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Bardzo gorąco zrobiło się 
w Kutnie podczas zeszłoty-
godniowego protestu prze-
ciwko zaostrzeniu prawa 
aborcyjnego. Manifestanci 
starli się z posłem Tade-
uszem Woźniakiem i tylko 
dzięki interwencji poli-
cji nie doszło do eskalacji 
konfliktu.

W całym kraju, także w Kutnie 
doszło do reaktywacji protestów 

tzw. „Strajku Kobiet”. Protesty 
nie cieszą się już tak dużym za-
interesowaniem, jak jesienią 
ubiegłego roku, ale wciąż na uli-
ce wychodzą mniejsze lub więk-
sze grupki demonstrantów.

Tak było też między innymi 
w ubiegły wtorek. Kilkanaście 
osób zebrało się na Placu Pił-
sudskiego, a następnie udało 
się pod biuro posła Tadeusza 
Woźniaka przy Pl. Wolności.

Podczas, gdy manifestan-

ci zebrali się przy budynku, 
opuszczał go poseł Woźniak. Ze 
strony demonstrantów doszło 
do słownej agresji. – Wypad 
zdrajco – zaczął krzyczeć do 
parlamentarzysty Sebastian 
Walczak, organizator kutnow-
skich protestów. Z każdą chwilą 
sytuacja stawała się coraz bar-
dziej napięta, jednak policjanci 
obecni na miejscu ostatecznie 
zapobiegli eskalacji konfliktu.

Polityk Zjednoczonej Prawi-
cy w rozmowie z Panoramą 

odniósł się do incydentu, jakie 
miał miejsce pod jego biurem.

– Są to ludzie rozjuszeni, któ-
rzy przyglądają się temu, co się 
dzieje w Warszawie czy innych 
dużych miastach. Słyszą, ja-
kie tam są wykrzykiwane hasła 
i przyjmują jakieś wzorce, a te 
najgorsze jest przyjąć najła-
twiej, bo są najprostsze. Tutaj 
wystarczy krzyczeć wyzwiska, 
wulgaryzmy i „hej, hej, hej, 
aborcja jest okej” i tak dalej. 
W Kutnie w protestach udział 

bierze niewielka grupka mło-
dych ludzi i pan Walczak, pełen 
agresji i wulgarności. Życzył mi 
śmierci i tego, żeby mnie CO-
VID-19 dopadł. Niby bronią 
ludzi, a drugim życzą śmier-
ci.  Jestem w stanie dyskutować 
z ludźmi, którzy mają odmienne 
poglądy. Natomiast z rozjuszo-
ną grupką, co ja mogę? Każ-
dy rozsądny argument będzie 
zbity wulgaryzmami. Mogę im 
tylko współczuć – mówił poseł 
Tadeusz Woźniak. •

Do incydentu doszło 
pod biurem posła 

Tadeusza Woźniaka.
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„Strajk Kobiet” starł się z posłem Woźniakiem„Strajk Kobiet” starł się z posłem Woźniakiem
 Padły mocne słowa, interweniowała policja 

W ramach określonego 
reżimu sanitarnego rząd 
podjął decyzję o luzowa-
niu obowiązujących obo-
strzeń przeciwko pandemii 
koronawirusa.  Nowe zasa-
dy będą obowiązywały na 
razie przez dwa tygodnie. 
Co zmieni się od 12 lutego?

– Wprowadzamy nowe, ła-
godniejsze zasady bezpie-
czeństwa. Wsłuchujemy się 
w głosy przedsiębiorców, ale też 

jesteśmy w stałym kontakcie 
z medykami. Ponieważ liczba 
zajętych łóżek i respiratorów 
jest teraz na stabilnym pozio-
mie, chcemy wracać do normal-
ności. Robimy to z dużą ostroż-
nością. Wirus wciąż jest groźny 
– każdego dnia do szpitali tra-
fiają kolejne osoby z Covid-19. 
Chcemy uniknąć nowej fali 
zachorowań. Nadmierne polu-
zowanie zasad mogłoby dopro-
wadzić do ponownego, dużego 
wzrostu liczby pacjentów. Dla 

niektórych Covid-19 jest choro-
bą śmiertelną. Dlatego otwie-
ramy niektóre placówki, ale 
w ścisłym reżimie sanitarnym 
– argumentują przedstawiciele 
polskiego rządu.

Rząd luzuje obostrzenia, ale 
na razie wprowadza łagodniej-
sze rozwiązania warunkowo – 
na dwa tygodnie. Od 12 lutego 
do 26 lutego obowiązują nowe 
obostrzenia:

• Hotele  – dostępne dla 
wszystkich przy zachowaniu 
reżimu sanitarnego (50% do-
stępnych pokoi, posiłki serwo-
wane tylko do pokoi, na życze-
nie gości. Restauracje hotelowe 
– zamknięte).

• Kina, teatry, opery i fil-
harmonie ponownie otwarte 
– podczas wydarzeń kultural-
nych zajętych może być maksy-
malnie 50% miejsc siedzących. 
Obowiązują maseczki. Zakaz 
konsumpcji.

• Otwarte baseny. UWAGA! 
Aquaparki nadal będą nieczynne.

• Stoki otwarte.

• Otwarte boiska zewnętrzne, 
korty itp. – wznowiony amator-
ski sport na świeżym powietrzu.

• Siłownie dalej zamknięte.
• Restauracje – tak jak do tej 

pory – będą mogły wydawać 
posiłki na wynos i w dowozie.

Wcześniej, bo od 1 lutego 
ponownie otworzono sklepy 
w centrach i galeriach handlo-
wych. Tego typu miejsca dzia-
łają jednak w ścisłym 
reżimie sanitarnym. 
Od 1 lutego w ścisłym 
reżimie sanitarnym 
działają także muzea 
i galerie sztuki. W pla-
cówkach handlowych, 
na targu lub poczcie, 
obowiązuje limit klien-
tów:

• 1 os/10 m2 – w skle-
pach do 100 m2

• 1 os/15 m2  – w skle-
pach powyżej 100 m2

• Restauracje i 
punkty gastrono-
miczne w centrach 
i galeriach handlowych 

pozostają zamknięte. Możliwy 
jest jedynie dowóz oraz poda-
wanie żywności na wynos.

Ważne! Od 1 lutego nie obo-
wiązują już godziny dla se-
niora.

– Od 12 lutego uruchamia-
my ten zestaw luzujący, ale 
w sposób warunkowy – ryzyko 
transmisji jest duże, więc w ko-
lejnych tygodniach od nas bę-
dzie zależało to, co będzie dalej 
się działo – mówił na ostatniej 
konferencji prasowej minister 
zdrowia Adam Niedzielski. 
– Jeśli sytuacja będzie rozwi-
jała się lepiej, to możliwe, że 
będą możliwe kolejne luzowa-
nia, ale od nas to wszystko za-
leży czy będziemy przestrzegać 
reżimu sanitarnego – dystans, 
dezynfekcja, maseczka. •

Otwarte galerie, hotele i kinaOtwarte galerie, hotele i kina
Rząd luzuje obostrzeniaRząd luzuje obostrzenia

Od początku lutego otwarte zostały 
galerie handlowe. Nadal obowiązuje 

jednak reżim sanitarny.

Pod koniec lutego rząd ma podjąć 
decyzje odnośnie ewentualnego 
kolejnego luzowania obostrzeń.

FOT. KPRM

FOT. PANORAMA KUTNA
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Jeśli już teraz wiesz, że stać Cię na 
więcej, że zwyczajna nauka nie roz-
winie Twojego potencjału, może 
warto pomyśleć o szkole 
ponadpodstawowej i 
klasie o profilu „Cyber-
bezpieczeństwo i no-
woczesne technolo-
gie informatyczne”?

Cyber.Mil z klasą - 
inwestycja w swoją 
przyszłość. Zapewne 
jesteś uważnym obser-
watorem i widzisz, że 
rozwój i technika pędzą 
w zastraszającym tempie. 
Współczesny świat kładzie 
olbrzymi nacisk na kreatywność 
i niecodzienność. Ale żeby zaistnieć za 
kilka lat jako dobry specjalista, działa-
nie musisz podjąć już dziś.

Jednym z takich rozwiązań, który 
może otworzyć przed Tobą okno na 
świat, jest nauka w szkole średniej, w 
klasie objętej „Programem CYBER.MIL 
z klasą”.  W trakcie nauki oprócz infor-
matyki na bardzo wysokim poziomie, 

będziesz uczył się również takich cieka-
wych przedmiotów jak kryptografia, al-
gorytmika, cyberbezpieczeństwo, zarzą-

dzanie bezpieczeństwem danych 
i informacji. 

Sam dobrze wiesz, jak 
ważne są nowoczesne 

technologie i bezpie-
czeństwo. Edukacja 
z tych przedmiotów 
pozwoli Ci już dzisiaj 
nauczyć się obsługi-
wać przyszłe realia. 
Zdobędziesz wiedzę 

i kompetencję z obszaru 
współczesnych zagrożeń 

cyfrowych, zarządzania 
ryzykiem w zakresie cyber-

bezpieczeństwa, bezpieczeństwa 
systemów informacyjnych oraz krypto-
graficznych aspektów ochrony danych.

Nie tylko w szkole
„Program CYBER_MIL z klasą” 

to przede wszystkim innowacja. Dlatego 
jako uczeń będziesz uczestniczyć przede 
wszystkim w praktycznych zajęciach 
z wykorzystaniem nowoczesnych syste-

mów operacyjnych i pakietów obliczeń 
symbolicznych. Skorzystasz z możliwo-
ści obserwacji pracy w profesjonalnych 
jednostkach Ministerstwa Obrony Na-
rodowej, różnych instytutów naukowych 
oraz firm z branży cyberbezpieczeństwa.

I co później?
Nauka w CYBER_MIL z klasą to bilet 

wstępu na praktycznie każdą prestiżo-
wą uczelnię. Jeśli wybierzesz uczelnię 
wojskową lub cywilną będzie Ci dużo ła-
twiej przyswoić zagadnienia z programu 
studiów, bo będziesz już miał solidne 
fundamenty. To jakie studia wybierzesz 
jest jednak tylko i wyłącznie Twoją decy-
zją. Tylko szesnaście szkół realizujących  
programem CYBER_MIL z klasą są ob-
jęte bezpośrednim wsparciem Wojska 
Polskiego. Oprócz wsparcia finansowe-
go do ich dyspozycji pozostają  fachowe 
i profesjonalne jednostki patronackie, 
które służą dodatkową pomocą. Koor-
dynatorem realizacji projektu w wy-
branych 16 szkołach w całej Polsce jest 
Biuro Programu Zostań Żołnierzem 
Rzeczpospolitej wspierane działania-
mi przez takie wyjątkowe instytucje  
jak Wojskowa Akademia Techniczna 

w Warszawie i Narodowe Centrum Bez-
pieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Brzmi zachęcająco?
Żeby stać się uczniem takiej klasy mu-

sisz już dziś wykazać się przede wszyst-
kim   zdecydowaniem. Programem ob-
jętych jest tylko 16 szkół w całym kraju, 
po jednej w województwie. 

Od września bądź jednym z nielicznych, 
ponieważ maksymalnie 15 uczniów 
w danej klasie będzie miało możli-
wość uczenia się tak elitarnym gronie. 
Twoja przyszłość jest już tylko w Twoich 
rękach.

Lista szkół zakwalifikowanych do pro-
gramu oraz szczegółowe informacje 
o projekcie znajdziesz tutaj:
www.wojsko-polskie.pl/cyber-mil-z-klasa

Sprawdź, która z nich jest najbliżej Cie-
bie. O zasadach rekrutacji, formalno-
ściach, jakie musisz spełnić, aby zostać 
uczniem CYBER.MILz klasą, dowiesz 
się z komunikatów na stronie interne-
towej wybranej przez siebie szkoły  lub 
telefonicznie. •

Myślisz o wyborze szkoły średniej? Rozważ klasy o profilu cyberbezpieczeństwo!
MATERIAŁ PROMOCYJNY

Coraz bliżej zakończenia 
największej inwestycji w 
naszym mieście, czyli re-
witalizacji Placu Wolności 
i Rynku Zduńskiego. Ofi-
cjalnie rozpoczęła się już 
procedura odbioru tech-
nicznego.
Jak informuje Kamil Klima-
szewski z biura prasowego 
UM Kutno, na Placu Wolności 
trwają ostatnie kosmetyczne 
poprawki, które zostały ujaw-

nione w wyniku kontroli.
– W ostatnim czasie testowa-
ne były też instalacje związa-
ne z funkcjonowaniem wind, 
z których korzystać będą 
mieszkańcy. Instalowany 
był też system poboru opłat 
za korzystanie z parkingu – 
mówi K. Klimaszewski.
Zakończyły się już prace zwią-
zane z nasadzaniem zieleni. 
Na terenie Placu Wolności 
i Rynku Zduńskiego pojawiło 
się około 100 drzew. Dodat-

kowo w pobliżu budynku Cen-
trum Teatru Muzyki i Tańca, 
a także wzdłuż schodów łą-
czących Rynek z Placem Wol-
ności wykonano nasadzenia 
ozdobnych krzewów.
– We wtorek oficjalnie rozpo-
częła się procedura odbioru 
technicznego obiektu. Może 
ona potrwać nawet kilka ty-
godni. Urząd Miasta ma czas 
na całkowite zakończenie tej 
inwestycji do końca marca – 
dodaje Kamil Klimaszewski. •

Ruszyły odbiory techniczneRuszyły odbiory techniczne

na Placu Wolnościna Placu Wolności

 Plac Wolności w ostatnich 
dniach został przykryty 

białym puchem.

Blisko 1,5 promila alko-
holu w swoim organizmie 
miał 80-letni kierowca, 
który spowodował kolizję 
z policyjnym radiowozem. 
Mężczyzna uciekł z miej-
sca zdarzenia. Został za-
trzymany po krótkim po-
ścigu. Grozi mu teraz kara 
do 2 lat więzienia.

Do zdarzenie  doszło 8 lu-
tego około godziny 11:00 na 
drodze krajowej nr 92. Po-
licjant kierujący radiowo-
zem oznakowanym zauważył 
w pewnym momencie jadą-
cego z naprzeciwka kierowcę 
renault megane, który zje-
chał na jego pas, jadąc pro-
sto w radiowóz. Tylko dzięki 
czujności kierowcy radiowo-
zu, który w ostatnim momen-
cie zjechał na bok, nie doszło 
do czołowego zderzenia obu 
pojazdów.

Podczas omijania radiowo-
zu kierowca renault uderzył 
w jego lewy bok, a następnie 
uciekł. Policjant natychmiast 
zawrócił za nim. Używając 
sygnałów świetlnych i dźwię-
kowych zatrzymał pojazd do 
kontroli. Mężczyzna był nie-
trzeźwy. Badanie wykazało 
w jego organizmie prawie 1,5 
promila alkoholu. 80-letni 
mieszkaniec Kutna będzie 
teraz odpowiadał za swoje 
nieodpowiedzialne zacho-
wanie przed sądem. Grozi mu 
kara do 2 lat więzienia. Straci 
także prawo jazdy. •

Pijany 80-latek
wjechał w radiowóz
i uciekał przed policją

FOT. PANORAMA KUTNA
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W Leszczynku śmiertelnie potrącony 
został 17-letni chłopak z Kutna.

W Łaniętach na drzewie roztrzaskało 
się auto, a kierowca został zabrany do 

szpitala śmigłowcem LPR.

Zobacz więcej zdjęć na 
www.PanoramaKutna.pl

.
Tragiczny weekend na drogach. Nie  zyje 17-latek

REKLAMA

FOT. PANORAMA KUTNA
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Gmina Kutno informuje, że 
z dniem 1 marca 2021 roku 
rozpoczyna działalność 
nowy – pierwszy w gminie 
Kutno Klub Dziecięcy „Le-
śna Gromada" w Gołębiew-
ku Nowym 54.

Zapraszamy rodziców dzieci 
w wieku od 1 do 3 lat do skorzy-
stania z naszej oferty, w której 
zapewniamy:
– stałą miesięczną – opłatę za 
pobyt dziecka w Klubie – tylko 
118, 87 zł;

– wysokiej jakości wyposażenie;
– opiekę i pielęgnację dzieci 
od pierwszego do trzeciego 
roku życia, od godziny 6:00 do 
godziny 16:00;
– realizację nowoczesnych pro-
gramów dydaktyczno – wycho-
wawczych;
– indywidualizację potrzeb 
dziecka;
– aktywną współpracę z rodzi-
cami lub prawnymi opieku-
nami w realizacji działalności 
opiekuńczej, wychowawczej 
i edukacyjnej;
– parking przed Klubem.
Rodzice, którzy skorzystają 
z oferty zyskują:
– możliwość powrotu do ak-
tywności zawodowej po urlopie 
rodzicielskim
– większe szanse na rynku pracy,

Utworzenie klubu dziecięcego 
oraz jego bieżące funkcjono-
wanie współfinansowane jest 
z budżetu państwa ze środków 

Funduszu Pracy w ramach Re-
sortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 "MALUCH +" 
2020 oraz ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Łódzkiego na lata 

2014–2020.
 Zapisy  prowadzone są 

w Urzędzie Gminy Kutno w go-
dzinach 7:30–15:30 pod nr tel. 
24 355 70 26 lub mailowo pod 
adresem cuw@gminakutno.pl  

Rekrutacja trwa do 15 lutego 
2021 roku. •

Rekrutacja do Klubu Dziecięcego „Leśna Gromada” w Gołębiewku NowymRekrutacja do Klubu Dziecięcego „Leśna Gromada” w Gołębiewku Nowym

... a tak na zewnątrz. 
To pierwsza tego typu 

placówka w gminie Kutno.
FOT. MAREK GOŁĘBIEWSKI / KUTNO.TV

OGŁOSZENIE

Tak klub dziecięcy prezentuje 
się wewnątrz...

FOT. MAREK GOŁĘBIEWSKI / KUTNO.TV
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Wsparcie DPS–ów 
w walce z COVID–19

Powiat Kutnowski udzielił 
wsparcia dla Domów Po-
mocy Społecznej w wal-
ce z epidemią COVID–19, 
a wszystko to w ramach pro-
jektu pn. „Łódzkie pomaga” 
współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój 2014–2020, 
Działanie 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w 
środowisku lokalnym. Projekt 
został zrealizowany przez 5 do-
mów pomocy społecznej z tere-
nu powiatu kutnowskiego.

–Wsparcie zostało przezna-
czone na wypłatę dodatków do 
wynagrodzeń personelowi DPS,  
zapewnienie możliwości noc-
legu dla personelu, poza miej-
scem zamieszkania oraz utwo-
rzenie tymczasowych miejsc 
na kwarantannę dla miesz-
kańców i pracowników DPS – 
mówi wicestarosta kutnowski 
Marek Jędrzejczak.

Przyznane środki finansowe 
to 1.245.612,50 zł w tym:

– ze środków Unii Europej-
skiej 1.049.802,22 zł,

– ze środków budżetu pań-
stwa 195.810,28 zł.

,,Zdalna szkoła” i „Aktyw-
na tablica” to dwa projekty 
wspierające szkoły z terenu 
powiatu. W ramach „Zdalnej 
szkoły” i otrzymanego gran-
tu zakupiono 20 laptopów, 41 
tabletów i 61 ruterów przeno-
śnych dla uczniów, którzy nie 
posiadają sprzętu umożliwia-
jącego im realizację zdalnych 
lekcji.  

– Beneficjentami ostatecz-
nymi projektu są uczniowie 
i nauczyciele z terenu powia-
tu kutnowskiego, nie mający 
warunków technicznych do 
uczestnictwa w kształceniu 
zdalnym – dodaje wicestarosta 
Marek Jędrzejczak

Projekt dofinansowany w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa 2014 – 2020 

współfinansowanego ze Środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Umo-
wa o powierzenie grantu zo-
stała zawarta w dniu 12 maja 
2020 roku. 

Całość zadania wyniosła 
99.999,98 zł (w tym: do-
finansowanie 99.999,98 zł, 
wkład własny 0,00 zł).

„Aktywna tablica” to pro-
jekt zrealizowany w ramach 
rządowego programu rozwi-
jania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i na-
uczycieli w zakresie technologii 
informacyjno–komunikacyj-
nych. Zakupiono pomoce dy-
daktyczne tj. 52 laptopy wraz 
ze sprzętem umożliwiającym 
przetwarzanie wizerunku i gło-
su udostępnianego przez ucznia  
i nauczyciela w czasie rzeczy-
wistym za pośrednictwem 
transmisji audiowizualnej,  
6 głośników oraz 8 interaktyw-
nych monitorów dotykowych. 
Całkowity koszt realizacji za-
dania to 223.794,95 zł, z cze-
go wartość wsparcia finanso-
wego wyniosła 179.035,96 zł.

Inwestycje
„Przebudowa drogi po-

wiatowej nr 2142E relacji 
Kutno – Łanięta – Kąty na 
odcinku w obrębie geode-
zyjnym Gołębiew, powiat 
kutnowski” jest to droga po-
wiatowa 2142E, której całko-
wity koszt inwestycji wyniósł 
5 932 032,25 zł, w tym środki 

zewnętrzne jakie pozyskano 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych to 2 899 362,00 zł

Zakończono również budo-
wę drogi powiatowej nr 2164E 
Kutno–Antoniew–Witonia na 
długości 1,5 km. Droga powsta-
ła przy wsparciu z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Kwota 
dofinansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Celo-
wego wyniosła 549 411 zł. 

Zakres robót obejmował 
przebudowę nawierzchni as-
faltowej poprzez wykonanie 
poszerzenia nawierzchni as-
faltowej o konstrukcji jezdni – 
KR3, powierzchniowe odwod-
nienie drogi z wykorzystaniem 
istniejących rowów, wykona-
nie umocnionych poboczy, 
usunięcie ewentualnych kolizji 
z istniejącym uzbrojeniem te-
renu, przebudowa istniejących 
zjazdów, budowa przepustów, 
remont przepustów, oczysz-
czenie rowów, geodezyjna in-
wentaryzacja powykonawcza 
– mówi Starosta Kutnowski 
Daniel Kowalik.

Inwestycję wykonywało 
Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów „ERBEDIM” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrko-
wie Trybunalskim. 

Całkowita wartość inwesty-
cji to niemal 1 mln 98 tys. zł. 
przy udziale środków z Fun-
duszu Dróg Samorządowych w 
ramach zadania powiatowego 
w wysokości 50 % kosztów 
kwalifikowalnych. Pozostała 

kwota sfinansowana wspólnie 
z Gminą Kutno.

Wydział Drogownic-
twa w 2020 roku wyko-
nał również poniższe prace 
ze środków własnych:

– remonty cząstkowe na-
wierzchni bitumicznych 
przy zastosowaniu masy bi-
tumicznej na gorąco za kwotę 
952.447,99 zł  (15.120 m2) 
na remontowanych odcinkach 
drogi:

Szewce Owsiane – gr. gm. Be-
dlno; Krzyżanów – Żakowice, 
DK Nr 92 – Kotliska, Koma-
dzyn – Wierzbie, Mnich – Raj 
– Skórzew – Marianka, Sta-
nisławów– Mnich, Łanięta – 
Niedrzew, Niedrzew – Strzelce 
– Kozia Góra – Długołęka Przy-
zórz , Niedrzew – Głogowiec, 
Strzelce – Muchnice, Nowe, 
Wola Nowska – Zalesie – Jan-
kowice – Głogowa, Dąbrowice 
– Mariopol, Dąbrowice–Augu-
stopol, Dąbrowice– Liliopol– 
gr. woj. kuj.–pom.– Golskie, 
Dąbrowice – Baby, gr. miasta 
Kutno – Głogowiec, Gołębie-
wek Stary – Ryków;  Rdutów 
– Imielno – Kołomia, Wożnia-
ków – Stanisławów – Wysoka 
Wielka, Woźniaków, Wroczyny 
do gr gm. Kutno, Nowa Wieś 
– Strzegocin – gr. gm. Kutno, 
Strzegocin – Obidówek – Kte-
ry, Ostrowy– Nowe Ostrowy, 
Ostrowy, Kutno ul. Zielona 
– Sieciechów, Żychlin – Kacz-
kowizna, Oporów– Drzewosz-
ki–Dobrzelin, Dobrzelin ul. 
Jabłonkowa, Żychlin– Tret-
ki– Grzybów, Żychlin – Grzy-
bów, Zarębów – Balików, 
Śleszyn – Wydmuch, Śleszyn 
– Dobrzelin, Oporów – Swi-
echów – Jastrzębia, Wojszy-
ce – Szewce Owsiane, Bedlno 
– Szewce Nadolne – Łęki Ko-
ścielne, Grabów – Zleszyn – 
Orłów Kolonia, Orłów Kolonia 
– Gosławice – Wola Kałkowa, 
Żeronice – Garbów, DK Nr 92 
– Ernestynów, Plecka Dąbro-
wa – Wilkęsy, Wilkęsy – An-
toniew, Emilianów – Dębowa 
Góra

Zakończono budowę POW w 
Kutnie, ul. Oporowska 27, 
gdzie całkowity koszt inwesty-

cji wyniósł 1 701 750,87 zł, 
w tym środki zewnętrzne ja-
kie pozyskano z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na 
lata 2014–2020 Oś prioryte-
towa VII Infrastruktura dla 
usług społecznych Działanie 
VII.3. Infrastruktura opieki 
społecznej w wysokości 618 
699,80 zł. Zgodnie z de-
cyzją Wojewody Łódzkiego 
z dnia 27 stycznia 2021 roku nr 
ZRPS–I.9423.1.2021 Powiat 
Kutnowski uzyskał zezwole-
nie na prowadzenie placówki 
opiekuńczo–wychowawczej 
„Różany Zakątek” na czas nie-
określony.

Podsumowanie Wydziału 
Komunikacji i Transportu
Jak mówi Tomasz Wal-

czewski, członek Zarządu Po-
wiatu w roku 2020:

wydano 19394 decyzji o reje-
stracji pojazdów ( rejestracja 
czasowa i stała), 1130 decyzji  
demontaż pojazdu( kasacja), 
234 komplety tablic tym-
czasowych. Zarejestrowano 
15 szt. pojazdów elektrycznych 
(w tym autobusy dla MZK), 31 
pojazdów na tablicach indy-
widualnych. Wydano 260 szt. 
profesjonalnych dowodów. 
Zarejestrowano 10 szt. zabyt-
kowych aut. 1824 wydanych 
dokumentów stwierdzających 
uprawnienia do kierowania 
pojazdami  i 7 międzynarodo-
wych praw jazdy. 193. wydane 
wtórniki praw jazdy.

Wydane decyzje administra-
cyjne dotyczące uprawnień do 
kierowania pojazdami:

– cofnięcie – 138
– zatrzymanie – 363
– przywrócenie – 66
– skierowania na kurs reedu-

kacyjny  – 111
– wymieniono 26 praw jazdy 

wydanych poza terytorium RP
– skierowano na badania 

psychologiczne w zakresie psy-
chologii transportu 124 osoby, 
a 127 na badania lekarskie. •

 Podsumowanie inwestycji i działań 

Co w 2020 roku działo się w powiecie kutnowskim?Co w 2020 roku działo się w powiecie kutnowskim?

W 2020 roku w powiecie 
kutnowskim nie brakowało 

drogowych inwestycji.

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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Podsumowanie inwestycji TBS Kutno. Wybickiego zmienia obliczePodsumowanie inwestycji TBS Kutno. Wybickiego zmienia oblicze
Ulica Wybickiego całkowicie 
zmienia swoje oblicze. W ostat-
nich latach wyremontowano 
wiele budynków, których za-
rządcą jest między innymi To-
warzystwo Budownictwa Spo-
łecznego sp. Z o.o. w Kutnie. 
Teraz trwa z kolei gruntowna 
modernizacja chodników i jezd-
ni.

– Budynki przy ulicy Wybic-
kiego długo czekały na swoją 
modernizację pomimo tego, że 
wszyscy włodarze odrodzonego 
w 1990 samorządu miejskiego 
gromko to deklarowali. Udało się 
dopiero obecnemu prezydentowi 
Zbigniewowi Burzyńskiemu – 
komentuje Jacek Urbaniak, pre-
zes Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego sp. z o.o w Kutnie.

W latach 2013 – 2018  Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego 
sp. zoo w Kutnie jako zarządca 
wspólnot mieszkaniowych wy-
konało termomodernizację bu-
dynków Wybickiego 17, 15, 13, 7 
i 9 wraz z wykonaniem węzłów 
centralnego ogrzewania, insta-
lacji centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody w każdym budynku 
i wymianą pokrycia dachu na 
blachodachówkę. Dodatkowo 
wolne powierzchnie na strychu 
w budynkach  został zaadopto-
wane na lokale mieszkalne.

W 2015 roku do modernizacji 
budynków miejskich przystą-
pił także Zarząd Nieruchomości 
Miejskich. W ciągu pięciu lat 

udało się zmienić oblicze budyn-
ków Wybickiego 11, 24, 22, 20, 
16, 14. Teraz do termomoderni-
zacji pozostał jedynie ostatni bu-
dynek Wybickiego 12.

Z kolei w ostatnich miesiącach 
rozpoczęła się za to gruntowana 
modernizacja całej ulicy Wybic-
kiego.

Jak informuje biuro prasowe 
Urzędu Miasta Kutno, przed-
miotem zadania jest wykonanie 
nowej nawierzchni jezdni, zatok 
parkingowych, wymiana krawęż-
nika i przejść dla pieszych. Jezd-
nia zostanie sfrezowana i poło-
żona na niej nowa nawierzchnia 
bitumiczna. Zatoki postojowe 
zostaną wykonane z kostki be-
tonowej w miejscu istniejącego 
chodnika i terenów zielonych. 
Ulica Ewy będzie utwardzona 
płytami ażurowymi i kostką be-
tonową.

– W miejscu istniejących chod-
ników projektuje się zatoki po-
stojowe. Nowy chodnik będzie 
przebiegał bezpośrednio przy 
zatokach postojowych. Przed 
budynkami wielorodzinnymi od 
strony ulicy projektowana jest 
opaska z kostki betonowej oraz 
tereny zielone. Przewidziano 
również poprawę bezpieczeń-
stwa ruchu poprzez zamonto-
wanie progu zwalniającego i wy-
konanie nowego oznakowania 
pionowego i poziomego – wyli-
cza biuro prasowe kutnowskiego 
magistratu. •
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Podsumowanie inwestycji TBS Kutno. Wybickiego zmienia obliczePodsumowanie inwestycji TBS Kutno. Wybickiego zmienia oblicze
W ostatnich latach budynki przy ulicy 

Wybickiego zmieniły swoje oblicze. Teraz trwa 
także przebudowa chodników i jezdni.

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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29. Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy 
w Kutnie za nami! Po raz 
kolejny mieszkańcy na-
szego miasta i okolic udo-
wodnili, że potrafią czy-
nić dobro i świetnie się 
przy tym bawić, nawet 
w tak trudnej sytuacji jaką 
jest pandemia.  

Ostateczna kwota jaką uda-
ło  się zebrać kutnowskiemu 
sztabowi zostanie podana po 
zakończeniu aukcji Allegro 15 
lutego. Według pierwszych in-
formacji po zakończeniu 29. fi-
nału, do puszek wolontariuszy 
trafiło 110 140,17 zł. Dodatko-
wo można było także wpłacać 
na eSkarbonkę – tutaj uzbie-
rano ponad 7,7 tysiąca złotych.

 Ponadto wciąż trwają aukcje 
Allegro, których wartość w tym 
momencie oscyluje na około 10 
tys. zł. Jeżeli chcemy pobić ze-
szłoroczny rekord, to serdecz-
nie zachęcamy do licytacji – 

http://allegro.pl/uzytkownik/
wosp–sztabkutno. 

– Najgorętszy dzień tej 
zimy rozpalił i otworzył ser-
ca kutnian. W imieniu sztabu 
dziękujemy wszystkim wo-
lontariuszom, mieszkańcom, 
harcerzom, darczyńcom, part-
nerom i patronom, również 
tym anonimowym. Chcemy 
podkreślić, że wielu kutnow-
skich przedsiębiorców i restau-
ratorów wsparło nas podaro-
wując swoje wyroby i usługi 
z własnej woli, pomimo tego, 
że w tym roku nie mieliśmy 
serca ich o to prosić. Dzięki 
ich wsparciu nasi wolontariu-
sze oraz członkowie naszego 
sztabu mieli zapewnioną ciepłą 
herbatę, ciepły posiłek i prze-
kąski w trakcie finału. Jesteście 
najcudowniejsi! – komentują 
przedstawiciele kutnowskiego 
sztabu WOŚP.

W najwyższym reżimie sa-
nitarnym i przy zachowaniu 
wszelkich zasad bezpieczeń-
stwa w zgodzie z aktualnymi 

obostrzeniami w naszym mie-
ście przeprowadzono rów-
nież wiele imprez towarzy-
szących. Między innymi była 
to „III (nie) Nocna Rekreacja 
dla WOŚP – kutnowska szta-
feta serc” w parku nad Och-
nią, „Każdy idzie jak może” 
– spacer po mieście ze swoimi 
pupilami razem z Dogtrekking 
Kutno. W tym roku wolonta-
riusze i mieszkańcy WOŚP, 
jak wszyscy, też morsowali! 
Nie zabrakło również kutnow-
skich klasyków samochodo-
wych, którymi można było się 
przejechać i obejrzeć te cuda 
motoryzacji w centrum miasta. 
Tegoroczne światełko do nieba 
również było inne i wyjątkowe 
– członkowie kutnowskiego 
sztabu postanowili zrobić je dla 
mieszkańców, a nagranie z tego 
momentu zostało puszczone 
o 20:00 w transmisji na na-
szym fanpage’u.

W tym roku po raz pierwszy 
od wielu lat kutnowski sztab 
WOŚP nadawał na żywo – tym 
razem online. Od rana do wie-
czora, co dwie godziny,  nowo-
czesne studio zdawało relację 
z przebiegu finału i przeprowa-
dzało wywiady z wolontariu-
szami.

– Możemy z całą śmiałością 
powiedzieć, że lepsze studio 
miał tylko sztab główny w 
Warszawie! Co ważne, nasz 
finał rozpoczął się w grud-
niu, od kiedy prowadziliśmy 
transmisje wielu koncertów 
lokalnych zespołów rocko-
wych– Stopersów, Xedomu 
i Pogody, koncertu kolęd 
Xmass Vibes oraz filmików 
edukacyjno–informacyjnych 
m. in. akcja edukacja, zaWO-

ŚPowani i zrób sobie finał – 
komentują przedstawiciele 
sztabu.

Po raz pierwszy w centrum 
miasta stanęła również wielka 
puszka wraz z wielkim metalo-
wym serduszkiem. Pozwalała 
ona wrzucić datek na WOŚP 
w sposób bezpieczny i hi-
gieniczny, bez kontaktu 
z jakimkolwiek wolontariu-
szem. Bezpieczeństwo było 
najważniejsze. W tegorocz-
nym pakiecie wolontariu-
szy znajdowały się masecz-
ki do zasłaniania ust i nosa, 
a serduszka nie były przykleja-
ne na odzież darczyńców bez-
pośrednio przez wolontariuszy. 
Wszystkie stanowiska obsługi 
były za każdym razem dezynfe-
kowane, liczba osób przebywa-
jących na terenie sztabu była 

ograniczona do minimum.  
W trakcie Finału przeprowa-

dzona została również zbiórka 
krwi dzięki kutnowskiej filii 
Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
w Łodzi – punkt pobrań w kut-
nowskim szpitalu, gdzie udało 
się zebrać 13 litrów krwi od 29 
honorowych krwiodawców.  

Przypominamy, że celem te-
gorocznej zbiórki był zakup 
najnowocześniejszych urzą-
dzeń medycznych dla otola-
ryngologii. Przypominamy, że 
w Kutnie służy sprzęt medycz-
ny o wartości 936 619,02 zł.

Aby dowiedzieć się na co do-
kładnie przeznaczone są pie-
niądze z kwest zachęcamy do 
odwiedzenia strony:

www.nacoidamojepieniadze.
wosp.org.pl. •

Ignaś walczy z nieuleczal-
ną chorobą – dystrofią 
mięśniową Duchenne’a – 
i potrzebuje naszej pomocy.

W imieniu własnym oraz 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą” bardzo prosimy 
o wsparcie naszego dziecka 
w walce z ciężką 
i nieuleczal-
ną chorobą 
– dystrofią 
mięśniową 
Duchenne’a 
– chorobą, 
która naj-
pierw od-
biera spraw-
ność, a potem 
życie – proszą 
o pomoc rodzice 
chłopca.

Środki, o które proszą rodzi-
ce Ignasia, są niezbędne do 
prowadzenia leczenia oraz 
specjalistycznej rehabilitacji. 

Dzięki nim Ignaś będzie mógł 
zostać otoczony opieką, na 
którą zasługuje każde chore 
dziecko.

Ignasia można wspomóc:
Przekazując 1% podatku. 

Wystarczy w rozliczeniu rocz-
nym wpisać:

KRS: 0000037904, a w 
polu CEL SZCZEGÓŁOWY: 

38795 Ślepecki Ignacy
Wszelkie wpłaty 

można kierować na 
konto:

FUNDACJA DZIE-
CIOM „ZDĄŻYĆ Z PO-

MOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-

685 Warszawa
Alior Bank S.A. 42 2490 0005 

0000 4600 7549 3994
Tytułem: 38795 Ślepecki 

Ignacy – darowizna na po-
moc i ochronę zdrowia •

Ignaś walczy z nieuleczalną chorobą
i potrzebuje naszej pomocy!

W Kutnie zagrała orkiestra serc!W Kutnie zagrała orkiestra serc!

Kutnowski sztab WOŚP nadawał 
na żywo z nowoczesnego studia, 
które było zlokalizowane w KDK-u.

Kutnowscy wolontariusze do puszek 
zebrali ponad 110 tysięcy złotych!

 Za nami 29. Finał WOŚP 

W Kutnie trwają poszukiwania 
psa, który miał uciec z jednej 
z posesji przy ul. Raszewskiej.

– W dniu 6 stycznia 2021 roku 
prawdopodobnie wyskoczył przez 
ogrodzenie na ul. Raszewskiej. 

Proszę o kontakt osoby, które wi-
działy pieska. Ma dopiero rok, re-
aguje na imię Maks. Jest na pewno 
bardzo wystraszony – komentują 
właściciele czworonoga.

Jeśli widziałeś psiaka, zadzwoń: 
534 758 430 lub 790 518 348 •

Widziałeś tego psa?Widziałeś tego psa?

Izabella Filipowicz-Stępniak, 
szefowa kutnowskiego 
sztabu WOŚP ma powody 
do zadowolenia.

ZDJĘCIA: ADAM PIETRUSIAK, PIOTR TOMASZEWSKI, NATALIA KATARZYŃSKA - WOŚP KUTNO
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Za usiłowanie rozboju na 
45–latku odpowiedzą za-
trzymani dwaj mężczyźni w 
wieku 35 i 28 lat oraz 20–
letnia kobieta. Napastnicy 
zaatakowali pokrzywdzo-
nego na ulicy, zażądali pie-
niędzy, wykręcili mu ręce i 
przeszukali kieszenie. Grozi 
im teraz kara nawet do 12 
lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 5 lutego 
2021 roku w godzinach popo-
łudniowych na jednej z ulic 
w Kutnie. Pokrzywdzony został 
zaatakowany przez dwóch męż-
czyzn i kobietę, którzy podeszli 
do niego żądając wydania pie-
niędzy. Jeden z oprawców wy-
kręcił mu ręce, a drugi w tym 
czasie przeszukał kieszenie. 
Kobieta przyglądała się całej 
sytuacji również żądając wyda-

nia pieniędzy. Pokrzywdzony 
próbował się wyrwać, wówczas 
został uderzony przez jednego 
z napastników w twarz. Cała 
trójka odpuściła kiedy nie zna-
leźli przy mężczyźnie żadnych 
pieniędzy i uciekli.
Pokrzywdzony z uwagi na to, 
iż był w rejonie dworca kolejo-
wego powiadomił o zdarzeniu 
funkcjonariuszy SOK. Wska-
zał kierunek w którym oddalili 

się sprawcy. Funkcjonariusze 
na jednej z ulic ujęli dwóch 
mężczyzn i kobietę. W między-
czasie telefonicznie o zdarze-
niu powiadomiono dyżurnego 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Kutnie, który skierował na 
miejsce patrol. Sprawcy zostali 
przekazani policjantom.

– W chwili zatrzymania byli 
nietrzeźwi. Wszyscy wcześniej 
byli znani kutnowskim mun-

durowym. Teraz odpowie-
dzą za usiłowanie rozboju za 
co grozi do 12 lat pozbawie-
nia wolności – mówi podkom.  
Edyta Machnik, oficer praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Kutnie.

W poniedziałek 8 lutego 2021 
roku na wniosek prokuratora, 
sąd zdecydował że najbliższe 
trzy miesiące spędzą w areszcie.•
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Napadli mężczyznę, bo potrzebowali pieniędzyNapadli mężczyznę, bo potrzebowali pieniędzy
 Zatrzymani są znani kutnowskiej policji 

Rzymkowski został wiceministrem
Minister Edukacji i Na-
uki Przemysław Czar-
nek wręczył Tomaszo-
wi Rzymkowskiemu 
powołanie na Sekreta-
rza Stanu w MEiN oraz 
Pełnomocnika Rządu 
do spraw kształcenia 
ogólnego i nadzoru 
pedagogicznego.

Tomasz Rzymkow-
ski będzie odpowiadał 
w ministerstwie m.in za 
kwestie dotyczące nad-
zoru pedagogicznego, 
kształcenia ogólnego 
oraz współpracy z kura-
torami oświaty.

Tomasz Rzymkowski 
urodził się 1986 roku 
w Kutnie. W 2010 roku 

ukończył studia prawni-
cze na Wydziale Prawa, 
Prawa Kanonicznego 
i Administracji Katolic-
kiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II. 
W 2018 roku uzyskał 
stopień doktora nauk 
prawnych na podstawie 
rozprawy „Ustrój Rze-
czypospolitej Polskiej 
w świetle przepisów usta-
wy konstytucyjnej z dnia 
23 kwietnia 1935 roku na 
tle modeli ustrojowych 
innych państw”.

 Jest absolwentem stu-
diów podyplomowych: 
Europejskich Studiów 
Samorządowych na KUL 
i Rachunkowości Go-
spodarstw Rolniczych 
i Przedsiębiorstw w Szko-

le Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. 
Pracował jako urzędnik 
samorządowy w Lublinie. 
Kierował Akademickim 
Klubem Myśli Społecz-
no-Politycznej „Vade Me-
cum” i współpracował ze 
stowarzyszeniem KoLi-
ber. Jest autorem artyku-
łów o tematyce prawnej 
i historycznej.

Rzymkowski to poseł na 
Sejm VIII i IX kadencji. 
W obecnej kadencji pra-
cuje w Komisji Łączności 
z Polakami za Granicą, 
Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Regulami-
nowej, Spraw Poselskich 
i Immunitetowych. Jest 
żonaty i ma 3 synów. •

Miasto  pomaga  przedsiębiorcom
To kolejny krok w 
kierunku pomocy 
dla przedsiębiorców, 
tym razem z bran-
ży gastronomicznej, 
którzy dotkliwie od-
czuli pandemię koro-
nawirusa. Właściciele 
restauracji i pubów 
z Kutna będą mogli 
skorzystać z ulgi w 
opłatach za pozwo-
lenie na sprzedaż na-
pojów alkoholowych.

Przedstawiciele bran-
ży gastronomicznej 
to jedna z grup, która 
ucierpiała najbardziej 
podczas pandemii, po-
nieważ lokale gastrono-
miczne zamykane były 
dwukrotnie. Najpierw 
w połowie marca 2020 

roku, na blisko dwa 
miesiące. Klienci mo-
gli zjeść posiłki i napić 
się w lokalu dopiero w 
połowie maja, ale w ry-
gorze sanitarnym. Taka 
sytuacja potrwała do 
24 października, kiedy 
restauracje i puby znów 
zostały zamknięte dla 
klientów. Jak podkre-
ślają właściciele lokali, 
w tym momencie nie 
ma praktycznie mowy 
o żadnej sprzedaży al-
koholu. Mimo wszyst-
ko muszą oni płacić za 
koncesję zezwalającą na 
taką sprzedaż.

- Nie możemy pozo-
stawić tych przedsię-
biorców bez pomocy. 
Restauratorzy mieli czas 
na zapłacenie pierwszej 
raty koncesji, a co za 

tym idzie, uzyskanie po-
zwolenia na handel al-
koholem do 31 stycznia. 
Kto to zrobił, nie będzie 
musiał już płacić kolej-
nych dwóch rat, a kto 
wpłacił całość na rok z 
góry, otrzyma zwrot 2/3 
tych wydatków – mówi 
Zbigniew Wdowiak Za-
stępca Prezydent Kutna.

Szczegółowe rozwiąza-
nia dotyczące tej pomo-
cy zostaną określone w 
projekcie uchwały, który 
skierowany zostanie na 
najbliższą sesję Rady 
Miasta. Władze Kutna 
już wcześniej pomagały 
przedsiębiorcom w cięż-
kich czasach, chociażby 
poprzez znaczną obniż-
kę czynszów za użytko-
wanie lokali należących 
do Miasta. •

FOT. KPP KUTNO
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Kutnowski zawod-
nik mieszanych sztuk 
walki Krystian Rosa 
za niespełna miesiąc 
będzie walczył pod-
czas gali w Gdańsku. 
Teraz zwraca się jed-
nak do mieszkańców 
Kutna i swoich fanów 
o pomoc.

– Moja przygoda ze 
sportami walki rozpo-
częła się x lat temu. Od 
zawsze treningi był nie-
odłączną częścią mojego 
dnia, a sztuki walki sta-

wały się coraz istotniej-
szym elementem moje-
go życia. Z czasem pasja 
zaczęła przeradzać się 
w sposób życia, a star-
ty na kolejnych zawo-
dach amatorskich dające 
ogrom satysfakcji, zaczę-
ły budować  marzenia 
o tym, by kiedyś hob-
by mogło przerodzić się 
w sport na poziomie za-
wodowym – mówi Kry-
stian Rosa.

Lata starań i poświęceń 
sprawiły, że marzenia 
Krystiana zaczynają sta-

wać się rzeczywistością 
i ma już za sobą kilka uda-
nych walk. Na przeszko-
dzie stają jednak finanse. 
Kwoty, jakich wymagają 
treningi, praca trenera 
i inne przygotowania do 
występów na zawodach 
przewyższają możliwości 
kutnowskiego fightera.

– Dlatego zwracam się 
do Was z prośbą o pomoc. 
Jeśli macie możliwość 
wspomóc mnie finanso-
wo choćby najmniejszą 
kwotą, będę ogromnie 
wdzięczny. Chcę rozwijać 
się w sporcie, reprezen-
tować dumnie moje mia-
sto i jego mieszkańców w 
całej Polsce, a jeśli będzie 
mi dana taka możliwość 
również poza jej grani-
cami. Jestem pod wra-
żeniem tego, jak wiele 
osób przygląda się mojej 
drodze i szczerze mi ki-
bicuje, to wiele dla mnie 
znaczy – mówi K. Rosa.

Kutnowski zawodnik 
jest wdzięczny za dotych-

czasowe wsparcie i trzy-
manie kciuków podczas 
każdego kolejnego wej-
ścia do „klatki”.

– Również dla Was chcę 
stawać się lepszym za-
wodnikiem, byście mo-
gli być dumni z moich 
osiągnięć. Chcę pokazać 
wszystkim, że nieważ-
ne skąd się pochodzi, 
ile pieniędzy się posiada 
i jak oceniają nas inni. 
Wasza serdeczność z jaką 
codziennie się spotykam 
pozwala mi wierzyć, że 
spełnię swoje marzenia 
i osiągnę cele. Jeszcze 
raz proszę Was o pomoc 
i dołożenie do powyższej 
zrzutki choćby kilku zło-
tych – zwraca się z proś-
bą Krystian Rosa.

Na początku marca 
Krystian, który trenuje 
obecnie w łódzkim klu-
bie Shark, będzie walczył 
na gali „Krwawy Sport 3” 
w Gdańsku. •

W MMA walczy o swoje marzenia
Krystian Rosa zwraca się o pomoc

Krystian Rosa ma już za sobą 
kilka wygranych walk.Krystiana można wspomóc na:

www.pomagam.pl/krystianrosa

Firma PreZero Service Centrum 
w dalszym ciągu wspierać będzie 
kutnowski sport. W ostatnich 
dniach podpisano kolejną umo-
wę sponsorską pomiędzy przed-
siębiorstwem branży gospodarki 
odpadami, a Klubem Sportowym 
"Kutno".

– Cieszymy się, że tak uznana firma 
wspiera nas i po raz kolejny obdarza za-
ufaniem. To owocna współpraca, która 
daje nam możliwości rozwoju – ko-
mentuje Zbigniew Tomczak, Prezes 
Klubu Sportowego „Kutno”.

PreZero od lat wspiera piłkarzy KS-u 
Kutno, rywalizujących w III lidze gr. 
I. Kutnowscy sportowcy występują 
w strojach z logo przedsiębiorstwa zaj-
mującego się gospodarką odpadami.

– Sport to nasze drugie imię, dlatego 
od wielu lat aktywnie wspieramy kluby 
sportowe i pomagamy w ich rozwoju. 
Jednym z nich jest KS Kutno. Cieszą 
nas sukcesy tej drużyny, która w ubie-
głym sezonie awansowała do wyższej 
ligi. Trzymamy kciuki za udaną rundę 
wiosenną – komentuje Tomasz Szy-
mala, Prezes Zarządu PreZero Service 
Centrum. •

KS Kutno wciąż gra z PreZero
Podpisano kolejną umowę sponsorską

To była wyjątkowo 
pracowita sobota dla 
piłkarzy III-ligowe-
go KS-u Kutno. Pod-
opieczni Dominika 
Tomczaka rozegrali 
dwa wyjazdowe spa-
ringi. Jak poszło kut-
nowskim piłkarzom?

W pierwszym meczu KS 
zmierzył się z rezerwa-
mi ekstraklasowej Wisły 
Płock. Kutnianie polegli 
1-3, a jedyną bramkę dla 
piłkarskiej chluby ziemi 
kutnowskiej zdobył Ka-
mil Rokosz (asystował 
mu Piotr Kasperkiewicz).

Kilka godzin później 
w Uniejowie ekipa Domi-
nika Tomczaka pokonała 
2-0 Górnika Konin. Obie 

bramki dla KS-u padły 
w ostatnim kwadransie 
– najpierw w 75. minucie 
na listę strzelców wpisał 
się zawodnik testowa-
ny, a w 85. wynik usta-
lił nowy nabytek III-li-
gowców z Kutna, Jakub 
Świątek (wypożyczony 
z Wigier Suwałki).

– Przyglądaliśmy się 
kilku nowym zawod-
nikom. W najbliższych 
dniach zadecydujemy, 
którzy z nich z nami zo-
staną. Nie będą to łatwe 
decyzje, ale nie mamy 
wyjścia. Trzeba już stabi-
lizować kadrę i zgrywać 
zespół na pierwszy ligo-
wy mecz – komentuje 
trener KS-u Dominik 
Tomczak.

Kolejny sparing KS 

Kutno rozegra 13 lute-
go o 13:00 w Toruniu 
z tamtejszą Elaną.

Górnik Konin 
0-2 KS Kutno

75′ test., 85′ Świątek
KS Kutno: Marciniak – 
Kozanecki (55. Bujalski), 
Sadziński, Sobczak, Szar-
pak, Kacela, Dąbrowski, 
testowany, Klepacki, 
Świątek, testowany

Wisła II Płock 3-1 
KS Kutno

Dla KS-u: 17′ Rokosz
KS Kutno: Sokołowicz 
(46. Wolański) – Wiel-
gus, Rokosz, Kowalczyk, 
Szczytniewski, Kralkow-
ski, Dubiel (46. Kiewel), 
Kasperkiewicz, testowa-
ny, Dynel, Broź •

PracowityPracowity
weekendweekend
piłkarzypiłkarzy

Zawodnicy KS-u w 
sobotę zagrali dwa 

sparingi z Wisłą II Płock 
i Górnikiem Konin.

FOT. ANIA KRAWCZYK

FOT. NADESANE

FOT. PANORAMA KUTNA
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Na miesiąc przed startem 
wiosennych rozgrywek III 
ligi rozmawiamy z trenerem 
KS-u Kutno Dominikiem 
Tomczakiem. Nie brakuje 
mocnych słów dotyczących 
ostatnich miesięcy, infra-
struktury piłkarskiej w na-
szym mieście, marzeniach 
o drugiej lidze i błędach, 
jakie zostały popełnione 
w rundzie jesiennej.
● Jak oceniasz rundę je-
sienną w waszym wykona-
niu?

Rundę jesienną trzeba po-
dzielić na dwa etapy. Pierwszy 
do 10 kolejki i naszego 3 miej-
sca w tabeli oraz od 11 kolejki 
do końca. Podsumowując to, 
jak ostatecznie ta runda się dla 
nas skończyła, jest pewien nie-
dosyt. Ale tak szczerze, to je-
stem bardzo szczęśliwy i dum-
ny z moich zawodników oraz 
sztabu, którzy naprawdę za-
sługują na słowa uznania, po-
chwały i szacunek. Brawa na-
leżą się też zarządowi na czele 
z moim tatą, że organizacyjnie 
wszystko wyglądało bardzo do-
brze. Jestem też zadowolony, 
bo znów wszystkim znawcom 
piłki po prostu zamknąłem 
usta. Nie obrażam nikogo, tyl-
ko nie mam zamiaru nikomu 
już nic udowadniać. W 6 lat 
Kutno wróciło na poziom pił-
karskiej trzeciej ligi i to nie tej 
sprzed lat, gdy MKS upadał, ale 
tej sprzed ponad 20 lat, gdzie 
wówczas było 8 grup trzeciej 
ligi. Zaraz znajdą się malkon-
tenci, ale jestem przygotowa-
ny do rozmowy na argumenty, 
które rozgrywki były silniejsze.
● Jak oceniasz sytuację ka-
drową w rundzie jesiennej? 
W pewnym momencie była 
wręcz katastrofalna. Wio-
sna będzie inna?

Już w sierpniu straciliśmy 
dwóch kluczowych zawodni-
ków. Najpierw problemy ro-
dzinne wykluczyły Dawida 
Sarafińskiego na całą rundę, 
następnie po 5 kolejce wypadł 
nam Adrian Marcioch, z któ-
rym wiązaliśmy spore nadzieje 
na bramki.

Następnie doszły absencje za 
kartki i ten nieszczęsny CO-
VID-19. W pewnym momencie 
doszło do takiej sytuacji, szcze-
gólnie w drugiej części rundy, 
że do dyspozycji mieliśmy dzie-
sięciu, jedenastu w pełni zdro-
wych graczy. Na ławce znajdo-
wali się zawodnicy wracający 
po drobnych urazach albo cho-
robach.

Teraz wiemy, że w wielu przy-
padkach ci zawodnicy nie mie-
li prawa wychodzić na boisko 
i grać, a mimo to robili, bo 
chcieli pomóc. Trzeba też wziąć 
pod uwagę, że w 3 lidze zade-
biutowało 8 zawodników. Do 
tego większość naszych pod-
opiecznych, poza Bartkiem 
Bujalskim i Piotrkiem Kasper-
kiewiczem, nigdy nie grała na 
zawodowym poziomie. 
● Co poszło więc nie tak, 

szczególnie w drugiej czę-
ści rundy jesiennej?

Jest wiele wątków. Jednym 
z głównych jest na pewno do-
świadczenie i obycie z trzecią 
ligą. Nikt ze sztabu nigdy nie 
grał, ani nie pracował w piłkę 
na takim poziomie. Staraliśmy 
się wyciągać wnioski i uczyć 
się na błędach. Dopóki gra się 
układała i wygrywaliśmy, to nie 
było stresu, czy zbytniej nie-
pewności i problemy kadrowe 
nie były tak odczuwalne w gło-
wie. Wygrywasz, idziesz w górę 
tabeli, pokonujesz takie marki 
jak Polonię, Pelikana czy lide-
ra z Grodziska Mazowieckiego. 
Czuliśmy się jak w raju i może 
to też nas, a w szczególności 
mnie zgubiło. Sądziłem, że 
w końcówce będziemy z roz-
pędu łapać punkty, a my za-
częliśmy je z rozpędem gubić. 
Doszedł stres i brak poczucia 
pewności siebie, a kiedy się 
nam podwinęła noga, to nie 
wszyscy radzili sobie z presją. 
Z perspektywy czasu wiem, że 
za długo rozpamiętywaliśmy to 
co było, zamiast skupić się co 
poprawić, co zrobić by już tego 
nie było. Ja nie radziłem sobie 
z presją, stresem. 
● Dlaczego? Zawodnicy 
mówią często, że masz ner-
wy ze stali.
Podkreślam, że dla mnie to 
była nowa sytuacji. Od kiedy 
zostałem trenerem I drużyny, 
to w IV lidze na 49 spotkań 
34 wygrywaliśmy, 6 spotkań 
zremisowaliśmy i doznaliśmy 
tylko 9 porażek. 80% spotkań 
to nasze zdobycze punktowe. 
Prowadząc drugi zespół KS-u 
na 44 mecze zanotowałem 36 
zwycięstw, 2 remisy i tylko 
6 porażek. Nigdy wcześniej nie 
zdarzyło się przegrać 2 spotkań 
pod rząd. A co dopiero prze-
grać 4 mecze? Braki kadrowe, 
koronawirus, stres, warunki 
treningowe i problemy prywat-
ne, sprawiły, że zaczęło się źle 
dziać. Teraz wiem, że dostałem 
potworną lekcję życia. Ale je-
stem wdzięczny losowi, że mam 
to za sobą. Teraz mam czas, by 
przygotować się do wiosny.

Wracając do tych czterech po-
rażek z rzędu, to te mecze mają 
swoją dramatyczną historię 
i można byłoby napisać dobrą 
książkę. Przypomnijmy sobie, 
co działo się w spotkaniach 
z Ursusem, Bronią czy Wasil-
kowem. Po tej niechlubnej serii 
pojawiały się głosy, że nie po-
winienem już prowadzić druży-
ny. Nie chowałem się wówczas 
po kątach, z pokorą znosiłem 
kolejną falę krytyki. Tylko któ-
ra to już taka sytuacja? Da się 
to w ogóle policzyć?
● A jak zarząd zareagował 
na wyniki? Przecież często 
po takiej serii porażek, pre-
zesi zwalniają trenerów.

Wiadomo, ze prezesem jest 
mój tata. Ale, tu pewnie zdzi-
wię wielu, on od zawsze był 
sceptyczny mojej kandydatu-
rze jako trenera. I tu nie cho-
dzi o moje umiejętności, tylko 
to, że zaraz pojawiają się ko-
mentarze, że „tatuś i synek”. 
To krzywdzące. Tym bardziej 
że spójrzmy prawdzie w oczy: 
gdyby nie nasza rodzina i kil-
ka bliskich nam osób, to gdzie 
dziś byłaby kutnowska piłka? 
(cisza). Gdy powstał KS Kutno 
i byłem prezesem, to nikt prak-
tycznie nie wierzył we mnie 
i moje słowa, że wrócimy do 
III ligi. A tu proszę, sześć lat 
i mamy to!  Poprzedni klub po-
trzebował 10 lat, by po spadku 
z 3 ligi do niej powrócić. A my 
od zera w sześć lat! 

Co jest receptą na sukces? Nie 
podejmujemy nerwowych ru-
chów. Moja misja pt. KS Kutno, 
jeszcze nie dobiegła końca. Jak 
uznam, że nie jestem w stanie 
pomóc drużynie, to odejdę. Nie 
jestem przyklejony do stołka. 
O to kibice nie muszą się mar-
twić. Dobro klubu jest ponad 
wszystko. W końcu ten klub 
to moje dziecko, więc sam nie 
przyczynię się do jego zniszcze-
nia.
● Czy wiosną można spo-
dziewać się transferów?

Tak, jak już wspomniałem, 
niebawem ogłosimy nowe 
transfery. Trafi do nas kil-
ku ogranych zawodników, by 

w kluczowych momentach na 
wiosnę nie zabrakło nam do-
świadczenia, wyrachowania 
i zimnej krwi. Przed nami wiele 
spotkań, więc stawiamy rów-
nież na jakość przy transferach, 
a nie na ilość. Chcemy mieć 
krótszą, ale mocniejszą kadrę 
niż jesienią. Mamy obecnie 
wielu bardzo dobrych zawod-
ników, którzy robią systema-
tyczne postępy. Pierwsza run-
da  wiele nas nauczyła. Teraz 
niech wiosną to doświadczenie 
zaprocentuje.

Wiosna będzie nietypowa 
– pierwsze trzy mecze to do-
kończenie pierwszej rundy, a 
później podział na dwie grupy. 
Wydaje się, że pierwsze spotka-
nie z Legią może być kluczowe.

Bądźmy szczerzy: za wyniki 
drużyny odpowiadam ja. My-
ślę, że mój brak doświadcze-
nia przyczynił się do tego, że 
końcówka nie wyglądała tak 
dobrze jak początek. Nie lubię 
gdybać, więc powiem prosto 
z mostu: aby myśleć o awansie 
do czołowej ósemki, musimy 
wygrać pierwszy mecz z Legią 
w Grodzisku, inny wynik nie 
wchodzi w grę. Następnie cze-
ka nasz ciężki bój z Morągiem 
w Kutnie i  mecz o wszystko 
w Skierniewicach z Unią. By-
cie w najlepszej 8 gwarantuje 
nam automatyczne utrzymanie 
w 3 lidze. 

Inny scenariusz może być 
taki, że znajdziemy się w pozo-
stałej części stawki i będziemy 
walczyć o pozostanie w lidze. 
A to wcale nie będzie łatwe, bo 
osiem drużyn na pewno opuści 
III ligę, a ta liczba może się po-
większyć w przypadku spadku 
z II ligi Pogoni Siedlce, Znicza 
Pruszków czy Olimpii Elbląg, 
które są w dolnych strefach.

A trzeba pamiętać, że my je-
steśmy beniaminkiem. Przed 
sezonem skazywano nas na po-
żarcie i o to, że będziemy pałę-
tać się w dole ligowej drabinki. 
Tymczasem do pewnego mo-
mentu, o czym wspomniałem 
wcześniej, byliśmy jedną z naj-
lepszych ekip. To, co działo się 
później to, nazwijmy „zapłata 
frycowego”.  Dla sztabu szko-
leniowego było to   zupełnie 
nowe wyzwanie, uczyliśmy się. 
Teraz robimy wszystko, żeby 
wyciągnąć wnioski i wiosną nie 
popełnić błędów.
● Wspominasz, że jesteście 
beniaminkiem, ale w pew-
nej chwili wśród kibiców 
zaczynały pojawiać się ma-
rzenia o II lidze.

Sport to pieniądze. My jeste-
śmy jednym z biedniejszych 
klubów w III lidze. Dla przy-
kładu – to dane z kuluarów, 
których nie da się potwierdzić, 
taka Pogoń Grodzisk Mazo-
wiecki dysponuje budżetem 
powyżej 2 milionów złotych. 
Polonia Warszawa dyspo-
nuje około 4 mln złotych. Te 
kwoty robią wrażenie. A my? 
Aż wstyd mówić, ile mamy.

Żebyśmy mogli myśleć o II li-
dze (awansie i utrzymaniu się), 
to musielibyśmy dysponować 

takim budżetem jak kutnowscy 
koszykarze, gdy rywalizowali w 
Tauron Basket Lidze. Myślę, że 
2,5 miliona złotych by wystar-
czyło. W tej chwili II liga pod 
kątem finansowym jest nie-
realna!  W czasach, gdy MKS 
Kutno grał w III lidze, miał 
o wiele większy budżet (dota-
cje, sponsorzy), niż my teraz. 
A pomyślmy, co siedem, osiem 
czy dziesięć lat temu mogliśmy 
kupić za sto złotych, a co kupi-
my za to teraz. To są w ogóle 
inne realia. Trzeba przestać żyć 
przeszłością, bo czasy MKS-u, 
czyli krainy miodem i mlekiem 
płynącej dawno się skończyły. 
I często się o tym przekonuje-
my. Z drugiej jednak strony, 
pod kątem stricte sportowym, 
po odpowiednich wzmocnie-
niach składu i utrzymaniu klu-
czowych zawodników, w ciągu 
najbliższych 2 lat chcielibyśmy 
włączyć się do walki o II ligę. 
Nim to nastąpi, utrzymajmy 
najpierw 3 ligę i nie mówmy 
i nie myślmy o wyższej lidze.
● A czym jeszcze, poza fi-
nansami, odstajemy od po-
zostałych  3-ligowych dru-
żyn?

Mamy ładny stadion, którego 
wiele drużyn kiedyś nam mo-
gło zazdrościć, ale prawda jest 
taka, że obiekt teraz nie spełnia 
wymogów drugoligowych. Dla 
niektórych to może być szok, 
ale taka jest prawda.

Kutno to zaścianek pod kątem 
profesjonalnej infrastruktury 
treningowej. Jesteśmy jednym 
z nielicznych klubów, który 
nie dysponuje pełnowymia-
rowym boiskiem ze sztuczną 
nawierzchnią. Przecież to jest 
wstyd dla miasta, że od 20 lat 
nie można wygospodarować 
pieniędzy, by wybudować takie 
boisko. Za parę dni jedziemy 
do Torunia na sparing – tam 
na boisku pełnowymiarowym 
jest tzw. balon za 2,5 miliona 
złotych. Zatem, czy jest śnieg, 
czy wieje, czy jest minus 10 
stopni na zewnątrz dziecia-
ki i dorośli mogą trenować 
w świetnych warunkach. A my 
w Kutnie, co możemy zrobić? 
Bieżnia, bieganie, siłownia. Jak 
zima trwałaby 3 miesiące to 
jak mamy się przygotować do 
rozgrywek? Ludzie wymagają 
2 ligi, a infrastruktura jest na 
ligę okręgową. Jest za mało 
boisk na tyle drużyn i grup 
młodzieżowych. Łowicz, Skier-
niewice, nawet Żychlin mają 
boiska ze sztuczną murawą. Za 
rok będą mieli tam oświetlenie. 
A u nas? Szkoda gadać.

Potrzebne jest też oświetlenie 
z prawdziwego zdarzenia na 
bocznym boisku, bo teraz po 
zmroku naprawdę momentami 
ciężko się trenuje. Po prostu 
nie widać piłki! Dlaczego też 
przez tyle lat nie da się zamon-
tować jupiterów na głównej 
płycie? Kutno to takie miasto, 
gdzie słowo NIE słyszę najczę-
ściej. Tutaj wiecznie nic się nie 
da, wszędzie jest problem. •

 Mocne słowa trenera KS-u Kutno: 

„Niech to będzie moją spowiedzią”„Niech to będzie moją spowiedzią”

Trener KS-u Kutno Dominik Tomczak 
bez ogródek odnosi się do rundy 

jesiennej i otoczki panującej 
wokół kutnowskiego futbolu.
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