej tak. Osobnik bierze
g³êboki oddech i zaczyna monolog z jednoczesnym wy³¹czeniem funkcji
logicznego my�lenia. W trakcie takiego wyst¹pienia dominuje pusty w tre�ci
s³owotok, który jest trudny do zrozumienia nawet dla autora. Pamiêtamy
s³ynne i buñczuczne zapowiedzi Roberta Wilanowskiego, na szczê�cie
by³ego ju¿ prezesa kutnowskiego szpitala oraz starosty kutnowskiego
Krzysztofa Debicha, którzy w po³owie 2015 roku zapowiadali szybk¹
likwidacjê straty i wyj�cie z k³opotów finansowych kutnowskiego szpitala.
Jak sprawy siê maj¹ dzisiaj i co zosta³o zrealizowane z zapowiedzi doko-
nanych na klasycznym samorz¹dowym bezdechu? Informacje przekazane
na sesji Rady Powiatu, w �rodê 29 marca 2017 roku, po raz kolejny obna-
¿y³y niekompetencjê i b³êdne decyzje dotycz¹ce dzia³alno�ci szpitala. Strata
szpitala za 2016 rok wynosi prawie 1,6 miliona z³otych. Zobowi¹zania
szpitala wzros³y do gigantycznej kwoty 22 milionów z³otych. Oblegane
przez pacjentów dwa oddzia³y wewnêtrzne robi¹ bokami. Czê�æ pacjen-
tów przebywa na ³ó¿kach na szpitalnych korytarzach. Kontrakt z NFZ nie
zabezpiecza³ w 2016 roku i dalej nie zabezpiecza istniej¹cych potrzeb
pacjentów. Za nadwykonania dwóch oddzia³ów wewnêtrznych NFZ p³aci
znacznie mniej ni¿ p³aci³ wcze�niej w ramach kontraktu na oddzia³
wewnêtrzy trzeci. Warto przypomnieæ, ¿e w 2014 roku ostatnim pe³nym
roku przed likwidacj¹ oddzia³u trzeciego, do kasy szpitala trafi³o blisko
3,5 miliona z³otych. Oddzia³ realizowa³ niezwykle potrzebne �wiadczenia
zdrowotne i osi¹ga³ blisko 500 tysiêcy zysku. Nieodpowiedzialna polityka
starosty Krzysztofa Debicha i jego wiernych koalicjantów doprowadzi³a
do zupe³nie niezrozumia³ej i absurdalnej decyzji rezygnacji z kontraktu
i likwidacji oddzia³u. Ta decyzja nosi wszelkie znamiona dzia³ania na szkodê
szpitala i pacjentów. Sprawa wymaga szybkiego sprawdzenia i wyja�nienia
przez upowa¿nione instytucje. Rada Powiatu, niestety nie przejawia ¿adnej
woli, by wyci¹gn¹æ wnioski w stosunku do starosty i Zarz¹du Powiatu.
W �rodê, 5 kwietnia 2017 roku, Naczelny S¹d Administracyjny w Warszawie
rozpatrywa³ kasacjê Krzysztofa Debicha od wyroku Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego w £odzi. NSA wyrok utrzyma³ w mocy i w konsekwencji
Krzysztof Debich przesta³ byæ starost¹ kutnowskim. Powodem by³o oczy-
wiste naruszenie przepisów ustawy antykorupcyjnej. Krzysztof Debich
przez ponad po³owê kadencji na stanowisku starosty trwa³ na g³êbokim
bezdechu. Od samego pocz¹tku zapowiada³ �wietlany rozwój kutnowskiego
szpitala, który w drugiej po³owie 2015 roku mia³ siê bilansowaæ. W pierw-
szych miesi¹cach swojego urzêdowania starosta wraz z pozosta³ymi cz³on-
kami Zarz¹du przegonili powa¿nego, potencjalnego inwestora jakim by³a
Grupa PZU sk³onna zainwestowaæ w szpital kilkadziesi¹t milionów
z³otych. Krzysztof Debich obiecywa³ przys³owiowe �gruszki na wierzbie�
zapowiadaj¹c pozyskanie innego inwestora i tanie kredyty w bankach.
Skoñczy³o siê na drogiej po¿yczce w parabanku zwi¹zanym z Magellanem,
pozyskanym pod zastaw szpitalnej hipoteki. Nos jak u Pinokia wyd³u¿a³
siê do gigantycznych rozmiarów. Przywo³ana wcze�niej likwidacja oddzia³u
wewnêtrznego III wraz z rezygnacj¹ z kontraktu uzupe³nia d³ug¹ listê
b³êdów pope³nionych przez starostê Krzysztofa Debicha i pozosta³ych
cz³onków Zarz¹du. Jakie s¹ mo¿liwe dalsze scenariusze? Scenariusz pierw-
szy - koalicja radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, Platformy
Obywatelskiej i Komitetu Obywatelskiego trwa dalej i nie zra¿ona kom-
promitacj¹ Krzysztofa Debicha powo³uje go ponownie na stanowisko
starosty. Scenariusz drugi - ta sama koalicja przyjmuje wariant karko³omny,
czyli panowie: dotychczasowy starosta Krzysztof Debich i wicestarosta
Zdzis³aw Trawczyñski zamieniaj¹ siê sto³kami. Bêdzie to fina³ ich kariery
samorz¹dowej. Wariant trzeci - w wyniku przetasowañ w Radzie starost¹
zostaje kto� spoza aktualnego sk³adu Zarz¹du. Ten wariant jest ma³o praw-
dopodobny bior¹c pod uwagê, ¿e koalicja PSL, PO i KO okrakiem siedzi
na sto³kach i wcze�niej obsadzi³a wiele samorz¹dowych etatów swoimi
i wiernymi. Wariant czwarty - to rozwi¹zanie Rady Powiatu i powo³anie
komisarza. Rada i Zarz¹d Powiatu swoimi dzia³aniami mog¹ bardzo upraw-
dopodobniæ realizacjê tego wariantu. Tak czy inaczej nad samorz¹dem
powiatowym zebra³y siê ciê¿kie, czarne chmury i byæ mo¿e czeka nas
kolejne mocne t¹pniêcie. Przed nami �wiêta Wielkanocne, wiêc wszyst-
kim czytelnikom i sympatykom �P¯K� ¿yczê zdrowych i rodzinnych �wi¹t.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

BEZDECH



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 7/452 • 13 KWIETNIA 2017 R. 7

¯YCIE REKLAMOWE
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¯YCIE �WI¥TECZNE

Z okazji przej�cia na zas³u¿on¹ emeryturê sk³adam Szanownej Pani
Dyrektor serdeczne ¿yczenia i gratulacje. Jestem pe³en uznania dla zaan-
ga¿owania, z jakim przez ponad 20 lat pracy w samorz¹dzie gminy Kutno
wype³nia³a Pani swoje obowi¹zki do 2016 roku na stanowisku kierownika
Gminnego Zespo³u do spraw Obs³ugi Publicznych Placówek O�wiato-
wych, a nastêpnie � dyrektora Centrum Us³ug Wspólnych Gminy Kutno.
Gratulujê równie¿ du¿ego spo³ecznego zaufania, które w latach 1994-1996
pozwoli³o sprawowaæ Pani mandat radnej gminy. Dziêkujê, ¿e dzieli³a siê
Pani swoim do�wiadczeniem, wiedz¹ i umiejêtno�ciami, wykazuj¹c siê
tolerancj¹ i wyrozumia³o�ci¹.
Pani przej�cie na emeryturê, choæ bardzo zas³u¿one, jest dla nas trudnym
momentem. Mamy jednak g³êbok¹ nadziejê, ¿e fakt ten bêdzie choæ po
czê�ci rekompensowaæ nasza dalsza wspó³praca.
W imieniu w³asnym i wszystkich pracowników samorz¹dowych serdecznie
¿yczê, aby czas odpoczynku od pracy otworzy³ przed Pani¹ nowe mo¿li-
wo�ci realizacji w³asnych marzeñ i projektów oraz pozwoli³ w zdrowiu
cieszyæ siê z nieustannej blisko�ci Rodziny i Przyjació³.

Wójt Gminy Kutno - Jerzy Bry³a
Có¿ tu uzupe³niæ? Pani Zofia Andrzejczyk posiada wy¿sze studia ekono-
miczne, Uniwersytet £ódzki, jak równie¿ 41-letni sta¿ pracy. To miesz-
kanka Nowej Wsi, w gminie Kutno. Od 1 sierpnia 1997 roku do 31 sierpnia
2016 zatrudniona jako kierownik Gminnego Zespo³u do spraw obs³ugi
Publicznych Placówek O�wiatowych, a nastêpnie do 28 marca 2017 r.
pe³ni³a funkcjê dyrektora Centrum Us³ug Wspólnych Gminy Kutno. Co
ciekawe, w latach 1994-1996 by³a nie tylko radn¹, ale równie¿ cz³onkiem
Zarz¹du Gminy Kutno. Doskonale wspó³pracowa³a z organami nadzoru
pedagogicznego, instytucjami kulturalno-o�wiatowymi, a tak¿e z dyrek-
torami szkó³ i zwi¹zkami zawodowymi w zakresie realizowanych zadañ.
Jako d³ugoletni pracownik samorz¹dowy wykazywa³a niezwyk³e zaanga-
¿owanie i dok³adno�æ. Uczestniczy³a m.in. w szkoleniach z zakresu
zarz¹dzania o�wiat¹; wynagradzania nauczycieli; nowelizacji Karty
Nauczyciela; prawa i obowi¹zki komisji przetargowej; praktyczne naby-
wanie umiejêtno�ci w opracowaniu wniosków z funduszy Unii Europej-
skiej; kontrola i nadzór finansowy RIO nad dzia³alno�ci¹ szkó³ i placówek
o�wiatowych; postêpowanie kwalifikacyjne na stopieñ nauczyciela kon-
traktowego; o�wiata w gminie � zadania i kompetencje; arkusze organi-
zacyjne szkó³, opiniowanie, zatwierdzanie; wynagradzanie i czas pracy
pracowników samorz¹dowych i inne. W 2016 r. zosta³a wyró¿niona
Medalem Z³otym za D³ugoletni¹ S³u¿bê.

LIST GRATULACYJNY

Szanowna Pani

Zofia Andrzejczyk
Dyrektor Centrum Us³ug
Wspólnych Gminy Kutno

Najpiêkniejsze s¹ wspomnienia,
które ma siê jeszcze przed sob¹.

(Jeanne Moreau)



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 7/452 • 13 KWIETNIA 2017 R. 9

¯YCIE ¯YCZENIOWE

Nagrody ksi¹¿kowe i okoliczno�ciowe puchary wrêczali laureatom
poszczególni wójtowie gmin lub ich przedstawiciele. Imprezê prowadzili:
Justyna Jasiñska, dyrektor Wydzia³u Rolnictwa, Le�nictwa i Ochrony
�rodowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz Aleksander Rze�nik,
cz³onek Zarz¹du Ko³a Wêdkarskiego �Metalurg� Kutno.           /A.B./

WĘDKĄ CZYSTYM WODOM CZEŚĆ!
Pod tym w³a�nie has³em w Kutnowskim Domu Kultury wêdkarze z Ko³a
nr109 PZW �METALURG� Kutno obchodzili 23 marca 2017 roku swój
jubileusz 40-lecia. Wydarzenie to po³¹czono z rocznic¹ 150-lecia powiatu
kutnowskiego. W przygotowanym przez organizatorów programie prze-
widziano pogawêdkê dotycz¹c¹ metod wêdkowania, pokaz udzielania
pierwszej pomocy przez cz³onków OSP �D¹browszczak�, krótk¹ historiê
150 lat powiatu kutnowskiego, prelekcjê na temat segregacji odpadów.

Ale nie tylko, bo by³y równie¿ wystêpy M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej
z Kro�niewic, wystêpy wokalne uczniów szkó³ podstawowych miasta
i powiatu. Wszystkich przyby³ych na te obchody powita³ Zbigniew Gra-
lewski, prezes Ko³a Metalurg. Z okazji Jubileuszu Ko³a zorganizowano
konkurs plastyczny i literacki dla dzieci szkó³ podstawowych i gimna-
zjów o tematyce wêdkarsko-ekologicznej. Zainteresowanie konkursem
by³o bardzo du¿e, w obu kategoriach znalaz³o siê 275 prac.

W sali Centrum Organizacji Pozarz¹dowych �Wspólny Dom� odby³o siê
zebranie sprawozdawcze za rok 2016 cz³onków Ko³a Miejsko-Powiato-
wego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Kutnie. Rozpocz¹³ je,
za�piewany przez Zespo³y �piewacze �Klonowianki� i �Strzelce�, hymn
diabetyków. Kilkuminutowe sprawozdanie z dzia³alno�ci Ko³a przedsta-
wi³a jego prezes Irena £ukawczyk. Aktualnie jest to grupa 41 osób, co
wcale nie oznacza, ¿e w naszym mie�cie choruje na cukrzycê w³a�nie
tylko tyle. Oprócz spotkañ, na których wymieniane s¹ do�wiadczenia
zwi¹zane z nowym sprzêtem do wykonywania pomiarów cukru, omawiane
by³y tak¿e sprawy zwi¹zane z zapobieganiem tej choroby, jej objawów.
W biurze Zarz¹du Ko³a, w ka¿d¹ �rodê, prowadzono dy¿ury cz³onków
Zarz¹du. Tu mo¿na wypo¿yczyæ prasê diabetologiczn¹ � �Diabetyka� oraz
biuletyn �Cukrzyca�. Mo¿na równie¿ wypo¿yczyæ glukometry. W minio-
nym roku zorganizowano kilka wycieczek, na przyk³ad do Czêstochowy,
gdzie na Jasnej Górze kutnowska grupa bra³a udzia³ w 25 Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Diabetyków. Natomiast we wrze�niu uczestniczono w sym-
pozjum diabetologicznym w Toruniu. Pa�dziernik � to miesi¹c obchodów
�wiatowego Dnia Walki z Cukrzyc¹. Z tej to okazji na zaproszenie Zarz¹du
Ko³a go�ciem cz³onków naszych diabetyków by³a Anna �liwiñska, prezes
Zarz¹du Wojewódzkiego PSD w £odzi. Podczas spotkania omawia³a
zagadnienie �stopy cukrzycowej, jej objawów i leczenia�. Zebrani
wys³uchali równie¿ sprawozdania komisji rewizyjnej. Aktualnie dzia³al-
no�ci¹ Ko³a kieruje Zarz¹d w sk³adzie: Irena £ukawczyk - prezes, Andrzej
Wypychowski - wiceprezes, Anna Walicka - skarbnik, Miros³awa Krysie-
wicz - sekretarz, Jadwiga Michalak, El¿bieta Fija³kowska i Zdzis³aw
Modrzyñski � cz³onkowie.           /A.B./

U DIABETYKÓW
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

Najwiêksze w Polsce Targi Techniki Rolniczej orga-
nizowane w halach � 23 Targi AGROTECH
w Targach Kielce (oraz towarzysz¹ca im 17 wysta-
wa LAS-EXPO), zakoñczy³y siê rekordem liczby
zwiedzaj¹cych. Od 17 do 19 marca odwiedzi³o je
71 250 osób! Swoje nowo�ci bran¿y rolniczej
zaprezentowa³o 700 wystawców Targów Techniki

AGROTECH Z “AGROTECHNICĄ”

Rolniczej oraz 50 wystawców bran¿y le�nej. Targi
odwiedzi³ Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa,
a Ursus podpisa³ podczas Targów porozumienie
o wspó³pracy z algierskim partnerem.
23 edycja Targów AGROTECH zajê³a tak¿e rekor-
dow¹ powierzchniê 11 hal i ponad 63 tysi¹ce
metrów kwadratowych. Mo¿na by³o obejrzeæ ci¹-
gniki, maszyny rolnicze, nawozy, nasiona, pasze
i wiele innych produktów potrzebnych w nowo-
czesnym gospodarstwie rolnym. Nie zabrak³o
liderów rynku rolniczego na �wiecie z ciekawymi
ekspozycjami � atrakcyjnie prezentowa³ siê New
Holland, Case IH, John Deere, Ursus, Kubota,
Claas i wielu, wielu innych przedstawicieli bran¿y
z najwy¿szej pó³ki.
W Targach w Kielcach uczestniczyli przedstawi-
ciele kutnowsko-³êczyckiej �Agrotechniki�.
Go�ci oprowadzali m.in. w³a�ciciele firmy: Ilona,
Monika i Robert Denarscy.

II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie ma wreszcie boisko wielofunkcyjne.
Budowa obiektu sportowego trwa³a blisko dwa miesi¹ce i kosztowa³a
powiat kutnowski 426 tysiêcy z³otych. Inauguracji towarzyszy³y: miêdzy-
klasowy turniej pi³ki no¿nej, gry, zabawy i tañce. Najciekawszym punk-
tem programu by³ mecz pi³ki no¿nej �Nauczyciele Kasprowicza� kontra
�Pracownicy Starostwa Powiatowego� - zakoñczony wynikiem 1:2.
W inauguracji uczestniczy³y m.in. w³adze Powiatu Kutnowskiego, na czele
ze starost¹ kutnowskim Krzysztofem Debichem.

W �Kasprowiczu�

SPORTOWE ŚWIĘTO

Szkolne Centrum Informacji Bibliotecznej i Medialnej w Gimna-
zjum nr 2 w Kutnie, we wspó³pracy z Bibliotek¹ Pedagogiczn¹
w Kutnie, zorganizowa³o zajêcia dla uczniów klas I �Jak siê
uczyæ?�. Postêp technologiczny, szybki rozwój nauki wymusza
na m³odych i starszych konieczno�æ uczenia siê przez ca³e ¿ycie.
Ka¿dy, a szczególnie uczniowie chcieliby, aby nauka by³a nie
tylko przyjemna, ale ¿eby przynosi³a konkretne efekty. W tym celu
gimnazjali�ci dowiedzieli siê, jak wa¿ne jest stworzenie odpowied-
nich warunków do nauki, poznawali techniki efektywnego uczenia
siê i rozpoznawali swoje sensoryczne predyspozycje (wzrokowcy,
s³uchowcy, kinestetycy itp.), aby umieæ dobraæ odpowiednie
metody i sposoby skutecznego zdobywania wiedzy. Zajêcia prze-
prowadzi³ nauczyciel bibliotekarz - Micha³ Wenerski z Biblioteki
Pedagogicznej w Kutnie.

TECHNIKI UCZENIA SIĘ
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¯YCIE HITOWE

Zak³ad spe³nia standardy jako�ci zgodne z normami PN-EN ISO 9001,
PN-EN ISO 3834-2, PN-EN ISO 14001, PN-EN 1090-2 EXC 3. Kadra
produkcyjna posiada wysokie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami.
Wszyscy spawacze posiadaj¹ certyfikaty zgodne z norm¹ PN-EN ISO 287-1
(PN-EN 9606-1). Wykwalifikowany personel i zaplecze techniczne uprawnia
nas do przeprowadzenia badañ nieniszcz¹cych: wizualnych VT 2,
magnetycznych MT 2, penetracyjnych PT 2 i ultrad�wiêkowych UT 2.
W�ród kadry administracyjnej s¹: Miêdzynarodowy In¿ynier Spawalnik
(EWE) i Miêdzynarodowy Instruktor Spawalnik (IWP).
Firma wykorzysta³a boom inwestycyjny zwiêkszaj¹c zatrudnienie w latach
2013-2016 z 84 do 144 osób. Produkcja tona¿owo wzros³a do 2.016.017 kg
przy 1.225.289 kg w 2013 r. W ubieg³ym roku DiMa obchodzi³a dziesiê-
ciolecie zak³adu. Zak³ad powsta³y praktycznie od pocz¹tku zapewni³
pracê du¿ej grupie specjalistów. Dziêki DiMie, firmie duñskiej, polscy
fachowcy znale�li pracê w ¯ychlinie.
Dewiz¹ przedsiêbiorstwa jest has³o: ZAUFANIE, WIARYGODNO�Æ
I SZYBKO�Æ DZIA£ANIA.
Podstawow¹ kadrê zarz¹dzaj¹c¹ stanowi¹: dyrektor zarz¹dzaj¹cy Leif
Moller Jacobsen - prezes Zarz¹du, a wiceprezesem Zarz¹du i jednocze-
�nie dyrektorem personalnym jest Ma³gorzata Russek. Oboje stanowi¹
ma³¿eñstwo.

NASZE GRATULACJE!

KUTNOWSKI HIT 2016

Zak³ad mie�ci siê na terenie, który do czerwca ubieg³ego roku nale¿a³ do
zak³adu �EMIT�. Obecnie stanowi w³asno�æ firmy DiMa (z wy³¹czeniem
jednej hali).  Przedmiotem dzia³alno�ci Spó³ki jest obróbka mechaniczna
konstrukcji spawanych. Produkuje konstrukcje dla budownictwa, podze-
spo³y maszyn rolniczych i urz¹dzeñ mechanicznych. Odbiorcami s¹ firmy
g³ównie duñskie.

DiMa Sp. z o.o. w ¯ychlinie rozpoczê³a dzia³alno�æ 5 kwietnia 2006 r.
W³a�cicielem Spó³ki jest Leif Moller Jacobsen (a nazwa wywodzi siê od
imion trójki dzieci).

INWESTYCJE SPOŁECZNE
W 2017 roku Starostwo Powiatowe w Kutnie m.in. zamierza zrealizowaæ
boisko wielofunkcyjne w SOSW nr 1 w Kutnie. Koszt tego przedsiêwziêcia
590 tysiêcy z³otych. Natomiast w Domu Pomocy Spo³ecznej w Kutnie,
przy ulicy Krzywoustego, modernizacjê obiektu, na co planuje siê prze-
znaczyæ ponad 1,3 milina z³otych. Równie¿ zmodernizowany ma byæ
budynek MOS w ¯ychlinie, co �poch³onie� oko³o 1,5 miliona z³otych.
Zak³ada siê równie¿ rozbudowê Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej
w Kutnie przy ulicy Oporowskiej 27. Z kolei dostosowanie budynku
admiracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie ma kosz-
towaæ ponad 1,7 mln z³.           /K.S./

Na kutnowskie drogownictwo Starostwo przeznacza 6,5 mln z³. Powiat
kutnowski zamierza m.in. zrealizowaæ: przebudowê drogi powiatowej
Leszno-Gozdków (koszt ponad 642 tys. z³); na odcinku drogi Kutno �
Ogrodzona w miejscowo�ci Wo�niaków po³o¿enie 500 m nawierzchni
i na odcinku drogi od nr 2 do Gnojna 707 metrów (ponad 263 tys. z³);
przebudowê drogi Malewo � £êki Ko�cielne � 2830 metrów (650 tysiêcy z³);
przebudowê drogi Dobrzelin � Grabów (oko³o 100 tysiêcy z³); Oporów
Kolonia � Kotliska (350 tysiêcy z³); Wilkêsy � G³uchów, na odcinku 773
metrów (prawie 103 tysi¹ce z³); modernizacjê drogi �leszyn � Bia³a �
Zarêbów, na odcinku 1836 metrów (warto�æ robót oko³o 264 tys. z³)
i drogi ¯ychlin (ulica ¯eromskiego) � Grzybów � Zalesie � Jackowice �
Bogoria Dolna (koszt ponad 196 tysiêcy z³). Ponadto bêdzie kontynu-
owana przebudowa drogi Sójki � Przyzórz (koszt ponad 6,4 mln z³), na
któr¹ wspólnie ze Zwi¹zkiem Gmin Regionu Kutnowskiego uzyskano
dofinansowanie 79,88%. Na naprawy Starostwo zakupi³o 1800 ton mie-
szanki mineralno-asfaltowej (wystarczy na 18 tysiêcy m2; w roku ubie-
g³ym by³o � 20 tysiêcy ton).           /K.S./

POWIATOWE DROGOWNICTWO
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP

Obecnie 3% wp³ywów z obowi¹zkowego ubezpieczenia od ognia trafia
do Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. To oko³o 40 mln z³ rocznie, które ochotnicy
przeznaczaj¹ g³ównie na umundurowanie i szkolenia. Dzi� pieni¹dze
rozdziela Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP.
Ale ma to robiæ komendant Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Tak¹ zmianê
przewiduje nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej autorstwa
pos³ów PiS. Nawet niektórzy cz³onkowie PiS krytykuj¹ posuniêcia swojej
partii, szczególnie najnowszy projekt. Edward Siarka, pose³ PiS i prezes
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Ma³opolsce, nazywa go �szalonym�.
Jeste�my na ka¿de zawo³anie nawet przy najgorszych klêskach. Ochotnicy
wykonuj¹ po³owê interwencji w tym kraju. Zupe³nie niepotrzebnie wdziera
siê tu polityka � komentuje.

„SZALONA” ZMIANA

Trwa zamieszanie wokó³ Pini, lecz tym razem w³asno�ciowe... �Dogadano
siê� w sprawie zakupu Pini Polonia i Pini Hamburger, które chce przej¹æ
�wiatowy koncern Smithfield Foods. W tej sprawie z³o¿ono wniosek do
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wed³ug �Pulsu Biznesu�
firmy podpisa³y ju¿ niezobowi¹zuj¹cy list intencyjny w tej sprawie i czekaj¹
na zgodê UOKiK. Planowana transakcja stanowi koncentracjê w my�l
w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów.
Poza zak³adami wytwórczymi w Stanach Zjednoczonych Smithfield
Foods posiada tak¿e zak³ady przetwórstwa i dystrybucji miêsa w Polsce,
Rumunii i Wielkiej Brytanii, a tak¿e eksportuje swoje produkty do Chin,
Japonii, Meksyku, Rosji i Kanady.
W Polsce utworzono 9 sierpnia 1994 spó³kê ANIMEX S.A., a w kwietniu
1999 r. firma Smithfield Foods przejê³a wiêkszo�ciowy pakiet akcji
ANIMEX S.A. staj¹c siê inwestorem strategicznym Spó³ki. Od wrze�nia
2013 Smithfield Foods, a tym samym tak¿e Animex s¹ czê�ci¹ chiñskiej
firmy WH Group � najwiêkszego producenta miêsa wieprzowego na �wiecie.
Przedmiotem dalszych rozwa¿añ jest tak¿e kupno przez grupê Smithfield
Foods spó³ki Pini Polska, która w Korytach, w gminie Daszyna, buduje
jedn¹ z najwiêkszych ubojni drobiu w Europie - Royal Chickien.
CZY DOJDZIE DO OBU TYCH TRANSAKCJI!?           /A.S./

AMERYKAŃSKO−CHIŃSKIE „PINI”!?

Obecnie jeste�my w trakcie rozbudowy biura in¿ynierów
konstruktorów. W zwi¹zku z tym zapraszamy zainteresowa-
nych absolwentów Politechnik i do�wiadczonych in¿ynierów
(kierunki mechaniczne i budowlane) do wspó³pracy z nami
i zg³aszania aplikacji (dima@dima.pl). Chêtnie zatrudnimy
sta¿ystów i wprowadzimy ich w �wiat pracy in¿ynierów.
Wci¹¿ poszukujemy operatorów obrabiarek CNC, spawaczy
i monterów. Zachêcamy odwa¿ne dziewczyny do podejmowania
pracy na produkcji. Obecnie mamy jedn¹ kobietê � operatora
lasera, która �wietnie sobie radzi.
W tym roku otwieramy Dzia³ Marketingu i Sprzeda¿y w Polsce.
Celem naszym jest pozyskanie sta³ych klientów w kraju.
Poszukujemy do�wiadczonego, aktywnego handlowca.
Oferujemy profesjonalne us³ugi w zakresie stalowych konstrukcji
spawanych (ISO EN 3834-2,  EN 1090-2 EXC 3), obróbkê
maszynow¹, �rutowanie i malowanie na mokro.
Bardzo sprawnie rozwijamy szkó³kê spawalnicz¹, któr¹ uru-
chomili�my w III kwartale 2016 r. Egzaminujemy naszych spa-
waczy i podnosimy poziom ich umiejêtno�ci dziêki fachowej
kadrze spawalniczej i specjalistom z zakresu badañ nienisz-
cz¹cych.
Od wrze�nia 2017 r. rozpoczynamy wspó³pracê ze szko³¹
zawodow¹ w ¯ychlinie w zakresie udostêpnienia parku
maszynowego dla uczniów odbywaj¹cych praktyki zawodowe
(kierunki spawacz, operator maszyn CNC). Zale¿y nam na
wspieraniu szkolnictwa zawodowego i powrocie do profesjo-
nalnego kszta³cenia m³odych ludzi w kierunkach zawodowych.
DiMa dba przede wszystkim o zdrowie i bezpieczeñstwo
pracowników. Dlatego te¿ od lutego br. w ramach pakietu
socjalnego nasi pracownicy mog¹ bezp³atnie korzystaæ z kon-
sultacji medycznych do�wiadczonego lekarza specjalisty. Lekarz
jest do dyspozycji raz w tygodniu. W tym roku planujemy roz-
budowê i remont infrastruktury socjalnej dla pracowników.

Je�li chcesz byæ czê�ci¹ naszego zespo³u
do³¹cz do za³ogi DiMa!

CO NOWEGO W SPÓŁCE DIMA?

Z okazji zbliżających sięZ okazji zbliżających sięZ okazji zbliżających sięZ okazji zbliżających sięZ okazji zbliżających się
Świąt WŚwiąt WŚwiąt WŚwiąt WŚwiąt Wielkiej Nocyielkiej Nocyielkiej Nocyielkiej Nocyielkiej Nocy

życzymy Pracownikom i ich Rodzinomżyczymy Pracownikom i ich Rodzinomżyczymy Pracownikom i ich Rodzinomżyczymy Pracownikom i ich Rodzinomżyczymy Pracownikom i ich Rodzinom
zdrowych i spokojnych świątzdrowych i spokojnych świątzdrowych i spokojnych świątzdrowych i spokojnych świątzdrowych i spokojnych świąt

spędzonych w gronie najbliższych.spędzonych w gronie najbliższych.spędzonych w gronie najbliższych.spędzonych w gronie najbliższych.spędzonych w gronie najbliższych.
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- Jaki cel przy�wieca³ odbytej konferencji?
- Konferencja mia³a na celu zgromadzenie jak najwiêkszej liczby
przedstawicieli firm z sektorów bran¿owych, tych którzy dzia³aj¹
na naszym rynku, jak równie¿ spoza niego, w celu przybli¿enia
im warunków i zasad funkcjonowania specjalnych stref ekono-
micznych, jakie s¹ korzy�ci z dzia³alno�ci w strefie. Je¿eli mówimy
o funkcjonowaniu w strefie, to drugim celem organizacji konfe-
rencji by³o pokazanie z jakich mo¿liwo�ci finansowania mo¿e
skorzystaæ przedsiêbiorca lub osoba maj¹ca pomys³ na biznes.
Przys³owiow¹ �wisienk¹� na torcie by³o pokazanie mo¿liwo�ci
jakie niesie zrzeszanie siê przedsiêbiorców z ró¿nych bran¿ w Kla-
stry, mo¿na powiedzieæ nowy i nie do koñca rozumiany podmiot
funkcjonuj¹cy na rynku.
- Konferencja cieszy³a siê do�æ du¿ym zainteresowaniem. Kim byli jej
uczestnicy?
- Jak ju¿ wspomina³em wcze�niej, byli to g³ównie przedsiêbiorcy,
przedstawiciele £ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,
przedstawiciele £ódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
prezes Zarz¹du Klastra Przemys³owego Dawnych Terenów
Centralnego Okrêgu Przemys³owego im. Premiera Eugeniusza
Kwiatkowskiego, G³ówny Specjalista Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu w Warszawie, samorz¹dowcy, dyrektorzy szkó³, by³o rów-
nie¿ kilku mieszkañców miasta.

SZANSE KROŚNIEWIC
Jakub Krygier - zastêpca burmistrza Kro�niewic, upowa¿niony

jednocze�nie przez burmistrza Kro�niewic do obs³ugi inwestorów
zainteresowanych terenami w gminie i mie�cie, po konferencji

�Szanse i warunki inwestowania w Kro�niewicach�

- Czym jest Klaster i jaki mo¿e byæ jego udzia³ w rozwoju Podstrefy
Kro�niewice?
- Wizyta Pana Jacka Kopyry by³a nieprzypadkowa. Wspó³praca
Klastra i naszej Gminy siêga pocz¹tku roku 2014 i to w³a�nie
w Kro�niewicach podpisywali�my porozumienie o wspó³pracy.
Dodaæ równie¿ warto, i¿ z kontaktów z Klastrem korzysta jedna
z miejscowych Firm � EXPOM Sp. z o.o. w Kro�niewicach. Klaster,
to nic innego, jak osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, jednostki
naukowe i badawcze zgrupowane w jednym wiêkszym podmio-
cie. A zgodnie z powiedzeniem �du¿y mo¿e wiêcej� upatrujemy
du¿¹ szansê dla miejscowych podmiotów w³a�nie w zrzeszaniu siê,
wspólnym porozumieniu siê i dzia³aniu we wspólnym interesie.
Mia³em kontakt z wieloma przedstawicielami ró¿nych typów Kla-
strów, jednak na szczególn¹ uwagê zwrócili przedstawiciele w³a-
� n i e
Klastra Przemys³owego Dawnych Terenów Centralnego Okrêgu
Przemys³owego im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Nie
znam drugiego tak rozbudowanego i silnego Klastra w Polsce.
Zrzesza on przedsiêbiorców pochodz¹cych z ró¿nych sektorów,
najbardziej renomowane wy¿sze uczelnie, ludzi ze �wiata nauki,
kultury i sztuki.
- W jaki sposób konferencja mo¿e wp³yn¹æ na pozyskanie inwesto-
rów?
- Organizacja Konferencji, to tak naprawdê równie¿ promocja
Kro�niewic, przez któr¹ chcemy pokazaæ korzystne po³o¿enie
miasta, jak równie¿, to ¿e przez ca³y czas zmieniamy siê, ¿e w miarê
mo¿liwo�ci szukamy ró¿nych rozwi¹zañ, by to miejsce nie odbie-
ga³o od pozosta³ych. W�ród zaproszonych osób byli równie¿ przed-
stawiciele podmiotów, które zajmuj¹ siê obrotem nieruchomo�ciami,
wprowadzaj¹ na rynek polski firmy zagraniczne, maj¹ bie¿¹cy
kontakt z segmentem inwestycji i nieruchomo�ci. Ka¿dy sygna³
wys³any w eter mo¿e przynie�æ zwrot w postaci telefonu, wiado-
mo�ci elektronicznej, czy wizyty z chêci¹ bli¿szego zapoznania siê
z nasz¹ ofert¹. Ka¿da podjêta próba jest czê�ci¹ dodan¹ do sukcesu.
Nie mo¿emy pozwoliæ sobie na bezczynno�æ.
- Przedstawiciele £ARR S.A mówili o instrumentach finansowych na
start i rozwój firm. Kilka s³ów o tych mo¿liwo�ciach.
- Ka¿dy kto chce rozpocz¹æ dzia³alno�æ lub dzia³a ju¿, a chce siê
rozwijaæ, potrzebuje �róde³ finansowania. Bardzo dobrym i pomoc-
nym partnerem jest £ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Powsta³a jako jednostka maj¹ca wspieraæ rozwój sektora ma³ych
i �rednich przedsiêbiorstw. �wiadczy us³ugi informacyjne oraz
finansowe. W ramach �wiadczenia us³ug finansowych prowadzony
jest Regionalny Fundusz Po¿yczkowy, a obecnie realizowany jest
tak¿e program Inicjatywa Jeremie, w ramach którego pozyskano
dodatkowe �rodki finansowe z przeznaczeniem na po¿yczki dla
firm. Nale¿y równie¿ wspomnieæ o £ódzkim Inkubatorze Przed-

siêbiorczo�ci utworzonym przez £ARR S.A., którego g³ównym
celem jest wsparcie przedsiêbiorczo�ci, innowacyjno�ci i konku-
rencyjno�ci lokalnych przedsiêbiorstw poprzez preferencyjne
warunki najmu pomieszczeñ biurowych w presti¿owej lokalizacji,
us³ug wspieraj¹cych biznes, takich jak: szkolenia, doradztwo,
obs³uga prawna itp.
Zachêcam do odwiedzenia witryny £ARR-u. Tam mo¿na znale�æ
wiele informacji, a dla bardziej zainteresowanych polecam kon-
takt bezpo�redni z przedstawicielami, którzy z pewno�ci¹ znajd¹
pomoc dla ka¿dego zainteresowanego. A po zapoznaniu siê z ca³ym
szerokim zakresem pomocy dla nowych firm, zapraszam do
naszej Podstrefy, bo naszym zdaniem tu jest najlepsze miejsce do
inwestowania, Zapewniamy tak¿e kompleksow¹ obs³ugê wszyst-
kich zainteresowanych.

Dziêkujê za rozmowê � Andrzej Stelmaszewski
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(...) Jako zespó³ muzyczny i kapela Zespo³u Pie�ni i Tañca zwiedzili�my
ca³y �demolud�, m.in.: Bu³gariê, Rumuniê, Jugos³awiê, Wêgry, ZSRR,
Czechos³owacjê, NRD. Wówczas wyjazdy zagraniczne by³y dla Polaków,
a w tym nas, równie¿ popularn¹ � kontraband¹. Na granicy nikt nas jednak
nie kontrolowa³, chocia¿ d³ugo stali�my i przys³uchiwali�my siê akorde-
onowej wirtuozerii Leszka (od czardasza Montiego po walczyki francuskie).
Leszek �oczarowywa³� celników, na czym korzystali pozostali cz³onkowie
zespo³u. Mnie osobi�cie, w drodze do Bu³garii przez ZSRR, Leszek ocali³
dobytek, gdy rosyjscy ¿o³nierze z³apali mnie na przemycie pluszu, ukrytego
w perkusji. Cen¹ by³y wówczas �czastuszki� artystycznie i wielokrotnie
wykonane przez Leszka ze �piewem równie¿ granicznych �so³datów�.

(...) �Synkopy� wystêpowa³y nawet w ambasadzie amerykañskiej na
��wiêcie Indyka�. Patrzyli�my z trwog¹, gdy organizator rzuci³ nutami
(w których Leszek nie by³ za bieg³y), ale poprawi³y siê nam wszystkim
humory, gdy on z u�miechniêt¹ twarz¹ stwierdzi³: �To tylko amerykañskie
standardy...�.
(...) Pozosta³ mi w pamiêci nasz wystêp w Pabianicach, gdzie po jednej
stronie gra³y �Synkopy�, a z drugiej wystêpowa³ nie byle kto, ale sam
s³awny Krzysztof Krawczyk z zespo³em.
(...) W zespole �Synkopy� gra³y muzyczne talenty z �Alex Bandu�, kul-
towej kapeli Janusza Kazimierczaka z �Weso³ego Autobusu�.
(...) Leszek to by³ równie¿ mój pierwszy nauczyciel w SP nr 1 (przy
Staszica, dzi� MDK). Zarazem by³

Leszek dla mnie muzycznym idolem.
Na po³y samouk (pobiera³ co prawda lekcje gry na akordeonie u przed-
wojennego muzyka 37 PP, pana Kluziñskiego zamieszka³ego przy ulicy
Ko³³¹taja. Co ciekawe, Leszek, jako pierwszy samouk w Polsce, uzyska³
kategoriê muzyczn¹ �S�. Do dzi� dla mnie Leszek by³ i jest autorytetem
muzycznym nr 1. By³em zauroczony jego talentem, perfekcjonizmem
i wra¿liwo�ci¹ muzyczn¹. Wy³apywa³ ka¿dy fa³szywy d�wiêk, gdy¿ �bola³y
go uszy� od b³êdów (g³ównie gitarzystów basowych). Bardzo sobie ceni³
du¿y talent muzyczny Darka Ró¿yckiego, uwa¿a³ go za bardzo uzdolnio-
nego muzyka. Niestety, m³ody nasz kolega przedwcze�nie zmar³! Zespó³
zmienia³ sk³ad, wielu muzyków, ale co najciekawsze, ¿e wszyscy z uzna-
niem wyra¿ali siê o indywidualno�ci szefa zespo³u. Co najdziwniejsze, ¿e
Leszek i ja byli�my jedynymi... abstynentami w �Synkopach�. ¯artowano
nawet z nas! Ale z kolei i podziwiano za to, ¿e Leszek ³asy na s³odycze
jak ma³o kto, potrafi³ podczas jednego wieczoru zje�æ ca³y... tort. Nie
wiadomo, czy ci kolejni co siê z nim zak³adali, wiedzieli o tym, czy nie,
ale w ten sposób Leszek wygra³ z nimi co najmniej kilka, a mo¿e kilkana�cie
tych cukierniczych specja³ów...

Od lewej: Henryk Sêtkowski, L. Stelmaszewski, A. Pakka, S³. Rysz-
kiewicz, B. �cib³o.

Zna³ siê Leszek �wietnie z Romami, podobno nawet z Królem. Don Vasy-
lowi zapewnia³ nagraniowe podk³ady muzyczne. By³ zreszt¹ pupilem
Romów, których dzieci uczy³ muzyki i w Kutnie, i w K³odawie.
(�) Pi³karze odnie�li wreszcie zwyciêstwo nad Czarnogór¹. W trudnym
terenie, bo w Podgoricy. Dzi� Czarnogóra to maleñki kraj licz¹cy� 750
tysiêcy osób (a stolica Podgorica oko³o � 150 tysiêcy). Kutno równie¿
ws³awi³o siê podbojem Podgoricy, a dokona³ tego, oko³o 30 lat wcze�niej,
Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej, który wyst¹pi³ tam wobec oko³o
5 tysiêcy widzów. Do dzi� wspominam niezapomniany widok i nasz
wystêp na estradzie na tle góry Goricy (3.200 m n.p.m.).
(...) W�ród wielu uzdolnionych artystów przez �Synkopy� przewinêli siê
�wyj¹tkowi trzej arty�ci�. Wojtek Nowakowski (z £êczycy; w Kutnie
koñczy³ szko³ê muzyczn¹), multiinstrumentalista, gitarzysta, flecista, sak-
sofonista), który zrobi³ �wiatow¹ karierê...  malarsk¹ oraz na estradzie
mistrzowie �wiatowej iluzji S³awomir Piestrzeniewicz i Maciej Pol.

Od lewej: S³. Ryszkiewicz, L. Stelmaszewski, Adela Szwarc
(Kaszubska), Syl. Lelewski, Jacek Grynkiewicz, Henryk Sêtkowski.

Odetchnijmy trochê od sportu �

KULTOWE „SYNKOPY”!
(...) Ja mia³em te¿ inn¹ ¿yciow¹ pasjê � muzyczn¹. Najpierw wy¿ywa³em
siê �biciem w bêbny�, jak to wówczas okre�lano, w zespole �Granaty�.
Dzia³a³ taki m³odzie¿owy zespó³ w Klubie Miêdzyspó³dzielnianym (�Na
Górce�, nad sklepem meblowym, przy ulicy Narutowicza). By³y ró¿ne
wyró¿nienia i konkursy, ale i dla nas kultowym wzorem by³ zespó³
�Synkopy�, przypisany do Klubu PMS (przy dawnej �Spirytusowni� na
ulicy Mickiewicza). Za³o¿y³ go w 1963 r. Leszek Wituszyñski (syn s³awnych
hodowców ró¿), ale po roku odda³ kierownictwo Lechos³awowi (Leszkowi)
Stelmaszewskiemu. Jeden z pierwszych sk³adów zespo³u stanowili poza
nim: Zbyszek Krawczyk (pó�niejszy dyrektor p³ockiego �Petro�), Roman
Gutbier (perkusista), Tadeusz �mietanowski (saksofon), Marian Byczkowski
(kontrabas), a ówczesnymi solistkami by³y: Wies³awa �wiêtochowska
(Stelmaszewska), Danuta Stanis³awska (Haniecka), Anita Wolna (Marciniak)
i Bo¿ena Maciejewska (Wirska).

(...) Chodzi³em �do PMS� na potañcówki, na których przygrywa³y �Syn-
kopy�, by po prostu pos³uchaæ ich finezyjnej gry. Wiêkszo�æ muzyków
rekrutowa³a siê z kutnowskiej szko³y muzycznej, której nauczyciele te¿
przychodzili na te wystêpy. Marzy³em o graniu w tym zespole! Wreszcie
sta³o siê! Znalaz³em siê w �Synkopach� wraz z Darkiem Ró¿yckim,
Sylwestrem Lelewskim i Andrzejem Boruszewskim w 1975 roku. I gra³em
w tym zespole a¿ 20 lat! (...)
(...) Sukcesy przysz³y wkrótce, bo ju¿ w 1976 r. �Synkopy� zdoby³y
drug¹ (!) nagrodê na ogólnopolskim, zielonogórskim festiwalu zespo³ów
wokalno-instrumentalnych.

Drugie miejsce w Polsce!!!
(...) �Synkopy� po konkursie w SDK w P³ocku, na którym zajêli�my
I miejsce, sta³y siê reprezentacyjnym zespo³em muzyczno-wokalnym
województwa p³ockiego.
(...) Do dzi� wspominam dwa jubileusze. Jeden to 15-lecie �Synkopów�.
Drugi � jubileusz Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej. Stawili siê
wszyscy co ¿yli, a nie wyjechali za granicê.
(�) By³y równie¿ s³ynne czwartkowe spotkania w �Magnolii�, na których
my grali�my, a �przerywnikami by³y wywiady z aktorami i lud�mi estrady.
Przyk³adowo: z Janem Kobuszewskim, Wojciechem Siemionem, Iren¹
Szewiñsk¹ , trenerem Janem Mulakiem.
(...) Spo³ecznie Zespó³ Pie�ni i Tañca i �Synkopy rozpoczê³y s³awne kut-
nowskie Jarmarki Ró¿ane na estradzie tu¿ przed KDK. W pierwszym,
wspólnie ze s³awnym wówczas zespo³em �No To Co� Piotra Janczerskiego.
(...) Mieli�my te¿ mo¿liwo�æ wspólnych wystêpów � przez miesi¹c � ze
znanym Bogus³awem Mecem (wykonawc¹ dawnych szlagierów: �Na po-
zór�, �Jej portret�, �Ma³y bia³y pies�).

Od lewej: L. Stelmaszewski, S. Lelewski, S³. Ryszkiewicz, D. Ró¿ycki,
A. Boruszewski.

(�)  Ale �Synkopy� to tak¿e kapela Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kut-
nowskiej, w którym ja z Leszkiem spêdzi³em jedena�cie lat. Równie¿
kapela podwórkowa, a nawet estrada �Kutno-show�, z wystêpami tanecz-
nymi w �Suicie Miejskiej�, z Adel¹ Szwarc oraz Heñkiem Sêtkowskim,
który wykonywa³ szlagier �Jestem sobie z Kutna Henio, wszyscy mnie tu
dobrze znaj¹, mam laseczkê i kapelusz. Wszystkie panny mnie kochaj¹�.
Nasz¹ etradê prowadzi³ najpierw najzdolniejszy w Kutnie konferansjer
Miros³aw Karolak, a po nim Jerzy Papiewski i Kazimierz Maurer.

Synkopy (od lewej): Leszek Stelmaszewski, S³awomir Ryszkiewicz,
Sylwester Lelewski, Jacek Grynkiewicz, Henryk Sêtkowski;
(klêcz¹): Jerzy Papiewski - konferansjer, Anita Wolna-Marciniak
- solistka, Miros³aw Karolak - konferansjer.

W estradzie kutnowskiej wystêpowa³ równie¿ dwukrotny wicemistrz �wiata
w iluzji S³awomir Piestrzeniewicz (ur. 21 marca 1955 r. w £odzi), znany
jako Arsene Lupin (pseudonim artystyczny) - jeden z czo³owych polskich
iluzjonistów, chocia¿ z zawodu lekarz. Jest dwukrotnym zdobywc¹ tytu³u
wicemistrza �wiata sztuki iluzji w kategorii manipulacja podczas �wiato-
wych kongresów iluzjonistów FISM - (Lozanna 1982 oraz Lozanna 1991).
W 2003 roku podczas kongresu FISM w Hadze zdoby³ tytu³ mistrza �wiata
w kategorii innowacje. Za swój wk³ad w rozwój �wiatowej sztuki iluzji
zosta³ uhonorowany tytu³ami: honorowego cz³onka organizacji IBM
(Intenrational Brotherhood of Magicians) oraz honorowego cz³onka Rosyj-
skiego Stowarzyszenia Iluzjonistów. Jest jedynym Polakiem, który osi¹gn¹³
takie sukcesy na polu sztuki iluzji. W latach 1982-1991 by³ przewodni-
cz¹cym Krajowego Klubu Iluzjonistów. Wystêpowa³ na wszystkich kon-
tynentach. Jego programy rejestrowa³o kilkana�cie �wiatowych stacji
telewizyjnych. Jest twórc¹ serii programów telewizyjnych w Telewizji
Polskiej: �Jak Pan to robi?� oraz �Wieczór magii S³awomira Piestrzenie-
wicza�. Wystêpowa³ na deskach Teatru Sabat Ma³gorzaty Potockiej w War-
szawie w przedstawieniu pod tytu³em �Rewia i Magia�. Jest równie¿ twórc¹
magicznego, dwugodzinnego show pod tytu³em �Magateria� w Teatrze
Muzycznym w £odzi. W grudniu 2008 roku w ³ódzkim teatrze V6 odby³a
siê premiera jego iluzjonistycznego show �Porozmawiajmy o kobietach�,
w którym Arsene lata³ w powietrzu. Jest on jednym z kilku iluzjonistów
na �wiecie, którzy wykonuj¹ ten numer. By³a te¿ premiera spektaklu �Kabaret
Magiczny Arsena Lupin� (scenariusz i re¿yseria Krzysztof Jasiñski)
w teatrze Scena STU w Krakowie. W 2012 roku, wraz ze swoim synem
Filipem, wspó³tworzy³ spektakl �Przypadek Piestrzeniewicza� w ³ódzkim
Teatrze Szwalnia.
By³ te¿ w kutnowskiej estradzie Maciej Pol � Polski David Copperfield!!!
Pochodz¹cy z £êczycy iluzjonista. W 1985 roku, czyli w wieku 16 lat,
zosta³ cz³onkiem Krajowego Klubu Iluzjonistów w £odzi, a w 1986 r.
zdoby³ pierwsze miejsce podczas zlotu iluzjonistów w Chorzowie, drugie
miejsce na konkursie w Karlowych Varach oraz Grand Prix na Festiwalu
Sztuki Iluzji w Pradze. Jednym z pierwszych �powa¿nych� wystêpów by³
pokaz w hotelu Marriott, zorganizowany przez koncern farmaceutyczny
Bayer. W 1994 roku wykona³ s³ynny ju¿ numer polegaj¹cy na znikniêciu
samochodu, a w 2004 r. zaprezentowa³ zamianê sportowego bolidu na
nowy model Citroena C2. W roku 2006 odby³ Magiczn¹ Trasê Lata
z Radiem, której koncerty obejrza³o blisko milion widzów.

Wspomina³ S³awomir Ryszkiewicz

Z cyrkowym bendem w Austrii.

Od lewej: L. Stelmaszewski, S³. Ryszkiewicz, W. Nowakowski, Syl.
Lelewski, Henryk Sêtkowski, B. Krupowicz
Wojciech Nowakowski urodzony w 1959 r. zmar³ w 2011 r. - to �wietny
malarz, znany w �wiatku artystycznym jako Voytek Nowakowski. W 1986
roku, przy mojej pomocy, opu�ci³ Polskê i wyjecha³ do Rzymu, gdzie
malowa³ i mieszka³ przez 2 lata. Wiêkszo�æ jego prac naby³ krytyk i mi³o-
�nik sztuki Mario Tesorio. Nastêpnie wyjecha³ z W³och i znalaz³ siê
w Kanadzie. Przez 13 lat wystawia³ prace w kilku galeriach sztuki, jak
równie¿ pracowa³ w przemy�le filmowym. W 2003 roku przeprowadzi³
siê do Vancouver i mieszka³ tam do �mierci w 2011 r. Prace Wojtka s¹
w wielu kolekcjach, miêdzy innymi w prywatnej kolekcji sztuki Papie¿a
Jana Paw³a II w Watykanie oraz w kolekcjach: Terri Clark, Lissy Gibons,
Stephena Meadows�a, Jackie Chan�a, w kolekcji Alberta Foundation for
the Arts, The Grant MacEwan Library oraz w innych kolekcjach w Kanadzie,
Polsce, Holandii, Danii, Niemczech, we Francji, Austrii, we W³oszech
i w Stanach Zjednoczonych.
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Za³¹cznik do Uchwa³y Nr XXXVI/363/17
Rady Miasta Kutno z dnia 28 marca 2017 r.

Taryfa. Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek op³at za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie �cieków oraz okre�la warunki jej
stosowania na terenie miasta Kutno objêtego dzia³alno�ci¹ PWiK Sp. z o.o.
na okres 12 miesiêcy od dnia 01.05.2017 roku do dnia 30.04.2018 roku.
Podstawê prawn¹ opracowania taryfy stanowi³y:
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i  zbio-
rowym odprowadzaniu �cieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z pó�n. zm.),
zwana dalej ustaw¹,
- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 wrze�nia
2016 r. w sprawie sposobu realizacji obowi¹zków dostawców �cieków
przemys³owych oraz warunków wprowadzania �cieków do urz¹dzeñ kanali-
zacyjnych (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 1757),
- Rozporz¹dzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
okre�lania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozli-
czeñ za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie �cieków
(Dz. U. z 2006 r., Nr 127, poz. 886 z pó�n. zm.).
Taryfowe ceny i stawki op³at dotycz¹ wszystkich odbiorców us³ug wodoci¹-
gowo-kanalizacyjnych �wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji Spó³ka z o.o. w Kutnie, z wy³¹czeniem odbiorców dostarczaj¹-
cych nieczysto�ci p³ynne z terenów nieskanalizowanych.
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje tak¿e cenê za wodê pobran¹ z pu-
blicznych studni i zdrojów ulicznych, wodê zu¿yt¹ do zasilania publicznych
fontann i na cele przeciwpo¿arowe.

1. Rodzaj prowadzonej dzia³alno�ci
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z o.o. prowadzi dzia³al-
no�æ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania
�cieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzj¹ Prezydenta Miasta Kutno
Nr IMS - 6431/1/03 z dnia 10.01.2003 r. z pó�niejsz¹ zmian¹ - Decyzja
Prezydenta Miasta Kutno Nr NW - 6431/1/06 z dnia 21.06.2006 r.
Zgodnie z zezwoleniem, zakres dzia³alno�ci Przedsiêbiorstwa obejmuje
w szczególno�ci:
- ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe zaopatrzenie w wodê za pomoc¹ urz¹dzeñ
wodoci¹gowych bêd¹cych w posiadaniu Przedsiêbiorstwa,
- zbiorowe odprowadzanie �cieków za pomoc¹ urz¹dzeñ kanalizacyjnych
bêd¹cych w posiadaniu Przedsiêbiorstwa.
Ponadto, PWiK Sp. z o.o prowadzi tak¿e inn¹ dzia³alno�æ obejmuj¹c¹:
- budowê i remonty infrastruktury i instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- projektowanie budowlane,
- badania i analizy laboratoryjne,
- eksploatacjê kanalizacji deszczowej na zlecenie (zgodnie z umow¹ z U.M.
Kutno).
Przedsiêbiorstwo nie zajmuje siê oczyszczaniem �cieków. Zadania w tym
zakresie obejmuje umowa z Grupow¹ Oczyszczalni¹ �cieków Spó³ka z o.o.
w Kutnie.
W zakresie dzia³alno�ci podstawowej PWiK Sp z o.o. w Kutnie jest tak¿e
hurtowa sprzeda¿ wody i hurtowy odbiór �cieków. Ten zakres dzia³alno�ci
nie podlega wymaganiom ustawy i nie jest objêty wnioskiem taryfowym.

2. Rodzaj i struktura taryf
Za dostarczon¹ wodê stosuje siê taryfê:
a) niejednolit¹ � zawieraj¹c¹ ró¿ne, dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców, ceny za 1 m3 dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych
na podstawie odczytu wskazañ wodomierza lub na podstawie przepisów
dotycz¹cych przeciêtnych norm zu¿ycia wody; cena za dostarczon¹ wodê
wyra¿ona jest w z³/m3,
b) jednocz³onow¹.
W zakresie zbiorowego odprowadzania �cieków stosuje siê taryfê:
a) niejednolit¹ � zawieraj¹c¹ ró¿ne, dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców, ceny za 1 m3 odprowadzonych �cieków w rozliczeniach dokony-
wanych na podstawie odczytu wskazañ wodomierza, urz¹dzenia pomiarowego
lub na podstawie przepisów dotycz¹cych przeciêtnych norm zu¿ycia wody;
cena za odprowadzone �cieki wyra¿ona jest w z³/m3,
b) jednocz³onow¹.

3. Taryfowe grupy odbiorców us³ug
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê wyodrêbniono:
Grupa I - gospodarstwa domowe, jednostki o�wiaty, jednostki ochrony zdrowia
i opieki spo³ecznej, instytucje kultury, rodzinne ogrody dzia³kowe, banki,
urzêdy a tak¿e podmioty zorganizowane w ró¿nego rodzaju formy prawne
(stowarzyszenia, fundacje, zwi¹zki wyznaniowe, jednostki sfery bud¿etowej)
z zastrze¿eniem, ¿e nie prowadz¹ dzia³alno�ci gospodarczej oraz woda
pobrana z publicznych studni i zdrojów, zu¿yta do zasilania publicznych
fontann, na cele przeciwpo¿arowe, zraszanie publicznych ulic i publicznych
terenów zielonych.
Grupa II � przemys³ spo¿ywczy i farmaceutyczny.
Grupa III � pozostali odbiorcy.
W zakresie dostarczonej wody podstaw¹ do wyodrêbnienia powy¿szych grup
jest zró¿nicowanie op³at za korzystanie ze �rodowiska zgodnie z ustaw¹
z dnia 19 kwietnia 2016r. - prawo ochrony �rodowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 672) i przepisami wykonawczymi w tym zakresie ró¿nicuj¹cymi op³aty
za pobór wody.
W zakresie odprowadzania �cieków wyodrêbniono nastêpuj¹ce grupy dostaw-
ców:
Grupa I - gospodarstwa domowe, jednostki o�wiaty, jednostki ochrony zdrowia
i opieki spo³ecznej, instytucje kultury, rodzinne ogrody dzia³kowe, banki,
urzêdy a tak¿e podmioty zorganizowane w ró¿nego rodzaju formy prawne
(stowarzyszenia, fundacje, zwi¹zki wyznaniowe, jednostki sfery bud¿etowej)
z zastrze¿eniem, ¿e nie prowadz¹ dzia³alno�ci gospodarczej.

UCHWA£A NR XXXVI/363/17 RADY MIASTA KUTNO
z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê
i zbiorowe odprowadzanie �cieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 24
ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328),
Rada Miasta Kutno uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Zatwierdza siê taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe
odprowadzanie �cieków, okre�lone przez Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie, stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2. Taryfy, o których mowa w §1, obowi¹zuj¹ od dnia 1 maja 2017 r. do
dnia 30 kwietnia 2018 r.
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kutno.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady - Grzegorz Chojnacki

Grupa II � pozostali dostawcy (�cieki przemys³owe).

4. Rodzaje, wysoko�æ cen i stawek op³at
Przy rozliczeniach za dostarczon¹ wodê obowi¹zuje taryfa niejednolita,
jednocz³onowa � ceny wyra¿one w z³/m3.
Przy rozliczeniach za odprowadzone �cieki obowi¹zuje taryfa niejednolita,
jednocz³onowa � ceny wyra¿one w z³/m3.

Cena za dostarczon¹ wodê
Tabela 1

Do cen okre�lonych w kolumnie 4 tabeli 1 dolicza siê podatek od towarów
i us³ug o którym mowa w §2, pkt. 9 i 10 rozporz¹dzenia Ministra Budownic-
twa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okre�lania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeñ za zbiorowe zaopatrzenie
w wodê i zbiorowe odprowadzanie �cieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 127, poz.
886). Stawka tego podatku zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi przepisami
wynosi 8%.

Cena za odprowadzane �cieki
Tabela 2

Do cen okre�lonych w kolumnie 4 tabeli 2 dolicza siê podatek od towarów
i us³ug o którym mowa w §2, pkt. 9 i 10 rozporz¹dzenia Ministra Budownic-
twa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okre�lania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeñ za zbiorowe zaopatrzenie
w wodê i zbiorowe odprowadzanie �cieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 127, poz.
886). Stawka tego podatku zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi przepisami
wynosi 8%.

Stawka op³aty za przekroczenie warunków wprowadzania �cieków
przemys³owych do urz¹dzeñ  kanalizacyjnych

Tabela A
Grupa A � wska�niki zanieczyszczeñ:

Op³aty naliczane s¹ za przekroczenie jednego ze wska�ników z Grupy A.
W przypadku jednoczesnego przekroczenia wiêkszej ilo�ci wska�ników
� op³aty nalicza siê przyjmuj¹c ten ze wska�ników, którego przekroczenie
powoduje najwy¿sz¹ warto�æ op³aty.

Tabela B
Grupa B � inne wska�niki:

Op³aty naliczane s¹ za przekroczenie jednego ze wska�ników z Grupy B.
W przypadku jednoczesnego ich przekroczenia � op³aty nalicza siê przyjmuj¹c
ten ze wska�ników, którego przekroczenie powoduje najwy¿sz¹ warto�æ op³aty.

Cena za �cieki przemys³owe sk³ada siê z ceny podstawowej (5,74 z³/m3)
i op³at za przekroczenie wska�ników wprowadzanych �cieków przemy-
s³owych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych (z Grupy A i z Grupy B) w przy-
padku ich wyst¹pienia.

Do stawek op³at netto okre�lonych w Tabelach A i B  dolicza siê podatek od
towarów i us³ug o którym mowa w  §2, pkt. 9 i 10 rozporz¹dzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okre�lania taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeñ za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie �cieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 127,
poz. 886). Stawka tego podatku zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi przepisami
wynosi 8%.

Kontrola jako�ci �cieków
1. �redniodobowy monitoring jako�ciowy �cieków (a tak¿e okresowe, jedno-
razowe badanie kontrolne �cieków) bêdzie przeprowadzane ze studzienki
kanalizacyjnej b¹d� studzienek okre�lonych w Umowie lub Za³¹czniku Nr 2
do �Umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie �cieków�.
2. Podstaw¹ stwierdzenia przekroczenia warunków niniejszej Taryfy bêd¹
wyniki monitoringu z reprezentatywnego przep³ywu dla odprowadzanych
�cieków:
- z próby �redniodobowej zmieszanej z próbek pobranych rêcznie lub auto-
matycznie, w odstêpach co najwy¿ej dwugodzinnych, lub
- z u�rednionej próby z trzykrotnego poboru �cieków w ci¹gu godziny,
- w przypadku odczynu pH i temperatury, warto�ci odnosz¹ siê do próbek
jednorazowych pobranych losowo, natomiast przy monitoringu dobowym
przyjmuje siê warto�ci o najwy¿szym przekroczeniu w pobieranych próbkach.

3. Czêstotliwo�æ i czas trwania monitoringu oraz badañ kontrolnych okre�la
Przedsiêbiorstwo w zawiadomieniu.
4. O stwierdzeniu przekroczenia warunków Odbiorca bêdzie powiadomiony
w terminie 14 dni od daty otrzymania wyników (sprawozdania) z badañ
monitoringu.
5. Op³aty za przekroczenie warunków wprowadzania �cieków przemys³owych
do urz¹dzeñ kanalizacyjnych s¹ naliczane od dnia poboru próbki �cieków do
monitoringu (badania), w którym stwierdzono przekroczenia do dnia ustania
przekroczeñ. Wyniki monitoringu wykonanego przed dniem obowi¹zywania
niniejszej Taryfy zachowuj¹ wa¿no�æ.
6. W przypadku przeprowadzenia i udokumentowania dzia³añ skutkuj¹cych
popraw¹ jako�ci odprowadzanych �cieków Odbiorca powiadamia o tym
fakcie PWiK Sp. z o.o., zlecaj¹c mu odp³atne wykonanie ponownego monito-
ringu (jednak nie wcze�niej ni¿ 30 dni od otrzymania wyników z badañ ostat-
niego monitoringu).
7. Wyniki badañ jako�ci �cieków z przeprowadzonego na zlecenie ponownego
monitoringu bêd¹ skutkowa³y zmian¹ wysoko�ci op³at od daty z³o¿enia
zawiadomienia.
8. Odbiorca zobowi¹zany jest do dostarczenia na ¿¹danie PWiK Sp. z o.o.
aktualnych wyników pe³nej analizy odprowadzanych �cieków.
9. Odbiorca ma obowi¹zek zawiadomiæ PWiK Sp. z o.o. o zmianach maj¹cych
wp³yw na jako�æ �cieków.
10. Badania przeprowadzane na wniosek Odbiorcy wykonywane s¹ na jego
koszt.

Stawka op³aty za przy³¹czenie do urz¹dzeñ
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych Przedsiêbiorstwa

Tabela 3

Do stawki op³aty okre�lonej w kolumnie 4 tabeli 3 dolicza siê podatek od
towarów i us³ug o którym mowa w §2, pkt. 9 i 10 rozporz¹dzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okre�lania taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeñ za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie �cieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 127,
poz. 886). Stawka tego podatku zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi przepisami
wynosi 8%.

5. Warunki rozliczeñ z uwzglêdnieniem wyposa¿enia nieruchomo�ci
w przyrz¹dy i urz¹dzenia pomiarowe
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie
�cieków prowadzone s¹ zgodnie z przepisami ustawy i rozporz¹dzenia.
Ilo�æ dostarczonej wody ustala siê zgodnie ze wskazaniami wodomierzy,
a w przypadku ich braku zgodnie z przepisami dotycz¹cymi przeciêtnych norm
zu¿ycia wody.
Ilo�æ �cieków z nieruchomo�ci wyposa¿onych w urz¹dzenia pomiarowe ustala
siê w oparciu o ich wskazania. W przypadkach braku wyposa¿enia nierucho-
mo�ci w urz¹dzenia pomiarowe - ilo�æ odprowadzonych �cieków, zgodnie
z art. 27, ust. 5 ustawy, ustala siê jako równ¹ ilo�ci wody pobranej  lub okre-
�lonej w umowie.
W rozliczeniach ilo�ci odprowadzonych �cieków ilo�æ bezpowrotnie zu¿ytej
wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach, gdy wielko�æ tego zu¿ycia
ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt
odbiorcy us³ug.
O ile umowa nie stanowi inaczej, op³aty za zbiorowe zaopatrzenie w wodê
i zbiorowe odprowadzanie �cieków pobierane s¹ za ka¿dy miesi¹c, w którym
by³y �wiadczone us³ugi.
Wskazania wodomierza dodatkowego zainstalowanego na koszt odbiorcy
us³ug - nie posiadaj¹cego wa¿nej cechy legalizacyjnej b¹d� plomby za³o¿onej
przez Spó³kê, nie stanowi¹ podstawy do rozliczenia ilo�ci �cieków z uwzglêd-
nieniem wody bezpowrotnie zu¿ytej.
W przypadku niesprawno�ci wodomierza g³ównego, je¿eli umowa nie stanowi
inaczej, ilo�æ pobranej wody ustala siê na poziomie �redniego zu¿ycia wody
w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych stwierdzenie niesprawno�ci wodomierza,
a gdy nie jest to mo¿liwe, na podstawie �redniego zu¿ycia wody w analogicznym
okresie roku poprzedniego.
Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê i odprowadzone �cieki
na warunkach i w terminach okre�lonych w umowie.

6. Warunki stosowania cen i stawek op³at
6.1. Zakres �wiadczonych us³ug dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców
Zbiorowe zaopatrzenie w wodê dokonywane jest dla wszystkich odbiorców
us³ug w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to
gospodarstw domowych, budynków u¿yteczno�ci publicznej, jednostek pro-
wadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹, odbiorców przemys³owych i pozosta-
³ych. Dla poszczególnych grup ró¿na jest op³ata za szczególne korzystanie ze
�rodowiska, której wysoko�æ zale¿na jest od celu, na jaki pobrana woda jest
wykorzystywana.
W zakresie zbiorowego odprowadzania �cieków wystêpuje zró¿nicowany
zakres us³ug dla poszczególnych grup odbiorców. Jako�æ �cieków jest zale¿na
od ich pochodzenia, co powoduje zró¿nicowanie kosztów zwi¹zanych z ich
odprowadzaniem i oczyszczaniem. Koszty te s¹ wy¿sze w przypadku �cieków
przemys³owych.
�cieki oczyszczane s¹ przez Grupow¹ Oczyszczalnie �cieków Sp. z o.o.
w Kutnie na podstawie umowy o wspó³pracy z PWiK Sp. z o.o.
6.2. Standardy  jako�ciowe obs³ugi odbiorców us³ug
Okre�lone w Taryfie ceny i stawki op³at stosuje siê przy zachowaniu standardów
jako�ciowych obs³ugi klientów, które wynikaj¹ z obowi¹zuj¹cych  przepisów
prawnych i zosta³y okre�lone w zezwoleniu na prowadzenie dzia³alno�ci
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania
�cieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radê Miasta Kutno uchwa³¹
Nr XXIV/273/16 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Jako�æ wody produkowanej przez Przedsiêbiorstwo jest zgodna zarówno
z normami krajowymi, jak i normami europejskimi.
Woda pobierana jest z otworów studziennych ujmuj¹cych do eksploatacji
jurajski poziom wodono�ny i jest uzdatniana bez chemicznego wspomagania.
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W niedzielê, 19 marca, �wiêtowali�my w Kutnie Imieniny Marsza³ka Pi³sud-
skiego, tym samym przypominaj¹c o miêdzywojennej tradycji zapocz¹tkowanej
w naszym mie�cie, dok³adnie 90 lat wcze�niej. Obchody rozpoczê³a msza �wiêta
w intencji Marsza³ka w ko�ciele pod wezwaniem �wiêtego Wawrzyñca, pod-
czas której kazanie po�wiêcone walca o niepodleg³o�æ i roli Pi³sudskiego
w drodze Polski do wolno�ci wyg³osi³ ks. dr Jerzy Swêdrowski, dziekan deka-
natu kutnowskiego. W nabo¿eñstwie uczestniczy³a delegacja ze sztandarem
Gimnazjum nr 2 im. Marsz. Józefa Pi³sudskiego w Kutnie. Podczas uroczysto�ci
w postaæ Marsza³ka wciela³ siê Wojciech Walczak ze Stowarzyszenia Histo-
rycznego Pu³k 37. By³a msza �wiêta, a nastêpnie w asy�cie orkiestry Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej Kutno oraz rekonstruktorów z SH Pu³k 37, Stowarzyszenia
Historycznego im. 10 Pu³ku Piechoty z £owicza, Stowarzyszenia Tradycji
26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty oraz uczniów I Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego PUL w Kutnie, skierowano siê na plac Pi³sudskiego.

IMIENINY MARSZAŁKA

Przed pomnikiem Marsza³ka krótk¹ przemowê wyg³osi³ prezes Kutnowskiego
Towarzystwa Historycznego oraz inicjator obchodów Imienin Marsza³ka
w Kutnie od 2013 roku dr Jacek Saramonowicz. Nastêpnie kwiaty z³o¿yli przed-
stawiciele Urzêdu Miasta Kutno: zastêpca prezydenta miasta Zbigniew Wdowiak
oraz przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutno Grzegorz Chojnacki, a tak¿e Józef
Stocki - prezes �wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej Oddzia³
w Kutnie oraz delegacje Gimnazjum nr 2 w Kutnie i organizatorów imprezy
Muzeum Regionalnego w Kutnie, SH Pu³k 37 oraz Kutnowskiego Towarzystwa
Historycznego. Nastêpnie organizatorzy zaprosili na imieninowy poczêstunek:
wojskow¹ grochówkê oraz ulubione ciasto Marsza³ka - placek ze �liwkami.
W Muzeum Regionalnym w Kutnie rozlokowa³o siê tymczasowe biuro kancelarii
10 Pu³ku Piechoty (sztabu zabezpieczaj¹cego wizytê Marsza³ka w Kutnie),
w którym wydawano przepustki oraz wybijano nie�miertelniki. Dziêki zesta-
wowi telefonów i ³¹cznic wojskowych biuro pozostawa³o w sta³ej ³¹czno�ci ze
sztabem dowodzenia. Marsza³ek zwiedza³ Kutno w samochodzie Packard
Landaulet z 1930 roku ze zbiorów Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrêbu-
sach. Wraz z asyst¹ wojskow¹ odwiedzi³, m.in. kutnowski dworzec, z którego
wyrusza³ w 1921 roku do P³ocka. Mieszkañcy Kutna chêtnie wykonywali
pami¹tkowe zdjêcia z Marsza³kiem w zabytkowym samochodzie.

W Muzeum Regionalnym w Kutnie mo¿na by³o zg³êbiæ swoj¹ wiedzê na temat
Pi³sudskiego. Dziêki uprzejmo�ci Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
w Kro�niewicach i kolekcjonerskiej pasji jego za³o¿yciela mo¿na by³o obejrzeæ
kilka bezcennych i rzadkich pami¹tek, m.in. maskê po�miertn¹ Marsza³ka, frag-
ment laski marsza³kowskiej oraz atlas �Mózg Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego�.
W holu Muzeum prezentowane by³y równie¿ plansze z wystawy �Litania piel-
grzymska. O niepodleg³o�æ, ca³o�æ i wolno�æ Ojczyzny Naszej� przygotowanej
przez Muzeum Wojsk L¹dowych w Bydgoszczy. W Ratuszu prezentowano równie¿
archiwalne nagrania z Marsza³kiem. Wyk³ad �Legenda Pi³sudskiego - fenomen
kulturowy, polityczny i spo³eczny� wyg³osi³ dr hab. Jacek Pietrzak z Uniwer-
sytetu £ódzkiego. Opowiedzia³ w nim o tworzeniu bia³ej i czarnej legendy
Marsza³ka, zarówno w czasach II Rzeczpospolitej, jak równie¿ po jego �mierci.
O formach �wiêtowania imienin Marsza³ka w okresie miêdzywojennym
w Kutnie przypomnia³ natomiast dr Jacek Saramonowicz. Obchody zakoñczy³o
wrêczenie nagród uczestnikom konkursów: �Kartka dla Marsza³ka� i �¯yczenia
dla Marsza³ka�, w których wziêli udzia³ uczniowie klas IV-VI kutnowskich
szkó³ podstawowych oraz m³odzie¿ gimnazjalna.
Muzeum Regionalne w Kutnie sk³ada podziêkowania mieszkañcom Kutna,
którzy uczestniczyli w obchodach oraz instytucjom i stowarzyszeniom, które
wziê³y udzia³ w ich organizacji.

£ukasz Wójcik wspiera VI Miêdzyszkolny Konkurs Historyczny
�Patron znany, czy nieznany? Gen. J.H.D¹browski i Jego czasy�!

Przelot szybowcem to jedna z g³ównych nagród w VI edycji Miê-
dzyszkolnego Konkursu Historycznego �Patron znany, czy nieznany?�
Tak¹ niespodziewan¹ i wyj¹tkow¹ nagrodê sprezentowa³ uczestnikom
nasz doskona³y szybownik, mistrz Europy, wicemistrz �wiata i cz³onek
Szybowcowej Kadry Narodowej, £ukasz Wójcik.
17 marca odby³ siê I etap konkursu organizowanego przez Kutnowskie
Towarzystwo Historyczne i I LO im. gen. Jana Henryka D¹browskiego.
W przygotowaniu tegorocznej edycji, jako wspó³organizator, aktywnie
uczestniczy tak¿e Muzeum Regionalne w Kutnie. Konkurs cieszy siê
coraz wiêkszym uznaniem � w tym roku wziê³o udzia³ prawie 100
uczniów z a¿ 15 gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu
kutnowskiego!
Do nastêpnego etapu awansowali: Gimnazjum Nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Kutnie - Andrzej Graska, Agata Pakulska, rez: Piotr
Muliñski (nauczyciel - Zbigniew Welke); Gimnazjum Nr 2 im. Marsz.
Józefa Pi³sudskiego w Kutnie - Micha³ Olesiñski, Jakub Rojewski,
rez: Aleksandra Wiêckowska (Anna Wo�, Robert Ma³achowski); Gim-
nazjum Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie - Paulina Pietrzak,
Karolina ¯ak, rez: Micha³ Paw³owski (Gra¿yna Grobelska); Gimna-
zjum w ZS Byszewie - Ewelina Rudkowska, Paulina Szczepaniak,
rez: Mateusz Wasielewski (Barbara Podolska); Gimnazjum w Go³ê-
biewku - Alicja Pasiñska, Julia Ga³ecka, rez: Zuzanna Winiecka
(Renata Mordzak); Gimnazjum im. II Korpusu Polskiego Zdobywców
Monte Cassino w Krzy¿anowie - Wiktoria Janczak, Patrycja Dryñ-
kowska (Dominik Królak); Gimnazjum b³. Jana Paw³a II w £aniêtach
- Weronika Turowiecka, Piotr Sujecki, rez: Natalia Kêdzierska
(Patrycja Staniszewska); Gimnazjum im. Gen.W³adys³awa Andersa
w Ostrowach - Julia Sza³wiñska, Marta Rybska (Renata Tokarska);
I LO PUL im. 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty w Kutnie - Damian
Biegañski, Damian Ha³as, rez: Martyna Ró¿alska (Gra¿yna Grobelska);
I LO im. gen. Jana Henryka D¹browskiego w Kutnie - Piotr D¹browicz,
Filip D¹browski (Emila Konwerska); II LO im. Jana Kasprowicza
w Kutnie - Joanna Kowalska, Zuzanna Staniszewska (Artur Ciurlej);
ZS Nr 1 im. Stanis³awa Staszica w Kutnie - Piotr Florczak, Dawid
Szczêsny, rez: Kuba Jêdrzejczak (Pawe³ Babecki, Jan Zawadzki); ZSZ
Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie - Kacper Andrzejczak,
Weronika Wolska, rez: Maria Fenner (Grzegorz Wojtasiak); ZS Nr 3
im. W³adys³awa Grabskiego w Kutnie - Patrycja Solarska, Kacper
Rolewski, rez: Beata Florczak (Grzegorz Jasku³owski); ZS Nr 4 im.
Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach - Patryk Prasa³, Arkadiusz
Smulczyk, rez: Bartosz Karpiñski (Piotr Staniszewski).
Konkurs objêty zosta³ patronatem honorowym: starosty kutnowskiego
- Krzysztofa Debicha, prezydenta miasta Kutno - Zbigniewa Burzyñ-
skiego oraz wójta Gminy Kutno - Jerzego Bry³ê.
Patronat medialny sprawuj¹: TVP 3 £ód�, TV Kutno, Radio Victoria,
Dziennik £ódzki, Nasz Tygodnik, Powiatowe ¯ycie Kutna, Gazeta
Lokalna, KCI Kutno, eKutno.pl, kutno.naszemiasto.pl. Sponsorzy
konkursu: Polfarmex S.A., Hotel Restauracja Rondo, MPC Kutno,
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego Oddzia³ w Kutnie, MOSIR Kutno
oraz Pizzeria Da Grasso przy ul. 29 Listopada.
Partnerzy konkursu: Pan £ukasz Wójcik oraz Centrum Teatru, Muzyki
i Tañca w Kutnie
Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ uczniów oraz ich opiekunów na
II etap konkursu, 25 kwietnia, do I LO im. gen. Jana Henryka D¹-
browskiego w Kutnie.

To już historia...
� 8 kwietnia 2001 r. ukaza³ siê pierwszy numer �Zeszytów Nauko-
wych� Wy¿szej Szko³y Gospodarki Krajowej w Kutnie.
� 29 kwietnia 1991 r. zmar³ Boles³aw Wituszyñski (urodzony
w 1912 r.), kutnowski hodowca ró¿, m.in. odmian: �Kutno�, �Ma-
rylka�, �Leszek� i �Miko³aj Kopernik�.
� 30 kwietnia 1992 r. Zespo³owi  Szkó³ Zawodowych nr 1 przy
ulicy Oporowskiej w Kutnie nadano imiê Stanis³awa Staszica (daw-
niej pierwszego kosmonauty Jurija Gagarina).

1. Jest nie tylko pierwsz¹ kobiet¹, która otrzyma³a nagrodê
Nobla, ale do tej pory jedyn¹ na �wiecie, która dosta³a j¹ dwu-
krotnie.
2. Dziêki radowi ju¿ w 1905 r. uda³o siê wyleczyæ raka szyjki
macicy.
3. W czasie I wojny �wiatowej zorganizowa³a specjalne
mobilne stacje radiologiczne, umo¿liwiaj¹ce prze�wietlanie
obra¿eñ ¿o³nierzy.
4. Jako jedna z pierwszych kobiet uzyska³a prawo jazdy,
w tym na samochody ciê¿arowe.
5. By³ inicjatork¹ powstania Instytutu Radowego w Warszawie
� obecnie jest to Centrum Onkologii im. Marii Sk³odowskiej-
Curie oraz w Pary¿u.
6. W 2015 r. zosta³a uznana przez Szkotów za najbardziej wp³y-
wow¹ kobietê 200-lecia, a w rankingu przeprowadzonym
w Wielkiej Brytanii zajê³a drugie miejsce, tu¿ po Margaret
Thatcher;
7. Przyja�ni³a siê z Einsteinem, który podkre�la³ ¿e �Pani Curie
jest � ze wszystkich ludzi na �wiecie � jedynym niezepsutym
przez s³awê cz³owiekiem, a po jej �mierci powiedzia³ ¿e �mia³
szczê�cie byæ zwi¹zany z ni¹ wznios³¹ i pogodn¹ przyja�ni¹
i zawsze podziwia³ jej wybitn¹ osobowo�æ.� Gdyby nie Sk³o-
dowska, Einstein nie rozwin¹³by swojej kariery. To w³a�nie ona
napisa³a dla niego rekomendacje, kiedy zabiega³ o stanowisko
profesora na Politechnice w Zurychu.
8. By³a jedn¹ z pierwszych ekolo¿ek. Jako zapaleni cykli�ci
ona i jej m¹¿ Piotr w podró¿ po�lubn¹ udali siê na rowerach.
9. Ju¿ w dzieciñstwie wyró¿nia³a siê nieprzeciêtn¹ inteligencj¹.
Nauczy³a siê czytaæ w wieku czterech lat.
10. W³ada³a biegle piêcioma jêzykami.
11. Uwielbia³a p³ywaæ kraulem.
12. Kocha³a ró¿e, które uprawia³a w swoim ogrodzie.
13. Rzeczy osobiste Marii Sk³odowskiej, notatki, ubrania,
a tak¿e jej cia³o pozostan¹ radioaktywne jeszcze przez 1500 lat.
Do dzisiaj jej zeszyty przechowane s¹ w o³owianych naczy-
niach w paryskiej bibliotece narodowej. Zwiedzaj¹cy musz¹
podpisaæ o�wiadczenie, ¿e chc¹ je obejrzeæ na w³asn¹ odpo-
wiedzialno�æ.
14. Córka Marii Sk³odowskiej-Curie, Irena Joliot-Curie oraz
jej ziêciowie, równie¿ zostali uhonorowani Nagrodami Nobla.

¯ród³o: Materia³y prasowe Kino �wiat

MARIA SKŁODOWSKA−CURIE
jakiej nie znacie

PATRON ZNANY, CZY NIEZNANY?
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SPORTOWE PRZE¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno
ul. Królewska. Tel. 883-922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla przed-
stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³alno�æ
us³ugowo-handlow¹, Kutno, ul. Kró-
lewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wej�cie.
Tel. 509-302-316
Wynajmê gabinety lekarskie
w Kutnie przy ul. M.C. Sk³odow-
skiej 46. Tel. 510-991-497
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania
osoby niepe³nosprawnej wraz z wóz-
kiem po schodach. Maks. obci¹¿enie
130 kg. Tel. 604-913-028
Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
Sprzedam tanio wannê z hydroma-
sa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne. Tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec
na elewacjê budynków. Tel. 519-762-235
Sprzedam przyrz¹d do æwiczeñ
GymForm. Stare ³ó¿ko (stela¿). Tel.
607-38-65-49
Sprzedam nowe kolumny estradowe
LDM �Celeste� 200 W, 8 ohm,
Bass 15``. Tel. 609-107-203

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Wynajmê mieszkanie w centrum
Gostynina 70 m2, wysoki standard
(mo¿na zaadaptowaæ na sklep,
gabinet lekarski, kancelariê). Tel.
602-528-813
Sprzedam dom 220 m2 wysoki stan-
dard na dzia³ce 7500 m2. Tel. 507-
072-007
Sprzedam dom pow. u¿yt. 80 m2,
pow. dzia³ki 1600 m2. Kolonia
Pobórz k/Oporowa. Budynek
gosp. Tel. 721-267-619
Sprzedam lub zamieniê na bloki
z dop³at¹ (parter lub I piêtro), dom
parterowy 100 m2 oraz zabudowania
gospodarcze na dzia³ce 1800 m2

w miejscowo�ci Wierzbie k/Kutna.
Tel. 721-821-226
Sprzedam dzia³kê z budynkiem
przy ulicy Jagielloñskiej � miesz-
kania 51 m2 i 32 m2, lokal sklepowy
48 m2, poddasze 100 m2. Tel. 605-
991-655
Sprzedam  dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie, dostêp
do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
Kupiê dzia³kê na ROD �S³onecz-
ko�. Tel. 693-617-007
Sprzedam teren o pow. 7 ha, po³o-
¿ony w�rod lasów nad rzek¹ Skrwa
Lewa w okolicach Gostynina Tel.
782-577-180
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51. Tel.
605-072-824
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Kró-
lewskiej. Tel. 519-762-235

Sprzedam dom w Leszczynku
220 m2, dzia³ka 0,75 ha, oczysz-
czalnia, klimatyzacja, podwójny
gara¿, ogrzewanie z rekupera-
cj¹. Cena 890 tys. z³.

Tel. 507-072-007

Sprzedam nowy dom, halê maga-
zynow¹ na dzia³ce 1920 m2 przy
ul. Grunwaldzkiej. Tel 607-658-165

Kurki, koguty
odchowane

oraz kaczko-gêsi,
perlice zamawiaæ

Sójki - Parcel
telefon:

(24) 252-11-34

Kurki, koguty
odchowane
zamawiaæ

D¹browice rynek
telefon:

(24) 252-28-84

Odst¹piê plac  na cmentarzu
w Kutnie przy 1 bramie. Tel. 734-
425-245
Sprzedam mieszkanie w Kro�nie-
wicach 38,5 m2, 2 p+³+k i balkon.
Blok ocieplony. Tel. 603-170-676
Sprzedam mieszkanie M3 (40 m2)
z ceg³y w ¯ychlinie, 3 piêtro, niski
czynsz. Tel. 604-436-783
Sprzedam mieszkanie 58 m2

w centrum Kutna. Tel. 663-450-741
Sprzedam mieszkanie w Strzel-
cach 54 m2 (bezczynszowe) po
remoncie + gara¿ i dzia³ka 446 m2.
Tel. 797-693-339
Kupiê mieszkanie do 36 m2 w cen-
trum Kutna. Tel. 532-078-521
Zamieniê mieszkanie M4 na 2 po-
kojowe. Tel. 507-435-882
Zamieniê mieszkanie TBS
(p+k+wc) 30 m2 na wiêksze lub
podobne. Tel. 507-348-648
Wynajmê mieszkanie w centrum
Kutno. Blok II piêtro; 2pok.+k+³;
49 m2. Czê�ciowo umeblowane
i wyposa¿one. Tel. (po 16.00) 691-
620-644
Sprzedam dom o pow. 109 m2

w Dobrzelinie lub zamieniê na
bloki w ¯ychlinie (z dop³at¹). Tel.
785-827-653
Sprzedam dom mo¿e byæ z ziemi¹
6,8 ha w D¹browicach. Tel. 518-
629-561
Sprzedam dom w Kro�niewicach
lub zamieniê na bloki w Kutnie.
Tel. 663-495-985
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 dom jednorodzinny przy
ul. 3 Maja w Kutnie o powierzchni
70 m2. Tel. 724-654-690
Sprzedam dom 120 m2 na osiedlu
Olimpijska, wszystkie media. Tel.
601-866-642
Sprzedam dom 100 m2 na dzia³ce
800 m2, lub zamieniê na M-3
w Kutnie. Tel. 664-884-957
Sprzedam dzia³kê oko³o 1600 m2

w Nowej Wsi. Tel. 605-538-939
Sprzedam dzia³ki budowlane ujête
w przestrzennym planie zagospoda-
rowania miasta Kutno. Tel. 603-
743-182

Sprzedam Renault Laguna 1,9
DCI kombi (2002) 6300,00;
I w³a�ciciel w Polsce od 6 lat.
Tel. 605-991-655

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

24 254-63-23
24 254-57-35
606-590-643

KONTRAKTACJA
OGÓRKA

Spó³dzielnia Ogrodnicza
Kutno, ul. Majdany 14

Telefon:

607-092-666

� 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

Rozbój bezdomnych
W Kutnie dwaj bezdomni pobili
�kolegê� i zabrali mu... 15 z³otych!
Pobity zjawi³ siê w noclegowni
przy ul. Wyszyñskiego. Wezwano
policjê. Sprawcy to dwaj bracia,
równie¿ korzystaj¹cy z noclegowni.
M³odszy 22-latek mia³ jeszcze
skradzione 15 z³otych, a drugiego
26-letniego, rozpozna³  policjant
przy skupie z³omu. �Rozbójnikom�
grozi 12 lat wiêzienia. 26-latek
odpowie za rozbój w warunkach
recydywy.

Na zasi³ek
W Krzy¿anowie do otwartego
mieszkania wesz³a kobieta. Zaofe-
rowa³a pomoc w uzyskaniu zasi³ku
dla osób po 70-tce. Jego wyp³atê
uzale¿ni³a od wysoko�ci renty
(emerytury) i zgromadzonych
oszczêdno�ci. 70-latka, z 94-letni¹
matk¹, pokaza³y jej 10.500 z³otych
oszczêdno�ci. Gdy posz³y do poko-
ju po odcinek renty �oszustka�
zniknê³a wraz z oszczêdno�ciami.

Pechowa podró¿
Na peronie dworcowym w Kutnie
id¹ca przej�ciem miêdzy peronami
kobieta zosta³a potr¹cona przez
poci¹g. Stra¿acy wyci¹gnêli j¹
spod poci¹gu i udzielili jej pierw-
szej pomocy. Zabra³o j¹ pogotowie
ratunkowe.

Dealerzy!?
Na parkingu jednego z centrów
handlowych zatrzymano BMW.
Kierowca wchodzi³ wcze�niej do
obserwowanego przez policjantów
lokalu. Znaleziono przy nim gram
marihuany. Tego dnia zatrzymano
te¿ 38-letniego kutnianina, z 42
gramami tego narkotyku. Zatrzyma-
nym grozi do 3 lat wiêzienia.

Monopol bez akcyzy
W podkutnowskich Dudkach
zatrzymano 37-latka z Armenii,
który przewozi³ 265 tysiêcy szt.
papierosów bez polskich znaków
akcyzy. Szacowane straty dla Skarbu
Pañstwa to 225 tysiêcy z³otych.
Zabezpieczono 17 tysiêcy z³otych

na poczet kar. Za paserstwo akcy-
zowe przemytnikowi grozi 3 lata
wiêzienia.
W Piaskach kutnowscy policjanci
i £ódzka S³u¿ba Celna, w kuchni
62-latki, znale�li 500 paczek papie-
rosów, 45 kg tytoniu i 6 litrów
alkoholu bez polskiej akcyzy. Grozi
jej kara 3 lata wiêzienia.

Na wnuka
W Kutnie oszust dzwoni¹c do star-
szej kobiety usi³owa³ wy³udziæ 20
tysiêcy z³otych, �na unikniêcie
odpowiedzialno�ci karnej syna� za
spowodowanie wypadku drogowego.
Dziêki rodzinie do  przekazania
pieniêdzy nie dosz³o.

Skutek nieuwagi
W Kutnie, na terenie dworca PKP,
z³odziej wykorzystuj¹c nieuwagê
pasa¿erki z torebki damskiej ukrad³
portfel z pieniêdzmi i dokumen-
tami.
Równie¿ w Kutnie z³odziej przy-
w³aszczy³ pozostawiony na ladzie
sklepowej telefon komórkowy ZTE
Blade o warto�ci 1000 z³.

W Kutnie, w poci¹gu relacji War-
szawa-Bydgoszcz, wykorzystuj¹c
nieuwagê podró¿nego z³odziej
ukrad³ walizkê z odzie¿¹ i kosme-
tykami.
Na targowicy miejskiej w Kutnie
z³odziej wykorzystuj¹c nieuwagê
pokrzywdzonego skrad³ portfel
z zawarto�ci¹ pieniêdzy i dokumentów.

P³on¹ odpady
W Kro�niewicach ogieñ strawi³
odpady plastikowe w sk³adowisku
przy u. Paderewskiego. W gaszeniu
bra³o udzia³ 8 jednostek stra¿y:
3 JRG Kutno oraz OSP Kro�niewice,
Wroczyny, Grochów, D¹browice
i Go³êbiewek.

Denat
W Szewcach Owsianych, gmina
Bedlno, samochód osobowy zde-
rzy³ siê z motocyklem. 19-letni
kierowca motocykla poniós³ �mieræ
na miejscu. Sprawca wypadku mia³
we krwi niemal 3 promile alkoholu.
Zarówno sprawca jak i denat to
mieszkañcy powiatu kutnowskiego.

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów, i¿ w naszym

NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego

lekarz specjalista
dr. n. med.

Ma³gorzata
Marszal-Marciniak

Wykonuje badanie
echo serca z opisem.
Zapisy prowadzone s¹
w poradni NZOZ Salus
przy ul. Szpitalnej 46

i telefonicznie
(24) 254-38-68
609-727-500

Sprzedam ziemiê orn¹ 2,13 ha oraz
dzia³ki budowlane w ¯urawieñcu.
Tel. 691-507-568
Sprzedam jacht Spartina 595 oraz
deski surfingowe (komplet) Tel.
667-132-664
Sprzedam maszyny rolnicze 9mt-82,
p³ug obrotowy, rozrzutnik obornika,
siewnik zbo¿owy. Tel. 518-415-322
Sprzedam drzwi gara¿owe uchylne,
aluminiowe w dobrym stanie. Tel.
697-001-768
Odst¹piê piwnicê �wie¿o wyre-
montowan¹ na cmentarzu w Wo�-
niakowie. Tel. 663-391-432
Odst¹piê pilnie (tanio) miejsce na
cmentarzu w £¹koszynie. Tel. 604-
254-132
Podejmê siê opieki nad starsz¹
osob¹ w Kutnie. Tel. 601-733-202
Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha
w Podczachach (dostêp do pr¹du
i wody), kultywator i brony
pi¹tki (stan dobry), kabel do
si³y. Tel. 783-436-872
Sprzedam dzia³ki budowlane
po ok. 1500 m2 ka¿da, po³o¿one
oko³o 8 km od Kutna. Jedna
z dzia³ek zupe³nie pusta, na dru-
giej kilka drzew owocowych.
Media w drodze po stronie dzia³ek
(linia energetyczna i wodoci¹-
gowa). Dojazd drog¹ asfaltow¹.
Cena 38.000 z³ za dzia³kê (do
negocjacji). Dzia³ki gotowe do
budowy lub zagospodarowania.
W celach informacyjnych lub
obejrzenia - tel. 665-841-465
Sprzedam 6,2 ha ziemi przy
granicy Kutna - Piwki. Wjazd
z drogi asfaltowej. Tel. 605-
830-684

W 1992 roku powsta³ Oddzia³ Wojewódzki Olimpiad Specjalnych
w P³ocku z siedzib¹ w Kutnie, a siedem lat pó�niej Oddzia³
Regionu £ódzkiego. Baz¹ by³ Specjalny O�rodek Szkolno-
Wychowawczy nr 1 w Kutnie przy ulicy Przemys³owej 6. Od
samego pocz¹tku jego dyrektorem by³ ambitny Piotr Bajda. Ju¿
w latach 1993-1999 wychowankowie O�rodka uczestniczyli
w ogólnopolskich igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Warszawie.
Du¿o imprez o zasiêgu ogólnopolskim organizowano tak¿e na
terenie kutnowskiego O�rodka. W 2007 roku z okazji obchodów
15 rocznicy dzia³alno�ci Olimpiad Specjalnych zorganizowano
Ogólnopolski Turniej Pi³ki Koszykowej, który by³ jakby ukoro-
nowaniem tego Jubileuszu.

ZASŁUŻONY JUBILEUSZ

W 2009 roku na Ogólnopolskich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych
uczniowie SOSW nr 1 w Kutnie � reprezentuj¹c województwo
³ódzkie � zdobyli z³oty medal w koszykówce. Podsumowanie
25-lecia Olimpiad Specjalnych w Kutnie mia³o uroczysty cha-
rakter w podkutnowskim Go³êbiewie. W go�cinnej �PaOli�,
z udzia³em w³adz miasta Kutna i Powiatu Kutnowskiego, wrêczono
m.in. Zas³u¿onym dla Olimpiad Specjalnych Ziemi Kutnowskiej
wolontariuszom - okoliczno�ciowe medale.
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka

GOŚCINNY „POLFARMEX”

Koszykówka

Ze srebrnymi medalami z fina³u wojewódzkiego w koszykówce mê¿czyzn
w ramach Licealiady wróci³a reprezentacja Zespo³u Szkó³ Nr 1 im. St.
Staszica w Kutnie. Zawody odby³y siê w £odzi. Organizatorem by³ £ódzki
Szkolny Zwi¹zek Sportowy. Dru¿yna �Staszica� zwyciê¿y³a w grupie B,
wygrywaj¹c 78:31 z Technikum Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim oraz
67:54 z II LO w Pabianicach. W meczu fina³owym ZS Nr 1 w Kutnie
uleg³ 63:83 SMS LO MG £ód�.�Staszic�: Jakub £ukasiewicz, Maciej
Wiercioch, Mateusz Æwirko-Godycki, Micha³ Pop³awski, Marcel Haczyk,
Bartosz Kubiak, Mateusz Trembaczyk, Cyryl Urbañczyk, trener Dariusz
Mieszkowski.

Kickboxing

W Kartuzach odby³y siê Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów w kick-
boxingu w formule kick light. W turnieju udzia³ wziêli zawodnicy
M³odzie¿owego Domu Kultury w Kutnie i Akademii Sportów Walki
i Rekreacji Alex Kutno. Kickboxerzy wywalczyli: Dominika Kludziñska,
junior w kat. wagowej +70 kg - III miejsce; Bart³omiej Marczak, junior
w kat. wagowej 74 kg - IX miejsce; Jakub Kasica, senior w kat. wagowej
89 kg - V miejsce; Damian Tybiñkowski, senior w kat. wagowej 84 kg -
IX miejsce; Micha³ Florczak, senior w kat. wagowej 69 kg X miejsce.
W ca³ym turnieju wystartowa³o 232 zawodników z 54 klubów z ca³ej
Polski.

TURNIEJ MISTRZOWSKI

„STASZIC” WICEMISTRZEM

Siatkówka

Po pó³rocznych meczach zakoñczy³a swoje rozgrywki Kutnowska Ama-
torska Halowa Liga Pi³ki Siatkowej. Odby³a siê ona w go�cinnej SP nr 6
w Kutnie i organizowana by³a z wielkim pietyzmem przez kutnowski
MOSiR. Od samego pocz¹tku Ligi komisarzem jest Marek Witkowski.
W rozgrywkach bra³o udzia³ blisko 500 zawodników obojga p³ci. Gra³o
ze sob¹ 36 zespo³ów z regionu ³ódzkiego, wielkopolskiego i mazowiec-
kiego. Spotkania sta³y na wysokim poziomie i cieszy³y siê du¿ym zainte-
resowaniem mi³o�ników volleyballu. Tegoroczn¹ XIII edycjê KAHLPS
mê¿czyzn w I lidze wygra³ zespó³ �Gladiatora� Parzêczew przed AZS
WSGK Kutno i GKS Góra; w II lidze najlepszymi dru¿ynami by³y: �Chem-Pak�
Kutno, �Witonia� i �Awantura� S³owik, a w III lidze � �Szko³a� Lucieñ,
�Janusze Siatkówki� i �D¹browice�. Zwyciêsk¹ ekip¹ w ekstraklasie kobiet
(IX edycja) okaza³ siê �Team� £êczyca. Zakoñczenie KAHLPS mia³o
bardzo uroczysty charakter. Oprócz pokazowego turnieju (4 mecze) wrê-
czone zosta³y zwyciêzcom, jak i pokonanym, pami¹tkowe puchary, medale,
statuetki. Wybrano MVP Ligi, najlepszych rozgrywaj¹cych, atakuj¹cych,
liberów, punktuj¹cych zagrywk¹ oraz najwierniejszych kibiców. Nagrody
wrêczali: przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna Grzegorz Chojnacki,
wiceprezydent m. Kutna Zbigniew Wdowiak i dyr MOSiR Pawe³ �lêzak.
Panowa³a integracyjna atmosfera i by³a te¿ � dobra zabawa.

ŚWIETNA KAHLPS

Pocz¹tek meczu dla kutnian wrêcz wymarzony. Po celnych rzutach Jacka
Jareckiego nasi w 4 minucie prowadzili 9:2. Potem gra siê wyrówna³a.
Nic jedna nie wskazywa³o, ¿e podopieczni trenera Krzysztofa Szablow-
skiego spotkanie 25 kolejki przegraj¹, chocia¿ rywal z Radomia to utytu-
³owany i do�wiadczony zespó³. W drugiej ods³onie meczu �Farmaceutom�
jakby zabrak³o si³. Fatalnie wygl¹da³o to w rzutach na kosz: (5/26 � 19%
za 3 pkt., 20/35 � 57% za 2 pkt., 10/19 � 52% za 1 pkt). Poza tym nie by³o
jakby �odwa¿nych� na oddawanie rzutów. Niepokoi ³awka rezerwowych
� nie ma dobrych zmienników.

Polfarmex Kutno � Rosa Radom 65:76
(w kwartach: 20:20, 12:12, 21:26, 12:18)

�Kutno�: Thompson 0, Jarecki  16 (35.00 min), Sa³asz 9, Sobczak 0, Paw-
lak 0, Gabiñski 8, Emegano 0, Fraser (gra³ 35.5 minut) 12, Kowalczyk 13
(2x3), Grochowski (31 minut) 7.

BRAK SKUTECZNOŚCI

Kutno jest dobrze skomunikowane m.in. z Warszaw¹ i £odzi¹. Jest wiêc
równie¿ bliskie rozlicznym kibicom �Polfarmexu�. Nie ma wiêc nic
dziwnego w tym, ¿e w�ród naszych widzów ju¿ wielokrotnie widzieli�my
Mike Taylora, trenera kadry narodowej... Nie dziwi te¿ obecno�æ na
trybunach chocia¿by prezesa Polskiej Ligi Koszykówki Grzegorza
Bachañskiego czy te¿ prezesa £ódzkiego Zwi¹zku Koszykówki Bart³o-
mieja Wojdaka. Nie tylko pomocy lekarskiej koszykarzom �Polfarmexu�
� udziela �zawodowy �doktor� narodowej kadry pi³karskiej (cz³owiek
trenera Adama Nawa³ki), czyli Jacek Jaroszyñski... Widzami koszykar-
skiego �Polfarmexu� byli m.in.: pose³ minister Andrzej Biernat, pose³ �
minister Cezary Grabarczyk, pose³ Tadeusz Wo�niak i pose³ Pawe³ Bejda.
Koszykarzy �Polfarmexu� dopingowali m.in. s³awni sportowcy: Irena Sze-
wiñska, Artur Partyka, Marcin Gortat czy Mieczys³aw Nowicki. W�ród
sportowców nie zabrak³o nawet bokserskiego mistrza �wiata �Diablo�
Krzysztofa W³odarczyka. Bywalcami zmagañ w �Dziewi¹tce� byli znani
i uznani dziennikarze: Andrzej Person - senator RP, Krzysztof
Miklas czy Ryszard £abêd� (komisarz PZKOSZ, ale te¿ komentator spor-
towy z Rio de Janeiro). To nie wszystko! Kibice zakochani w swej dru¿ynie
twierdz¹, ¿e dwukrotnie by³ w�ród widowni �wietny aktor Daniel Olbrych-
ski i tak¿e aktorka Aleksandra Szwed. Dostrze¿ono tak¿e piosenkarkê
Tatianê Okupnik - �na co dzieñ� ma³¿onka Micha³a Micielskiego, asystentka
Marcina Gortata. By³a te¿ aktorka � pogodynka z TVN Amma Omenaa
Mensah �Omi�, jak równie¿ ³ódzki tenor z Teatru Wielkiego � Kazimierz
Kowalski. Czy tacy go�cie bêd¹ jeszcze przyje¿d¿aæ na zmagania koszy-
karzy kutnowskiego Polfarmexu�?

Podczas 36 Sesji Rady Miasta Kutna wrêczono okaza³e puchary, dyplomy
i symboliczne ró¿e laureatom 19 Konkursu �Powiatowego ¯ycia Kutna�
na �Najlepszego zawodnika, dru¿ynê i trenera Ziemi Kutnowskiej 2016 r.�.

UHONOROWANO SPORTOWCÓW

Nagrody otrzymali: zespó³ juniorów MKS Stal BiS Kutno (baseball), trener
Andrzej Pietrzak (baseball), £ukasz Wójcik (szybownictwo), trener S³awomir
Ryszkiewicz (pi³ka no¿na � KS Sand Bus), Iwona Olewnik (modelarstwo
lotnicze), Adrian Jarosiñski (lekkoatletyka - UKS �Dziewi¹tka�), Mariusz
Jakubowski (pi³ka no¿na � KS Sand Bus), Antoni Kaliñski (masters �
ciê¿ary), KSB �Stal� i jego trenerzy � Jerzy Karolewski, Adam Grzelak.
Nagrody wrêczali: starosta kutnowski Krzysztof Debich, prezydent miasta
Kutna Zbigniew Burzyñski, przewodnicz¹cy RM Kutna Grzegorz Choj-
nacki, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego Marek Jankowski,
nestor samorz¹dowy Ziemi Kutnowskiej Zdzis³aw Sapiejka, redaktor
naczelny �P¯K� Andrzej Stelmaszewski i go�æ specjalny � prezes £ZPN
i cz³onek Zarz¹du PZPN Adam Ka�mierczak, który otrzyma³ z r¹k na-
czelnego �P¯K� standardowy wolumin wydany przez nasz¹ Redakcjê �
�Ludzie kutnowskiego sportu�. Adam Ka�mierczak wrêczy³ red. Jerzemu
Papiewskiemu Srebrn¹ Odznakê Honorow¹ Polskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej, która zosta³a Mu przyznana uchwa³¹ Zarz¹du PZPN i prezesa
Zbigniewa Boñka w dowód uznania za wieloletni¹ pracê komentatorsk¹.

Pi³ka no¿na

To co wydarzy³o siê dru¿ynie trenera S³awomira Ryszkiewicza w Be³cha-
towie na pewno przejdzie do historii meczów mistrzowskich. Przegrywali
kutnianie 0:2, doprowadzili dziêki �wietnej grze do remisu 2:2. Mieli prze-
wagê i du¿¹ szansê na wygranie spotkania z silnymi rezerwami II ligowego
GKS-u. Ale tak siê nie sta³o! W doliczonym ju¿ czasie gry niewiarygodny
b³¹d pope³ni³ do�wiadczony i dobry przecie¿ bramkarz Micha³ Soko³o-
wicz, który nie trafi³ w pi³kê (min¹³ siê z ni¹!). Po takim meczu, gdy
przeciwnik �by³ na widelcu� � jak mówi³ nam kierownik Andrzej Królak,
mo¿na siê za³amaæ i wpa�æ w psychiczny do³ek futbolowy. Szkoda Naszych,
bo grali bardzo dobrze, a II bramkarz II ligowego Be³chatowa by³ czêsto
w mocnych opa³ach.

GKS II Be³chatów � KS Sand Bus Kutno 3:2 (2:2)
Bramki: 1:0 � Marcin Ciechañski (21), 2:0 � Albin Maciejewski (32),
2:1 � Kamil Zagajewski (53), 2:2 � Rafa³ Serwaciñski (86), 3:2 � Macie-
jewski (90+1).

COŚ NIESAMOWITEGO...

W meczu najs³abszych dru¿yn Tauron Basket Ligi Polfarmex Kutno po-
kona³ Siarkê Tarnobrzeg 72:67 (w kwartach: 15:20, 20:16, 13:17, 19:19).
Punkty dla Kutna zdobyli: Fraser 15, Gabiñski 12, Emegano 12, Thom-
son 9, Grochowski 9, Kowalczyk 9, Kobus 4, Marek 2.
Nie powiod³o siê naszym w Toruniu, gdzie. zespó³ trenera Krzysztofa
Szablowskiego uleg³ gospodarzom nale¿¹cym do zdecydowanej czo³ówki
Polskiej Ligi Koszykówki. Mieczys³aw Orliñski, prezes Klubu Kibica
�Polfarmexu�, tak skomentowa³ to spotkanie: �Kutnianie zupe³nie przy-
zwoicie prezentowali siê na �gor¹cym� parkiecie hali toruñskiej do po³owy
trzeciej kwarty, kiedy to doprowadzili do remisu 57:57. Potem zabrak³o
koncentracji oraz si³ i jakby koncepcji na dalsz¹ czê�æ meczu�.

Polski Cukier Toruñ � Polfarmex Kutno 98:77
(w kwartach: 33:23, 22:20, 18:19, 25:15)

�Kutno�: Jarecki 19, Fraser 15, Kobus 11, Sa³asz 10, Grochowski 9,
Gabiñski 8, Pawlak 3, Emegano 2, Thompson 0.

WRESZCIE ZWYCIĘSTWO

Ceramika Opoczno � KS Sand Bus Kutno 0:1 (0:0)
Dru¿yna Opoczna broni siê przed spadkiem i do meczu 4 kolejki rundy
wiosennej IV ligi ³ódzkiej przyst¹pi³a mocno zdeterminowana. Ale to by³o
za ma³o na zespó³ trenera S³awomira Ryszkiewicza, który rozegra³ kolejne
dobre spotkanie. Bramka na wagê trzech punktów pad³a w 80 minucie.
Jej strzelcem zosta³ Rafa³ Serwaciñski (11 gol!), który wykorzysta³ �wietne
podanie Kamila Zagajewskiego (ten duet znakomicie siê rozumie na
murawie!). Dobrze w bramce �Kutna� zagra³ Pawe³ Sobczak. Koñcówka
nale¿a³a do miejscowych, którzy pod wodz¹ nowego coacha chcieli za
wszelk¹ cenê uzyskaæ choæby remis. Brawa dla Naszych! O tym zaciêtym
meczu i zas³u¿onym zwyciêstwie z wielkim pietyzmem powiedzia³
Andrzej Królak, kierownik zespo³u: �To co los zabra³ nam w Be³chatowie,
to odda³ w Opocznie�.
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Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem

DZWOŃ 605−65−17−76

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

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

Holter, nadci�nienie, arytmia
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

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 452

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: M5-C8-B11-K2-A4-I9-L9-F6-G4
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

PS. Pisz¹c ten artyku³ skojarzy³a mi siê, obudzona hekatomb¹, niegdy-
siejsza Godzilla. Pomy�la³em, ¿e gdyby smog i ³omot padaj¹cych drzew
dotar³ do krakowskiej smoczej jamy móg³by pobudziæ do ¿ycia stoj¹cego
tam smoka.

KUJ DZIĘCIOLE, KUJ…
Bo nie znasz dnia ani godziny, kiedy wytn¹ drzewa w Twojej ostoi. A póki
co w lesie i �ródpolnych zadrzewieniach kuje ca³a rodzina dziêcio³ów.
Charakteryzuj¹ siê barwnym upierzeniem i d³ugim mocnym dziobem,
a elastyczny jêzyk s³u¿y do wydobywania owadów spod kory. Ogon
o  sztywnych stosinach pomaga w poruszaniu siê po drzewach. Natura
obdarzy³a te ptaki w solidnie zbudowan¹ czaszkê, odporn¹ na wstrz¹sy.
To dziêki niej silne uderzenia dziobem nie powoduj¹ urazów mózgu.
Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ jest czerwona czapeczka na czubku g³owy, wiêksza
u samców. S¹ ptakami terytorialnymi. Zasiedlenie danego terytorium
sygnalizuj¹ bêbnieniem w pieñ drzewa. Ich biotopem jest las. Baza ¿erowa
mie�ci siê nie tylko na drzewach. Przysiaduj¹ równie¿ na �ció³ce penetruj¹c
d³ugimi jêzykami mrowiska w poszukiwaniu owadów. Potrzebuj¹ na swym
terytorium starych i martwych drzew. Natomiast eliminacja drzewosta-
nów le�nych i prywatnych, zatrute powietrze (smog) i ha³as, powoduj¹
szkody genetyczne, a wszechobecne �mieci w lasach decydenci �zamietli
pod dywan� skupiaj¹c siê tylko na rabunkowym  wycinaniu drzew. Nie
oszczêdzaj¹ nawet ro�lin i krzewinek znajduj¹cych siê w polskiej �czer-
wonej ksiêdze�. Te wszystkie czynniki dziesi¹tkuj¹ populacje dziêcio³ów
oraz pozosta³ych ptaków i zwierz¹t. Niestety, wybrali�my jedynie s³uszn¹
drogê na skrót� do pustyni. To pomimo �zielonej� encykliki - Papie¿a
Franciszka.

Wa¿ne
Dziêcio³ du¿y: upierzenie czarno-bia³e. Rozpiêto�æ skrzyde³ 38 cm. Podlega
ochronie gatunkowej. Dziêcio³ czarny: upierzenie czarne. Rozpiêto�æ
skrzyde³ 73 cm. Podlega ochronie �cis³ej i wymaga ochrony czynnej.

Dziêcio³ zielony: upierzenie grzbietu zielone, a podbrzusze jasne. Roz-
piêto�æ skrzyde³ 40 cm  Podlega ochronie �cis³ej i czynnej.

A on, nijak inaczej, tylko pomaszerowa³by do Warszawy na ulicê Wawelsk¹
i za zwalone tysi¹ce drzew, za �mieræ setek niewinnych stworzeñ,
przysma¿y³ ¿ywym ogniem twórców  hekatomby ojczystej przyrody oraz
rozgoni³ ich na cztery strony �wiata. Wtedy my zg³osiliby�my wniosek,
by Wawelskiego Smoka okrzykn¹æ bohaterem narodowym i w nagrodê
postawiæ  Go przy uroczej Syrence.

Obserwator przyrody i wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz

Poziomo: A-1. �... ciernistych krzewów� - 10 odcinkowy serial
USA z ksiêdzem Ralphem A-7. Wyspa chorwacka B-9. Imiê pio-
senkarki, która wspó³cze�nie �piewa �Ada to nie wypada� C-1.
�Gdy mi ciebie...� �piewa³a tê piosenkê Ludmi³a Jakóbczak D-9.
Gustaw w przedszkolu E-1. ¯eñski g³os E-5. B³¹d koszykarza
G-1. Dzia³ka gruntu wydzielona z wiêkszego obszaru I-1. Le¿y
nad ni¹ Hamburg I-6. �Zro�niêta� z Europ¹ J-9. �Pêdz¹ po betonie�
- Bracia Golcowie K-1. Miêdzy Bykiem a Rakiem L-9. �... z moich
stron� - piosenka Czerwonych Gitar M-1. Antonim dobra M-5.
Napisa³ tekst piosenki �Przytul, u�ci�nij, poca³uj�.

Pionowo: 1-A. Popularny w³oski placek 1-I. Le¿y nad Reg¹
2-E. Pn¹cze dla Tarzana 3-A. Najstarsza ulica Moskwy znana
z literatury 3-I. Kompozytor opery Mefistofeles 4-F. Zupa rybna
5-A. Syna Abrahama (Biblia) 5-J. Ponownie 6-E. Miara tapety
7-A. Szeroki u panamy 7-I. Ptak z rzêdu wróblowatych 9-A. Prze-
³ajowe, a tak¿e krótkie 9-I. Li�ciasty motyw dekoracyjny 11-A.
�Rytm mojego...� - �piewa³ w Gdañsku dla stoczniowców Rod
Steward 11-I. G³ówny klawisz komputera 13-A. Wo�ny Turecki
z Kabaretu Olgi Lipiñskiej 13-I. Postaæ z jase³ki lub szopki.

Oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Ta urodzona 30 sierpnia 1971 roku w Szczecinie polska piosenkarka,
autorka tekstów i felietonistka niedawno wyst¹pi³a z koncertem w Kut-
nowskim Domu Kultury w ramach II Festiwalu �Nowe brzmienia, nowe
media�. W sali amfiteatralnej by³a mocno, mocno oklaskiwana. Kasia
Nosowska znana jest przede wszystkim z wieloletnich wystêpów w popu-
larnym kiedy� zespole �Hey�. Od 1996 roku prowadzi tak¿e solow¹
dzia³alno�æ artystyczn¹. Jest cz³onkini¹ Akademii Fonograficznej ZPAV.
Pierwszym zespo³em, w którym �piewa³a by³y �Szklane Pomarañcze�.
Pó�niej udziela³a siê w grupach: �W³ochaty� (pierwszy publiczny wystêp
w 1989 roku), �Kafel�, �Dum-Dum�, �No Way�, �Out�, �Vivid�. Nagry-
wa³a równie¿ chórki do �Pid¿amy�, �Porno�, �Aliansu�. W 1993 roku
nagra³a �EPkê ku przysz³o�ci� z zespo³em �Dezerter�. Go�cinnie wystê-
powa³a na p³ytach wielu wykonawców, miêdzy innymi: ��wietlików�,
��cianki�, �Voo Voo� (�Nim stanie siê tak...� z albumu �Flota zjednoczo-
nych si³�), Piotra Banacha, �Pid¿amy�, �Porno�, �Dezertera�. Popular-
no�æ Kasia Noskowska wywalczy³a sobie przede wszystkim z dzia³alno�ci
� i to d³ugoletniej � w baletowej grupie muzycznej �Hey� i z albumów,
miêdzy innymi z muzyk¹ elektroniczn¹, wydanych pod w³asnym nazwi-
skiem. Jest laureatk¹ wielu nagród, miêdzy innymi presti¿owego �Pasz-
portu Polityki� w 1993 roku i dwudziestu jeden �Fryderyków� (w tym
dziesiêciu z zespo³em �Hey�). Zosta³a uhonorowana (bardzo sobie to ceni)
tytu³em Ambasador Szczecina. W 2001 roku wziê³a udzia³ w projekcie
artystycznym �Yugoton�. Za�piewa³a tam piosenki: �Gdy miasto �pi�, �To
by³a sobota� i �Rzadko widujê ciê z dziewczêtami� (duet z Paw³em Kuki-
zem). W tym samym roku za�piewa³a na p³ycie Micha³a ¯ebrowskiego
�Lubiê kiedy kobita� piosenki: �Przywitanie�, �Miêdzy nami nic nie by³o�,
�Mów do mnie jeszcze�. Do tej pory wyda³a sze�æ albumów solowych:
�puk.puk� (2007 z³ota p³yta), �Milena� (1998), �Sushi� (2000), Uni sex
�Blues� (2007 z³ota p³yta), �Osiecka� (2008, dwa razy platynowa p³yta);
z piosenkami Agnieszki Osieckiej i �8� (2011) � platynowa p³yta. W 2009
roku wyst¹pi³a go�cinnie na p³ycie �Kalambury� zespo³u �Pustki�, gdzie
za�piewa³a piosenki zatytu³owane �Wiedza i Notes� . W lutym 2010 roku
wziê³a te¿ udzia³ w nagraniu koncertowego DVD �Pustek� z serii �Naj-
wa¿niejszy koncert �wiata�, które ukaza³o siê 29 pa�dziernika 2010 roku.
W lutym 2010 roku Katarzyna Noskowska wraz z Paw³em Krawczykiem
uzyska³a nominacjê do nagrody polskiego przemys³u fonograficznego
Fryderyk w kategorii �Kompozytor roku�, a w maju zosta³a okrzykniêta
najlepsz¹ polsk¹ wokalistk¹ przez magazyn �Machina�. 22 lutego 2012
roku wokalistka uzyska³a sze�æ nominacji do nagród Fryderyki 2012
w kategoriach: �Wokalistka roku�, �Autor roku�, �Piosenka roku�(za
�Nomada�), �Album roku � muzyka alternatywna�, �Produkcja muzyczna
roku� oraz �Najlepsza oprawa graficzna albumu�. Katarzyna Nosowska
zosta³a mianowana now¹ dyrektor artystyczn¹ projektu �Mêskie granie�.
Tego samego dnia ujawniono singel promuj¹cy projekt zatytu³owany
�Ognia�, który wokalistka wykona³a wraz z Markiem Dyjakiem. Publi-
kowa³a tak¿e felietony w miesiêcznikach: �Filipinka�, �Muza�, �Zwier-
ciad³o�. W stacji radiowej �Roxy FM� prowadzi³a autorsk¹ audycjê
�Tranzytem do niebytu�. Za swoj¹ artystyczn¹ i estradow¹ twórczo�æ
zosta³a w 2013 roku odznaczona Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. Najbardziej
jej notowane utwory to: �Póki mo¿esz, a¿ do koñca�, �Je�li wiesz co chcê
powiedzieæ�, �Gdy rozum �pi�, �Tfu�, �Zielono mi�, �Era retuszera�, �Kto
tam u ciebie jest?�, �Jutro jest dzi��, �Kochana�, �Zoil�, Ma w polskiej
filmografii cztery obrazy: 3 dokumentalne � �Dzieñ Jarocina�, �Przystanek
Woodstock�, �Historia polskiego rocka� i fabularny � �Niania�(gra
Dorotê).         Jerzy Papiewski

Katarzyna Nosowska w Kutnie

NIE TYLKO WOKALISTKA
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Znów wykluwaj¹ siê pisklêta,
pod miedz¹ zaj¹czki têskni¹ za mamami,
czyli blisko wielkanocne �wiêta,
których pisklêta i zaj¹czki s¹ symbolami.

Wielkanoc przypomina ukrzy¿owanie,
ale jest �wiêtem Zmartwychwstania.
Koñczy przyrody zimowe umieranie,
zwiastuje wiosenne odradzanie.

To �wiêto tradycj¹ wype³nione bogat¹,
baranki, zaj¹ce, kurczaczki, pisanki,
Dyngus szczególnie kochaj¹ ma³olaty,
a pó�niej topienie Marzanny i wianki.

Kolejny zwyczaj od lat siê nie zmienia,
zastrze¿eñ do niego nigdy nie by³o.
W �wiêta sk³adamy sobie ¿yczenia,
oby lepiej nam siê ¿y³o!

Niechaj nam sprzyja zdrowie i pogoda,
by wszelkie trudno�ci pokonaæ siê da³y.
W rodzinach i narodzie zapanowa³a zgoda,
a dzia³ania rz¹dz¹cych Polce sprzyja³y.

Kazimierz Ci¹¿ela

WIELKANOCNE ŻYCZENIA

W pi¹tek, 7 kwietnia 2017 roku, w Dworku Modrzewiowym zor-
ganizowano spotkanie s³uchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
pod has³em �Niech no tylko zakwitn¹ jab³onie�. Odby³o siê ono
z my�l¹ pokazania zdolno�ci twórczych cz³onków UTW. Swój
dorobek artystyczny pokaza³a Danuta Kustosik, mieszkanka Kutna,
która zebranym zaprezentowa³a ponad 35 wierszy o ró¿nej tema-
tyce oraz kilkana�cie namalowanych portretów rodzinnych oraz
pejza¿y. Przy kawie, herbacie i ciastku rozmawiano z autork¹ o jej
zainteresowaniach i przemy�leniach na dalsz¹ dzia³alno�æ arty-
styczn¹. Od strony technicznej spotkanie zorganizowa³ tzw. zespó³
merytoryczny pod przewodnictwem Marleny Kluk.         /A.B./

WIERSZE Z PORTRETAMI

Nastêpnie, przed Pomnikiem Katyñskim na cmentarzu parafialnym,
zebrani wys³uchali okoliczno�ciowego wyst¹pienia prezydenta miasta,
Zbigniewa Burzyñskiego. Mówi³ m.in.: �Przez dziesiêciolecia Katyñ sta-
nowi³ symbol k³amstwa. W³adze Zwi¹zku Radzieckiego oraz uzale¿nieni
od nich polscy komuni�ci przez lata próbowali zatuszowaæ prawdê o zbrodni
i jej rzeczywistych sprawcach. Starannie likwidowano wszelkie �lady,
niszczono dokumenty, usuwano �wiadków. Jednak¿e dziêki wysi³kowi wielu
ludzi, przede wszystkim rodzin pomordowanych, prawda o Katyniu prze-
trwa³a. Nasze wspólne przebywanie tu, w G³ogowcu na ziemi kutnow-
skiej, gdzie z³o¿one s¹ prochy zamordowanych oficerów, �wiadczy o tym,
¿e pamiêtamy i tê pamiêæ Synom Rzeczypospolitej jeste�my winni�.

ZBRODNI KATYŃSKIEJ
− NIE ZAPOMNIMY

Prezydent miasta Kutno, Kutnowska Rada Pamiêci Narodowej oraz
Podregion Kutno NSZZ �Solidarno�æ� byli organizatorami obchodów
77 rocznicy zbrodni katyñskiej, jakie odby³y siê w niedzielê 9 kwietnia
2017 roku w G³ogowcu. Rozpoczê³a je msza �wiêta w Sanktuarium Matki
Bo¿ej, któr¹ odprawi³ i homiliê wyg³osi³ ksi¹dz kanonik Piotr Kalisiak.
Jej oprawê muzyczn¹ przygotowa³a orkiestra dêta OSP w Kutnie.

50 gimnazjalistów  8 szkó³ z terenu powiatu kutnowskiego wziê³o
udzia³ w XIII edycji Powiatowego Konkursu Matematycznego dla
gimnazjalistów. Zorganizowa³o go II Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Jana Kasprowicza w Kutnie pod patronatem  Starosty Kut-
nowskiego.Po rozwi¹zaniu testu sk³adaj¹cego siê z 30 zadañ
zamkniêtych wy³oniono zwyciêzców: I miejsce zaj¹³ Marcin
Miko³ajczak z Gimnazjum  w Krzy¿anowie (przygotowanie -
Izabela Siuda), II � miejsce Jakub Grams  z Gimnazjum nr 2
(przygotowanie � £ucja Zagawa), III miejsce ex aequo Witold
Szerszeñ z Gimnazjum nr 3 (przygotowanie � Marzena Jab³oñska)
oraz Nina Jankowska z Gimnazjum w Strzelcach (przygotowa-
nie � Kamila Grabowska). Przyznano równie¿ trzy wyró¿nienia,
które otrzymali: Jan �lusarski z Gimnazjum nr 2 (przygotowanie
�  £ucja Zagawa), Jakub Smela z Gimnazjum nr 3 (przygotowanie
� Witold Borkowski), Maciej Byczkowski z Gimnazjum w Witonii
(przygotowanie � Izabella Kaczorowska). Pobyt w liceum uatrak-
cyjni³ pokaz wizualizacji twierdzeñ matematycznych zaprezento-
wany przez profesora Marcina Michalskiego. Wyj¹tkow¹ atrakcjê
stanowi³ tak¿e, przygotowany przez profesora S³awomira Klarzaka
pokaz do�wiadczeñ fizycznych. Nagrody zwyciêzcom, a dyplomy
wszystkim uczestnikom wrêczy³ cz³onek Zarz¹du Powiatu Kut-
nowskiego Artur Gierula. Coroczny konkurs zosta³ przygotowany
przez nauczycieli matematyki S³awomira Tomassego i Marcina
Michalskiego. Wszystkim uczestnikom konkursu dziêkujemy za
liczny udzia³ i serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników.

KONKURS MATEMATYCZNY

W Centrum Teatru, Muzyki i Tañca odby³o siê wrêczenie nagród
w XIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Artura Fryza.
Wrêczy³a je kapitu³a wraz z wiceprezydentem Zbigniewem
Wdowiakiem oraz dyrektorem KDK, Rados³awem Rojewskim.
Spo�ród, a¿ 72 tomów poezji �Z³oty �rodek Poezji w Kutnie�
wygra³a Zyta Bêtkowska za tom �Dwa chutony� (nagroda 5 tys.
z³otych), przed Grzegorzem Hetmanem  za tom �Putzlaga i inne
wiersze� (3 tysi¹ce z³otych). Trzeci¹ nagrodê, w wysoko�ci 1300 z³
przyznano ex aequo: Ewie Jarockiej za �nie ma dobrych ludzi�,
Damianowi Kowalskiemu za �Najmniejsze przeboje z Tristan da
Cunha� oraz Adamowi Leszkiewiczowi za tom �Fantomowa
G³owa�. W XI Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Jednego
Wiersza im. P.B. Greca trzeci¹ nagrodê i 1500 z³otych otrzyma³
Pawe³ �mia³ek.

LAUREACI „ZŁOTEGO ŚRODKA POEZJI”

Delegacje samorz¹dowców miasta i powiatu, gminy Kutno, s³u¿b mun-
durowych, harcerzy, m³odzie¿y szkolnej, zwi¹zkowców i Wojska Polskiego
z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów. Podobnie uczynili to pos³owie na Sejm RP
� Tadeusz Wo�niak i Tomasz Rzymkowski, oraz  radny Sejmiku Woje-
wódzkiego Robert Bary³a. Wartê honorow¹  podczas uroczysto�ci pe³nili
kutnowscy harcerze.           /A.B./




