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W zeszłym tygodniu do Okna 
Życia przy ul. Jana Pawła II 
w Kutnie trafił kilkudniowy 
chłopczyk. To drugie dziec-
ko w historii, które trafiło do 
tego miejsca.

Jak wynika z nieoficjalnych 
informacji, które podało Radio 
Łódź, przy sześciodniowym 
chłopczyku znaleziono list po-
zostawiony przez jego matkę, 

w którym umotywowała swoją 
decyzję. Dziecko jest zdrowe 
i nic mu nie dolega.

Jak informuje Caritas Polska 
na swojej stronie internetowej, 
po odnalezieniu dziecka w Oknie 
Życia niezwłocznie uruchamiane 
są procedury medyczno-admini-
stracyjne, to znaczy powiado-
mione zostają pogotowie ratun-
kowe i sąd rodzinny. 

To już drugie dziecko pozosta-

wione w Oknie Życia w Kutnie 
w ostatnich latach. Poprzednio 
taka sytuacja miała miejsce 
1 listopada 2019 roku. Było całe 
i zdrowie.

Czym jest Okno Życia i jak 
działa? – Okno to bezpieczne 
miejsce, w którym matka może 
pozostawić anonimowo swoje 
nowo narodzone dziecko – wy-
jaśniają przedstawiciele Caritas 
Polska. Okno otwiera się od 
zewnątrz, jest w nim zamonto-

wane ogrzewanie i wentylacja. 
Po otwarciu włącza się alarm, 
który wzywa opiekujące się 
oknem osoby – najczęściej są 
to zakonnice. Potem niezwłocz-
nie uruchamiane są procedury 
medyczno-administracyjne, to 
znaczy powiadomione zostają 
pogotowie ratunkowe i sąd ro-
dzinny.

Okna Życia nie zastępują szpi-
tali, gdzie matka może pozo-
stawić noworodka zrzekając się 

praw rodzicielskich, ale są alter-
natywą dla porzucenia dziecka 
na śmietniku i pozbawienia go 
opieki, zwłaszcza przez mat-
ki ukrywające ciążę. Niestety, 
wciąż zdarzają się przypad-
ki pozostawienia niemowląt 
w przypadkowych miejscach, 
gdzie grozi im śmierć z wychło-
dzenia.

W Okna Życia prowadzonych 
przez Caritas Polska w całej Pol-
sce znaleziono blisko 100 dzieci. •

W kutnowskim oknie życia W kutnowskim oknie życia 
znaleziono małego chłopczykaznaleziono małego chłopczyka

Będzie Będzie 
lockdown lockdown 
w całym w całym 
kraju?kraju?

Niewykluczone, że wkrót-
ce w całym kraju zostanie 
wprowadzony lockdown. 
Wszystko jest zależne od 
rosnącej dynamiki za-
każeń koronawirusem. 
O szczegółach na ostatniej 
konferencji prasowej mó-
wił szef resortu zdrowia.

W poniedziałek odbyła 
się konferencja prasowa 
z udziałem ministra zdro-
wia Adama Niedzielskiego, 
szefa KPRM Michała Dwor-
czyka oraz rzecznika praso-
wego rządu Piotra Mullera. 
Jak się okazuje, nie można 
wykluczyć wprowadzenia 
nowych obostrzeń i lock- 

downu w skali całego kra-
ju. – Jeżeli to będzie duże 
przyspieszenie zacho-
rowań, to konsekwencją 
będą decyzje co do obo-
strzeń w skali całego kraju. 
Dynamika rozwoju zacho-
rowań będzie decydowała, 
czy będą to może jedynie 
rozwiązania regionalne – 
powiedział na konferencji 
prasowej Adam Niedziel-
ski, minister zdrowia.

Szef resortu zdrowia 
wcześniej zamieścił w me-
diach społecznościowych 
wpis dotyczący niepo-
kojącego wzrostu liczby 
zakażeń. Jak napisał, po-

niedziałkowy skok dzien-
nej liczby zachorowań 
o ponad 75% w stosunku 
do poprzedniego tygodnia 
to bardzo niepokojący sy-
gnał. Może to oznaczać 
odwrócenie trendu male-
jącej dynamiki liczby no-
wych zachorowań w ostat-
nim czasie.

We wtorek w całym kraju 
odnotowano 14 396 nowych 
zakażeń, zmarły kolejne 372 
osoby z COVID-19. Od kil-
ku dni lockdown obejmuje 
woj. Mazowieckie i lubu-
skie, wcześniej wprowadzo-
no go w woj. warmińsko-
-mazurskim i pomorskim. •
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Do makabrycznego odkrycia do-
szło w weekend w naszym regio-
nie. Z Ochni wyłowiono zwłoki 
mężczyzny, a okoliczności tra-
gedii ustalają teraz śledczy. Nie-
wykluczone, że zmarły to osoba, 
którą ostatnio poszukiwali kut-
nowscy policjanci.

W niedzielę 14 marca około go-
dziny 10:30 do dyżurnego Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kutnie wpłynęło zgło-
szenie, że w miejscowości Woj-
ciechowice Duże (gm. Krzyżanów) 
w Ochni znaleziono zwłoki. Na miej-
sce natychmiast zadysponowane 
zostały dwa zastępy strażaków 
z Kutna, a także OSP z Krzyżanowa.

Jak udało nam się nieoficjalnie do-
wiedzieć, przypadkowy mężczyzna 
będący w okolicy na rybach zauwa-
żył, że z nurtem rzeki płynie osoba. 
Niestety, okazało się, że na pomoc 

jest już za późno i ciało mężczyzny 
z wody wydobyli wezwani strażacy.

– Nasze działania polegały na wy-
ciągnięciu mężczyzny z rzeki. Ze 
względu na jego stan, odstąpiono 
od podjęcia resuscytacji krążenio-
wo-oddechowej– powiedział Pano-
ramie st. kpt. Mariusz Jagodziński, 
oficer prasowy KP PSP w Kutnie.

Teraz okoliczności tragedii wyja-
śniać będą kutnowscy policjanci 
pod nadzorem prokuratora.

– Na miejscu zostały wykonane 
czynności procesowe pod nadzo-
rem prokuratora. Jego decyzją ciało 
mężczyzny zostało zabezpieczone 
w prosektorium, celem wykonania 
sekcji zwłok. Wielce prawdopodob-
ne, że był to mężczyzna, o którego 
zaginięciu wydaliśmy komunikat na 
początku lutego– powiedziała nam 
z kolei podkom. Edyta Machnik, ofi-
cer prasowy KPP Kutno. •

W Ochni odkryto zwłokiW Ochni odkryto zwłoki

Najbliższe wydanie
Panoramy Kutna
1 kwietnia 2021

W zeszłym tygodniu do 
Okna Życia trafił 

kilkudniowy chłopczyk.
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Dzięki miejskiemu mo-
nitoringowi na gorącym 
uczynku złapano mło-
docianych wandali, któ-
rzy niszczyli park nad 
Ochnią. Teraz zajmie 
się nimi sąd rodzinny, 
a kutnowski magistrat 
opublikował w sieci na-
granie z całego zajścia.

Grupa młodzieży wyka-
zała się kompletnym bra-
kiem wyobraźni. 8 marca 
w parku nad Ochnią nasto-
latkowie postanowili zde-
molować stojący przy ławce 
kosz na śmieci. Najpierw 
przewrócili betonową kon-
strukcję na ziemię, a póź-
niej zaczęli przepychać ją w 
kierunku koryta Ochni. Na 
nieszczęście wandali, ich 

zachowanie obserwowane 
było przez operatora moni-
toringu miejskiego.

– Operator zgłosił sprawę 
do dyżurnego Straży Miej-
skiej. Natychmiast został 
wysłany tam patrol inter-
wencyjny, który zatrzymał 
nieletnich. Jak się okazało 
była to młodzież w wieku 
od 13 do 16 lat. Młodzi wan-
dale zostali wylegitymo-

wani – wyjaśnia Ryszard 
Wilanowski, komendant 
Straży Miejskiej w Kutnie.

To jednak nie koniec, bo 
sprawą zajmie się teraz sąd 
rodzinny. Warto jednak 
podkreślić, że w mieście 
bardzo często widać efek-
ty tego typu zachowania 
w postaci zdemolowanych 
parkowych ławek czy wiat 
przystankowych. •

Młodociani wandale w parku nad OchniąMłodociani wandale w parku nad Ochnią
Nagrała ich kamera monitoringuNagrała ich kamera monitoringu

Najpierw przewrócili betonową 
konstrukcję na ziemię, 

a później zaczęli przepychać 
ją w kierunku koryta Ochni.

Młodocianymi wandalami 
z parku nad Ochnią, których 
nagrała kamera, zajmie 
się teraz sąd rodzinny.

Nagranie zobaczysz na 
www.PanoramaKutna.pl
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Łódzka Krajowa Administra-
cja Skarbowa (KAS) i policja 
z Kutna zlikwidowały niele-
galną fabrykę papierosów. 
W fabryce działającej w hali 
produkcyjnej w Kutnie, za-
bezpieczono ich ponad 8 mln 
sztuk. Wartość rynkową za-
trzymanych towarów oszaco-
wano na ponad 9,5 mln zł.

Zautomatyzowana fabryka 
wyrobów tytoniowych działała 
w hali o powierzchni ok. 4 tys. 
m2. Sprawcy zorganizowali pro-
dukcję papierosów od etapu prze-
róbki suszu do gotowego wyrobu.

Halę podzielono na trzy sektory. 
Pierwsza część służyła obróbce 
suszu tytoniowego. Wyposażo-
no ją w maszyny do cięcia tyto-
niu, bęben do dosuszania tytoniu 
i urządzenie do aromatyzowania. 
W drugiej znajdowała się linia do 
wytwarzania pojedynczych sztuk 
papierosów z urządzeniami do 
nabijania gilz, bibułkami i filtra-
mi oraz maszyny i surowce do pa-
kowania papierosów.

Trzeci sektor i dodatkowe po-
mieszczenie na piętrze hali, były 
przystosowane do zamieszkania 
przez pracowników. Na dole znaj-
dowała się kuchnia ze stołówką 

i spiżarnią, pokój dzienny i pralnia. 
Na piętrze sypialnia z 20 łóżkami.

W trakcie akcji zabezpieczono 
prawie 8,3 mln szt. papierosów, 
ok. 4,4 tony tytoniu do palenia, 
ponad 10 ton suszu tytoniowego, 
4,6 tony pyłu tytoniowego i ponad 
6,4 tony tytoniowych odpadów 
produkcyjnych. Oprócz urządzeń 
i materiałów do produkcji papie-
rosów, zajęto dokumentację i do-
wody cyfrowe, które posłużą do 
ustalenia sprawców nielegalnego 
procederu. Postępowanie prowa-
dzone jest pod nadzorem Proku-
ratury Okręgowej w Łodzi. •

FOT. RADIO Q 100,7 FM

W fabryce znaleziono 
ponad 8 milionów 
“lewych” papierosów.

Nielegalną fabrykę 
zlikwidowali wspólnie 
funkcjonariusze KAS i policji.

Fabryka działała w hali o 
powierzchni ok. 4 tys. m2.

Nielegalna fabryka papierosów w KutnieNielegalna fabryka papierosów w Kutnie

Policjanci pod nadzorem pro-
kuratury wyjaśniają okolicz-
ności tragicznego w skutkach 
zdarzenia drogowego, do któ-
rego doszło w zeszłym tygo-
dniu na autostradzie A1 w po-
wiecie kutnowskim. Zginęła 
tam jedna osoba.

Jak relacjonuje podkom. Edy-
ta Machnik, oficer prasowy KPP 
w Kutnie, w środę 10 marca 2021 
roku roku ok godz. 18.30 kutnow-
scy policjanci otrzymali zgłosze-
nie o zdarzeniu drogowym na 
autostradzie A1 w miejscowo-

ści Komadzyn (gm. Kutno). – Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że 
kierujący pojazdem audi jadąc 
autostradą A1 pod prąd nitką 
w kierunku Łodzi uderzył czołowo 
w pojazd ciężarowy scania. Kieru-
jący pojazdem scania znajdował 
się na lewym pasie ruchu i był 
w trakcie wyprzedzania pojazdu 
ciężarowego volvo – mówi pod-
kom. Edyta Machnik, oficer pra-
sowy Komendy Powiatowej Poli-
cji w Kutnie.

Scania w wyniku czołowego 
zderzenia z osobówką, prze-
mieściła się i uderzyła w ja-

dący tym pasem kolejny sa-
mochód ciężarowy. Kierowcy 
obu ciężarówek byli trzeźwi 
i nie odnieśli żadnych obrażeń. 
Niestety, w wyniku wypadku 
śmierć na miejscu poniósł 40–
letni kierowca osobowego audi 
(mieszkaniec gminy Aleksan-
drów Łódzki).

Policjanci pod nadzorem pro-
kuratury wyjaśniają okoliczności 
zdarzenia. A1 w okolicach Koma-
dzyna przez wiele godzin była 
całkowicie zablokowana. Poli-
cjanci wyznaczyli objazdy, który-
mi poruszać mogli się kierowcy. •

 Tragiczny wypadek pod Kutnem 

Zobacz zdjęcia i wideo na 
www.PanoramaKutna.pl

Osobówka jechała pod prąd A1, nie żyje mężczyznaOsobówka jechała pod prąd A1, nie żyje mężczyzna

FOT. PANORAMA KUTNA / PSP W KUTNIE

Nie żyje 40-latek
Osobówka nie miała szans 

w starciu z ciężarówką.

FOT. KAS
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Dawno, dawno temu była sobie… ale 
to nieprawda, bo ani to nie było daw-
no, ani nie była sobie. Było to teraz, 
w te wakacje, a ona nie była sobie – tyl-
ko wszystkim. Inteligentna i pomocna, 
o wrażliwym sercu, a do tego bardzo 
piękna dziewczynka. Miała na imię 
Rose. Och! Jakże jej imię było adekwat-
ne do jej urody. Długie blond włosy fa-
lowały – niczym płatki róż – na wietrze, 
a jej zielone oczy zmieniały swój odcień, 
jak liście kwiatów w deszczowy dzień.

Którejś słonecznej niedzieli Rose prze-
chadzała się ze swoim pieskiem nad po-
bliską rzeką – Głogowianką. Krajobraz 
tego miejsca był wręcz baśniowy. Czy-
sta rzeka obnażała uroki podwodnego 
życia. W małych ławicach pływały prze-
piękne rybki mieniące się tysiącami sza-
rych odcieni. Żaby leniwie wypoczywały 
na kamieniach, dając koncert pięknym 
kumkaniem. Ważki trzepocząc skrzy-
dełkami, tańczyły do żabich melodii. 
Urokowi tego miejsca dodawały wypro-
stowane niczym żołnierze tataraki. Wi-
dząc te piękne pejzaże Rose pomyślała:

– Mam ogromne szczęście móc co-
dziennie oglądać te widoki!

W pewnej chwili usłyszała przeraźli-
we wołanie o pomoc. Pognała prędko 
w stronę odgłosów, a to, co tam ujrza-
ła, przyprawiło ją o niemałe dreszcze 
i zdziwienie… Zobaczyła tam – lwa!

Najprawdziwszego lwa! Chwilę się za-
stanawiała, bo gdzieś już widziała takie-

go samego drapieżnika:
– No tak! Ten lew widnieje na herbie 

Gminy Kutno! To na nim znajduje się 
lew dzierżący złotą obręcz.

Dziewczę podeszło bliżej i zdezorien-
towane zapytało lwa: – Co się stało?

– Ktoś ukradł srebrną lilię mieszczą-
cą się na herbie tejże gminy. Kwiat ten 
jest bardzo ważnym elementem herbu 
– symbolizuje najstarszy zabytek Gmi-
ny Kutno – Sanktuarium Matki Bożej w 
Głogówcu – odpowiedział żałośnie lew.

– Och! To bardzo intrygująca i nie-
prawdopodobna historia. Może rozej-
rzelibyśmy się wokół? Twa zguba może 
gdzieś tu na nas czekać.

Rose zaproponowała poszukiwania, a 
lew się zgodził. Szli leśnym runem, po-
lnymi ścieżkami, które rozciągały się 
bardzo daleko, ale to wszystko nie przy-
niosło rezultatu. Pytali o srebrną lilię 
napotkane zwierzęta, ptaki, a czasem 
nawet i owady. Niestety, nikt nic nie wi-
dział ani nie słyszał.

Starali się także unikać dróg odwie-
dzanych przez ludzi, bo widok potężne-
go i mówiącego lwa oraz małej dziew-
czynki mógłby bezpowrotnie zakończyć 
ich poszukiwania.

A tymczasem zbliżał się wieczór, a po 
zgubie ani śladu… Zrezygnowani to-
warzysze, rozpaczając o nieszczęsnym 
położeniu drapieżnika przysiedli na 
kamieniach pokrytych mchem. W lesie 
pięknie sosny tańczyły na wietrze, trawa 
rozciągała najdalej jak to możliwe, bez 
końca, a zachodzące słońce powoli zni-
kało – niczym ich nadzieja na znalezie-
nie lilii. Przyjaciele nawet nie zauważyli 
jaskółki, która od dłuższego czasu przy-
słuchiwała się ich rozmowie. Ptak rzekł:

– Przepraszam, ale chyba wiem gdzie 
jest to, czego szukacie.

– Och. Wybacz jaskółko. Ja i Rose nie 
zauważyliśmy cię. Gdzie możemy zna-

leźć zagubiony kwiat?
– Musicie iść ze mną na pewną polanę.
Tak też się stało. Drapieżnik i dziewczyna 

udali się we wskazane przez ptaka miejsce.
A to, co tam zobaczyli, spowodowało 

przyśpieszone bicie serca. Ujrzeli wielką 
polanę, a na niej odmęty śmieci pochła-
niające siebie nawzajem. Wśród góry 
odpadów przewyższały najpotężniejsze 
krzaki lilii. Opony były porozrzucane, a 
worki z nieczystościami – rozszarpane. 
Wszystko to uniemożliwiało zakwitnię-
cie niebiańskiej rośliny.

Zdumiony lew mimo to powiedział:
– Przyjaciele! Kwiat nie jest zadbany, 

ludzie śmiecą w tym miejscu. Problem 
w tym, że ja również nie wiem, co należy 
wykonać, by zobaczyć roślinę w rozkwi-
cie. Może ty wiesz, Rose?

– Nie jestem zbyt dobrym ogrodni-
kiem, lecz każda roślina potrzebuje do 
życia wody, powietrza, słońca i właśnie 
czystego miejsca do rozwoju. Podlejmy 
ją, posprzątajmy, otoczmy ją czystością.

Bohaterowie jak powiedzieli, tak też 
zrobili. Oczyścili to miejsce, mimo iż za-
jęło im to dużo czasu, i na dworze zaczę-
ło się ściemniać. To, co potem ujrzeli, 
było warte każdej sekundy wkładu wło-
żonego w pomoc liliom. Każda z nich 
rozrosła najwyżej, jak mogła, a świetliki 
tańczące w środku tych pięknych kwia-
tów wyglądały jakby świętowały na ich 
cześć. Liście ruszały się raz wolniej, raz 
szybciej dając tym samym niesamowity 
rezultat. Grupka przyjaciół przyglądała 
się temu zjawisku dość długo po czym 
lew zapytał:

– Czy musimy zerwać jeden z tych nie-
powtarzalnych kwiatów?

– Niestety tak. To chyba jedyny spo-
sób na Twój powrót do herbu.

Odparła jaskółka, a Rose skinęła przy-
takująco głową.

Lew uczynił, co poleciły mu towarzysz-
ki. Wtem, gdy lew zdobył lilię – znikł, 
a jego postać ponownie zawidniała na 
kutnowskim herbie.

Jaskółka musiała już odlecieć, a co się 
stało z Rose, pewnie się domyślacie – 
zadowolona z wykonania tajnej misji 
wróciła do domu. Ich drogi wtedy się 
rozeszły. Od tego czasu, co roku w ostat-
ni dzień wakacji lew szuka tejże łąki, na 
której zakwitają te kwiaty. Roślina towa-
rzyszy mu przez rok na herbie, a potem 
lew wymienia ją na nową. Nikt nie wie 
dokładnie, gdzie ona się znajduje, jest to 
tajemnica samego lwa. Może i wy kiedyś 
go napotkacie, i pomożecie mu w po-
dróży na polanę i zerwiecie kwiat razem 
z nim, by nie znikł z herbu na zawsze.

I pamiętajcie, że zawsze należy poma-
gać – niezależnie od tego, czy będzie to 
drapieżnik z herbu, czy kolega ze szkoły, 
a może nawet siostra czy brat, bo wiedz-
cie, że dobro wraca ze zdwojoną siłą.

• LENA SAWICKA

W ostatnim czasie w Cen-
trum Kultury Gminy Kutno 
w Leszczynku odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród 
w konkursach „Legenda 
o gminie Kutno" oraz „Bajka 
o gminie Kutno", ogłoszo-
nych przez Wójt Gminy Kut-
no Justynę Jasińską.

Komisja Konkursowa w skła-
dzie: Piotr Czerbniak – Dy-
rektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej im. Bohdana Józefa 
Zaleskiego w Leszczynku, Kata-
rzyna Krzewicka – Bibliotekarz 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Bohdana Józefa Zaleskiego 
w Leszczynku, Edyta Lewan-
dowska – Radna Gminy Kut-

no, ks. Stanisław Zarosa SAC 
– Proboszcz parafii Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych, Joan-
na Gała – Inspektor ds. zdro-
wia, sportu, kultury i promocji, 
wyłoniła zwycięskie prace.

Głównymi nagrodami w kon-
kursach były laptopy marek 
Lenovo i Acer.

W konkursie „Legenda o gmi-
nie Kutno" zostało złożonych 
9 prac, z pośród których zwy-
ciężyła legenda napisana przez:

Pana Eugeniusza Grzelaka 
zam. w Leszczynku, pt. „Jak 
Św. Agata ocaliła Leszczynek".

Dodatkowo w tej kategorii wy-
różniono: Jolantę Mikołajczyk 
(zam. w Raciborowie) legenda 
pt. – „Tajemniczy Wiatrak", 
Mariannę Walczak (zam. we 
Wroczynach) legenda pt. – „Pe-
trus de Wroczini – nasz przed-
stawiciel na dworze króla", Ane-
tę Kunowską (zam. w Mazew 
Kolonia) tytuł pracy – „Legenda 
o Starym Dworze". Osoby te 
otrzymały zestaw upominków 
składający się z długopisów Par-
ker, kalendarzy oraz parasolek.

W konkursie „Bajka o gminie 
Kutno" wpłynęło 18 prac, zwy-
cięską okazała się być bajka na-
pisana przez:

Lenę Sawicką zam. w Gołę-
biewku Starym pt. „Bajka o Li-
lii i lwie".

Ponadto wyróżnienia dostali: 
Hanna Sawicka (zam. w Lesz-
nie) – bajka pt. „Tajemniczy 
chłopiec z wyspy", Łucja Sro-
czyńska (zam. w Gołębiewie 
Nowym) – bajka pt. „Bajka 
o Gai, pszczołach i złej cza-
rownicy", Weronika Przybysz 
(zam. w Kutnie) – bajka pt. 
„Dobra wróżka", Klaudia Gra-
czyk (zam. w Strzegocinie) – 
bajka pt. „Bajka o Baltazarze" , 
Julianna Bartczak (zam. w Kut-
nie) – bajka pt. „Bajka o gminie 
Kutno" . W zestawach upomin-
kowych znalazły się: zestawy 
długopisów Pierre Cardin, 
organizery, notesy i maskotki.

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy.

Po wręczeniu nagród zapro-
szeni goście odsłuchali wszyst-
kie nagrodzone prace, które 

nagrane zostały przez Wójt 
Gminy Kutno Justynę Jasińską 
oraz Komisję Konkursową.

– Zwycięzcom serdecznie 
gratuluję lekkiego pióra, wy-
jątkowego talentu oraz bogatej 
wyobraźni. Życzę dalszych suk-
cesów pisarskich, a uczestnikom 
dziękuję za wzięcie udziału w 
konkursach – komentuje Justy-
na Jasińska, wójt gminy Kutno. •

Nagrodzeni za najpiękniejsze legendy i bajki o Gminie KutnoNagrodzeni za najpiękniejsze legendy i bajki o Gminie Kutno
FOT. RADIO Q 100,7 FM

Wręczenie nagród odbyło się 
w CKGK w Leszczynku.

„Bajka o Lilii i lwie”„Bajka o Lilii i lwie”
autorstwa Leny Sawickiejautorstwa Leny Sawickiej

W następnym numerze opublikujemy 
kolejne wyróżnione prace
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Kutnowscy kryminal-
ni zatrzymali 21–lat-
ka poszukiwanego do 
odbycia kary. Mężczy-
zna ma na sumieniu 
kilka włamań i kra-
dzieży. Jego łupem 
padło między innymi 
ponad 140… jajek kin-
der–niespodzianka.

Kutnowscy kryminalni 
w ostatnich dniach zatrzy-
mali 21–letniego miesz-
kańca gminy Krośniewice 
poszukiwanego do odby-
cia kary roku pozbawie-
nia wolności za kradzież 
z włamaniem. Jak ustalili 
policjanci, podejrzany ma 

na swoim koncie, co naj-
mniej sześć przestępstw 
przeciwko mieniu. Usły-
szał już zarzuty.

W marcu 2020 roku 
podejrzany włamał się 
do kontenera w Żychli-
nie, skąd ukradł elektro-
narzędzia oraz do biura 
rachunkowego, skąd za-
brał sprzęt elektroniczny. 
Jeszcze w tym samym 
miesiącu 21–latek do-
konał również kradzie-
ży sklepowej 144 jajek 
kinder–niespodzianek 
w jednym z żychlińskich 
sklepów, powodując stra-
ty ponad 500 złotych.

Z kolei w kwietniu 2020 

roku również w Żychlinie 
kilkukrotnie włamał się 
do piwnic, skąd ukradł 
kilka rowerów. Ponad-
to 21–latek podejrzany 
jest również o dokonanie 
w grudniu 2019 roku kra-
dzieży z włamaniem do 
garażu w Krośniewicach, 
skąd ukradł rowery.

Część skradzionego 
mienia policjanci odzy-
skali i zwrócili pokrzyw-
dzonym. Teraz sprawca 
odpowie za wszystkie 
swoje przewinienia 
przed sądem. Za kradzież 
z włamaniem grozi kara 
do 10 lat pozbawienia 
wolności. •

Złapali poszukiwanego złodziejaZłapali poszukiwanego złodzieja
Ukradł m.in. jajka-niespodziankiUkradł m.in. jajka-niespodzianki

Z inicjatywy dziel-
nicowego aspiranta 
Łukasza Walczaka na 
terenie kutnowskiej 
komendy pod hasłem 
"My psy musimy trzy-
mać się razem" zor-
ganizowana została 
zbiórka karmy i ko-
ców dla bezdomnych 
zwierząt.

Zebrane rzeczy trafiły 
do podopiecznych sto-
warzyszenia „Cztery Łapy” 
w Żychlinie. Inicjatywa ta 
zainspirowała do działań 

również innych policjantów 
i podopieczni zyskali rów-
nież nowe budy. Aspirant 
Łukasz Walczak z kutnow-
skiej komendy znalazł się 
w gronie osób, którym 
los bezdomnych zwierząt 
nie jest obojętny. Prze-
prowadził na terenie jed-
nostki zbiórkę na rzecz 
zwierząt ze schroniska. 
W trakcie akcji została ze-
brana zarówno karma mokra 
i sucha, a także koce.

Inicjatywa zainspirowała 
do działań również mł.asp. 
Justynę Filipczak, która 
wspólnie ze swoim narze-

czonym zbudowała dwie 
budy dla czworonogów. Dary 
na początku marca prze-
kazano do stowarzyszenia 
„Cztery Łapy” w Żychlinie. •

“My psy musimy “My psy musimy 
trzymać się razem”trzymać się razem”

 Akcja kutnowskiej policji: 

Łódzka Krajowa Ad-
ministracja Skarbowa 
(KAS) i stołeczna Policja 
rozbiły międzynarodo-
wą grupę przestępczą. 
Zatrzymano 22 osoby 
- w tym na terenie po-
wiatu kutnowskiego. 
Straty jakie poniósł 
Skarb Państwa to ok. 
190 mln zł.

Grupa działała w latach 
2016-2021. Za pośrednic-
twem składu podatkowego 
w woj. łódzkim organizo-

wała dostawy i dystrybucję 
oleju smarowego na tere-
nie Polski i innych krajów 
Unii Europejskiej, bez pła-
cenia należnych podatków 
i opłat krajowych.

Grupa wprowadzała do 
obrotu paliwo silnikowe 
w postaci oleju smarowe-
go, powstającego poprzez 
zmieszanie oleju napę-
dowego pochodzącego 
spoza Unii Europejskiej, 
z niewielką ilością kom-
ponentów. Komponenty 
do produkcji skład podat-
kowy kupował od firm z 

Niemiec, Litwy, Łotwy, 
Czech i Wielkiej Brytanii. 
Gotowy produkt dostar-
czano do przedsiębiorstw 
zarejestrowanych w Wiel-
kiej Brytanii, Niemczech, 
Estonii, na Węgrzech, na 
Litwie i Łotwie. Przez sieć 
fikcyjnych podmiotów 
trafiał również do Austrii, 
Hiszpanii, Belgii i Włoch.

Na terenie Polski towar 
trafiał m.in. do firm trans-
portowych i gospodarstw 
rolnych. Pochodzenie pali-
wa „legalizowano” poprzez 
sieć podmiotów, wysta-

wiających fikcyjne faktury.
Postępowanie prowadzi 

Prokuratura Regionalna w 
Warszawie. Przestępstwa 
zarzucane podejrzanym to 
kierowanie albo działanie 
w zorganizowanej grupie 
przestępczej, uszczuplenia 
należności publicznopraw-
nych, pranie brudnych 
pieniędzy, a w przypad-
ku dwojga z oskarżonych 
zarzut popełnienia tzw. 
zbrodni fakturowej. Grozi 
im kara od 5 do 25 lat po-
zbawienia wolności. •

Rozbito międzynarodową Rozbito międzynarodową grupę przestępczągrupę przestępczą
FOT. KAS

Akcja związana z zatrzymaniem 
podejrzanych wyglądała jak sceny 
z filmów sensacyjnych.

FOT. KAS

W sprawie 
zatrzymano 22 osoby, 

w tym z powiatu 
kutnowskiego.

 Wśród zatrzymanych mieszkaniec naszego regionu 

FOT. KAS

FOT. KPP KUTNOFOT. KPP KUTNO
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Do gminy Łanięta dotarł 
specjalny transport żyw-
ności. Wójt Tomasz Szczę-
sny dziękuje za pomoc 
żołnierzom 9 Łódzkiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej.

W piątek 12 marca 2021 r. do  
gminy Łanięta dotarła kolejna 
dostawa artykułów spożywczych 
z Banku Żywności w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 – Pod-
program 2020.

– Tak jak przy pierwszej do-

stawie, tak również i dziś mogli-
śmy liczyć na pomoc żołnierzy 9 
Łódzkiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej. Składamy serdeczne po-
dziękowania za pomoc w dostar-
czeniu żywności oraz rozładunku 
w świetlicy wiejskiej w Suchodę-
biu – komentuje wójt gminy Ła-
nięta Tomasz Szczęsny.

Jak wylicza Szczęsny, szczegól-
ne podziękowania kieruje do 
kaprala Kamila Pełki, kaprala 
Tomasza Sikory, szeregowego 
Błażeja Baranka i szeregowego 
Marcina Domżała. •

Terytorialsi pomogliTerytorialsi pomogli
przy transporcie żywnościprzy transporcie żywności

W ciągu ostatnich dni 
w naszym regonie stwier-
dzono dwa ogniska pta-
siej grypy. Komunikat 
wydał już w tej sprawie 
Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii w Kutnie. 

Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii w Kutnie informuje, 
o stwierdzeniu na terenie 
powiatu łęczyckiego ogni-
ska grypy ptaków. W dniu 
4.03.2021 r. PLW w Kutnie 
otrzymał od PIW–PIB Puła-
wy dodatnie wyniki badania 
w kierunku ptaków podtypu 

H5N8 próbek pobranych od 
kaczek rzeźnych z gospodar-
stwa położonego w miejsco-
wości Gledzianów, gmina 
Witonia. Natomiast, w dniu 
8 marca 2021 r. poinformo-
wał o stwierdzeniu wtór-
nego ogniska grypy ptaków 
w gospodarstwie zlokali-
zowanym w miejscowości 
Kuchary, gmina Witonia.

Jak podaje Powiatowy Le-
karz Weterynarii, w gospo-
darstwach wdrożono proce-
dury związane z likwidacją 
choroby. •

W regionie odkryto
ogniska ptasiej grypy

W gospodarstwach wdrożono 
procedury związane z 
likwidacją choroby.

Jeśli pandemia koronawi-
rusa nie pokrzyżuje pla-
nów, to w tym roku w po-
wiecie kutnowskim odbyć 
ma się wielka gala disco 
polo. Poznaliśmy już dwie 
potencjalne gwiazdy im-
prezy, która może odbyć 
się w Łaniętach.

Ubiegły rok z powodu pande-

mii koronawirusa był bardzo 
ubogi w wydarzenia plenerowe. 
Starostwo Powiatowe w Kutnie 
w najbliższych miesiącach, je-
śli sytuacja pozwoli, chciałoby 
zorganizować kilka ciekawych 
wydarzeń.

– W ubiegłym roku w zamian 
za brak imprez plenerowych, 
zorganizowaliśmy szereg róż-
nych konkursów, które cieszyły 
się dużym zainteresowaniem 

mieszkańców naszego powiatu 
– mówi Tomasz Walczew-
ski, członek Zarządu Powiatu 
Kutnowskiego.

Walczewski zapowiada, że 
jeśli pandemia nie pokrzyżuje 
planów, to w tym roku można 
liczyć na kilka dużych plene-
rowych wydarzeń kulturalno-
-rozrywkowych. Jakich?

– W tym roku w dalszym cią-
gu będziemy przeprowadzali 

różne konkursy tematyczne, 
ale jednocześnie jako Referat 
Promocji i Informacji przygoto-
wujemy się do szeregu imprez 
w plenerze. Są to między inny-
mi dożynki powiatowo-gminne 
z wielką galą disco-polo. Im-
preza miałaby odbyć się w Ła-
niętach, a gwiazdą będą zespół 
Extasy, a także Dejw, których 
teledyski mają kilkadziesiąt 
milionów wyświetleń w inter-

necie – mówi członek Zarządu 
Powiatu Kutnowskiego.

Jak mówi Walczewski, w tym 
roku powiat planuje również 
zorganizować cykl pikników 
rodzinnych z okazji Dnia Dziec-
ka, połączonych z akcją Bez-
pieczne Wakacje. W planach 
jest także chociażby organiza-
cja, po raz pierwszy w historii 
powiatu, Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski w łucznictwie. •

Starostwo planuje organizacjęStarostwo planuje organizację
wielkiej gali disco-polowielkiej gali disco-polo

FOT. YOUTUBE

Jedną z gwiazd gali ma być 
Dejw. Jego teledyski mają 
miliony wyświetleń w sieci.

Ostatnie huczne dożynki 
powiatowo-gminne odbyły się 
w 2019 w Strzelcach. Rok temu 
z powodu pandemii w Bedlnie 
było o wiele skromniej.

FOT. GMINA ŁANIĘTA
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W poniedziałek 15 marca ruszyła ko-
lejna edycja Kutnowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. W gmachu Urzędu 
Miasta Kutno odbyła się specjalna 
konferencja prasowa poświęcona 
reaktywacji Kutnowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. W tym roku cze-
ka nas sporo zmian. – Nie ma wąt-
pliwości, że to największy projekt 
społeczny realizowany przez miasto 
– komentuje dr Michał Adamski, na-
czelnik Wydziału Kultury, Promocji 
i Rozwoju Miasta Kutno.

Na konferencji, która odbyła się w piątek 
12 marca, pojawili się naczelnik Wydzia-
łu Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta dr 
Michał Adamski, a także pracownicy wy-
działu: Paulina Trzaskowska, Agnieszka 
Lewandowska i Tomasz Kolanowski. 

– Samorządy gminne, a takim jest Kut-
no, nie mają obowiązku posiadania bu-
dżetów obywatelskich. Mimo wszystko 
widzieliśmy, że mieszkańcy są przywią-
zani do tego projektu, a przynajmniej ci, 
którzy w nim uczestniczyli. Nie ma wąt-
pliwości, że to największy projekt spo-
łeczny, jaki realizuje samorząd miasta, 
stąd jego przywrócenie – komentował dr 
Michał Adamski, naczelnik wydziału 
Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta.

Naczelnik skierował też słowa podzięko-
wania dla władz miasta, że zdecydowały 
się na reaktywację tego przedsięwzięcia.

– Chcieliśmy podziękować prezydento-
wi Burzyńskiemu i wiceprezydentom, że 
zdecydowali się na to, aby dać nowy od-

dech budżetowi obywatelskiemu. Szcze-
gólne podziękowania należą się również 
radnym Rady Miasta, którzy jednogło-
śnie zdecydowali o reaktywacji Kut-
nowskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Bardzo się cieszymy, postaramy się 
sprostać wyzwaniom, również tym, 
które przyniósł nam los – dodawał 
Adamski.

Jak zapowiedzieli urzędnicy, w tym 
roku nie będzie brakowało zmian 
w KBO. Wiadomo, że tegoroczna 
edycja odbędzie się w pełni elek-
tronicznie, nie będzie już między 
innymi papierowych list poparcia. 
To ważne, szczególnie w czasie trwa-
nia pandemii.

– Tegoroczna edycja Kutnowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego odbędzie się w peł-
ni elektronicznie. Nie będzie kart papie-
rowych, zarówno w przypadku składania 
projektów czy głosowania. Tegoroczna 
nowość to elektroniczne listy poparcia. 
Projektodawcy nie będą musieli chodzić z 
papierowymi kartami i zbierać podpisów 
ręcznie. Wszystko odbędzie się interneto-
wo, każdy z projektodawców będzie miał 
osobny, indywidualny link, który będzie 
mógł wysłać do swoich znajomych – mó-
wił Tomasz Kolanowski.

O nowej kategorii projektów wprowa-
dzonej do Kutnowskiego Budżetu Oby-
watelskiego, a także zmianach dotyczą-
cych kwot mówiła z kolei Agnieszka 
Lewandowska.

– Na realizację tegorocznej edycji pre-
znaczone  zostaną środki finansowe  
w wysokości 1,1 mln zł.  Na projekty 

duże przeznaczone zostanie 450 tysięcy, 
na projekty małe 200 tysięcy złotych, 
a na projekty zielone 450 tysięcy złotych 
– wyliczała A. Lewandowska.

– Projekty zielone są nową kategorią. 
Rozwinęły one naszą poprzednią, ubie-
głoroczną kategorię projektów różanych. 
Tutaj zostaną zakwalifikowane wszystkie 
pomysły, które dotyczą ekologii, ochrony 
środowiska, nasadzeń różanych, a także 
wszystkie te dotyczące zwierząt.

Jak dodawała Paulina Trzaskowska, 
w tym roku jeden projektodawca będzie 

mógł złożyć maksymalnie trzy projek-
ty, z czego muszą być one rozłożone po 
jednym w każdej z kategorii.

– Podobnie jak w latach ubiegłych, nie 
ma limitu wieku projektodawcy. Jeśli 
taka osoba nie ukończy jednak 16 lat, 
potrzebna będzie zgoda jego opiekuna 
prawnego. Z nowości, będziemy chcie-
li zapewnić jawność projektodawców. 
W poprzednich latach projektodaw-
cy mogli decydować o tym, żeby ukryć 
swoje dane jako autora projektu. W tym 
roku chcemy, aby te dane były całko-
wicie jawne i transparentne. Z nowych 
rozwiązań wprowadzamy możliwość 
łączenia kilku projektów w jeden, gdy 
projektodawcy zobaczą, ze ich pomysły 
są podobne lub realizowane na tym sa-

Ruszyła nowa edycja Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego!

Składanie projektów i więcej informacji o Kutnowskim Budżecie Obywatelskim na:
www.kutno.budzet-obywatelski.org

Na specjalnej konferencji prasowej przedstawiono najważniejsze zagadnienia 
dotyczące tegorocznego Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego.
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mym terenie– mówiła P. Trzaskowska.
Urzędnicy zapowiedzieli także, że 

ze względów pandemicznych realiza-
cja projektów może przeciągnąć się 
w czasie na okres dłuższy niż jeden 
rok. Ale będzie to tylko w uzasadnio-
nych przypadkach – np. gdy projekt 
dotyczyć będzie wydarzeń kultural-
nych czy spotkań, co w obecnej sytu-
acji epidemicznej jest wykluczone.

Co ważne, wszystkie projekty będą 
weryfikowane pod względem formal-
nym, merytorycznym i prawnym. Po 
takiej ocenie dokonanej przez pracow-
ników UM Kutno, projekty zostaną 
przedstawione prezydentowi Zbignie-
wowi Burzyńskiemu, który zatwierdzi 
ostateczną listę do głosowania. •

Ruszyła nowa edycja Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego!

Jak podkreśla dr Michał Adamski, 
naczelnik Wydziału Kultury, Promocji 
i Rozwoju Miasta, KBO to największy 
projekt społeczny realizowany przez 

kutnowski magistrat.

Składanie projektów i więcej informacji o Kutnowskim Budżecie Obywatelskim na:
www.kutno.budzet-obywatelski.org
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Zespół Szkół Zawodowych 
Nr 2 im. dr. Antoniego Tro-
czewskiego w Kutnie, jako 
jedna z zaledwie dziesię-
ciu szkół z całego kraju, 
zakwalifikował się do pro-
jektu Związku „Polskie 
Mięso”. W związku z tym, w 
placówce pojawił się znany 
kucharz Marcin Budynek.

Mimo pandemii, w ramach za-
planowanego harmonogramu, 
w minionym tygodniu w szkole 
odbyły się warsztaty kulinarne 
pod hasłem „Stawiam na wie-
przowinę” prowadzone przez 
słynnego kucharza Marcina Bu-
dynka. Zaproszony gość wygło-
sił prelekcję z zakresu obróbki 
technologicznej mięsa wieprzo-
wego.  W drugiej – warsztatowej 
części spotkania wzięło udział 

dwudziestu uczniów z klas: II 
Branżowej Szkoły I Stopnia 
– kucharz i II Technikum Za-
wodowego – technik żywienia 
i usług gastronomicznych.

Uczniowie poznali nowocze-
sne metody obróbki mięsa, 
marynowanie wieprzowiny, 
kompozycje smakowe i aranża-
cję potraw. Pod okiem Marcina 
Budynka uczestnicy spotka-
nia przygotowali wiele potraw 

z mięsa wieprzowego. Dzięki 
warsztatom uczniowie szkoły 
mieli możliwość rozwinąć swo-
je zainteresowania kulinarne 
oraz zdobyć nowe doświadcze-
nia, które w przyszłości niewąt-
pliwie wykorzystają w pracy w 
zdobytym zawodzie. Koordyna-
torem warsztatów kulinarnych 
w „Troczewskim” była Emilia 
Durka – nauczyciel przedmio-
tów zawodowych. •

Pod okiem znanego kucharze 
uczniowie “Troczewskiego” 
przygotowali wiele pysznych potraw.

Marcin Budynek to 
znany w Polsce kucharz.

Duże wyróżnienie dla „Troczewskiego”Duże wyróżnienie dla „Troczewskiego”
Uczniowie pichcili ze znanym kucharzemUczniowie pichcili ze znanym kucharzem

Świetny występ Olka Klem-
balskiego w The Voice Kids 
w TVP2! Kutnowski talent 
będzie w dalszym etapie 
muzycznego show w ekipie 
Dawida Kwiatkowskiego.

Na występ Olka w odcinku 
The Voice Kids trzeba było cze-
kać bardzo długo, ale było war-
to! Pierwsza część programu 

rozpoczęła się o 20:30, a młody 
talent z Kutna widzom w całej 
Polsce zaprezentował się dopie-
ro po godzinie 22.

Olek zaśpiewał „Have I told 
You Lately” z repertuaru Roda 
Stewarta i zachwycił jury. W 
stronę kutnowskiego wokalisty 
odwrócili się wszyscy jurorzy – 
Cleo, Baron i Tomson oraz Da-
wid Kwiatkowski.

„Masz taki feeling, że oooooo” 
– skomentowała występ Olka 
Cleo. „Będą Cię wspominać 
jako Aleksander Wielki tej edy-
cji” – powiedział Baron. „Każdy 
bardzo chce Cię w swojej dru-
żynie. Naprawdę to, co mogli-
byśmy razem zrobić  w bitwach 
byłoby niesamowite” – mówił 
z kolei Dawid Kwiatkowski, 
którego ostatecznie wybrał 
Olek. Kutnowski talent, który 

podbił serca jurorów The Vo-
ice Kids, ma 14 lat. Olek jest 
uczniem Szkoły Podstawowej 
nr 9 w Kutnie. Jego przygoda z 
muzyką zaczęła się, gdy miał 4 
lata. Od najmłodszych lat śpie-
wa w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Kutnie. Na swoim 
koncie ma wiele nagród i wy-
różnień – zarówno tych lokal-
nych, jak i ogólnopolskich. 

Jest artystyczną duszą. Uwiel-

bia jeździć konno, malować ob-
razy na płótnie oraz szkicować. 
Ulubionym sportem Olka jest 
narciarstwo.

Uczęszcza do II klasy II stop-
nia Państwowej Szkoły Mu-
zycznej im. K. Kurpińskiego 
w Kutnie, gdzie uczy się gry 
na skrzypcach i na pianinie. 
W przyszłości chciałby zostać 
śpiewającym prawnikiem. •

Olek przed występem mógł 
liczyć na wsparcie najbliższych.

Aleksander Klembalski podbiłAleksander Klembalski podbił
serca jurorów The Voice Kidsserca jurorów The Voice Kids

FOT. TVP2 / THE VOICE KIDS

FOT. ZSZ NR 2
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
przygotowuje się do wypłaty nie 
tylko trzynastej, ale również czter-
nastej emerytury. Kolejne w 2021 
roku dodatkowe roczne świadcze-
nie zostanie wypłacone z urzędu, 
to znaczy nie trzeba będzie skła-
dać żadnego wniosku.

W poniedziałek, 8 marca prezy-
dent Andrzej Duda podpisał usta-
wę z 21 stycznia 2021 r. o kolejnym 
w 2021 r. dodatkowym rocznym świad-
czeniu pieniężnym dla emerytów 
i rencistów. Czternasta emerytura, tra-
fi do klientów Zakładu wraz z wypła-

tami świadczeń listopadowych. Tzw. 
czternastka w 2021 r. wyniesie 1250,88 
zł brutto. Czternastka będzie przy-
sługiwała osobom, które na 31 paź-
dziernika 2021 r. będą miały prawo 
do jednego ze świadczeń długoter-
minowych wymienionych w ustawie, 
m.in. emerytury, renty, renty socjal-
nej, świadczenia przedemerytalne-
go. Czternastki nie otrzymają osoby, 
których prawo do tych świadczeń bę-
dzie zawieszone.

Pełną kwotę otrzymają osoby, któ-
rych świadczenie podstawowe nie 
przekracza 2900 zł brutto. Pozostali 

otrzymają czternastkę pomniejszo-
ną zgodnie z zasadą „złotówka za 
złotówkę”. Na przykład jeśli pobiera-
na emerytura wynosi 3000 zł, czter-
nastka będzie przysługiwać w kwocie 
mniejszej o 100 zł – wyjaśnia Monika 
Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka 
prasowa ZUS województwa łódzkiego. 
Dodatkowe świadczenie będzie wypła-
cane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba 
będzie składać żadnego wniosku w tej 
sprawie. Czternasta emerytura będzie 
podlegała opodatkowaniu i oskładko-
waniu na ogólnych zasadach, niezależ-
nie od tego, czy jest wypłacana w zbie-
gu ze świadczeniem opodatkowanym 

lub zwolnionym z podatku. Co ważne, 
z kwoty czternastego świadczenia nie 
będą dokonywane potrącenia i egzeku-
cje. Czternasta emerytura ma zostać 
wypłacona dla ok. 9,1 mln emerytów 
i rencistów. W pełnej wysokości będzie 
przysługiwać dla ok. 7,9 mln świadcze-
niobiorców.

Tymczasem w kwietniu emeryci, ren-
ciści i inni odbiorcy świadczeń dłu-
goterminowych otrzymają trzynastą 
emeryturę w kwocie 1250,88 zł brutto. 
Świadczenie przysługuje w pełnej wyso-
kości, bez względu na wysokość pobie-
ranego świadczenia podstawowego.  •

Ważne informacje o dodatkowych emeryturachWażne informacje o dodatkowych emeryturach

Początek marca obrodził 
w kilka ciekawych informa-
cji dotyczących „sklepo-
wych” inwestycji w naszym 
mieście. Między innymi po-
znaliśmy nazwę pierwsze-
go najemcy w powstającej 
galerii przy Żwirki i Wigury.

Trwają ostatnie prace budow-
lane nowego centrum handlo-

wego S1 przy ul. Żwirki i Wigury 
w Kutnie. W ostatnich dniach 
poznaliśmy jednego z pierw-
szych najemców.  W mediach 
społecznościowych pojawiły się 
informacje o pierwszym nowym 
najemcy w galerii. – Znamy 
pierwszego nowego najemcę 
w Centrum Handlowym S1 
przy ul. Żwirki i Wigury. Otóż 
Sieć salonów Sinsay do pracy w 

tym właśnie Centrum w Miasto 
Kutno poszukuje chętnych na 
stanowisko dyrektor salonu – 
podaje profil Invest in Kutno.

Łącznie nowe centrum han-
dlowe, które będzie nosić na-
zwę „S1” ma mieć prawie 15 
tys. mkw, znajdować w nim ma 
się 25 sklepów, a parking ma 
pomieścić łącznie 450 samo-
chodów. Za galerię „S1” ma od-
powiadać grupa Saller, która zo-
stała założona w Bawarii w 1981 
roku. Siedziba główna mieści się 
w Turyngii. Grupa jest właści-
cielem portfela nieruchomości 
w Niemczech, Czechach, Polsce 
i na Słowacji, składającego się 
z ponad 500 obiektów.

To jednak nie koniec „sklepo-
wych” inwestycji w Kutnie. Od 
pewnego czasu u zbiegu ulic 
Szymanowskiego i Oporowskiej 
trwa budowa budynku wysta-
wowo-handlowego wraz z in-
stalacjami, parkingami i droga-
mi wewnętrznymi. Jak wynika 
z naszych informacji, będzie to 

salon meblowy BODZIO. Na ra-
zie nie wiadomo jednak, kiedy 
nastąpić ma otwarcie. 

Co ciekawe, będzie to kolejny 
nowy sklep w okolicach Szy-
manowskiego. W listopadzie 
w osiedlowym pasażu otwarto 
market spożywczy „Dino”.

Już wkrótce w Kutnie poja-
wić ma się także 
nowy sklep sieci 
dotąd nieobecnej 
w naszym mieście. 
Chodzi o sieć han-
dlową TEDi, która 
w związku z otwar-
ciem placówki 
w Kutnie poszu-
kuje aktualnie 
chętnych do pra-
cy na stanowisku 
kierownika skle-
pu. Na razie nie 
wiadomo jednak, 
gdzie mieścić bę-
dzie się sklep, ani 
kiedy odbędzie się 
jego otwarcie.

TEDi to europejska sieć skle-
pów z artykułami gospodar-
stwa domowego, wyposażenia 
wnętrz i artykułami dekoracyj-
nymi. Ponad 2.400 sklepów 
w całej Europie, około 20.000 
pracowników w 9 krajach – tym 
może pochwalić się przedsię-
biorstwo założone w 2004 roku 
w Dortmundzie . •

Trwa budowa nowych sklepów w KutnieTrwa budowa nowych sklepów w Kutnie
 W ostatnim czasie pojawiło się sporo nowych informacji..  

Na Szymanowskiego powstaje 
budynek, w którym znajdować 
będzie się “Bodzio”.

W S1 na Żwirki i Wigury ma 
znaleźć się łącznie 25 sklepów.

Na razie nie wiadomo, kiedy 
nastąpi oficjalne otwarcie galerii S1.
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W zeszłym tygodniu od-
była się konferencja 
prasowa, na której za-
powiedziano powstanie 
Kutnowskiej Społecznej 
Rady Kobiet. Czym bę-
dzie się ona zajmować?

Z dziennikarzami spotka-
ły się posłanka Agnieszka 
Hanajczyk, jej asystentka 
i inicjatorka Kutnowskiej 
Społecznej Rady Kobiet 
Martyna Stasiak, a także 
Edyta Zachorska, Aga-
ta Kotwica oraz Anna 
i Klaudia Kosko. Kutnow-
ska Społeczna Rada Kobiet 
to projekt skierowany do 
wszystkich kobiet z miasta 
i powiatu kutnowskiego.

– W Kutnie jest wiele 
wspaniałych Pań, od senio-

rek po uczennice. Pracują-
ce, uczące się, studiujące, 
prowadzące własne biznesy. 
Wobec tego jest wiele pro-
blemów, którymi trzeba się 
zająć. Stąd dziś powołana 
Kutnowska Społeczna Rada 
Kobiet. Do jej inicjatorek 
należą będące z nam Panie, 
nie tylko z Kutna, bo kobiety 
mają to do siebie, że nie chcą 
zamykać się w żadnych gra-
nicach. Nie może być głośno 
o kobietach w Kutnie tylko 
podczas Święta Róży kiedy 
to wybierana jest Królowa 
Róż. Jeśli chcemy budować 
Kutno dla wszystkich, to 
przede wszystkim musimy 
pamiętać o prawach kobiet 
– mówi Martyna Stasiak.

Głos zabrała także między 
innymi posłanka Agnieszka 

Hanajczyk, której zdaniem 
w naszym regionie za mało 
kobiet sprawuje władzę w 
samorządzie. – Ktoś po-
wie, drogie Panie, my Was 
słuchamy. Kobietom nale-
ży dać narzędzia również 
do sprawowania władzy 
w samorządzie – mówiła po-
słanka.

Do zadań KSRK ma należeć 
między innymi monitoro-
wanie działań władz samo-
rządowych pod kątem reali-
zowania polityki rodzinnej, 
społecznej (m.in. udzielo-
nego wsparcia, dostępności 
żłobków, przedszkoli, prze-
mocy wobec kobiet), organi-
zowanie cyklicznych spotkań 
i rozmów z kobietami, pro-
mowanie ekologii czy akcje 
charytatywne. •

W KutnieW Kutnie
powstanie powstanie 
społecznaspołeczna
rada kobietrada kobiet

Niespodziewany transfer po-
lityczny w naszym regionie. 
Bartosz Serenda w ostatnich 
dniach dołączył do struktur 
Polski 2050 Szymona Hołowni. 
Jak motywuje swoją decyzję?

Na początku marca pod Urzę-
dem Wojewódzkim w Łodzi od-
była się konferencja prasowa 
struktur Polski 2050. Zaprezen-
towano 4 osoby, które będą bu-
dowały struktury wojewódzkie 
Polska 2050 Szymona Hołowni 
w województwie łódzkim. Są to  
posłanka Hanna Gill–Piątek oraz 
Bartłomiej Dyba–Bojarski, Ewa 
Szymanowska i Patrycja Bor-
kowska. Do tworzącej się partii 
dołączyli także między innymi 
Paweł Drążczyk, Renata Uznań-
ska–Bartoszek, Renata Gostyń-
ska, Bartosz Zalega, Przemysław 

Owczarek, Ewa Szymanowska 
oraz Bartosz Serenda – powia-
towy radny, który w ostatnich 
wyborach startował z Komitetu 
Obywatelskiego.PL.

– Dlaczego 2050? Bo zrze-
sza społeczników, którym je-
stem bardziej niż politykiem. 
Bo męczą mnie wodzowskie 
partie polityczne. Bo marzy 
mi się Polska równych szans 
i równych możliwości. Bo Pol-
ska 2050 jest poza wojną POPi-
Su. I najważniejsze. Bo wierzę 
w to, że w końcu Polska 2050 
będzie miała siłę i chęci zmie-
nić świat. A ja chciałbym by 
świat zmieniony miał wartości, 
które reprezentuję ja i miliony 
Polek i Polaków. I nie zamie-
rzam stać z boku, gdy inni będą 
to robić za mnie – komentuje 
radny Bartosz Serenda. •

BartoszBartosz
SerendaSerenda
dołącza dołącza 
do Hołownido Hołowni

Kutnowska posłanka Lewi-
cy Paulina Matysiak inter-
weniuje w sprawie bulwer-
sującej historii zgwałconej 
13-latki z Łęczycy, która 
miała nie otrzymać dosta-
tecznej pomocy w tamtej-
szym szpitalu. Parlamenta-
rzystka skierowała pismo 
do ministra zdrowia, w któ-
rym zadaje szereg pytań.

Przebieg wydarzeń, które roze-
grać miały się w Łęczycy posłan-
ka zamieściła na swoim profilu 
w mediach społecznościowych: 
25 lutego około północy karet-
ka pogotowia przywiozła na 

Szpitalny Oddział Ratunkowy 
przy ZOZ w Łęczycy 13–letnią 
dziewczynkę, która padła ofia-
rą gwałtu. Sprawcą jest nieletni 
mieszkaniec jednego z łęczyc-
kich osiedli. Najpierw pomi-
mo traumatycznych przeżyć 
i późnej pory dziewczynka wraz 
z matką były zmuszone czekać 
na szpitalnym korytarzu, na-
stępnie szef oddziału ratunko-
wego wezwał ginekologa. Ten 
jednak odmówił dziecku bada-
nia, gdyż w łęczyckim szpita-
lu nie ma oddziału ginekologii 
dziecięcej. Ostatecznie karetka 
przewiozła dziewczynkę do In-
stytutu Centrum Zdrowia Matki 

Polki, gdzie udzielono jej pomo-
cy – czytamy. Zdaniem Pauliny 
Matysiak, dziecko, które pada 
ofiarą gwałtu wymaga od per-
sonelu medycznego szczególnej 
opieki i wyjątkowej empatii.

– Niedopuszczalne jest, aby po 
tak traumatycznych przejściach 
narażać je na dodatkowy stres, 
związany z długim oczekiwa-
niem na badanie, odmową ho-
spitalizacji i podróżą karetką do 
kolejnego szpitala, położonego 
w znacznej odległości od jego 
miejsca zamieszkania. Jestem 
oburzona. Złożyłam z posłanka-
mi Lewicy Razem – Magdaleną 
Biejat, Darią Gosek–Popiołek i 

Marceliną Zawiszą, interpela-
cję do Adama Niedzielskiego – 
Ministra Zdrowia – komentuje 
posłanka Matysiak. W piśmie 
skierowanym do szefa resortu 
zdrowia padają pytania:

– czy otrzymał informacje 
dotyczące sytuacji w łęczyckim 
szpitalu, gdzie odmówiono ba-
dania i hospitalizacji 13–latce, 
będącej ofiarą gwałtu,

– jakie kroki zamierza podjąć, 
aby zapewnić szybszy dostęp 
do fachowej opieki (także psy-
chologicznej) dzieciom, będą-
cym ofiarami gwałtu.

– czy w związku z zaistniałą 
w łęczyckim szpitalu sytuacją, 

planuje wprowadzić w szpita-
lach szczególne standardy po-
stępowania, w przypadku dzie-
ci, będących ofiarami gwałtów,

– czy w związku z zaistniałą 
w łęczyckim szpitalu sytuacją, 
planuje wprowadzić w szpita-
lach szczególne standardy po-
stępowania, w przypadkach, 
gdy dziecku potrzebna jest pil-
na pomoc ginekologiczna,

– czy planuje podjąć kroki 
zmierzające do zwiększenia licz-
by oddziałów ginekologii dziecię-
cej w Polsce? Jeśli tak, to jakie?

O tej bulwersującej sprawie 
będziemy jeszcze informować. •

Odmówiono pomocy zgwałconej 13-latce?Odmówiono pomocy zgwałconej 13-latce?
Posłanka interweniuje u ministra zdrowiaPosłanka interweniuje u ministra zdrowia Posłanka Paulina Matysiak 

napisała do ministra zdrowia.

W Łęczycy ginekolog miał 
odmówić pomocy zgwałconej 
13-latce. Ostatecznie trafiła 
do szpitala w Łodzi.
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Seniorzy i potrzebujący z Kutna 
mogą liczyć na pomoc Straży Miej-
skiej w przypadku transportu na 
szczepienie przeciwko COVID–19. 
W ostatnim tygodniu strażnicy kil-
kukrotnie przewozili potrzebują-
cych do punktów szczepień.

Od 22 stycznia zarejestrowano 49 osób 
potrzebujących transportu na zabieg. Do 
tej pory udało się zrealizować 39 trans-
portów. W jednym z nich potrzebna była 
nawet pomoc straży pożarnej.

– Cały czas trwają zapisy na skorzysta-
nie z możliwości transportu zarówno je-
śli chodzi o tych, którzy jeszcze nie byli 
szczepieni jak i tych, którzy przyjęli już 
pierwszą dawkę. Dysponujemy profesjo-
nalną pomocą ratowników medycznych 

oraz pojazdami specjalistycznymi do 
przewozu osób niepełnosprawnych. Po-
nadto posiadamy do dyspozycji wózek 
inwalidzki dla osób które mają proble-
my w poruszaniu się – zapewnia Adam 
Sztonderski,  koordynator z wydziału 
Zarządzania Kryzysowego UM Kutno.

Podczas realizacji transportów współ-
pracujemy z OSP Dąbrowszczak i Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
Dowóz do punktów szczepień jest cał-
kowicie bezpłatny. Osoby niepełno-
sprawne, oraz inne mające obiektywne 
problemy w samodzielnym dotarciu do 
punktów szczepień mogą zgłaszać taką 
potrzebę pod nr telefonu 24 253 12 16, 
który czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. 
Przed zgłoszeniem należy mieć wyzna-
czony termin szczepienia.  •

Straż miejska pomagaStraż miejska pomaga  
w transporcie starszych osóbw transporcie starszych osób

 Trwa akcja szczepień 
W związku z licznymi wpisami 
i komentarzami w mediach spo-
łecznościowych, dotyczącymi 
bezdomnych psów przebywają-
cych w schronisku w Wojtysz-
kach kutnowski magistrat wy-
dał oświadczenie.

Poniżej jego pełna treść:
Chcielibyśmy podkreślić, że Miasto 

nie może wybierać sobie schroniska 
według własnych przekonań, ponie-
waż w tej kwestii obowiązują nas za-
sady Prawa Zamówień Publicznych, 
które zobowiązuje wszystkie urzędy 
do przeprowadzenia procedury kon-
kursowej. Wszystkie podmioty star-
tujące w konkursie muszą zapewnić 
przestrzeganie standardów opieki 
nad zwierzętami, a ostatecznie wy-
grywa ta, która zaoferuje najniższą 
cenę. Takie jest Prawo Zamówień Pu-
blicznych. W żaden sposób Urząd Mia-
sta nie może tego wymogu złamać.

Urzędnicy Biura Zieleni Miejskiej raz 
na kwartał, przeprowadzali kontrolę w 
schronisku i sprawdzali warunki, w ja-
kich żyją zwierzęta odłowione z terenu 

Miasta. Nie stwierdzono w tym zakre-
sie łamania jakichkolwiek standardów.

Schroniska w Polsce są pod nadzo-
rem Powiatowych Lekarzy Weteryna-
rii i służb sanitarnych. To te służby, 
przede wszystkim, egzekwują prze-
strzeganie standardów. Żadne ze 
służb do tej pory nie zgłaszały nam 
obiekcji w tych kwestiach.

Wszystkim nam leży na sercu do-
bro zwierząt, dlatego, jak zapewne 
Państwo zauważyliście, od grudnia 
prowadzimy wzmożone działania 
na rzecz adopcji psów. Ze względu 
na dochodzące do nas informacje 
o niewłaściwym traktowaniu zwie-
rząt bezdomnych psów w schronisku 
w Wojtyszkach, w dniu 10.03.2021 prze-
prowadzana jest dodatkowa kontrola.

Jeśli pokaże ona uchybienia, Miasto 
będzie musiało zerwać podpisaną ze 
schroniskiem umowę. 

Liczymy na Państwa otwarte ser-
ca i nie chcemy z nikim toczyć wojny 
o bezdomne zwierzęta, bo ten temat 
wymaga wyjątkowego współdziała-
nia. Warto bowiem zwrócić uwagę na 
to, kto powoduje bezdomność wśród 
zwierząt i ten problem wyeliminować.

Oświadczenie UM Kutno Oświadczenie UM Kutno 
w sprawie schroniska w sprawie schroniska 
w Wojtyszkachw Wojtyszkach

To będzie największa in-
westycja w infrastrukturę 
energetyczną w Kutnie od 
kilkudziesięciu lat. Trwa-
ją intensywne przygoto-
wania do wymiany opraw 
oświetleniowych przy 
drogach w całym mie-
ście. Chodzi o ponad 4000 
lamp zlokalizowanych 
przy kutnowskich ulicach. 
Ta planowana inwestycja 
otrzyma dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.  

Jako jedyne miasto w woje-
wództwie łódzkim Kutno po-
zyskało pieniądze z Funduszu 
na tak duże zadanie związa-
ne z oświetleniem. Olbrzymia 
w tym zasługa pracowników 
Biura Obsługi Funduszy Pomo-
cowych oraz Wydziału Zarzą-
dzania Drogami i Transportu, 
którzy przygotowali komplet-

ny wniosek. Nowe LED–owe 
oprawy znacząco poprawią bez-
pieczeństwo na drogach, będą 
też dużo oszczędniejsze, niż 
funkcjonujące obecnie sodowe. 
– Jeśli chodzi o oszczędności, 

to przewidujemy je na pozio-
mie około 75% procent. Tak 
wynika z przygotowanej wcze-
śniej dokumentacji. Zamiast 
ponad 2442 megawatogodzin, 
zużywanych będzie jedynie 

niespełna 600 megawatogo-
dzin. Do tego dochodzą jeszcze 
czynniki ekologiczne, bo dzięki 
zmniejszeniu zużycia energii, 
przyczyniamy się do zmniej-
szenia emisji CO2 – mówi Ja-
cek Boczkaja, zastępca pre-
zydenta Kutna.

Oprócz samych opraw i źró-
deł światła, dodatkowo wy-
mienione zostaną ich zabez-
pieczenia oraz konstrukcje 
wsporcze. Oprawy oświetle-
niowe wyposażone zostaną 
w autonomiczny układ steru-
jący, umożliwiający regulację 
strumienia świetlnego oprawy. 
System sterowania pozwoli 
na indywidualne przeprogra-
mowanie parametrów opraw 
i monitoring stanu pracy sys-
temu oświetleniowego.

Koszt inwestycji to ponad 
9 376 000 złotych. W ramach 
dotacji z WFOŚGiW, Kutno 
otrzyma ponad 3 000 000 zło-
tych. 4 500 000 miliona zło-
tych będzie natomiast wynosić 

wsparcie z Funduszu w ramach 
niskooprocentowanej pożycz-
ki. Przy czym pożyczka spła-
cana będzie oszczędnościami 
w opłatach za zużytą energię 
elektryczną. Warto przypo-
mnieć, że teraz na oświetlenie 
ulic w Kutnie, wydaje się rocz-
nie około 1 500 000 złotych. 
Inwestycja ma rozpocząć się 
jeszcze wiosną tego roku, a za-
kończyć na jesieni przyszłego 
roku. •

LED-y w ostatnich 
miesiącach pojawiły się 

m.in. na ul. Wyszyńskiego.

Inwestycja ma kosztować 
ponad 9 mln złotych.

Kutno rozświetlą LED-yKutno rozświetlą LED-y
Wymienią ponad 4 tysiące lampWymienią ponad 4 tysiące lamp



14      / 17 marca 2021 www.PanoramaKutna.pl

Kutnowski fighter Krystian Rosa 
szykuje się do swojej kolejnej za-
wodowej walki. Poznaliśmy naj-
nowsze informacje dotyczące zbli-
żającego się starcia kutnianina.

Krystian Rosa za niespełna półtora 
miesiąca, 24 kwietnia zmierzy się pod-
czas gali Krwawy Sport. Wkrótce znany 
ma być jego rywal.

– Po ostatniej zwycięskiej walce mam 
bardzo dobre nastawienie. Będę chciał 
pokazać się na Krwawym Sporcie z jak 
najlepszej strony. Jadę po kolejną wy-
graną i liczę na wsparcie kutnowskich 

kibiców – powiedział Panoramie Kry-
stian Rosa. W swoim zawodowym de-
biucie K. Rosa pokonał na gali Krwawy 
Sport Krzysztofa Cybulskiego. Później 
w Zielonej Górze wygrał z Grzegorzem 
Czernym, a ostatnio pokonał na gali 
MMA VIP Adriana Sulikowskiego.

Krwawy Sport to cykl turniejów walk 
na gołe pięści w kickbokserskiej formu-
le K1. Jak mówią organizatorzy, Krwawy 
Sport to prawdziwy powrót do korzeni, 
brutalne walki w formule K1 bez żad-
nego sprzętu. A to wszystko w asyście 
walk MMA na najwyższym poziomie. •

Krystian Rosa szykuje Krystian Rosa szykuje 
się do kolejnej walkisię do kolejnej walki

Kutnowski fighter 
ma pojawić się na 

gali Krwawy Sport.

REKLAMA

Koszykarze Klubu Sportowego 
Kutno przegrali na własnym par-
kiecie z AZS-em UJK Kielce 69-91. 
Najskuteczniejszy w kutnowskiej 
ekipie był Stopierzyński, który 
rzucił 15 punktów.

Kutnianie do przerwy mogli mieć 
dobre humory. W pierwszej kwar-
cie wygrali 22-20, a w drugiej 21-17 
i po dwudziestu minutach prowadzi-
li 43-37. Niestety, po zmianie stron 
coś zacięło się w kutnowskiej ekipie, 
a kielczanie grali jak z nut. W trzeciej 
kwarcie przyjezdni wygrali aż 31-13. 
W ostatniej części gry ekipa z Kielc 
podwyższyła prowadzenie o dziesięć 

punktów i ostatecznie wygrała 91-69. 
Po 23. kolejce KS zajmuje trzecie miej-
sce od końca w tabeli II ligi. Niżej są 
tylko Isetia Erzurum i Profi Sunbud 
PKK 99 Pabianice.

KS Kutno 69-91 AZS UJK Kielce
(22-20, 21-17, 13-31, 13-23)

KS Kutno: Ślebocki 2, Krawiec 10, 
Popławski 0, Lewandowski 3, Poznański 
8, Ćwirko-Godycki 10, Kowalski 8, Sto-
pierzyński 15, Podworski 6, Stachera 7;

AZS UJK Kielce: Sowa 23, Zyg-
munciak 2, Jagiełło 12, Lis 3, Fugiński 
9, Adamczyk 11, Grad 0, Czapla 10, No-
wik 10, Parszewski 11; •

Koszykarze przegrali z KielcamiKoszykarze przegrali z Kielcami

FOT. ANIA KRAWCZYK
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Trener KS–u Kutno Dominik 
Tomczak po bezbramko-
wym remisie z Legią II War-
szawa mówi o niedosycie. 
– Jechaliśmy po to, żeby wy-
grać. Z przebiegu gry uwa-
żam, że zasługiwaliśmy na 
wygraną – mówi szkolenio-
wiec ekipy z Kościuszki 26.

Przez większość niedzielnego 
spotkania KS przeważał i stwo-
rzył sobie więcej sytuacji bram-
kowych od rezerw Legii. Po 
dziewięćdziesięciu minutach 
padł ostatecznie bezbramkowy 
remis, który przez kutnian zo-
stał przyjęty z niedosytem.

– Jechaliśmy po to żeby wy-
grać, niestety nie udało się. 
Jeden punkt też doceniamy 
i szanujemy. Natomiast, jest 
duży niedosyt. Stworzyliśmy 
sobie kilka sytuacji. Uważam, 
że z przebiegu meczu zasłu-
żyliśmy na tą choćby jedno-
bramkową wygraną. Ale nie-
stety piłka nożna jest taka, 
że nie dostaje się punktów 
za to jak się gra, czy za to że 
się stwarza sytuacje, tylko za 
to, kto więcej bramek strzeli 
– mówi trener KS–u Kutno Do-
minik Tomczak.

Remis z Legią to wynik, który 
nadal daje kutnianom mate-

matyczne szanse na awans do 
finałowej ósemki. Teraz dru-
żynę Tomczaka czekają me-
cze z Huraganem Morąg i Unią 
Skierniewice.

– Przed nami mecz z Huraga-
nem i na pewno celem numer 
jeden będzie poprawa skutecz-
ności. To praktycznie jedyny, 
choć bardzo ważny element 
gry, który szwankował w meczu 
z Legią. Jeśli chodzi o pozosta-
łe elementy, choćby organiza-
cję gry w defensywie czy stałe 
fragmenty gry – uważa szkole-
niowiec trzecioligowców.

Dominik Tomczak po spo-

tkaniu z Legią nie chciał ko-
mentować gry poszczególnych 
zawodników, ani oceniać, jak 
wypadli debiutanci.

– Na tle Legii zaprezen-
towaliśmy się naprawdę 
solidnie, a nawet bar-
dzo dobrze. Po jednym 
meczu nie chcę jednak 
nikogo oceniać, ani za 
bardzo wychwalać. Po-
czekajmy na kolejne 
spotkania. Jeżeli wtedy 
będziemy punktować, wy-
grywać i piąć się w górę ta-
beli to myślę, że będzie można 
każdego zawodnika pochwalić 
– wyjaśnia trener KS–u. •

„Powinniśmy wygrać przynajmniej jedną bramką”„Powinniśmy wygrać przynajmniej jedną bramką”
 Trener Tomczak po meczu z Legią: 

Na inaugurację piłkarskiej 
wiosny piłkarze KS-u Kutno 
zremisowali na wyjeździe z 
rezerwami Legii Warszawa 
0-0. Przed kutnianami jesz-
cze dwa mecze w ramach 
rundy zasadniczej III ligi.

W wyjściowym składzie Legii 
nie brakowało zawodników z 
szerokiej kadry ekstraklasowej 
Legii. W drużynie Tomasza 
Sokołowskiego wystąpiło sze-
ściu piłkarzy z szerokiej kadry 
pierwszego zespołu: Kacper 
Tobiasz, Jakub Kisiel, Nazarij 
Rusyn, Mateusz Cholewiak, 
Kacper Skibicki i Szymon Wło-
darczyk. „Ekstraklasowych” 
akcentów nie zabrakło także w 
KS-ie – ligowe debiuty w kut-
nowskich barwach zaliczyli Łu-
kasz Broź i Patryk Wolański.

Od początku spotkania oba ze-
społy były aktywne i nie zamie-
rzały murować swojej bram-
ki. Zarówno gospodarze jak i 
przyjezdni kilka razy gościli 
pod polem karnym swoich ry-
wali. Najgroźniejszą sytuację w 
13. minucie stworzył sobie KS 

Kutno. W sytuacji sam na sam z 
golkiperem Legii znalazł się Ad-
rian Marcioch, ale piłka zamiast 
do siatki, trafiła w słupek!

W kolejnych minutach prze-
waga kutnian rosła. W 16. mi-
nucie było bardzo groźnie po 
strzale ponownie Adriana Mar-
ciocha, a sto dwadzieścia se-
kund później drogę do bramki 
legionistów znalazł Łukasz Dy-
nel, jednak sędzia podniósł cho-
rągiewkę sygnalizują pozycję 
spaloną i gol nie został uznany.

Do końca pierwszej połowy 
gole nie padły, jednak optyczną 
przewagę mieli kutnianie. Pod-
opieczni Dominika Tomczaka 
często grali skrzydłami, ale także 
próbowali kombinacyjnej gry.

Po zmianie stron znów jako 
pierwsi groźną sytuację stwo-
rzył KS. W 50. minucie z dy-
stansu strzelał Bartosz Bujal-
ski, a golkiper Legii z trudem 
odbił futbolówkę na rzut rożny. 
Później tempo gry siadło i gra 
toczyła się głównie w środko-
wej części boiska. Żywiej zro-
biło się dopiero w 82. minucie. 
Na skrzydle rywalom urwał się 

Marcioch, wbiegł w pole kar-
ne i sprytnie dograł na dłuższy 
słupek. Do podania nikt jednak 
nie doszedł, a futbolówka mi-
nimalnie minęła bramkę.

Ostatecznie żadna z drużyn 
nie była w stanie pokonać gol-
kipera rywali i mecz zakończył 
się bezbramkowym remisem.

Do zakończenia rundy zasad-
niczej KS ma do rozegrania 
jeszcze dwa mecze – domowy z 

Huraganem Morąg i wyjazdo-
wy z Unią Skierniewice. Wciąż 
są matematyczne szanse na 
awans do finałowej ósemki, ale 
kutnianie muszą zdobyć kom-
plet punktów i liczyć na ko-
rzystne wyniki w spotkaniach 
pozostałych drużyn.

Legia II Warszawa 
0-0 KS Kutno

Legia: Tobiasz – Wojtysiak, 

Pruchnik, Astiz, Cholewiak – 
Kisiel, Pierzak (59. Cielemęc-
ki), Warchoł – Rusyn (59. Ne-
gou), Włodarczyk, Skibicki (75. 
Cichocki)

KS Kutno: Wolański – Wiel-
gus, Szarpak, Rokosz, Broź 
– Kralkowski, Dynel (65. 
Kacela), Bujalski (80. Micha-
lak), Kasperkiewicz – Świątek, 
Marcioch •

Niedosyt po remisie z rezerwami LegiiNiedosyt po remisie z rezerwami Legii

W barwach KS-u Kutno 
zadebiutował m.in. Łukasz Broź.FOT. ANIA KRAWCZYK

KS stworzył sobie więcej 
dogodnych sytuacji od Legii, 

ale mecz zakończył się 
bezbramkowym remisiem.

FOT. ANIA KRAWCZYK
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