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Na ostatniej sesji Rady Mia-
sta Kutno radni podjęli dwie 
ważne uchwały dotyczą-
ce podziemnego parkin-
gu na Placu Wolności. Nie 
brakowało kontrowersji 
i mocnych słów. Wiadomo 
też, ile prawdopodobnie bę-
dzie trzeba zapłacić za zosta-
wienie swojego samochodu 
w centrum miasta.

Nim radni przystąpili do gło-
sowania, doszło do burzliwej 
dyskusji. Rozpoczęła się ona od 
wypowiedzi radnego Janusza 
Kołodziejskiego, który za-
proponował, aby to radni, a nie 
prezydent (jak zostało zapisane 
w projekcie uchwały) ustalali 
stawki za parkowanie pod płytą 
Placu Wolności.

Kołodziejski mówił o „pre-
zydenckim folwarku” i tym, 
że mieszkańcom nie podoba 
się modernizacja centrum, zaś 
władze Kutna ripostowały, że 
radny jest młodą osobą i może 
nie pamiętać okoliczności, w ja-
kich zapadły decyzje o przepro-

wadzeniu też dużej inwestycji. 
Ostatecznie radni nie przychy-
lili się do propozycji J. Koło-
dziejskiego i przyjęto uchwałę 
w pierwotnej wersji – o stawce 
za parkowanie decydować bę-
dzie prezydent Burzyński. Rad-
ni zagłosowali także za przyję-
ciem regulaminu korzystania 
z krytego parkingu.

Jak wynika z przyjętych przez 
radnych przepisów, admi-
nistratorem parkingu miej-
skiego będzie Samorządowa 
Spółdzielnia Socjalna. Parking 
będzie płatny, ale nie będzie 
on częścią kutnowskiej Strefy 
Płatnego Parkowania. Wjeż-
dżając na parking, będziemy 
musieli pobrać bilet, który od-
damy dopiero przy wyjeździe, 
bez wniesionej opłaty, auto-
matyczny szlaban nie wypuści 
nas z parkingu. Na podstawie 
czasu, od pobrania tego do-
kumentu do czasu jego odda-
nia, będzie naliczana opłata. 
W przypadku zgubienia lub 
zniszczenia biletu będziemy 
musieli uiścić specjalną opłatę 
za bilet awaryjny. Na razie za-

równo stawki za postój jak i te 
za bilet awaryjny nie są ustalo-
ne. Są jednak propozycje, które 
na sesji Rady Miasta przedsta-
wił Jacek Boczkaja, zastępca 
Prezydenta Kutna.

– Proponujemy, aby za pierw-
sze 20 minut postoju płacić 
50 gr, a za każdą rozpoczętą 
godzinę 2,50 zł. Takie stawki 
będą obowiązywać od ponie-

działku do piątku w godzinach 
od 8:00 do 18:00. W soboty od 
8:00 do 14:00 pozostawienie 
samochodu na godzinę koszto-
wać będzie 1 zł. Po 18:00 w dni 
powszednie, po 14:00 w soboty 
i przez całą niedzielę stawka za 
godzinę postoju będzie jedna 
i wyniesie 50 groszy za godzinę 
– tłumaczył Jacek Boczkaja.

Parking będzie czynny cało-

dobowo, a dodatkowo będzie 
monitorowany. Znajdą się 
w nim 132 miejsca postojowe 
w tym 6 dla osób niepełno-
sprawnych. Ważne jest rów-
nież to, że nie będziemy mu-
sieli sprawdzać, czy na terenie 
parkingu są wolne miejsca po-
stojowe. To pokaże nam elek-
troniczna tablica zamontowa-
na przy wjeździe.

Na terenie obiektu będą oczy-
wiście respektowane przepi-
sy prawa o ruchu drogowym. 
Wszelkie usterki oraz proble-
my techniczne będzie można 
zgłaszać zarządcy parkingu, 
czyli Samorządowej Spółdziel-
ni Socjalnej.

Inwestycja „Rewitalizacji naj-
starszej, historycznej części 
Kutna” powoli dobiega końca. 
W tym momencie trwa proces 
odbioru technicznego obiek-
tu. Z nowego funkcjonalnego 
placu z trzema fontannami 
oraz przede wszystkim z kry-
tego parkingu w sercu miasta 
będziemy mogli skorzystać już 
w marcu. •

Otwarcie parkingu coraz bliżejOtwarcie parkingu coraz bliżej
Poznaliśmy wstępne cenyPoznaliśmy wstępne ceny

FOT. PANORAMA KUTNA

Na Pl. Wolności znajdą się 132 
miejsca postojowe, w tym 6 
dla osób niepełnosprawnych.

FOT. PANORAMA KUTNA

Zobacz więcej zdjęć na 
www.PanoramaKutna.pl

FOT. UM KUTNO

O ilości dostępnych miejsc 
informować będzie specjalny 
wyświetlacz przed parkingiem.

Niewykluczone, że w 
Kutnie może powstać 
nowe osiedle miesz-
kalne. O sprawie mó-
wiono podczas wtorko-
wej sesji Rady Miasta.

Podczas wtorkowej sesji 
radny Janusz Kołodziej-
ski (PiS) pytał prezydenta 
Burzyńskiego o spotkanie 
z właścicielem terenu, 

gdzie kiedyś znajdowała 
się spirytusownia przy uli-
cy Mickiewicza. Wcześniej 
plotkowało się, że może 
tam powstać duży market 
budowlany.

Teraz jak się okazuje, wła-
ściciel terenu jest zainte-
resowany budową osiedla 
mieszkaniowego. Na prze-
szkodzie w tej chwili stoi 
jednak plan zagospodaro-

wania – przewidziano tam 
bowiem miejsce na wielko-
powierzchniowy budynek 
handlowy. – Ale okazuje 
się, że jest taka specusta-
wa, związana też z korona-
wirusem, że można pewne 
rzeczy uprościć. Wówczas 
w tym miejscu mogłoby 
powstać osiedle – mówił 
podczas sesji prezydent 
Burzyński. •

Po spirytusowniPo spirytusowni
może powstaćmoże powstać
nowe osiedle?nowe osiedle?

Drogowcy łatają dziuryDrogowcy łatają dziury

Drogowcy pojawili się 
na kutnowskich ulicach 
i rozpoczęli pozimowe 
uzupełnianie ubytków. 
To efekt przyjaznej aury 
pogodowej, która sprzy-
ja prowadzeniom prac 
drogowych.
W pierwszej kolejności 

wykonane zostały roboty 
na ulicach: Holenderskiej, 
Józefów, Sienkiewicza, 
Podrzecznej i Jesiennej. 
Miejsca, w których były 
ubytki, zostały dokładnie 
sfrezowane, a zniszczo-
na nawierzchnia wybra-
na. Później całość została 
zalana masą bitumiczną. 

Prace wymagają częścio-
wego ograniczenia ruchu, 
dlatego kierowcy mogli 
w niektórych miejscach 
utknąć na kilka minut.
W kolejnych dniach napra-
wy prowadzone były mię-
dzy innymi na Długosza, 
Staszica, Lelewela, Rychtel-
skiego i Jesiennej. •
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Swoją działalność rozpoczęliśmy w 
czerwcu 2017 roku, gdy firma Animex 
Foods zakupiła zakłady PINI w Kutnie 
i zakład w budowie w gminie Daszyna.

Wtedy zatrudnialiśmy we wszystkich 
zakładach 300 osób.

Dzisiaj jest to:
565 pracowników w oddziale K1, od-

dział K2 384, oddział K3 790 oraz 1062 
w oddziale K4.

Od samego początku jako Dyrektorzy 
i zespoły HR skupiliśmy się na wdro-
żeniu naszej kultury organizacji , które 
na pierwszym miejscu stawia tworze-
nie przyjaznego miejsca pracy. 

W związku z tym, że jesteśmy zakła-
dami mięsnymi, warunki pracy w na-
szych oddziałach są specyficzne dla 
tej branży. Do tego dochodzą bardzo 
wysokie standardy w zakresie bezpie-
czeństwa naszych produktów, a co za 
tym idzie wysokie wymagania co do 
zachowania pracowników na terenie 
zakładu: odzież ochronna, maseczki, 
czepki, dezynfekcja, wymiana rękawic, 
przechodzenie przez strefy dezynfeku-
jące i całe mnóstwo obostrzeń o któ-
rych większość Polaków dowiedzia-
ła się dopiero w chwili kiedy dotarła 
do Polski Pandemia. Nasi pracownicy 
tych standardów pilnują od zawsze.

W tym miejscu pragniemy pochwa-
lić się naszym zespołem, który tworzą 
wspaniali Ludzie, pełni energii i pomy-
słów.

Stworzenie miejsca pracy, do którego 
pracownicy przychodzą z uśmiechem 
na twarzy wymaga codziennej pracy. 
Chcemy tworzyć miejsce pracy, w któ-
rym ludzie się lubią, chcą spędzać ra-
zem czas, słuchają się nawzajem, uczą 

się, rozwijają oraz 
są pełni pasji. Tylko 
przy takim połącze-
niu możemy produ-
kować asortyment 
najwyższej jakości 
po które klient bę-
dzie chętnie sięgał 
na półkach sklepo-
wych.

To przede wszyst-
kim pracownicy, 
którzy codziennie 
podejmują wyzwa-
nie pracy w tak 
specyficznych wa-

runkach tworzą naszą firmę i tylko ich 
wiedza i doświadczenie pozwala nam 
budować wartość i rozpoznawalność 
naszych marek ku zadowoleniu na-
szych klientów, a pracownik zapytany 
„gdzie pracujesz?” z dumą odpowiada, 
że w Animex Foods.

Dlatego o naszych pracowników dba-
my przede wszystkim, tworząc do-
bre i  przyjazne środowisko pracy ale 
również opracowując dopasowany do 
naszych pracowników szeroki system 
benefitów. Nie lubimy określania nas 
mianem korporacji. Zakłady Animex 
działające w regionie to unikalne połą-
czenie doświadczonych pracowników 
z długoletnim stażem pracy, młodych 
absolwentów lokalnych szkół średnich 
i zawodowych, stażystów - absolwen-
tów wyższych uczelni kreatywnych, 
programistów, analityków, marketin-
gowców i strategów, którzy przyjechali 
z całej Polski do Kutna i gminy Daszy-
na, aby budować firmę Animex.

Organizujemy szkolenia, pro-
gramy rozwojowe, spotkania 
w zespołach i z pracownikami. 
Chcemy wiedzieć jak najwięcej 
w zakresie potrzeb i oczekiwań jakie 
mają w stosunku do nas nasi pra-
cownicy. Takim przykładem mogą być 
wprowadzone przez dział HR coroczne 
ankiety, np. „na co wykorzystać Fun-
dusz Socjalny?”. Dodatkowo, zapra-
szamy przedstawicieli załogi do roz-
mów w temacie tworzenia systemów 
premiowych. Ważne jest, abyśmy pod 
natłokiem informacji i zadań oraz cią-
głą zmianą wykorzystywali każdą oka-
zję i  dbali o  swój zespół w  zwykłych, 
codziennych kontaktach. 

To  one pozwalają zrozumieć intencje 
i rozwiązywać trudne sytuacje. 

Na pewno jeszcze dużo pracy przed 
nami, ale jesteśmy pewni że się uda 
dzięki umiejętnościom i zaangażowa-
niu naszego wspaniałego zespołu.

Nasze rekrutacje są  przykładem 
partnerskiego podejścia do kan-
dydata. Są to spotkania, pod-
czas których poznajemy się, stara-
my się jak najlepiej opowiedzieć 
o firmie i  naszej filozofii. Uważamy 
bowiem, że  rekrutacja jest nie tyl-
ko dla nas, ale też dla kandydata. 
On  też musi podjąć decyzję, czy chce 
u nas pracować, ponieważ zależy nam 
na jak najdłuższej, stabilnej współ-
pracy. Dlatego słuchamy i  staramy 
się przekazać to co najważniejsze 
w sposób przejrzysty i klarowny. Chce-
my, aby każda osoba która do nas 
trafia na rozmowę rekrutacyjną była 
świadoma, do jakiej pracy przychodzi 
i jakie warunki panują w zakładach 
mięsnych, ale również jasno mówimy 
czego oczekujemy i  czego pracownik 
może oczekiwać w zamian.

Nasi pracow-
nicy korzystają 
z różnego rodza-
ju benefitów, ta-
kich jak dopłata 
do wczasów, bony 
na święta, pacz-
ki mikołajowe dla 
dzieci, a także 
pomoc finanso-
wa lub rzeczowa 
w sytuacjach loso-
wych pracownika 
i jego rodziny. Warto 
wspomnieć o ostat-
niej inicjatywie na-
szych pracowników, 
którą jest dopłata 
do żłobków i przed-
szkoli, tak ważna szczególnie w dzi-
siejszych, wymagających czasach.

Prowadzimy rozmowy z jed-
nym z przedszkoli i żłobkiem 
w Kutnie, aby od września dzie-
ci naszych pracowników mogły ko-
rzystać z tej właśnie placówki, 
a czas zabawy i zajęć dla dzieci był do-
stosowany do godzin pracy naszych 
pracowników. Ten benefit wskazuje na 
szerokie spojrzenie, którym się cha-

rakteryzujemy w doborze dodatko-
wych korzyści wynikających z pracy z 
nami- nawet największa dopłata do 
żłobka i przedszkola zda się na nic, je-
żeli godziny opieki nie będą dostoso-
wane do potrzeb rodzica.

Mamy też popularną w naszej firmie 
nagrodę finansową dla pracowni-
ków, którzy polecili do pracy w zakła-
dach K1, K2, K3, K4 swoich znajomych. 
To drugie, po ogłoszeniach rekrutacyj-
nych, źródło naszych kandydatów. Co 
ważne, kandydatów szczególnie waż-
nych w budowaniu przyjaznej atmos-
fery w pracy.

A skoro polecają, to  oznacza, że  lu-
dziom po prostu jest u nas dobrze!

Nowy rok to również okres pod-
sumowania, dlatego korzystając 
z okazji dziękujemy wszystkim naszym 
pracownikom za trud jaki wnieśli w 
budowanie zespołu, szczególnie w 
wymagającym 2020 roku. Za atmos-
ferę, zaangażowanie i sumienność, 
którą codziennie udowadniają, że 
utrzymania najwyższej jakości pro-

duktów, to codzienna praca wyma-
gająca stosowania zasad i procedur, 
w które wierzymy i jesteśmy świadomi 
dlaczego to robimy. 

Wdzięczność ma moc, jakiej nie spo-
sób jest wycenić. Dlatego raz jeszcze 
dziękujemy WSZYSTKIM NASZYM PRA-
COWNIKOM.

BEZ WAS NIE DALIBYŚMY RADY
Dyrekcja i zespół HR 

zakładów K1,K2,K3, K4

ANIMEX w Kutnie i w gminie Daszyna to nie tylko nazwa ANIMEX w Kutnie i w gminie Daszyna to nie tylko nazwa 
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W wieku 85 lat zmarł 
Mieczysław Wośko, 
założyciel i właści-
ciel Polfarmex S.A. 
W weekend odbył się 
jego pogrzeb.
Mieczysław Wośko zmarł w 
poniedziałek 22 lutego. Był 
założycielem, właścicie-
lem oraz Prezesem Zarządu 
Polfarmex S.A. Był absol-
wentem Wydziału Chemii 
Spożywczej Politechniki 
Łódzkiej. Zawodowo zwią-
zany z branżą farmaceutycz-
ną od blisko pół wieku.

Pełnił funkcję Dyrekto-

ra Kutnowskich Zakładów 
Farmaceutycznych „POL-
FA” oraz Łowickich Zakła-
dów Farmaceutycznych w 
Łyszkowicach. Był założy-
cielem Fundacji Rodziny 
Wośko, pod auspicjami 
której działa Akademickie 
Liceum Ogólnokształcące z 
Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. prof. Zbigniewa Religi w 
Kutnie.

M. Wośko był ponadto 
między innymi członkiem 
Rady Programowej Thin-
k-Tanku „Innowacje dla 
Zdrowia” oraz Rady Funda-
cji na Rzecz Instytutu Cen-
trum Zdrowia Matki Polki 

w Łodzi, a także członkiem 
Kapituły Nagrody im. prof. 
Osmana Achmatowicza na 
najlepszą pracę inżynierską 
i magisterską na Wydziale 
Chemicznym Politechniki 
Łódzkiej.

Wośko również był pomy-
słodawcą reaktywacji pol-
skiego przemysłu motory-
zacyjnego i założyciel spółki 
Fabryka Samochodów Oso-
bowych Syrena w Kutnie 
S.A.

Magazyn Forbes umieścił 
M. Wośko na liście 100 naj-
bogatszych Polaków w 2021 
roku. •

Nie żyje Mieczysław WośkoNie żyje Mieczysław Wośko
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W poniedziałek przed 
gmachem policji w Kut-
nie odbyła się konferencja 
prasowa z udziałem przed-
stawicieli Lewicy. Spotka-
nie z dziennikarzami doty-
czyło wezwań na komendę 
w związku z udziałem w 
zeszłorocznym „Strajku 
Kobiet”.

– Spotkaliśmy się tutaj ze 
względu na to, że w Kutnie roz-
poczęły się już represje, takie 
jak widzimy w całej Polsce w 
stosunku do osób, które wal-

czą z PIS–em o swoją godność 
i prawa człowieka. Do osób, 
które od 4 miesięcy wychodzą 
na ulicę, aby pokazać, że nie 
zgadzają się na to, co PIS i ich 
„pseudotrybunał” szykują – 
mówił Sebastian Walczak, 
lider kutnowskiej Lewicy.

Jak podkreślał, w ostatnim 
czasie wiele osób w Kutnie 
dostało wezwania na policję w 
związku z wydarzeniami z paź-
dziernika, listopada i grudnia, 
czyli trwania „Strajku Kobiet” 
w naszym mieście.

– Ja osobiście dostałem czte-

ry takie wezwania. Na dwa od-
powiedziałem, ale dwa kolejne 
postanowiłem zignorować, po-
nieważ zarzuty, które ktoś mi 
stawia, w tym wypadku policja, 
która działa na zlecenie PIS-
–u, są kuriozalne i niezgodne 
z konstytucją – mówił Walczak.

Podczas konferencji Walczak 
nie szczędził gorzkich słów pod 
adresem rządzących, a także 
parlamentarzystów z Ziemi 
Kutnowskiej.

– PIS zatacza koło i wraca 
do czasów komunistycznych. 
Rozkazuje policji gnębienie 

opozycji artykułami, które 
były stworzone i przyczyniły 
się komunizmowi. Uważam, że 
my jako cała opozycja stoimy 
tam, gdzie stała opozycja 40 lat 
temu, a ludzie tacy jak Kaczyń-
ski, Woźniak czy Rzymkowski 
stoją tam, gdzie wtedy stało 
ZOMO – twierdził przedstawi-
ciel kutnowskiej Lewicy.

Podczas spotkania z dzienni-
karzami głos zabrał także Mi-
chał Pietrzak, koordynator 
Wiosny Biedronia w naszym 
okręgu wyborczym.

– To co chcemy, aby wy-

brzmiało dosadnie, mocno i 
wielokrotnie, bo to musi do-
cierać do obywateli, to repre-
sje jakie próbuje się wymóc na 
nas osobach protestujących. 
To jest po prostu zwykłe za-
straszanie, aby nie wychodzić 
i nie protestować przeciwko 
łamaniu praw człowieka. PIS 
wie, że jego poparcie leci w dół. 
Wie, że te strajki przyczynią się 
i na pewno będą gwoździem 
do trumny w przyszłych wybo-
rach. Dlatego za wszelką cenę 
próbuje te strajki stłamsić – 
mówił M. Pietrzak. •

Będą kary za udział w „Strajku Kobiet” w Kutnie?Będą kary za udział w „Strajku Kobiet” w Kutnie?
 Lewica zorganizowała konferencję pod komendą policji 
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Zakończyła się II edycja Po-
wiatowego Testu Wiedzy 
o Powstaniu Styczniowym 
na Ziemi Kutnowskiej, któ-
rego organizatorem był  
Powiat Kutnowski wraz 
z Młodzieżowym Domem 
Kultury w Kutnie. 

I miejsce zajęła drużyna z II 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. J. Kasprowicza w Kutnie, II 
miejsce – Zespół  Szkół nr 1 im. 
S. Staszica w Kutnie, III miejsce 
– Zespół Szkół nr 3 im. Włady-
sława Grabskiego w Kutnie. 

– Głównym celem  testu  było 
rozwijanie wiedzy historycznej 

na temat  Powstania Stycznio-
wego i wydarzeń związanych 
z  Powstaniem, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru Powia-
tu Kutnowskiego  –  mówi Ma-
rek Drabik, inicjator konkursu. 

W konkursie wzięły udział 
trzyosobowe reprezentacje 
z ośmiu szkół z terenu powia-
tu kutnowskiego dla których 
organem prowadzącym  jest 
Powiat kutnowski:  I LO im. 
Gen. J.H. Dąbrowskiego, II LO 
im. Jana Kasprowicza, ZS nr 1 
im. Stanisława Staszica, ZSZ nr 
2 im. dr Antoniego Troczew-
skiego, ZS nr 3 im. Władysława 
Grabskiego, ZS nr 4 im. Zyg-

munta Balickiego, Zespół Szkół 
w Żychlinie, MOS "Domostwo" 
w Żychlinie. – Laureaci otrzy-
mają pamiątkowe grawerto-
ny,  a wszystkim uczestnikom  
wręczone zostaną  nagrody 
książkowe i gadżety promo-
cyjne Powiatu Kutnowskiego. 
Główną nagrodą pozostaje wy-
jazd wszystkich uczestników, 
zarówno I i II edycji, do Sejmu 
Rzeczpospolitej Polskiej i Pała-
cu Prezydenckiego Prezydenta 
RP, uczniowie odwiedzą i cyta-
delę, która stała się miejscem 
kaźni  Powstańców.  Wyjazd 
zostanie zorganizowany jak 
tylko będzie taka możliwość – 
tłumaczy Tomasz Walczew-

ski, członek Zarządu Powiatu 
Kutnowskiego.  

Konkurs prowadzony był  on-
line, a nad jego przebiegiem 
czuwała komisja konkurso-
wa w składzie: Marek Dra-
bik – przewodniczący komisji 
i inicjator konkursu, Tomasz 
Walczewski – członek Zarządu 
Powiatu Kutnowskiego, Jacek 
Gałka – dyrektor Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Kutnie. 
Osobą prowadzącą  była Iwo-
na Kaca – dyrektor Wydziału 
Edukacji Kultury i Sportu Sta-
rostwa Powiatowego w Kutnie. 
Komisja obradowała  w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego 

w Kutnie przy ul. Kościuszki. 
Test  podzielony  został  

na część pisemną i ustną. 
– Uczestnicy testu wykazali 
się  dużą wiedzą  na temat po-
wstania na Ziemi Kutnowskiej, 
a rywalizacja była niezwykle wy-
równana – podkreślają  człon-
kowie Komisji  Konkursowej. 

Dodajmy, że  Powstanie Stycz-
niowe było najdłużej trwającym 
zrywem niepodległościowym w 
epoce porozbiorowej. Było to 
powstanie narodowe przeciwko 
zaborcy rosyjskiemu, zasięgiem 
objęło ziemie zaboru rosyjskie-
go, tj. Królestwo Polskie i zie-
mie zabrane. •

"Kasprowicz" zwycięzcą II Testu "Kasprowicz" zwycięzcą II Testu 
Wiedzy o Powstaniu StyczniowymWiedzy o Powstaniu Styczniowym

Kutnowski Szpital Sa-
morządowy rozwija się 
i podnosi jakość swoich 
usług.  – Na oddziale gi-
nekologiczno–położni-
czym pojawiają się no-
woczesne urządzenia 
do badań co daje wiele 
możliwości kobietom, 
decydującym się skorzy-
stać z usług kutnowskiej 
placówki.

Obecnie KSS jest m.in. w po-
siadaniu histeroskopu – nowo-
czesnego sprzętu diagnostycz-
no–leczniczego – mówi Daniel  

Kowalik, Starosta Kutnowski.  
Histeroskop kosztował  629 
962,50 zł. i został zakupiony 
pod koniec minionego roku. 

– Histeroskopia jest mało in-
wazyjną metodą endoskopową 
wykorzystywaną w diagnostyce  
i leczeniu niepłodności, na-
wracających poronień, a także 
nieprawidłowości i schorzeń 
w obrębie macicy. Za-
bieg polega na wprowa-
dzeniu przez pochwę 
i kanał szyjki macicy do 
wnętrza macicy histerosko-
pu – urządzenia optyczne-
go wyposażonego w sys-
tem soczewek i kamerę 

cyfrową, które pozwalają do-
kładnie obejrzeć jamę macicy, 
a także specjalne mikronarzę-
dzia umożliwiające przepro-
wadzenie zabiegu – wyjaśnia 
Artur Gur, prezes Zarządu 
Kutnowskiego Szpitala Samo-
rządowego. 

Lekarz za pomocą obrazo-
wania wnętrza kanału szyj-
ki, jamy macicy oraz oceny 
ujść macicznych jajowodów 
może zlokalizować polipy, 
mięśniaki, zrosty, guzy no-
wotworowe, wady wrodzone,  
a ponadto pobrać wycinki 
tkanek do badań histopato-
logicznych.•

Kutnowski Szpital Samorządowy Kutnowski Szpital Samorządowy 
zakupił nowoczesny histeroskopzakupił nowoczesny histeroskop

Rozdane zostały nagrody 
w konkursie „Zaśpiewaj kolę-
dę lub piosenkę świąteczną”, 
którego organizatorem był 
Powiat Kutnowski. 

– Wkład włożony w nagrania 
i przygotowanie utworów prze-
rósł nasze oczekiwania, dlatego 
też wyłonienie zwycięzców było 
naprawdę trudne.  Wszyscy lau-
reaci otrzymali atrakcyjne na-
grody rzeczowe oraz gadżety 
promujące Powiat Kutnowski – 
mówi  Tomasz Walczewski,  czło-
nek Zarządu Powiatu Kutnow-
skiego i  członek  jury. 

Przypomnijmy, że konkurs od-
był się w okresie ubiegłorocz-
nych świąt Bożego Narodzenia. 
Wzięło  w nim udział kilkudzie-
sięciu uczestników, oso-
by indywidualne, ze-
społy, które  nagrały 
wykonaną przez 
siebie kolędę lub 
piosenkę świą-
teczną. 

Przypomnijmy 
laureatów kon-
kursu. W kate-
gorii kolęda:  I 
miejsce zajęła – 
Marcelina Stańczuk, 
II miejsce zajęła – Ju-

lia Rosiak III miejsce zajął – Ta-
deusz Magdziarz. W kategorii  
piosenka: I miejsce zajęła – Mar-
celina Tomaszewska, II miejsce 
zajęły ex aequo – Michalina Ko-
morowska i Antonina Marciniak, 
III miejsce zajęła – Maja Bana-
chowska.

Dodatkowo  zespół Light of Hope 
otrzymał specjalne wyróżnienie w 
postaci Nagrody Starosty. – Zespół 
zaprezentuje się na dożynkach Po-
wiatowo–Gminnych przez wystę-
pem gwiazdy wieczoru – zespołu 
Extazy. Nagroda ta przyznana zo-
stała za wyjątkowe zainteresowanie 
zespołem ze strony mieszkańców 
Powiatu Kutnowskiego – mówi Da-
niel Kowalik, Starosta Kutnowski. 

W jury zasiedli: Tomasz Walczewski  
– członek  Zarządu  Powiatu  

Kutnowskiego,  Elżbieta 
Milczarska – radna 

Rady Powiatu Kut-
nowskiego oraz 
pracownicy Re-
feratu Promocji 
i Informacji Sta-
rostwa Powiato-
wego w Kutnie.  
– Laureatom i 

uczestnikom ser-
decznie gratuluje-

my! – dodaje Elżbie-
ta Milczarska.  •

Uczestnicy konkursu kolęd nagrodzeni! Uczestnicy konkursu kolęd nagrodzeni! 

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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Pierwszego marca w 
całym kraju obcho-
dzony był Narodowy 
Dzień Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych”. 
Z tej okazji w naszym 
regionie co roku orga-
nizowany jest „Bieg 
Tropem Wilczym”. 
W tym roku w związku 
z pandemią wydarze-
nie wyglądało nieco 
inaczej niż zawsze.

– Normalnie byłby to 
weekend pod znakiem 
„Tropem Wilczym”. Tym-

czasem spontanicznie 
(nie)zorganizowaliśmy 
Honorowy Marsz/Bie-
giem Tropem Wilczym – 
czytamy na kutnowskim 
profilu Tropem Wilczym.

W lesie w podkut-
nowskim Racibo-
rowie spotkali się 
spacerowicze i bie-
gacze. Ci pierwsi 
pokonali 5-kilo-
metrową trasę, zaś 
ci drudzy biegali 
na dystansie 8,5 
kilometra. Wszyscy 
dotarli do symbolicz-
nej mogiły, która wcze-

śniej została posprząta 
przez Stowarzyszenie 
Historyczne Pułk 37. •

Pobiegli „Tropem Wilczym”Pobiegli „Tropem Wilczym”
i upamiętnili Żołnierzy Wyklętychi upamiętnili Żołnierzy Wyklętych

W zeszłym tygodniu kut-
nowscy strażacy na zalewie 
miejskim prowadzili efek-
towne działania. W ramach 
doskonalenia zawodowe-
go prowadzono ćwiczenia 
z zakresu ratownictwa lodo-
wego.

Ćwiczenia odbyły się w dniach od 
22 do 24 lutego 2021 r. na zalewie 
miejskim przy ul. Narutowicza w 
Kutnie dla poszczególnych zmian 
służbowych kutnowskiej Jednost-
ki Ratowniczo–Gaśniczej. 

Ćwiczenia praktyczne poprzedzał 

instruktaż z zakresu bezpieczeń-
stwa na obszarach zalodzonych, 
zabezpieczenia ratowników oraz 
zasad ewakuacji osób poszkodo-
wanych z wody.

Jak mówi st. kpt. Mariusz Ja-
godziński, dowódca JRG Kut-
no oraz oficer prasowy KP PSP 
w Kutnie, celem ćwiczeń było do-
skonalenie zasad pracy w ubra-
niach wypornościowych, techni-
ki ewakuacji poszkodowanego z 
przerębla, umiejętności posługi-
wania się sprzętem do ratownictwa 
wodnego i lodowego, umiejętności 
ewakuowania osoby poszkodowa-
nej poza lód oraz poruszanie się 

po lodzie o różnej grubości przy 
użyciu podstawowego sprzętu do 
ratownictwa lodowego.

W trakcie ćwiczeń strażacy przy 
wykorzystaniu sań lodowych i in-
nego dostępnego sprzętu próbo-
wali dostać się do poszkodowane-
go i wyciągnąć go z wody.

– Podczas ćwiczeń omówiono 
również tematy związane z za-
kresu kwalifikowanej pierwszej 
pomocy z uwzględnieniem nie-
bezpieczeństw związanych z prze-
bywaniem w zimnej wodzie, skut-
ków tonięcia i hipotermii – dodaje 
Jagodziński. •

Efektowne działania strażaków na zalewie miejskimEfektowne działania strażaków na zalewie miejskim

Zobacz więcej zdjęć na 
www.PanoramaKutna.pl

FOT. PANORAMA KUTNA
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Kutnowski Budżet Obywatelski 
powraca! Reaktywacja KBO niesie 
ze sobą wiele zmian, które opra-
cowaliśmy na bazie doświadczeń 
z ubiegłych lat oraz przeprowa-
dzonych Konsultacji Społecznych. 
Owocem naszej pracy jest Uchwa-
ła Rady Miasta Kutno w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Kun-
towskiego Budżetu Obywatelskie-
go. W końcu nadszedł czas, aby 
mieszkańcy raz jeszcze mogli  włą-
czyć się w współtworzenie naszej 
małej ojczyzny.
Jedną z najbardziej istotnych 
zmian, a zarazem elementem wy-
różniającym tę edycję jest kate-
goria projektów zielonych. Jest 
to krok w stronę zapowiadanego 
w zeszłym roku Zielonego Bu-
dżetu Obywatelskiego i stanowi 
naturalne rozszerzenie kategorii 
różanej, która swój debiut miała 
w poprzedniej edycji KBO. Projekty 
zielone dotyczyć będą zadań z za-
kresu ochrony środowiska, ekolo-
gii, czystości powietrza, nasadzeń 
róż i pozostałej roślinności, a tak-
że zwierząt. Ze względu na szeroki 
zakres tematyczny tej kategorii, 
wprowadziliśmy małe doprecyzo-
wanie i projekty te nie mogą do-
tyczyć zadań infrastrukturalnych, 
np. ścieżek rowerowych, paneli fo-
towoltaicznych czy też stacji łado-
wania pojazdów. Takie projekty zo-
staną zakwalifikowane do kategorii 
projektów dużych.

Skoro już mowa o róż-
nych kategoriach to war-
to wspomnieć o kolejnej 
ważnej zmianie w tej od-
słonie KBO. Idąc za głosem 
mieszkańców, zwiększamy 
limit finansowy dla każdej 
z opcji. Projekty duże oraz 
projekty zielone będą kwa-
lifikowane w przedziale od 
50 000 zł do 150 000, na-
tomiast dla projektów ma-
łych przypada przedział od 
5 000 zł do 50 000 zł. Ogól-
na pula tegorocznej edy-
cji Kutnowskiego Budżetu 
Obywatelskiego wyniesie 
ponownie 1 100 000 zł.
Można zauważyć, że mimo 
zwiększenia dopuszczal-
nych kosztów dla wszyst-
kich rodzajów projektów, 
zwiększeniu nie uległa 
ogólna pula KBO. Wypad-
kową takiej sytuacji jest 
zmiana dotycząca limitu 
składanych projektów. Tym 
razem indywidualny pro-
jektodawca będzie mógł 
złożyć jedynie jeden projekt 
w tegorocznej edycji Kut-
nowskiego Budżetu Obywa-
telskiego. 
Powyższe zmiany są jedynie 
częścią nowego Regulaminu 
Kutnowskiego Budżetu Oby-
watelskiego, dlatego gorąco 
zachęcamy do lektury ca-
łości materiału. Można go 

znaleźć pod adresem www.kutno.
budzet-obywatelski.org. Strona ta 
stanowi również platformę, dzięki 
której projektodawcy będą mogli 
składać swoje projekty. 
Przejdźmy zatem do tego w jaki 
sposób autorzy projektów mogą 
przekazać nam swoje propozycje 
do KBO. Wzorem ubiegłej edycji 
cały proces odbędzie się elektro-
nicznie. Rozwiązanie to sprawdziło 
się bardzo dobrze i postanowiliśmy 
je dodatkowo rozwinąć. Dlatego 
w tym roku mieszkańcy mogą rów-
nież zbierać wymagane podpisy 
poparcia projektów nie ruszając 

się z domu. Wszystkiego dokonają 
za pośrednictwem strony interne-
towej. 
Kutnowski Budżet Obywatelski za-
wsze cieszył się dużym zaintereso-
waniem wśród mieszkańców Kutna 
i mamy szczerą nadzieję, że będzie 
tak również i tym razem. To projek-
todawcy nadają indywidualny cha-
rakter każdej edycji KBO i już nie 
możemy doczekać się Waszych po-
mysłów. Razem sprawmy, że ta wy-
czekiwana odsłona KBO będzie wy-
jątkowa! Zaczynamy już 15 marca! •

FOT. UM KUTNO

Kutnowski Budżet Obywatelski 
od wielu lat cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem mieszkańców.

Więcej informacji o KBO na:
www.kutno.budzet-obywatelski.org

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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W dniu 25 lutego 2021 
roku odbyło się uroczyste 
otwarcie Klubu Dziecięcego 
„Leśna Gromada" w Gołę-
biewku Nowym. To pierw-
sze takie miejsce na terenie 
gminy Kutno.

W uroczystości wzięli udział 
Wojewoda Łódzki Tobiasz Bo-
cheński, Senator Rzeczypospo-
litej Polskiej Przemysław Błasz-

czyk, Wójt Gminy Kutno Justyna 
Jasińska, Przewodnicząca Rady 
Gminy Kutno Joanna Kajszcza-
rek, Ksiądz Stanisław Zarosa 
SAC, Rafał Jóźwiak reprezentu-
jący Urząd Marszałkowski oraz 
Magdalena Krupińska-Kotulska 
Dyrektor ds. Inwestycji i Admi-
nistracji, prowadząca i nadzoru-
jąca inwestycję.

Klub Dziecięcy „Leśna Gro-

mada" został utworzony dzięki 
dotacji pozyskanej przez Gmi-
nę Kutno z dwóch programów 
pomocowych. Z Funduszu Pra-
cy w ramach Resortowego pro-
gramu rozwoju instytucji opie-
ki nad dziećmi w wieku do lat 3 
"MALUCH +" 2020 pozyskano 
kwotę 759 000, 00zł.

Dodatkowo na funkcjonowanie 
Klubu Dziecięcego „Leśna Gro-

mada" Gmina Kutno pozyskała 
z Rządowego Programu „Ma-
luch +" oraz z programu RPO 
Województwa Łódzkiego wspar-
cie w łącznej kwocie 683 483,73.

Atutem Klubu Dziecięcego 
jest kwota ponoszona za po-
byt dziecka, wynosząca zaled-
wie 118 zł. Do placówki może 
uczęszczać 23 dzieci w wieku 
od 1 do 3 lat. Jest to pierwsze 

tego typu miejsce w gminie 
Kutno. Przedsięwzięcie bę-
dzie skutecznie służyło miesz-
kańcom, tworząc optymalne 
warunki do rozwoju każdego 
dziecka oraz pozwalając ich ro-
dzicom na powrót do aktywno-
ści zawodowej.

Atrakcyjność miejsca podnosi 
parking na 35 miejsc wykonany 
w ramach zadania. •

‘Leśna Gromada” to pierwszy 
klub dziecięcy w gminie Kutno.

W otwarciu klubu dziecięcego 
udział wziął m.in. Wojewoda 

Łódzki Tobiasz Bocheński.

Otwarcie Klubu Dziecięcego „Leśna Gromada”Otwarcie Klubu Dziecięcego „Leśna Gromada”

 Gmina Kutno realizuje wie-
le inwestycji oraz planuje 
nowe projekty, aby popra-
wić jakość życia mieszkań-
ców i zapewnić im większe 
bezpieczeństwo. Zadania na 
2021 rok obejmują nie tylko 
przedsięwzięcia drogowe 
i kanalizacyjne, ale również 
związane z działalnością 
kulturową i oświatową.

Otrzymane w 2020 roku 
z Rządowego Funduszu In-
westycyjnego środki w kwocie 
blisko 2 000 000,00 zł zosta-
ną przeznaczone na sfinanso-
wanie dwóch znaczących za-
dań inwestycyjnych. Wsparcie 

w kwocie 795 836,00 zł pomo-
że zrealizować „Przebudowę 
z rozbudową świetlicy wiej-
skiej we wsi Nowa Wieś", na-
tomiast kwota 1 200 000,00 zł 
sfinansuje w części kanalizację 
sanitarną z odgałęzieniem w 
sołectwie Gołębiewek Nowy 
i Gołębiewek Stary, której za-
sięg będzie wynosił 10km.

W kolejnych naborach wnio-
sków z RFIL gmina Kutno 
stara się również o przyznanie 
środków na:

– Przebudowę drogi dojaz-
dowej w miejscowości Nowe 
Sójki. Wnioskowana kwota na 
to przedsięwzięcie wynosi 902 
000,00zł.

– „Przebudowę i rozbu-
dowę stacji uzdatniania 
wody w Żurawieńcu", na 
realizację, której gmina 
Kutno zawnioskowała 
o kwotę 1 100 000, 00zł.

– Termomodernizację 
budynku użyteczności 
publicznej przy ul. Kro-
śniewickiej 41. Gmina 
Kutno na wykonanie tego 
przedsięwzięcia wnio-
skowała o kwotę 1 350 
000,00zł.

Zadania planowane na 
rok 2021 przez Gminę 
Kutno w ramach naboru 
wniosków z RFIL obej-
mują inwestycje realizo-
wane na terenach tzw. 
„popegeerowskich" i są 

to:
– Zadanie inwestycyjne do-

tyczące wykonania chodni-
ka o długości 3690,00 me-
trów wzdłuż drogi gminnej nr 
102682 i 102202E, łączącej 
miejscowości Florek, Micha-
łów i Głogowiec. Na realizację 
przedsięwzięcia wnioskowano 
o kwotę 1 700 000,00 zł.

– Budowa placu zabaw oraz 
zewnętrznej siłowni w miejsco-
wości Głogowiec, na realizację 
której wnioskowano o kwotę 
300 000,00 zł.

– Budowa sali gimnastycznej 
z zapleczem socjalno – sanitar-
nym przy szkole podstawowej 
w Strzegocinie. Gmina Kutno 

wnioskowała o wsparcie finan-
sowe w kwocie 3 000 000,00 zł.

Warto wspomnieć, że Gmina 
Kutno już w 2020 roku opra-
cowała projekt i koncepcję za-
gospodarowania przestrzeni na 
osiedlu w miejscowości Leszno, 
gdzie dawniej funkcjonowa-
ło Państwowe Gospodarstwo 
Rolne. We współpracy z Ochot-
niczą Strażą Pożarną w Lesz-
czynku Gmina Kutno w 2021 
roku wnioskowała do Lokalnej 
Grupy Działania Stowarzysze-
nia Rozwoju Gmin „Centrum" 
o dotację w kwocie 300 000,00 

zł, która pozwoli na utworze-
nie w Lesznie placu zabaw dla 
dzieci, ciągu komunikacyjnego, 
a także na wyznaczenie miejsca 
na pojemniki na odpady. 

To i obecnie realizowane za-
danie w miejscowości Leszno, 
polegające na uporządkowaniu 
gospodarki wodno – ścieko-
wej ze środków pozyskanych 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020 
zdecydowanie poprawi kom-
fort życia mieszkańców tej czę-
ści gminy Kutno. •

Inwestycje zaplanowane przez Gminę Kutno na 2021 rokInwestycje zaplanowane przez Gminę Kutno na 2021 rok

W 2021 roku Gmina Kutno 
planuje sporo inwestycji.
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W czwartek 25 lutego 2021 
roku w Szkole Podstawo-
wej im. Wł. St. Reymonta 
w Gołębiewku z udziałem 
Wojewody Łódzkiego dr To-
biasza Bocheńskiego nastą-
piło rozstrzygnięcie i wrę-
czenie nagród zwycięzcom 
konkursu plastyczno – pla-
nistycznego „Od pomysłu 
do projektu – mój projekt 
terenu wokół szkoły”.

Konkurs „Partycypacja w pla-
nowaniu przestrzennym – II 
edycja” był przeprowadzony 
w 2020 roku w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Realizatorem 
projektu była Gmina Kutno 
wraz z Fundacją Inicjatyw Me-
nedżerskich w Lublinie.

W konkursie wzięło udział 24 
dzieci z placówki oświatowej 
Gminy Kutno. Dzieci pracowa-

ły w 3 – osobowych zespołach, 
a tematem pracy było zaprojek-
towanie koncepcji zagospoda-
rowania przestrzennego terenu 
wokół szkoły.

W uroczystości wzięli udział 
Wojewoda Łódzki Tobiasz Bo-
cheński, Senator Rzeczypo-

spolitej Polskiej Przemysław 
Błaszczyk, Wójt Gminy Kutno 
Justyna Jasińska, Przewodni-
cząca Rady Gminy Kutno Jo-
anna Kajszczarek, Ksiądz Stani-
sław Zarosa SAC, Rafał Jóźwiak 
reprezentujący Urząd Marszał-
kowski oraz Dyrektor ds. Inwe-

stycji i Administracji Magdalena 
Krupińska – Kotulska. Nagrody 
wręczył Wojewoda Łódzki To-
biasz Bocheński oraz Wójt Gmi-
ny Kutno Justyna Jasińska.

I miejsce i nagrodę pieniężną 
w kwocie 3000 zł otrzymali: 
Piotr Jaciubek, Jakub Jaciu-
bek, Igor Bartnicki; II miej-
sce i nagrodę pieniężną w kwo-
cie 2100 zł otrzymali: Alicja 
Jaciubek, Amelia Szymańska, 
Natalia Nadolska; III miejsce i 
nagrodę pieniężną w kwo-
cie 900 zł otrzymali: Przemy-

sław Wypych, Michalina Sien-
kiewicz, Kinga Komorowska.

Wyróżnienia oraz kartę po-
darunkową o wartości 200 zł 
otrzymali: Nadia Strębska, 
Maja Szubska, Klaudia Wój-
cikowska, Oliwia Kowalska, 
Nastia Serek, Kacper Patora, 
Mikołaj Łuczak, Szymon Wi-
liński, Milena Wojciechowska, 
Nadia Janczewska, Nikola Jan-
czewska, Olga Wojciechowska, 
Jakub Czekalski, Jan Gałązka, 
Piotr Russek.

– Gratuluję wszystkim uczest-
nikom kreatywnego i twórcze-
go podejścia do tematu kon-
kursowego, którego efektem 
były bardzo ciekawe projekty. 
Życzę Wam wielu sukcesów 
i kolejnych tak udanych pomy-
słów – komentuje wójt gminy 
Kutno Justyna Jasińska. •

Wręczono nagrody w konkursie „Od pomysłu Wręczono nagrody w konkursie „Od pomysłu 
do projektu – mój projekt terenu wokół szkoły”do projektu – mój projekt terenu wokół szkoły”

I miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 3000 zł otrzymali: 
Piotr Jaciubek, Jakub Jaciubek i Igor Bartnicki.

ŻYCZENIA
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W Pierwszy Piątek Wielkie-
go Postu w Sanktuarium 
Matki Bożej Cierpiącego 
Narodu w podkutnowskim 
Głogowcu zgodnie z tra-
dycją została odprawiona 
Droga Krzyżowa Narodu 
Polskiego podczas, której 
wierni modlili w intencjach 
Ojczyzny, „Solidarności” 
i wszystkich Polaków.

Ta symboliczna Droga Krzy-
żowa to niezwykle ważne, histo-
ryczne wydarzenie dla działaczy 
„Solidarności”, którzy podczas 
stanu wojennego przybywali do 

Maryi. Przypomina o trudnych 
czasach, kiedy podobne na-
bożeństwa przynosiły otuchę, 
niosąc jednocześnie przesłanie 
patriotyczne i wolnościowe.

Jest ona alegorycznie wkom-
ponowana w dzieje ojczyste. 
Stacje tej drogi krzyżowej są 
poświęcone nie tylko wydarze-
niom religijnym, ale także po-
kazują bolesne fakty z historii 
narodu polskiego, jak rozbiory 
Polski czy wojny. Jej niezwykła 
forma przyciągała także poza 
działaczami „Solidarności” wie-
le osób z całej Polski i spoza jej 
granic, aby z głęboką refleksją, 

z wiarą i modlitwą zanurzyć się 
w męce Pana Jezusa i głęboko 
pochylić nad trudnymi losami 
naszego Narodu i Państwa wie-
rząc, że nadejdzie ostateczne 
zwycięstwo dobra nad złem.

Gdy stacje głogowieckiej Dro-
gi Krzyżowej, z czasem ulegały 
naturalnej degradacji, z ini-
cjatywy Andrzeja Drętkiewi-
cza – pierwszego po II wojnie 
światowej niekomunistyczne-
go Prezydenta Płocka i ostat-
niego Wojewody Płockiego, 
zostały one odnowione. A sam 
Pan Andrzej z grupą patrio-
tów z Mazowsza Płockiego i 

Ziemi Kutnowskiej, a także z 
innych stron Polski rokrocznie 
w pierwszy piątek Wielkiego 
Postu spotykali się w Głogow-
cu, aby wspólnie przejść Drogą 
Krzyżową rozpamiętując mękę 
Zbawiciela i zastanowić się nad 
całą historią, współczesnością i 
perspektywą przyszłości.

Po śmierci Pana Andrzeja 
Drętkiewicza, organizatorem 
tego wyjątkowego wydarzenia, 
od 2015 roku został Pan Poseł 
na Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej Tadeusz Woźniak.

W tym roku ze względu na 
epidemię wierni przybyli na 

Drogę Krzyżową w znacznie 
mniejszym gronie, a całe wy-
darzenie odbyło się zgodnie z 
zasadami reżimu sanitarnego. 
Po mszy świętej wszyscy piel-
grzymi wyszli z kościoła, aby 
pomodlić się przy zbiorowej 
mogile powstańców stycznio-
wych, oraz przy ołtarzu po-
lowym, czyli miejscu gdzie w 
1983 roku odprawił Mszę św. 
i wygłosił kazanie bł. Ks. Jerzy 
Popiełuszko. Następnie przy 
każdej stacji drogi krzyżowej 
zostały zapalone symbolicznie 
biało czerwone znicze. •

W Głogowcu modlili się w intencji ojczyznyW Głogowcu modlili się w intencji ojczyzny

Zobacz więcej zdjęć na 
www.PanoramaKutna.pl

FOT. NADESŁANE

ŻYCZENIA
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Strażacy powiatu kut-
nowskiego aktywnie 
wspomagają ogólno-
polską akcję #Szcze-
pimySię. Pomagają 
w dotarciu do punk-
tów szczepień oso-
bom, które nie mogą 
tam dojechać we wła-
snym zakresie.

Akcja ta prowadzo-
na jest we współpracy 
z punktami szczepień 
oraz jednostkami samo-
rządu terytorialnego. Od 
18 stycznia w powiecie 
kutnowskim, z pomocy 

w transporcie do punk-
tów szczepień skorzysta-
ło już kilkadziesiąt osób.

– W ramach prowadzo-
nych działań strażacy 
będą również dystrybu-
ować materiały in-
formacyjne na 
temat szcze-
pień oraz 
prof i laktyki 
C O V I D – 1 9 . 
Przypomina-
my, że pod 
numerem 989 
można uzy-
skać dostęp 
do bezpłatnej, 

całodobowej infolinii 
Narodowego Programu 
Szczepień przeciw CO-
VID–19 – mówi st. kpt. 
Mariusz Jagodziński, 
oficer prasowy KP PSP 
w Kutnie. •
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W sobotę w życie weszło 
kilka zmian w obostrze-
niach dotyczących walki 
z koronawirusem. Naj-
większa z nich ma związek 
z nakazem zakrywania ust 
i nosa - teraz należy robić to 
jedynie przy użyciu masecz-
ki. Co się jeszcze zmieniło?
– Ostatnie liczby wskazują na 
to, że III fala epidemii się roz-
pędza. Z tygodnia na tydzień 
obserwujemy znaczny wzrost 
zakażeń – mówił podczas kon-
ferencji prasowej Adam Nie-

dzielski, minister zdro-
wia. – Bardzo dokładnie 
przyglądamy się sytuacji 
pandemicznej w Polsce. 
Wirus szybko mutuje i 
nowe mutacje będą się 
szybko pojawiały. W ostat-
nim tygodniu obserwu-
jemy znaczne obłożenie 
łóżek covidowych jak rów-
nież wystawianie zleceń 
na testy przez Podstawo-
wą Opiekę Zdrowotną.
W związku z trzecią falą 
pandemii podjęto poważ-

ne kroki. – Najważniejsze 
decyzje dotyczące pandemii 
podejmujemy wspólnie z na-
szymi specjalistami z zakresu 
zdrowia publicznego, profe-
sorami, wirusologami, epide-
miologami. Rada Medyczna  
przygotowała zalecenia, który 
sposób zakrywania ust i nosa 
najlepiej chronią nas przed za-
każeniem – czytamy na rządo-
wej stronie.

Zgodnie z rekomendacjami 
wprowadzono zakaz noszenia 
przyłbic, szalików, chust itp. 
Nie spełniają one kryteriów 

bezpieczeństwa i nie chronią 
nas tak skutecznie przed zaka-
żeniem jak maseczki.

Sytuacja epidemiczna u na-
szych sąsiadów jest niepoko-
jąca, dlatego wszystkie osoby, 
wracające z Czech i Słowacji, 
zostaną skierowane na kwa-
rantannę. Dotyczy to również 
osób, które przekraczają grani-
cę samochodem.

Wyjątek stanowią osoby za-
szczepione dwoma dawkami 
szczepionki przeciw COVID-19 
lub osoby posiadające nega-
tywny wynik testu. Test musi 
być wykonany przed przekro-
czeniem granicy. Jest ważny 
przez 48 godzin, licząc od mo-
mentu otrzymania wyniku.

Obowiązujące zasady 
do 14 marca:

• Zakrywanie ust i nosa jedynie 
maseczką – od 27 lutego
W całej Polsce (z wyjątkiem woj. 
warmińsko-mazurskiego) prze-
dłużono dotychczasowe zasady 
bezpieczeństwa do 14 marca:
• Hotele  – dostępne dla wszyst-
kich przy zachowaniu reżimu sa-

nitarnego (50% dostępnych po-
koi, posiłki serwowane tylko do 
pokoi, na życzenie gości. Restau-
racje hotelowe – zamknięte).
• Kina, teatry, opery i filharmo-
nie ponownie otwarte – pod-
czas wydarzeń kulturalnych 
zajętych może być maksymal-
nie 50% miejsc siedzących. 
Obowiązują maseczki. Zakaz 
konsumpcji.
• Otwarte baseny. 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.
Wyjątek stanowi województwo 
warmińsko-mazurskie, gdzie 
ze względu na trudną sytuację 
epidemiczną zaostrzono  zasa-
dy bezpieczeństwa od 27 lutego. 
Uczniowie klas I-III wrócą do na-
uki zdalnej, zamknięte zostaną:
• hotele (wyjątkiem są hotele 
robotnicze),
• galerie handlowe – z wyjąt-
kiem m.in. sklepów spożyw-
czych, aptek i drogerii,
• kina, teatry, muzea, galerie 
sztuki,
• baseny i korty tenisowe. •

Rząd mówi o trzeciej fali pandemiiRząd mówi o trzeciej fali pandemii
i wprowadza nowe zasadyi wprowadza nowe zasady

FOT. WOT

W ostatnich dniach odnotowano 
spory wzrost zakażeń COVID-19 
w całym kraju.

Od soboty nos i usta należy 

zakrywać jedynie maseczką.

Strażacy z regionu pomagają wStrażacy z regionu pomagają w
akcji szczepień przeciw COVID-19akcji szczepień przeciw COVID-19

ŻYCZENIA
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Bieżące inwestycje prowadzone przezBieżące inwestycje prowadzone przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w KutniePrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Kutnie

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Realizując założenia pla-
nu inwestycyjnego Przed-
siębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. 
w Kutnie zaplanowało 
szereg inwestycji zmie-
rzających do poprawy 
i rozbudowy infrastruk-
tury wodociągowej i sani-
tarnej miasta Kutno.

W pierwszej połowie 2021 
roku PWiK Sp. z o.o. przy-
stępuje do kilkuetapowej 
inwestycji w ulicy Naruto-
wicza, mającej na celu wy-
mianę instalacji sanitarnej, 
która stanowi kluczowy 
element układu odbioru 
ścieków w centralnej części 
miasta. Sieć kanalizacyjna 
Ø 400 wybudowana w 1969 
roku, z uwagi na wieloletnie 
użytkowanie oraz występu-

jące nieszczelności wymaga 
gruntownej modernizacji. 
Sprawność systemu kanali-
zacyjnego pogarsza, między 
innymi wprowadzanie do 
kanalizacji wód przypad-
kowych (gruntowych), co 
jest przyczyną zajmowania 
światła przepustu kanału. 
Wzrost nierównomierności 
przepływu ścieków, skut-
kuje częstą blokadą instala-
cji sanitarnej. Szczegółową 
analizę i ocenę aktualnego 
stanu poszczególnych od-
cinków sporządzono na 
podstawie inspekcji kame-
rą TV, obejmującą identy-
fikację uszkodzeń, takich 
jak: załamania, wrośnięte 
korzenie, pęknięcia, koroz-
ję, erozję oraz przesunięcia 
rur. Ze względu na aspekt 

ekonomiczny punktowa na-
prawa kanalizacji jest nie-
opłacalna. Nowa sieć będzie 
wykonana z rur GRP Ø 500 
mm, PVC Ø 160 mm, 200 
mm, 315 mm oraz studnie 
rewizyjne w systemie GRP 
i żelbetowe. Zakończenie 
pierwszego etapu budowy 
zaplanowano na czerwiec 
bieżącego roku, w efekcie 
powstanie 349,30 mb sieci 
plus przyłącza. 

Kolejną kluczową inwe-
stycją będzie budowa sie-
ci kanalizacji sanitarnej  
w ulicy M. Skłodowskiej-

-Curie Ø 200 o długości 432 
mb, Ø 160 o długości 180 
mb oraz Ø 110 o długości 
486 mb wraz z przepom-
pownią ścieków. Powyższe 
inwestycje przyczynią się 
do poprawy parametrów 
hydraulicznych kanałów, 
co oznaczać będzie szyb-
szy i bezawaryjny przepływ 
ścieków. O postępach prac  
w kolejnych etapach budo-
wy będziemy informować 
na bieżąco. Należy przy tym 
podkreślić, że  w związku 
z planowanymi pracami 
odbiór ścieków ze zlewni 

kolektora nie będzie zakłó-
cony. 

Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Kutnie przeprasza 
za utrudnienia oraz prosi 
o wyrozumiałość.

Wychodząc naprzeciw od-
biorcom naszych usług w 
miarę pojawiających się 
zgłoszeń i potrzeb planuje-
my dalszą rozbudowę i mo-
dernizację istniejących sieci 
kanalizacji wodociągowej 
i sanitarnej na terenie mia-
sta Kutno. •
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Informujemy, że awarie dotyczące 
wodociągów i kanalizacji można zgłaszać 

pod numerami telefonów:

- w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00
24 251 07 69, 24 254 74 61

-  w pozostałych godzinach:
24 254 29 46

Zgłaszanie awarii
wodociągów i kanalizacji

Informacje o bieżących działaniach PWiK
znajdziesz na www.pwik.kutno.pl

OGŁOSZENIE
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W ostatnich dniach 
wolontariusze z po-
wiatu kutnowskiego 
Polska 2050 Szymona 
Hołowni przeprowa-
dzili zbiórkę dla zwie-
rząt Stowarzy-
szenia „4 Łapy” 
w Żychlinie.

Udało się zebrać 
sporą ilość nie tyl-
ko karmy, lecz także 
innych niezbędnych 
rzeczy dla psiaków 
takich jak: koce, 
podkłady, miseczki, 
obroże, smycze. Nie 

zabrakło także zabawek. 
W akcji wzięli udział 
mieszkańcy powiatu kut-
nowskiego, ale pomocy 
udzieliły też osoby z Ło-
dzi, Łęczycy, Zgierza, Pa-
bianic. 

Organizatorami ak-
cji byli Nikola Dutkie-
wicz, Witold Amiłowski 
i Grzegorz Dyszkiewicz.

– Zachęcamy do wspie-
rania Stowarzyszenia „4 

Łapy” w Żychlinie 
oraz do adopcji pie-
sków. Pamiętajmy, 
że nasi czworonożni 
przyjaciele potrze-
bują naszej miłości 
– mówi Nikola Dut-
kiewicz, zastępca 
koordynatora po-
wiatu kutnowskiego 
Polska 2050 Szy-
mona Hołowni. •

Ekipa Hołowni pomagaEkipa Hołowni pomaga
potrzebującym zwierzakompotrzebującym zwierzakom
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Wojewoda Łódzki podjął 
ważną decyzję w sprawie 
Kutnowskiego Szpitala 
Samorządowego. Chodzi 
o sytuację związaną z koro-
nawirusem.

Jak czytamy w komunika-
cie wydanym przez Starostwo 
Powiatowe w Kutnie, zgodnie 
z decyzją Wojewody Łódzkie-
go „Kutnowski Szpital Samo-
rządowy” Sp. z o.o. w Kutnie 
od dnia 1 marca 2021 roku do 
odwołania, będzie realizował 
świadczenia opieki zdrowotnej 
w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem, i zwal-

czaniem COVID-19 poprzez 
zapewnienie 100 miejsc dla 
pacjentów z podejrzeniem lub 
potwierdzonym zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2, w tym 
3 łóżek intensywnej terapii, 
z kardiomonitorem oraz możli-
wością prowadzenia tlenotera-
pii i wentylacji mechanicznej.

– Zmniejszenie liczby łóżek 
o 70 miejsc umożliwia przy-
wrócenie funkcjonowania 
oddziału chirurgii urazowo-
-ortopedycznej, oddziału neu-
rologicznego z pododdziałem 
udarowym, oddziału rehabili-
tacyjnego z pododdziałem re-
habilitacji neurologicznej oraz 

3 łóżek intensywnej terapii, 
celem udzielania świadczeń 
pacjentom niezakaźnym – czy-
tamy w komunikacie.

Przypomnijmy, od 30 paź-
dziernika 2020, Kutnowski 
Szpital Samorządowy decyzją 
Wojewody Łódzkiego Tobiasza 
Bocheńskiego został placówką 
zakaźną. W związku z tym w 
Kutnie pojawiło się 241 łóżek 
dla pacjentów z podejrzeniem 
lub potwierdzonym zakaże-
niem SARS-CoV-2, w tym 
6 łóżek intensywnej terapii, 
z kardiomonitorem oraz możli-
wością prowadzenia tlenotera-
pii i wentylacji mechanicznej.

W grudniu „odmrożono” 40 
łóżek na ginekologii i położ-
nictwie. Teraz otwarte zostały 
kolejne oddziały.

Sytuacja pandemiczna w po-
wiecie kutnowskim wydaje się 
być w ostatnim czasie dość 
stabilna. Mimo rozpoczętej 
trzeciej falii w kraju, w naszym 
regionie nie odnotowuje się 
dużej liczby nowych zakażeń. 
W ciągu ostatniej doby służby 
poinformowały jedynie o 3 no-
wych i potwierdzonych przy-
padkach COVID-19. Z kolei w 
kraju odnotowano 7 937 no-
wych zakażeń i 216 zgonów. •

Coraz mniej “covidowych” łóżek w szpitalu w KutnieCoraz mniej “covidowych” łóżek w szpitalu w Kutnie
 Ważna decyzja wojewody łódzkiego 

Aleksander Klembalski, 
uczeń Szkoły Podstawo-
wej nr 9 im. Wł. Jagiełły 
w Kutnie, weźmie udział 
w przesłuchaniach w ciem-
no w programie THE VOICE 
KIDS 4.

– W dniu 6 marca br. o godz. 
20.00 zapraszamy do ogląda-
nia TVP 2. Cieszymy się razem 
z Olkiem i jednocześnie trzy-
mamy kciuki. Mamy nadzieję, 
że wytrwałość i konsekwencja 
w dążeniu do celu pomogą mu 
zrealizować najpiękniejsze 
marzenia. Z niecierpliwością 
czekamy na sobotnią odsłonę 
wielkiego talentu Aleksandra 
– komentują przedstawiciele 
„Dziewiątki”. •

Uczeń  „Dziewiątki” Uczeń  „Dziewiątki” 

w The Voice Kidsw The Voice Kids
Od 1 marca w kutnowskim szpitalu 

dostępnych jest 100 łóżek covidowych.
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Koszykarze KS-u Kutno 
prowadzeni przez Szcze-
paniaka odnieśli ważne 
zwycięstwo nad PKK 99 Pa-
bianice, z którym sąsiadują 
w dolnej części tabeli. Naj-
więcej punktów dla kutnian 
zdobył Stopierzyński.

W pierwszej rundzie to 

drużyna z Pabianic po 
dwóch dogrywkach okaza-
ła się lepsza i koszykarze 
z Kutna bardzo chcieli zrewan-
żować się za tą porażkę. Pierw-
sza połowa sobotniego spo-
tkania była bardzo „niecelna” 
w wykonaniu obu ekip. Po 
dwóch kwartach  na tablicy wy-
świetlany był wynik 27:26 dla 

drużyny przyjezdnej. Tak niski 
wynik spowodowany był dużą 
nieskutecznością.  Po zmianie 
stron boiska widać było zde-
cydowanie większe zaangażo-
wanie w grze drużyny z Kutna. 
Można rzec, iż w szatni zawod-
nicy wytłumaczyli sobie wszyst-
kie błędy z pierwszej połowy 
spotkania. Po 30 minutach gry 

gospodarze prowadzili 49:40, 
jednak wynik ten przed decydu-
jącą odsłoną spotkania nie był 
jeszcze rozstrzygnięty. Ostatnia 
kwarta meczu była bardzo ner-
wowa w wykonaniu obydwu 
drużyn. Mimo to więcej zimnej 
krwi zachowali kutnianie tym 
samym KS wygrał derby woje-
wództwa łódzkiego 68:62.

KS KUTNO 68:62 Pabianice
(13:16; 13:11; 23:13; 19:22)

Dla Kutna punktowali: Śleboc-
ki 0, Krawiec 10, Popławski 2, 
Lewandowski 3, Poznański 8, 
Ćwirko-Godycki 6, Stopierzyński 
15, Podworski 13, Stachera 11. 
W składzie byli również Janczu-
ra, Sołtysiak oraz Wiercioch, ale 
nie pojawili się na parkiecie. •

FOT. ANNA KRAWCZYK

 Przy Kościuszki zagra były reprezentant Polski 

Ważna wygrana koszykarzy KS-u z Pabianicami

Wielka ofensywa transfe-
rowa KS-u Kutno przed roz-
poczęciem rundy wiosen-
nej. Przy Kościuszki grać 
będzie kilku zawodników 
z ekstraklasową, a nawet 
reprezentacyjną przeszło-
ścią. – Zawodnika z takim 
CV nie było w Kutnie nigdy 
w historii – tak o nowym 
nabytku Łukaszu Broziu 
mówi trener Dominik Tom-
czak.

Pierwszym oficjalnie ogłoszo-
nym transferem do KS-u było 
pozyskanie Jakuba Szarpa-
ka, syna legendy łódzkiego Wi-
dzewa, Piotra Szarpaka. Kuba 
także jest wychowankiem klu-
bu z Al. Piłsudskiego. Później 
występował między innymi 
w UKS-ie SMS Łódź, Zjedno-
czonych Stryków, Zawiszy Rz-
gów, Rodle Kwidzyn, Olimpii 
Grudziądz, Finishparkiecie 
Dręwca Nowe Miasto Lubaw-
skie, a ostatnie cztery sezony 
spędził w III-ligowym Sokole 
Aleksandrów Łódzki.

Wiosną w Kutnie grać bę-
dzie także Jakub Świątek, 
wychowanek Wigier Suwał-
ki, które obecnie występują 
w II lidze. Nowy gracz KS-u 
przeszedł wszystkie szczeble 
szkolenia w Wigrach, aż w se-
zonie 2017/2018 zadebiutował 
w rozgrywkach I ligi. 4 maja 
2018 roku wszedł w ostatniej 
minucie meczu ze Stalą Mie-
lec. Stał się najmłodszym 
zawodnikiem, jaki kiedy-
kolwiek zagrał na zapleczu 
Ekstraklasy. Miał wówczas 
15 lat.

Umowę z KS-em podpisał 

także bramkarz Patryk Wo-
lański, którego kibicom Wi-
dzewa Łódź nie trzeba przed-
stawiać. Popularny „Wolo” 
w barwach łodzian zaliczył 16 
występów w Ekstraklasie, na 
swoim koncie ma także grę 
w duńskiej ekstraklasie w bar-
wach Vejle BK, FC Midtjylland 
czy AC Horsens. Po duńskiej 
przygodzie golkiper wrócił do 
Polski i pomógł odra-
dzać się Widzewowi. 
Ostatni sezon 
spędził w B-Kla-
sie grając jako… 
pomocnik. Teraz 
ma zapewnić ry-
walizację między 
słupkami KS-u 
Kutno.

To niejedy-
ni zawodnicy, 
którzy w swoim 
CV mają występy 
w Ekstraklasie w 
barwach Widzewa, 
a teraz będą 

grać przy Kościuszki 26. Kon-
trakty z kutnowską ekipą pod-
pisali bracia Mateusz i Łu-
kasz Broź.

Pierwszy z nich z Widze-
wem w sezonach 2006/2007 i 
2007/2008 rozegrał dziewięć 
spotkań w Ekstraklasie. W 
swoim bogatym CV ma tak-
że grę w takich klubach jak 
Sandecja Nowy Sącz, Flota 
Świnoujście, Motor Lublin, 

Warta Poznań czy Siarka 
Tarnobrzeg. Ostatnio 
występował w Pogoni 
Zduńska Wola i był jej 
najlepszym strzelcem.

Absolutnym hitem 
transferowym jest 
jednak przyjście 
do Kutna Łukasza 

Brozia. – Zawodnika 
z takim CV nie było w 

Kutnie nigdy w historii 
– tak o nowym nabytku 

mówi trener  KS-u Do-
minik Tomczak.

Broź, który uro-
dził się w 

1 9 8 5 

roku, swoją karierę rozpoczy-
nał w ABC Bagbud Giżycko, 
a później występował między 
innymi w Mamrach Giżycko i 
Kmicie Zabierzów. W sezonie 
2006/2007 zadebiutował w 
Ekstraklasie w barwach Wi-
dzewa Łódź, w którym grał aż 
do sezonu 2013/2014. W lip-
cu 2011 roku został wybrany 
kapitanem Widzewa Łódź. 20 
czerwca 2013 roku za porozu-
mieniem stron rozwiązał kon-
trakt z klubem po rozegraniu 
łącznie 173 meczów ligowych, 
w których zdobył 11 bramek.

Wówczas przeniósł się do Le-
gii Warszawa, z którą święcił 
największe sukcesy w karierze 
– zdobył cztery tytuły Mistrza 
Polski oraz trzy Puchary Pol-
ski. W barwach „Wojskowych” 
występował także w elimina-
cjach do Ligi Mistrzów (m.in. 
W meczu z Dundalk FC, w któ-
rym Legia awansowała do Ligi 
Mistrzów) oraz grupowych roz-
grywkach Ligi Europy (zagrał 
w spotkaniach przeciwko mię-
dzy innymi Lazio, Trabzonspo-
rowi, Ajaxowi czy SSC Napoli).

Przygoda Brozia z Legią 

dobiegła końca po sezonie 
2017/2018 – wówczas obrońca 
przeniósł się do Śląska Wro-
cław, w którym grał w sezonach 
2018/2019 i 2019/20. Później 
niestety doznał poważnej kon-
tuzji kolana i ostatni oficjalny 
mecz rozegrał 8 listopada 2019 
w Ekstraklasie przeciwko ŁKS-
-owi Łódź. 

Broź dotychczas rozegrał aż 
249 spotkań w Ekstraklasie, 
w których strzelił czternaście 
bramek. Łukasz Broź ponadto 
w latach 2012–2014 rozegrał 
3 mecze w reprezentacji Pol-
ski. Debiut zaliczył 14 grudnia 
2012 roku na Mardan Spor 
Kompleksi w tureckim Aksu w 
wygranym 4:1 meczu towarzy-
skim z reprezentacją Macedo-
nii, w którym Broź asystował 
przy bramce Szymona Pawłow-
skiego na 2:0 w 23. minucie 
meczu, natomiast ostatni mecz 
rozegrał 18 listopada 2014 roku 
w zremisowanym 2:2 meczu 
towarzyskim z reprezentacją 
Szwajcarii rozegranym na Sta-
dionie Miejskim we Wrocła-
wiu, w którym w 52. minucie 
zmienił Artura Jędrzejczyka. •

FOT. MARIUSZ RADOWICZ / WIDZEW.COM

Wiosną w Kutnie 
grać będzie wielu 
zawodników, 
mających w 
CV występy z 
Widzewem Łódź 
w Ekstraklasie.

Transferowe bomby KS-u Kutno!Transferowe bomby KS-u Kutno!
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