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Panoramy Kutna
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ŻYCZENIA

W ostatnim czasie obser-
wujemy wyraźny wzrost za-
każeń, któremu towarzyszy 
zwiększona liczba zajętych 
łóżek oraz respiratorów 
i przede wszystkim wzrost 
liczby zgonów. W związku 
z tym rząd podjął decyzję 
o wprowadzeniu twardego 
lockdownu.

–  Obecna sytuacja w Pol-
sce wymaga zdecydowanych 
działań. Od soboty, 27 marca 
wprowadzone zostały nowe 
zasady bezpieczeństwa. Obo-
wiązywać będą do 9 kwietnia, 

czyli obejmą także okres Świąt 
Wielkanocnych. Pamiętaj, tyl-
ko solidarność i wzajemna od-
powiedzialność pozwolą nam 
pokonać COVID-19. Dlatego 
ogranicz do minimum kontakty 
społeczne – jeśli możesz, pracuj 
zdalnie, a zbliżające się święta 
wielkanocne spędź w gronie 
swoich domowników! – apelują 
przedstawiciele rządu.

Zasady wprowadzone od 27 
marca do 9 kwietnia:

Handel
Wielkopowierzchniowe skle-

py meblowe i budowlane o po-
wierzchni powyżej 2 000 m2 

zostaną zamknięte.
– Centra i galerie handlowe 

– tak jak obecnie – pozostają 
zamknięte, z wyjątkiem m.in.: 
sklepów spożywczych, aptek 
i drogerii, salonów prasowych, 
księgarni.

– Oprócz tego w placówkach 
handlowych na targu lub po-
czcie będą obowiązywały nowe 
limity osób: 

1 osoba na 15 m2 – w sklepach 
do 100 m2, 1 osoba na 20 m2  – 
w sklepach powyżej 100 m2.

Kult religijny
Od 27 marca, w miejscach 

kultu religijnego będzie obo-
wiązywał nowy limit osób – na 
1 osobę będzie musiało przypa-
dać 20 m2. Bez zmian pozosta-
je obowiązek zakrywania ust 
i nosa oraz zachowywanie 1,5 m 
odległości od innych osób.

Salony fryzjerskie 
i kosmetyczne

Od 27 marca zakaz działal-
ności obejmie także salony fry-
zjerskie, urody i kosmetyczne 
w całej Polsce.

Żłobki i przedszkola 
tylko dla medyków

Ze względu na bezpieczeń-

stwo dzieci i rodziców, 
zamknięte zostaną 
żłobki i przedszko-
la.  Wyjątkiem bę-
dzie sprawowanie 
opieki nad dziećmi 
pracowników me-
dycznych i służb 
p o r z ą d k o w y c h 
(m.in. żołnierzy, 
funkcjonariuszy poli-
cji i straży pożarnej).

Ważne! Rodzice będą mo-
gli skorzystać z dodatkowego 
zasiłku opiekuńczego.

Sport – tylko zawodowy
Działalność obiektów sporto-

wych zostanie ograniczona wy-
łącznie do sportu zawodowego. 
Wszelkie wydarzenia będą mo-
gły się odbywać bez udziału pu-
bliczności.

W Święta Wielkanocne 
zostańmy w domu

Trudna sytuacja związana 
z COVID-19 wymaga ogranicze-
nia naszej aktywności społecz-
nej – także podczas zbliżających 
się Świąt Wielkanocnych.

Jeśli chcemy wrócić do czasów 
sprzed pandemii, musimy być 
odpowiedzialni. W okresie świąt 
powinniśmy więc ograniczyć na-
sze kontakty wyłącznie do naj-
bliższych domowników, a ewen-
tualne spotkania przełożyć na 
inny, bardziej bezpieczny czas. 
Wiele zależy od nas samych. 
Dbajmy o siebie i swoją rodzinę.

Praca zdalna – wszędzie tam, 
gdzie możesz

W całym kraju zalecamy tak-

że pracę on-line 
– wszędzie tam, 

gdzie jest to 
możliwe. Pa-
miętaj o zacho-
waniu dystan-
su, dezynfekcji 
rąk, noszeniu 

maseczki i czę-
stym wietrzeniu 

pomieszczeń. Jeśli 
masz telefon komór-

kowy, poproś bliskich o 
zainstalowanie aplikacji STOP 
COVID ProtegoSafe, która po-
wiadomi Cię o możliwym kon-
takcie z osobą zarażoną.

Pozostałe ograniczenia 
– bez zmian

Pozostałe zasady bezpieczeń-
stwa nadal obowiązują:

Edukacja – uczniowie wszyst-
kich klas szkół podstawowych, 
szkół ponadpodstawowych, 
słuchacze placówek kształce-
nia ustawicznego oraz centrów 
kształcenia zawodowego, uczą 
się zdalnie.

Hotele – obiekty pozostają 
zamknięte (z wyjątkiem m.in. 
hoteli robotniczych, a także np. 
dla medyków, kierowców wy-
konujących transport drogowy 
czy żołnierzy – katalog wszyst-
kich wyjątków znajduje się 
w rozporządzeniu).

Kultura – wciąż zamknięte 
będą teatry, kina, muzea i ga-
lerie sztuki.

Sport – zamknięte pozostają 
m.in. siłownie, kluby fitness, 
stoki narciarskie, baseny, sau-
ny i solaria.  •

Lockdown w całym krajuLockdown w całym kraju
Wprowadzono nowe obostrzeniaWprowadzono nowe obostrzenia

 Trwa walka z koronawirusem 

W ostatnich dniach odnotowano duży 
wzrost zakażeń koronawirusem.

Półmetek pierwszego 
etapu Kutnowskie-
go Budżetu Obywa-
telskiego już niemal 
za nami! Z tej okazji 
garść statystyk. – 
Czekamy na kolejne 
projekty. Na Wasze 
zgłoszenia czekamy 
do 18 kwietnia – ko-
mentuje Tomasz Ko-
lanowski z UM Kutno.

Do tej pory zgłoszono 

już 23 projekty. Wśród 
nich znajdziemy 12 pro-
jektów dużych, 6 pro-
jektów małych oraz 
5 projektów zielonych. Aż 
13 projektów już uzyska-
ło wymagane poparcie 
30 mieszkańców Kutna.

Projekty zgłosiło 16 
projektodawców - 9 au-
torów oraz 7 autorek pro-
jektów;

– Pamiętajcie, że pro-
jekt musi uzyskać po-
parcie minimum 30 

mieszkańców Kutna (!), 
aby uzyskać pozytyw-
ną ocenę pod względem 
formalnym. Swoje listy 
poparcia znajdziecie 
po zapisaniu projektu 
i znajdują się pod tytu-
łem projektu w pane-
lu. Szukajcie przycisku 
z napisem "Przejdź do 
listy poparcia projek-
tu" – wyjaśnia Tomasz 
Kolanowski z UM 
Kutno, który czuwa nad 
Kutnowskim Budżetem 
Obywatelskim. •

Więcej informacji na www.kutno.budzet-obywatelski.org

Zgłoś projekt do KBOZgłoś projekt do KBO

!
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Wielki sukces Olka 
Klembalskiego! Młody 
wokalista z Kutna do-
stał się do finału The 
Voice Kids! W sobotnim 
odcinku nasz reprezen-
tant dwukrotnie pięk-
nie zaśpiewał i zaskar-
bił sobie serce Dawida 
Kwiatkowskiego.

W minioną sobotę całe 
Kutno i okolice trzymało 
kciuki za Olka Klembal-
skiego. To był drugi odcinek 
z jego udziałem – w pierw-
szym, podczas przesłuchań 
w ciemno kutnianin wyko-
nał jeden z utworów Roda 
Stewarta i dosłownie porwał 
jury – wszyscy odwrócili się 
w stronę naszego wokalisty 
i chcieli mieć go w swoim 
zespole. Ostatecznie Olek 
wybrał Dawida Kwiat-
kowskiego. W następnym 
etapie, podczas tzw. bitwy 
Olek wraz z dwoma innymi 
uczestniczkami: Mają i Ni-
kolą, zaśpiewał utwór „Na-

dzieja” z repertuaru Tabb 
& Sound’n’Grace i znów za-
skarbił sobie serca jurorów. 
„Te twoje góry, to co zrobi-
łeś na falsetach”– zachwalał 
występ Olka Tomson. „Ab-
solutnie Olek, coś Ty zrobił 
na tej wokalizie na końcu” 
– komplementował Baron. 
„Olek, ten twój falset. Per-
fekcja” – mówiła Cleo.

Zachwyty jurorów podzie-
lił także Dawid Kwiatkow-
ski, w którego drużynie jest 
młody kutnianin i także 
wskazał na Olka. Dzięki tej 
decyzji przeszedł do dalsze-
go etapu, czyli „sing off” i od 
finału dzielił go tylko jeden 
występ.

W „sing off’ach” Olek wy-
konał utwór „Have I told 
You Lately” z repertuaru 
Roda Stewarta – ten sam, 
co podczas przesłuchań w 
ciemno – i znów pokazał się 
ze świetnej strony. To nie 
umknęło uwadze D. Kwiat-
kowskiego. „Jestem wiel-
kim fanem twojego głosu i 

feelingu” – powiedział do 
Olka juror i podjął decyzję, 
że młody wokalista z Mia-
sta Róż wystąpi w finale!

Olek ma 14 lat i jest 
uczniem Szkoły Podsta-
wowej nr 9 w Kutnie. Jego 
przygoda z muzyką zaczę-
ła się, gdy miał 4 lata. Od 
najmłodszych lat śpiewa 
w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Kutnie. Na swo-
im koncie ma wiele nagród 
i wyróżnień – zarówno tych 
lokalnych, jak i ogólnopol-
skich.  Jest artystyczną du-
szą. Uwielbia jeździć kon-
no, malować obrazy na 
płótnie oraz szkicować. 
Ulubionym sportem 
Olka jest narciarstwo.

Uczęszcza do II klasy 
II stopnia Państwo-
wej Szkoły Muzycznej 
im. K. Kurpińskiego w 
Kutnie, gdzie uczy się 
gry na skrzypcach i na 
pianinie. W przyszłości 
chciałby zostać śpiewa-
jącym prawnikiem.  •

Olek Klembalski zaśpiewaOlek Klembalski zaśpiewa
w finale The Voice Kids!w finale The Voice Kids!

 Wielki sukces młodego wokalisty z Kutna 

Olek Klembalski po raz kolejny 
zachwycił jurorów The Voice Kids.

FOT. TVP2/ THE VOICE KIDS

ŻYCZENIA
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Nowe dwa ronda i wiadukt 
mogą powstać w najbliż-
szym czasie w naszym re-
gionie. Wszystko za sprawą 
planowanej przebudowy 
drogi krajowej nr 60 na od-
cinku z Kutna do Łęczycy.

Jak informuje fanpage Kut-
nowskie Ulice i Drogi Rowe-
rowe, trwa projektowanie roz-
budowy drogi krajowej nr 60 
relacji Kutno – Łęczyca. Roz-
budowa drogi ma być reali-

zowana w najbliższych kilku 
latach. Inwestorem tego przed-
sięwzięcia jest oczywiście Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad [GDDKiA].

Aktualnie trwa procedura 
administracyjna w sprawie 
wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach. 
W Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Łodzi 
można zapoznać się z rapor-
tem o oddziaływaniu przedsię-
wzięcia na środowisko.

– Ze względu na zaintereso-
wanie rozbudową drogi wy-
stąpiłem do RDOŚ z prośbą 
o przesłanie materiałów doty-
czących tej sprawy. Sam raport 
ma 314 stron, a do tego docho-
dzą różne załączniki mające 
jeszcze większą objętość. Mnie 
tak naprawdę sam raport nie 
interesuje, lecz przebieg drogi 
i rożne rozwiązania skrzyżo-
wań, a także ewentualna in-
frastruktura rowerowa – pisze 
autor fanpage Kutnowskie Uli-

ce i Drogi Rowerowe.
Z materiałów można dowie-

dzieć się kilku interesujących 
i ciekawych informacji. Jak 
czytamy na KuiDR:

– przebieg DK60 zostanie 
zmieniony w okolicy Witoni

– w Lesznie powstanie wia-
dukt nad linią kolejową i sta-
rym odcinkiem drogi, która 
stanie się drogą lokalną

– między Lesznem a Lesz-
czynkiem powstanie rondo, 

z którego będą odchodzić drogi 
lokalne do Grabkowa i Leszna

– od tego ronda do Kutna po-
wstanie ciąg pieszo-rowerowy

– skrzyżowanie DK60, DK92 
i ulicy Łęczyckiej zostanie 
przebudowane na rondo

– Te zmiany bardzo cieszą i na 
pewno przyczynią się do wzro-
stu poziomu bezpieczeństwa na 
tej drodze – komentuje autor 
popularnego fanpage.  •

W regionie powstanąW regionie powstaną
dwa nowe ronda i wiadukt?dwa nowe ronda i wiadukt?

 GDDKiA szykuje drogową rewolucję 

Według koncepcji rondo miałoby się 
pojawić m.in. na skrzyżowaniu ul. 
Łęczycką z drogami krajowymi.

FOT. KUTNOWSKIE ULICE I DROGI ROWEROWE
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W ścisłym centrum Kutna, 
tuż obok zrewitalizowane-
go Placu Wolności, może 
wkrótce powstać wielki mu-
ral. Miałby on pokryć sfa-
tygowaną elewację jednej 
z pobliskich kamienic. Taki 
wniosek do prezydenta 
Miasta Róż złożyła grupa 
radnych.

W związku z zakończeniem 
prac budowlanych na Pla-
cu Wolności i oddaniem go 
do użytku, grupa radnych 
zwróciła się do prezyden-
ta Zbigniewa Burzyńskiego 
z wnioskiem o wykonanie mu-
ralu na szczytowej części ele-
wacji kamienicy przy Placu 
Wolności 12.

Gołym okiem widać, że elewa-
cja tego budynku wymaga na-
prawy i odświeżenia, a jak mó-
wią radni, przy okazji można by 
stworzyć efektowny mural.

– Proponujemy, aby treść 
wykonanego muralu nawią-
zywała do historii naszego 
miasta i komponowała się 
z przyległą architekturą. Moż-
na do tego celu wykorzystać 

motywy ze starych zdjęć Kutna 
oraz motyw różany. W obec-
nych czasach murale stano-
wią nową i bardzo atrakcyjną 
w swoim przekazie formę ar-
tystyczną, która może nieść ze 
sobą bardzo pozytywny prze-
kaz – czytamy w interpelacji 
podpisanej przez Roberta Fe-
liniaka, Tomasza Rędzikow-
skiego, Krzysztofa Matusiaka, 
Joannę Podemską i Agnieszkę 
Wyroślak.

Dodatkowo, zdaniem rad-
nych, teren przyległy do bu-
dynku można byłoby zagospo-
darować w taki sposób, aby 

umożliwić tam wykonywanie 
sesji zdjęciowych np. nowo-
żeńcom i innym osobom.

– Wykonanie proponowa-
nego przez nas muralu będzie 
dodatkową atrakcją dla miesz-
kańców i turystów, która bę-
dzie zlokalizowana w najbliż-
szej odległości nowego Placu 
Wolności – argumentują rajcy.

Jak do pomysłu ustosunkują się 
władze Miasta Róż? O sprawie 
będziemy jeszcze informować.

Przypomnijmy, kilka lat temu 
przy ul. Miłej w Kutnie – także w 
centrum miasta – powstał mural 
na cześć Żołnierzy Wyklętych. •

Wielki mural powstanieWielki mural powstanie
w ścisłym centrum Kutna?w ścisłym centrum Kutna?

Mural miałby powstać na ścianie 
kamienicy przy Placu Wolności.

W poniedziałek 29 marca 
rozpoczęła się pierwsza 
seria szczepień przeciw-
ko COVID-19 kutnowskich 
funkcjonariuszy. Odbywa-
ją się one w Kutnowskim 
Szpitalu Samorządowym.

Dzięki szczepieniom poli-
cjanci będą chronieni przed 
zarażeniem, dbając o bezpie-
czeństwo swoich mieszkań-
ców i podejmując każdego 
dnia interwencje.

– Od początku trwającej 
pandemii policjanci są na 
pierwszej linii ognia w walce 

z koronawirusem. Munduro-
wi dbając o bezpieczeństwo 
swoich mieszkańców każdego 
dnia podejmują interwencje, 
przeprowadzają czynności 
z różnymi osobami, dlatego 
tak ważne jest aby sami też 
byli bezpieczni– mówi pod-
kom. Edyta Machnik, oficer 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Kutnie.

Szczepienie policjantów 
jest ważne nie tylko dla nich 
samych czy ich rodzin oraz 
współpracowników, ale też 
wszystkich osób z którymi 
mają kontakt i wobec których 
podejmują czynności. •

Ruszyły szczepieniaRuszyły szczepienia
kutnowskich policjantówkutnowskich policjantów
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Można już zgłaszać wnioski do 
programu dotacji na wymianę źró-
deł ciepła w Kutnie. Nabór potrwa 
do 31 sierpnia lub do wyczerpa-
nia puli pieniędzy zadysponowa-
nej na dotacje. Mieszkańcy mogą 
otrzymać dofinansowanie w kwo-
cie, maksymalnie 50 procent całej 
wartości inwestycji, ale nie więcej 
niż 3000 złotych.

W tym roku obowiązuje zmiana, bo do-
tacji nie otrzymamy na wymianę starego 
pieca węglowego na nowy piec węglowy 
np. na eko-groszek.

- Idąc krok dalej i dostosowując się do 
coraz wyższych norm ekologicznych, 
zmieniamy nieco zasady udzielania 
dotacji. Pieniądze będą przyznawa-
ne jedynie właścicielom gospodarstw 
domowych, w których stare piece wę-
glowe będą zastępowane bardziej eko-

logicznymi źródłami ciepła. Na przy-
kład piecami: olejowymi, gazowymi, 
elektrycznymi, na biomasę m.in. pellet 
czy pompami ciepła – tłumaczy Jacek 
Boczkaja, Zastępca Prezydenta Kutna.

Do tej pory na kutnowski program do-
tacji do wymiany źródeł ciepła Miasto 
wydało prawie 1 100 000 złotych. Dzięki 
temu, z pomocy przy domowej inwesty-
cji skorzystało 375 gospodarstw domo-
wych.

Większość z korzystających z dotacji 
zamieniała do tej pory tradycyjne piece 
węglowe na ogrzewanie gazowe. Nieco 
mniejszym zainteresowaniem cieszyły 
się piece na eko-groszek. Jeszcze mniej-
sza liczba mieszkańców decydowała się 
na montaż pomp ciepła lub pieców na 
biomasę.

Wszelkie potrzebne dokumenty do zło-
żenia wniosku, można znaleźć na stronie 
um.kutno.pl •

W Kutnie kolejny rokW Kutnie kolejny rok
walki z “kopciuchami ”walki z “kopciuchami ”

Do Wydziału Komunikacji i Trans-
portu Starostwa Powiatowego 
w Kutnie trafiło 100 kompletów 
tablic rejestracyjnych pochodzą-
cych z nowej serii. Seria ta cha-
rakteryzuje się zwiększeniem ilo-
ści symboli znajdujących się na 
tablicach.

Zatem na ulicach powiatu kutnow-
skiego będziemy mogli spotkać pojaz-
dy z tablicami rejestracyjnymi posia-
dającymi 5 symboli (np. EKU 00001). 
Dotychczas tablice posiadały jedynie 
4 symbole (np. EKU 0001).

– Złożenie wniosków za pośrednic-
twem urny znajdującej się przy wejściu 
do budynku Wydziału Komunikacji 
jest najszybszą formą rejestracji po-
jazdów. Dziennie kierowcy składają 
koło 180 wniosków, właśnie o rejestra-
cję pojazdu – mówi Tomasz Wal-

czewski, członek Zarządu Powiatu 
Kutnowskiego. Ponadto w marcu 
w Wydziale Komunikacji i Transpor-
tu Starostwa Powiatowego w Kutnie 
dziennie wydawanych było:
– około 65 dowodów rejestracyjnych,
– do 16 wtórników dowodów,
– do 10 wtórników tablic rejestracyj-
nych oraz
– przeprowadzanych jest do 20 de-
montaży.

– Od 1 stycznia 2021 r. kierowca ma 
30 dni na zarejestrowanie lub wyreje-
strowanie pojazdu. Jednocześnie Bio-
rąc pod uwagę obecną sytuacje epide-
miczną w kraju Wydział ma nadzieję 
na przywrócenie 180 dni, jako terminu 
na rejestracje/wyrejestrowanie pojaz-
du – stwierdza Bartosz Czechow-
ski, dyrektor Wydziału Komunikacji 
i Transportu Starostwa Powiatowego 
w Kutnie. •

Nowe tablice rejestracyjne w KutnieNowe tablice rejestracyjne w Kutnie



/      7www.PanoramaKutna.pl 1 kwietnia 2021

W poprzednim wydaniu Pano-
ramy Kutna informowaliśmy 
o wręczeniu nagród w kon-
kursach na legendę i bajkę 
o gminie Kutno. Poniżej pu-
blikujemy zwycięską legendę 
„Jak święta Agata ocaliła Lesz-
czynek”, której autorem jest 
Eugeniusz Grzelak:

Było gorące sierpniowe popołu-
dnie. Końskie zaprzęgi ciągnęły do 
zagród wozy pełne snopków psze-
nicy i żyta. Raz po raz słychać było 
wesołe pokrzykiwania woźniców, 
którzy pozdrawiali się tradycyjnym 
„Szczęść Boże!” Wracające kobiety 
w chustkach na głowach podśpie-
wywały: „Czerwone jabłuszko prze-
krojone na krzyż...” lub „W moim 
ogródeczku rośnie róży kwiat...”. 
Były zmęczone i zakurzone, ale 
szczęśliwe, że słońce kończy swą 
podróż po niebie, a to oznacza od-
poczynek po ciężkiej pracy w polu. 
Żniwa miały się już ku końcowi 
i obfite tego roku zbiory były prawie 
w całości pod strzechami stodół. 
W glinianych obórkach bydło i świ-
nie czekały na wieczorny oprzęt.

Apolonia Kowalczykowa, miesz-
kająca na skraju wsi pośpiesznie 
weszła do chaty i szybko odłożyła 
do kołyski śpiące wciąż niemow-
lę. Jaś miał cztery miesiące, więc 
przezorna matka zabierała go ze 
sobą do żniw, by dziecko położone 
w cieniu było w zasięgu jej wzro-
ku, a nie pozostawione samotnie 
w domu, gdzie na dodatek mogli 
porwać je Cyganie. Jej mąż zbierał 
jeszcze snopki na polu, a Apolonia 

wróciła do domu i zaczęła sprawnie 
rozpalać ogień w glinianym piecu, 
ale oderwało ją od tego kwilenie 
Jasia. Szybko podbiegła do kołyski 
i zaczęła bujać dziecko, ale maru-
dzenie przechodziło już w płacz.

– A no tak – powiedziała – toć 
ty już dziecinko głodna. Czekaj 
tu chwilę, zaraz ci mleka od Kra-
suliudoję – dodała i złapawszy 
blaszany garnuszek, pobiegła do 
obory. Niestety nie zwróciła uwagi 
na niedomknięte drzwiczki pieca, 
z których wydobywały się języki 
rozpalającego się ognia. Tuż obok 
pieca na stołku leżała lniana ścier-
ka, której poszarpane brzegi szyb-
ko zaczęły się palić. Wystarczyła 
dosłownie chwila, aby płomienie 
zajęły cały stołek i stojący obok ko-
szyk z chrustem i drewnem. Kiedy 
Apolonia wyszła z obórki z gar-
nuszkiem pełnym mleka, zobaczy-
ła kłęby dymu wydobywające się 
przez otwarte okno. Natychmiast 
zaczęła wzywać pomocy Boskiej 
i ludzkiej. Rzuciła się do progu, by 
ratować dziecko. Poczuła gorący, 
duszący dym, ale zasłoniła twarz 
fartuchem i wbiegła bez zastano-
wienia. Dopadła do kołyski i razem 
z pierzynką chwyciła wrzeszczące-
go Janka. Nawet nie czuła oparzeń 
na nogach i rękach, kiedy wydosta-
ła się na zewnątrz i upadła na tra-
wiaste podwórze.

W tej samej chwili złowieszczy 
dym nad chatą Kowalczyków za-
uważył kilkunastoletni Gienek 
Grzelak. Na szczęście wiedział co 
robić. Ile sił w nogach pobiegł do 

zagrody mieszkającego w środku 
wsi sołtysa. Tam, przed wejściem 
do domu powieszono duży dzwo-
nek. Miał on ostrzegać mieszkań-
ców przed niebezpieczeństwem 
pożaru, bo ogień nieraz już strawił 
kryte słomą, łatwopalne zabudo-
wania w Leszczynku. Gienek złapał 
za linkę i z całej siły zaczął dzwonić. 
Zaalarmowani mieszkańcy natych-
miast rzucili się na pomoc Kowal-
czykom. Mężczyźni, stojąc 2 jeden 
przy drugim, podawali wiadra 
wody ze studni. Ale chaty nie było 
już można uratować. Całe ściany 
i dach stały w płomieniach. Poza 
tym paliła się stodoła pełna zboża 
i obórka, z której sąsiedzi zdążyli 
wyprowadzić zwierzęta. Pogorzel-
cy lamentowali i płakali nad nie-
szczęściem, które ich spotkało. Ale 
dramat całej wsi dopiero się zaczy-
nał. Wieczorem nad Leszczynkiem 
zerwał się silny wiatr, który prze-
ganiał ogień na sąsiednie gospo-
darstwo Walczaków. Mieszkańcy 
byli przerażeni, bo gęsta zabudowa 
wsi groziła kataklizmem kolejnym 
gospodarstwom znajdującym się 
po lewej stronie drogi w kierun-
ku Kutna. Sytuacja pogarszała się 
z minuty na minutę. Na niewie-
le zdała się nawet Straż Pożarna, 
która konnym wozem przyjechała 
z Kutna. Widząc zabudowania sto-
jące w ogniu oraz wciąż nasilają-
cy się wiatr, postanowili ratować 
następne gospodarstwa. Polewali 
więc wodą kryte strzechą dachy 
gospodarstw, do których ogień się 
zbliżał. Żywioł zniszczył już dwie 
zagrody i zagrażał trzeciej.

Był to dom Stachowiaków. Cała 
rodzina pomagała straży polewać 
budynki wodą, ale wiatr nieuchron-
nie gnał pożar w ich stronę. Zwie-
rzęta zostały już wyprowadzone, 
ale przecież w stodole znajdowały 
się tegoroczne zbiory! Franciszka 
Stachowiakowa stanęła w domu, 
który jej ojciec zbudował własny-
mi rękami i zaczęła modlić się do 
Najświętszej Panienki o ratunek. 
Wówczas przypomniała sobie 
o świętej Agacie, która chroniła od 
pożarów, bo sama zginęła męczeń-
ską śmiercią na rozżarzonych wę-
glach. Przecież kupiła jej poświęco-
ny wizerunek na ostatnim odpuście 
w parafii świętego Wawrzyńca 
w Kutnie, tylko jeszcze nie zdążyli 
go powiesić na ścianie. Czym prę-
dzej sięgnęła do skrzyni i wyjęła 
obraz. Wybiegła na drogę i zawo-
łała do zgromadzonych kobiet: – 
Chodźcie tu prędzej! Będziemy do 
świętej Agaty modlić się o ratunek! 
Trzymała obraz w rękach, podnio-
sła go wysoko w kierunku pożaru 
i zaczęła głośno wołać: – Święta 
Agato, pomóż nam! Święta Agato, 
módl się za nami! Święta Agato, 
ratuj nas! Kobiety stanęły za ob-
razem i zaczęły powtarzać z mocą 
słowa prostej modlitwy. Czuły na 
twarzach silne powiewy gorącego 
od ognia wiatru, gryzący w oczy 
i gardło dym oraz popiół, ale nie 
rezygnowały. Ludzie byli bezsilni 
w obliczu żywiołu, coraz więcej 
osób przyłączało się więc do błagal-
nych modlitw. Święta Agata spo-
glądała z obrazu na trawiące ludzki 
dobytek płomienie. Uśmiechała się 

łagodnie i lekko przechylała głowę 
przyozdobioną dziewiczym wian-
kiem. W prawej ręce dumnie trzy-
mała palmę męczeństwa, a w lewej 
misę z solą. Solą, która miała moc 
tłumienia ognia.

Niebiosa wysłuchały wołań pro-
stych, pobożnych ludzi. Silny 
wiatr, który zagrażał przenosze-
niem się pożaru na kolejne gospo-
darstwa, zaczął zmieniać kierunek 
na wschodni, a po chwili ucichł 
zupełnie. Mieszkańcy Leszczynka 
klękali przed wizerunkiem świę-
tej Agaty i dziękowali za ocalenie. 
Nawet strażacy zdjęli hełmy i z sza-
cunkiem pokłonili się przed obra-
zem. 3 Dwa gospodarstwa spłonęły 
niemal doszczętnie, ale reszta wsi 
została uratowana. Leszczynianie 
solidarnie pomogli pogorzelcom 
odbudować zagrody i dzielili się 
z nimi, czym mogli. Cudowny ob-
raz świętej Agaty postanowiono 
zawiesić na przydrożnym krzyżu 
w środku wsi, żeby już zawsze 
wstawiennictwo męczennicy chro-
niło Leszczynek od pożarów i in-
nych nieszczęść. Pod nim widniał 
napis: „Gdzie święta Agata, szczę-
śliwa chata”, a cała wioska zbierała 
się tam, wznosząc dziękczynne mo-
dlitwy w każdą rocznicę tragiczne-
go pożaru. Niestety nie wiadomo, 
jakie były dalsze losy cudownego 
wizerunku. Jednak aż do dzisiaj 
pozostała w Leszczynku tradycja 
majowych modlitw i śpiewów przy 
przydrożnym krzyżu.  •

“Jak święta Agata ocaliła Leszczynek" 
 Oto najlepsza legenda o Gminie Kutno:  

ŻYCZENIA
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To historyczna chwila dla 
Kutna! W ubiegłym tygo-
dniu oficjalne otwarto za-
daszony parking na Pla-
cu Wolności. Inwestycja 
zdecydowanie odmieniła 
oblicze ścisłego centrum 
Miasta Róż i jak mówi pre-
zydent Zbigniew Burzyń-
ski, daje miastu nowe moż-
liwości.

W poniedziałek 22 marca 
punktualnie o 9:00 prezydent 
Kutna Zbigniew Burzyński 
otworzył szlaban na krytym 
parkingu i przy akompania-
mencie klaksonów pojawili się 
na nim pierwsi kierowcy, któ-
rzy zostawili swoje auta.

– Przyszedł czas by zerwać 
z trudną historią tego miejsca 
i nadać mu nowy wizerunek. 
Był to pomysł mieszkańców, 

którzy już w 2000 roku pod-
kreślali potrzebę zmiany wy-
glądu centrum Miasta. Ta 
przebudowa daje nam też 
nowe możliwości – podkreśla 
Zbigniew Burzyński, prezy-
dent Kutna.

Nowoczesny obiekt zastąpił 
stary i wysłużony parking, któ-
ry był historyczną pozostało-
ścią po niemieckiej okupacji z 
czasów II Wojny Światowej. W 
latach 1939–1945 Niemcy na 
Starym Rynku w Kutnie zbu-
dowali tak zwany appellplatz. 
W 1941 roku doszło tam do tra-
gicznych wydarzeń. 9 czerwca 
1941 stracono trzech Polaków: 
Kaliksta Parkowskiego, Wil-
helma Czarneckiego i Piotra 
Sanda. Skazano ich za przewóz 
żywności do Warszawy. By ich 
śmierć stała się dla wszystkich 
nauczką, obecność na egzekucji 
była obowiązkowa. Świadkami 

tych zdarzeń byli nawet człon-
kowie rodziny skazanych.

Plac Wolności w poprzed-
niej formie zbudowany został 
z wykorzystaniem żydowskich 
macew. Były one ulokowane w 
murze okalającym parking. Sy-
tuacja ta utwierdziła włodarzy 
miasta w słusznym przekonaniu 
przebudowy centrum Kutna.

Po 1945 roku plac pełnił 
funkcje handlowe, ale był też 
miejscem uroczystości reli-
gijnych i imprez kulturalno–
rozrywkowych. Po 1989 roku 
funkcjonował jako tak zwany 
„Manhattan”, czyli stałe targo-
wisko z budkami handlowymi.

Potrzebę modernizacji cen-
trum miasta ujęto w "Strategii 
Rozwoju Miasta Kutna na lata 
2006–2013". W kwietniu 2011 
roku ukazało się ogłoszenie 
konkursowe na opracowanie 

koncepcji urbanistyczno–ar-
chitektonicznej zagospodaro-
wania Placu Wolności i Rynku 
Zduńskiego. W celu przepro-
wadzenia konkursu oraz oceny 
nadesłanych prac, powołano 
specjalny Sąd Konkursowy, w 
którego skład wchodziło dzie-
więcioro członków:

1.    Roman Wieszczek – ów-
czesny Prezes Okręgowej Izby 
Architektów Polskich w Łodzi

2.    Piotr Zuterek – ówczesny 
Wiceprezes Okręgowej Izby 
Architektów Polskich w Łodzi

3.    Wojciech Szygendowski 
– ówczesny Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków w Łodzi

4.    Marek Pabich – ówczesny 
Dyrektor Instytutu Architek-
tury i Urbanistyki Politechniki 
Łódzkiej

5.    Janusz Pawlak – radny 
Rady Miasta Kutna (w kaden-

cji 2010–2014)
6.    Joanna Podemska – 

radna Rady Miasta Kutna 
(w kadencji 2010–2014)

7.    Marek Wójkowski – 
ówczesny Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

8.    Jacek Boczkaja – Zastęp-
ca Prezydenta Kutna

9.    Zbigniew Wdowiak – 
Zastępca Prezydenta Kutna

Konkurs został ogłoszony 
w listopadzie 2011 roku. Po 
przeprowadzeniu dwuetapo-
wego postępowania, ostatecz-
nie wpłynęło 19 prac. W lipcu 
2012 roku wspomniany Sąd 
Konkursowy wybrał najlepszą 
koncepcję urbanistyczno–ar-
chitektoniczną Placu Wolności 
i Rynku Zduńskiego. Zwycię-
żyła praca Roberta Charkiewi-
cza, architekta z Warszawy.

Historyczna chwila dla Kutna!Historyczna chwila dla Kutna!
Zadaszony parking oficjalnie otwartyZadaszony parking oficjalnie otwarty

Na Placu Wolności, pod którego płytą 
otworzono parking, niebawem mają pojawić 
się nasadzenia roślin. Uruchomione zostaną 
także efektowne fontanny.
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– Przede wszystkim chcieli-
śmy połączyć funkcjonalność 
placu. Z jednej strony parkin-
gu, a z drugiej strony prze-
strzeni do organizacji ważnych 
wydarzeń miejskich. Ponadto 
najwyżej punktowanymi kry-
teriami oceny prac były: czy-
telność, oryginalność idei, roz-
wiązania architektoniczne oraz 
kompozycja przestrzeni. Pod 
uwagę brano również dyspozy-
cję funkcjonalno–przestrzen-
ną i realność ekonomiczną 
rozwiązań – tłumaczy Elżbie-
ta Wojciechowska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Prze-
strzennej UM Kutno.

Prace konkursowe zosta-
ły przedstawione na specjal-
nej wystawie w Kutnowskim 
Domu Kultury, gdzie miesz-
kańcy mogli zapoznać się ze 

wszystkimi kon-
cepcjami. Prze-
budowa placu w 

myśl zwycięskiej koncepcji ar-
chitekta z Warszawy Roberta 
Charkiewicza,  została wpisany 
do Strategii Rozwoju Miasta 
Kutna na lata 2014–2020. Do-
kument był szeroko konsulto-
wany z mieszkańcami miasta 
oraz z gremium opiniotwór-
czym, w składzie którego zna-
leźli się m.in. przedstawiciele 
wszystkich opcji politycznych 
funkcjonujących w mieście.

Powstał szeroko konsulto-
wany i jednogłośnie przyjęty 
przez Radę Miejską, specjalny 
„Program Rewitalizacji Miasta 
Kutna na lata 2015–2023”, w 
którym ujęto obszary zdegra-
dowane, do jakich zaliczało się 
ścisłe centrum miasta. Dzięki 
niemu pozyskano potężne do-
finansowanie z Unii Europej-
skiej na inwestycję o nazwie 

„Rewitalizacja najstarszej, hi-
storycznej części Kutna”. In-
westycja została podzielona 
na dwie części. W 2018 zre-
alizowana została gruntowna 
modernizacja Willi dra Tro-
czewskiego (siedziba USC), na-
tomiast dopiero w 2019 roku 
przystąpiono do prac na Placu 
Wolności i Rynku Zduńskim.

Prace budowlane trwały bli-
sko dwa lata. Odkryły m.in. 
wspomniane już macewy w 
murze okalającym dawny par-
king oraz studnie, z których 
najstarsza datowana jest na 
XVI wiek.

– Nowy kompleks na Pla-
cu Wolności podniósł poziom 
funkcjonalności tego miejsca. 
Dotychczas był to bowiem je-
dynie parking. Po rewitaliza-
cji będzie to miejsce spotkań, 
plac tętniący życiem i schowa-
ny pod płytą placu parking dla 
132 samochodów z miejscami 

dla niepełnosprawnych, matek 
z dziećmi oraz z ładowarkami 
dla samochodów elektrycz-
nych – dodaje Jacek Boczka-
ja, zastępca prezydenta Kutna.

Na płycie Placu  funkcjonować 
będą dwa pawilony: gastrono-
miczny i wystawienniczy.

– Pawilon wystawienniczy 
będzie służyć Kutnowskiemu 
Domu Kultury, który będzie 
mógł organizować w centrum 
miasta wystawy stałe. Jeśli 
chodzi o pawilon gastrono-
miczny, to lada dzień zostanie 
ogłoszony przetarg, w  którym 
wyłoniony zostanie najemca. 
Ma to być kawiarnia, gdzie bę-
dzie można usiąść i zrelakso-
wać się w sercu miasta – doda-
je J. Boczkaja.

W najbliższym czasie na płycie 
placu pojawi się zaprojektowa-
na przez Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie Twórców Ogrodów 
roślinna aranżacja przestrzeni. 

 W obiekcie znajduje się też 
nowoczesna toaleta miejska. 
W trakcie inwestycji zarówno 
na Placu Wolności jak i Rynku 
Zduńskim nasadzono ponad 
100 nowych drzew, mnóstwo 
krzewów i bylin. Pojawiła się 
nowa architektura, w tym pięć 
fontann, które w cieplejszym 
okresie roku zdobić będą zre-
witalizowane centrum.

W okolicach Placu Wolno-
ści odnowiono też osiedlowy 
skwer, w którym ustawiono 
specjalne stoły do gry w szachy 
i nowoczesne ławki.

Prace związane z Rewitali-
zacją najstarszej, historycznej 
części miasta pochłonęły oko-
ło 40 milionów złotych. Z tego 
prawie 18 milionów to dofi-
nansowanie ze środków Unii 
Europejskiej. Prace budowlane 
realizowała firma Unibep S.A. •

Nowoczesny parking 
pomieści ponad 
130 samochodów.

Oficjalnego otwarcia 
parkingu dokonał 

prezydent Kutna
Zbigniew Burzyński

Pierwsi kierowcy, 
którzy wjechali na 
parking otrzymali 
upominki od 
prezydenta.



10      / 1 kwietnia 2021 www.PanoramaKutna.pl

ŻYCZENIAŻYCZENIA

Uciążliwy dym i drażnią-
cy zapach. Co się dzieje na 
Metalowej? Kutnowski ma-
gistrat podjął interwencję 
w sprawie niepokojących 
sygnałów, jakie dociera-
ją w ostatnim czasie od 
mieszkańców. Sprawą za-
jęli się także strażnicy 
miejscy oraz strażacy.

– Od kilku tygodni otrzy-
mujemy niepokojące sygnały 
od mieszkańców południo-

wo–wschodniej części Kutna 
oraz od firm funkcjonujących 
w okolicach ulicy Metalowej, 
o wyczuwalnym zapachu tlą-
cego się węgla – mówi Kamil 
Klimaszewski z biura praso-
wego Urzędu Miasta Kutno.

O sprawie informowani byli 
strażnicy miejscy, którzy spraw-
dzili zgłoszenie i potwierdzili 
obecność uciążliwego dymu 
unoszącego się nad hałdami wę-
gla zgromadzonymi na terenach 
przy ulicy Metalowej 10.

 Na wspomnianej działce, 
funkcjonuje teraz hurtownia 
węgla, która magazynuje po-
tężne ilości surowca. Warto 
podkreślić, że taka działalność 
nie wymaga żadnych dodatko-
wych koncesji, ani zezwoleń, 
dlatego Miasto nie mogło i nie 
może zakazać jej prowadzenia.

 – Niestety jako władze mia-
sta w tej kwestii mamy zwią-
zane ręce i bardzo ograniczoną 
możliwość interwencji. Miasto 
nie wydaje zgody na prowadze-
nie tego typu działalności, ale 

zarazem nie pozwolimy, aby 
firmy funkcjonowały kosztem 
zdrowia naszych mieszkań-
ców. Dlatego skierowaliśmy już 
odpowiednie pisma do jedno-
stek zajmujących się ochroną 
środowiska – wyjaśnia Zbi-
gniew Wdowiak, Zastępca 
Prezydenta Kutna. 

W połowie marca Prezydent 
Kutna przekazał tę sprawę do 
Delegatury Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska w Skierniewicach. W 
specjalnym piśmie przesłana 

została dokumentacja zdjęcio-
wa tego procesu. Wystosowa-
no również prośbę o przepro-
wadzenie kontroli.

Jak podaje biuro prasowe 
Urzędu Miasta Kutno, sprawa 
została zgłoszona także Ko-
mendzie Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Kutnie. 
Strażacy mają zbadać, czy 
w danym miejscu nie ma prze-
kroczonych norm zanieczysz-
czenia powietrza. Jej wyniki 
mają być znane niebawem. •

Uciążliwy dym i  zapach. Co się dzieje na Metalowej?Uciążliwy dym i  zapach. Co się dzieje na Metalowej?

– Od kilku tygodni otrzymujemy niepokojące sygnały 
od mieszkańców południowo–wschodniej części 
Kutna – komentują przedstawiciele UM Kutno.

FOT. UM KUTNO
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Czy w naszym mie-
ście powstanie ulica 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomo-
cy? Pismo w tej spra-
wie wystosowało do 
władz Kutna troje 
mieszkańców, którzy 
uważają, że „to pora, 
by wyrównać rachun-
ki” z Orkiestrą.

– Zwracamy się z proś-
bą o uhonorowanie nazwą 
ulicy w Kutnie najbardziej 
rozpoznawalnej organizacji 
pożytku publicznego w Pol-
sce – Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, zainicjowanej 

i prowadzonej przez Jurka 
Owsiaka. Dobro, przy or-
ganizacji zbiórki na rzecz 
Orkiestry rokrocznie do-
tyka całą Polskę oraz na-
sze miasto. Bez względu na 
podziały, większość z nas, 
kwestuje lub daje hojne 
datki na rzecz Orkiestry – 
napisali do władz Kutna Ja-
nusz Pawlak, Zbigniew Fira-
dza i Marzanna Obidowska.

Ich zdaniem to czas, 
żeby „wyrównać rachunki” 
z WOŚP-em i uhonorować 
orkiestrę Owsiaka nazwą 
ulicy w Mieście Róż.

– Kutnowski szpital, inne 
instytucje pomocy mają 

również wiele przedmio-
tów ratujących życie zaku-
pionych przez WOŚP. Może 
już nadeszła pora by tro-
chę „wyrównać rachunki” 
z Orkiestrą i nadać nazwę 
jednej z kutnowskich ulic 
imieniem – Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy? – pytają 
wnioskodawcy.  •

WOŚP będzie miała swoją WOŚP będzie miała swoją 
ulicę w Kutnie?ulicę w Kutnie?

W poniedziałek w Cen-
trum Kultury Gminy Kut-
no w Leszczynku odbyło 
się świąteczne spotkanie, 
na którym wielkanocne 
pyszności zaprezentowa-
ły panie z kół gospodyń 
z naszej okolicy.

Swój kulinarny kunszt za-
prezentowały panie z: Koła 
Gospodyń Wiejskich w Wierz-
biu, Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Gołębiew, Koła Gospodyń 
Wiejskich w Nowej Wsi, Koła 
Gospodyń Wiejskich w Wyso-
kiej Wielkiej i Koła Gospodyń 
Wiejskich „Sójka” w Kolonii 
Sójki. Na stołach zobaczyć 
można było mnóstwo pyszno-

ści, które są nieodłącznym ele-
mentem świąt wielkanocnych. 
Wśród potraw przygotowanych 
przez zdolne kucharki z regio-
nu były między innymi: szyn-
ka jajeczna, mazurek, babka 
wielkanocna, kiełbasa, chrzan, 
jaja pod niemal każdą postacią, 
żurek z białą kiełbasą, wilcze 
kluchy z zasmażaną kapustą, 
pieczona kaczka z owocami, 
pasztet z królika, sernik na 
zimno, roladki i wiele, wiele in-
nych.

– Jestem pod wielkim wra-
żeniem tego, co przygotowały 
panie z kół gospodyń wiejskich. 
Myślę, że to jest piękna prezen-
tacja polskiej tradycji. Bardzo 
dziękuję za przygotowanie tych 

stołów, gratuluję pomysłowości 
i kultywowania tych pięknych 
tradycji – mówiła Justyna Ja-
sińska, wójt gminy Kutno.

– Zbliżają się święta wiel-
kanocne i chcę w ten sposób 
podzielić się ze społecznością 
kulturą stołu wielkanocnego 
prezentowanego przez różne 
koła i różne tradycje z naszej 
gminy Kutno. Mam nadzieję, 
że tak jak i mnie tak i państwa 
zachwycą wykonania i produk-
ty, które są zaprezentowane na 
każdym ze stołów – dodawała 
wójt Jasińska.

W związku z pandemią koro-
nawirusa spotkanie odbyło się 
w reżimie sanitarnym. •

W gminie Kutno już czuć świętaW gminie Kutno już czuć święta
Zaprezentowano wielkanocne pysznościZaprezentowano wielkanocne pyszności

Zobacz zdjęcia na 
www.PanoramaKutna.pl

ŻYCZENIA
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Strażacy powiatu kutnow-
skiego aktywnie wspoma-
gają ogólnopolską akcję  
#SzczepimySię. Pomaga-
ją w dotarciu do punktów 
szczepień, a także kolpor-
tują ulotki z ważnymi infor-
macjami.

– Strażacy pomagają w do-
tarciu do punktów szczepień 
osobom, które nie mogą tam 
dojechać we własnym zakresie. 

Akcja ta prowadzona jest we 
współpracy z punktami szcze-
pień oraz jednostkami samorzą-
du terytorialnego – mówi st. kpt. 
Mariusz Jagodziński, oficer 
prasowy KP PSP w Kutnie.

Od 18 stycznia w powie-
cie kutnowskim, z pomocy 
w transporcie do punktów 
szczepień skorzystało 40 osób.

W całym kraju od początku 
akcji, z pomocy skorzystało już 

ponad 9600 osób. W ramach 
prowadzonych działań straża-
cy będą również dystrybuować 
materiały informacyjne na te-
mat szczepień oraz profilaktyki 
COVID-19.

Ponadto strażacy z powiatu 
kutnowskiego, w ramach wspar-
cia Narodowego Programu 
Szczepień, rozpoczęli dystrybu-
cję ulotek propagujących wiedzę 
na temat profilaktyki oraz szcze-
pień przeciw COVID-19.

– Wcześniej strażacy z PSP 
na każdej ulotce umieścili nu-
mery telefonów do gminnych 
koordynatorów szczepień. 
Dzięki zaangażowaniu druhów 
z ochotniczych straży pożar-
nych, ulotki trafią do miesz-
kańców gmin wiejskich i miej-
sko-wiejskich naszego powiatu 
– dodaje Jagodziński.

Materiały mają przede 
wszystkim trafić do miesz-
kańców wykluczonych cy-

frowo, którzy nie korzystają 
z zasobów internetu, często są 
samotni lub nie radzą sobie 
z informacją z innych źródeł. 
Na ulotkach znalazły się m.in. 
informacje o tym, jak zapisać 
się na szczepienie.

Przypominamy, że pod nume-
rem 989 można uzyskać dostęp 
do bezpłatnej, całodobowej in-
folinii Narodowego Programu 
Szczepień przeciw COVID-19.  •

Strażacy pomagają mieszkańcom w dotarciu 
do punktów szczepień, a także kolportują 

ulotki z ważnymi informacjami.

Strażacy wspierają akcję szczepieńStrażacy wspierają akcję szczepień

FOT. KP PSP W KUTNIE / OSP Z POWIATU
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Do bardzo groźnego pożaru 
doszło w weekend na DK92 
w okolicach Kutna, gdzie 
w płomieniach stanęła na-
czepa. Akcja gaśnicza trwa-
ła przez kilka godzin.

W nocy z piątku na sobotę, 
dokładnie o godzinie 1:19 do 
Stanowiska Kierowania KP PSP 
w Kutnie wpłynęło zgłoszenie o 

pożarze ciągnika siodłowego z 
naczepą na drodze DK 92 w miej-
scowości Kaszewy Tarnowskie.

Po dojeździe na miejsce zda-
rzenia pierwszych zastępów 
gaśniczych stwierdzono, że po-
żarem objęta jest cała naczepa.

– Po zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia przystąpio-
no do działań gaśniczych. 

Podano jeden prąd wody w 
obronie ciągnika siodłowe-
go oraz dwa prądy w natar-
ciu na palącą się naczepę. 
W czasie działań gaśniczych 
ewakuowano ciągnik siodło-
wy  poprzez jego odczepienie 
i odciągnięcie od palącej się 
naczepy. Pożar został zlokali-
zowany i ugaszony – mówi st. 
kpt. Mariusz Jagodziński, ofi-

cer prasowy KP PSP w Kutnie. 
 W wyniku pożaru rozszczel-
nił się i zapalił przewożony 
olej silnikowy w beczkach. 
Strażacy po ugaszeniu poża-
ru zebrali rozlany olej przy 
pomocy pomp do zbiorników 
zewnętrznych (mauzerów). 
Pozostałości substancji ze-
brano za pomocą sorbentu 
i piasku. •

Groźny pożar ciężarówki pod KutnemGroźny pożar ciężarówki pod Kutnem
Strażacy walczyli z żywiołem przez kilka godzinStrażacy walczyli z żywiołem przez kilka godzin

Pożarem objęta została cała naczepa.

Nakradł perfum za ponad 
2 tysiące złotych, a później 
chował się przed policjan-
tami na… dachu. 31-letni 
mieszkaniec Żychlina zo-
stał zatrzymany i grozi mu 
do 5 lat więzienia.

24 marca 2021 roku do kut-
nowskiej komendy wpłynęło 
zawiadomienie o kradzieży per-
fum znanych marek na terenie 
jednej z drogerii w Żychlinie. 
Straty wyniosły ponad 2000 
zł. Sprawca został rozpoznany 
przez pracowników na monito-
ringu sklepowym.

– Mundurowi z Komisariatu 
Policji w Żychlinie pojechali na 
przeszukanie do miejsca za-
mieszkania podejrzanego. W 
mieszkaniu zastali konkubinę, 
która oświadczyła, że nie wie 
gdzie jest w chwili obecnej jej 
partner. Na szczęście czujni po-
licjanci sprawdzili cały budynek 
i po oświetleniu latarką dachu 
mundurowi zauważyli na nim 
ukrywającego się mężczyznę. 
31-latek został zatrzymany – 
mówi podkom. Edyta Machnik, 
oficer prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Kutnie. 

Tego samego dnia został też 
przesłuchany i usłyszał zarzut 
kradzieży. Przyznał się do po-
pełnionego czynu. Zgodnie z ko-
deksem karnym, grozi mu kara 
pozbawienia wolności do lat 5. •

Złodziej schował
się na dachu

FOT. KP PSP W KUTNIE

REKLAMA
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W dniu 23 marca 2021 roku Za-
rządzeniem Nr 44/2021 Pre-
zydenta Miasta Kutno, przy-
znano nagrody i wyróżnienia 
trenerom, sportowcom oraz 
drużynom za wysokie wyniki 
we współzawodnictwie spor-
towym i osiągnięcia w działal-
ności sportowej.

W związku z zaistniałą sytu-
acją epidemiczną, nagrody i wy-
różnienia będą wręczone przy 
zachowaniu wszelkich zasad 
ostrożności i w najbezpieczniej-
szej formie, o czym nagrodzone 
osoby zostaną poinformowane.

Serdecznie gratulujemy 
wszystkim wyróżnionym i na-
grodzonym wspaniałych osią-
gnięć oraz życzymy dalszych 
sukcesów sportowych.

1. Nagrody finansowe o warto-
ści 500 złotych, osiągnięcie wy-
sokiego wyniku sportowego we 
współzawodnictwie sportowym 
otrzymują:

– Aleksander Grabowski – 
Trener Akademii Sportów Walki 
i Rekreacji „Alex” Kutno za  zdo-
bycie z zawodnikiem wysokich 
wyników sportowych tj. II miej-
sca seniora na Mistrzostwach 
Juniorów, Seniorów i Master-
sów w Kickboxingu Kick Light;

–  Mariusz Konwerski – Trener 
Akademii Sportów Walki i Re-
kreacji „Alex” Kutno za zdobycie

z zawodnikiem wysokich wy-
ników sportowych tj. VI miejsca 

kadeta starszego na Mistrzo-
stwach Polski Kadetów Star-
szych i Młodszych w formule 
Kick Light;

– Artur Wojtczak – Trener 
Miejskiego Klubu Sportowego 
„Stal” Baseball i Softball Kut-
no za zdobycie z drużynami: II 
miejsca i tytuł wicemistrza Pol-
ski w Ekstralidze seniorów w 
baseballu,

I miejsca w Pucharze Polski w 
baseballu oraz III miejsca w Mi-
strzostwach Polski U18 i U23;

–  Przemysław Kubicki - Tre-
ner Miejskiego Klubu Sporto-
wego „Stal” Baseball i Softball 
Kutno za zdobycie z drużyną 
brązowego medalu w Polskiej 
Lidze Softballu Kobiet oraz re-
prezentowanie miasta jako tre-
ner Reprezentacji Polski U15 i 
U18 w Softballu.

2. Nagrodę finansową I stop-
nia w łącznej wysokości 9 000 zł 
otrzymuje:

Drużyna Seniorów Miejskiego 
Klubu Sportowego „Stal” Base-
ball i Softball Kutno za zdobycie 
tytułu Wicemistrza Polski w ba-
seballu seniorów w Polskiej Eks-
tralidze baseballu oraz Pucharu 
Polski w baseballu seniorów, 
w składzie: Bielecki Gracjan, 
Cichowski Kacper, Gajdziński 
Dominik, Jóźwiak Radosław, 
Kamiński Kacper, Kopański Bar-
tłomiej, Matecki Robert, Nadol-
ski Jakub, Piotrowski Krzysztof,  

Serafin Mateusz, Światłowski 
Tobiasz, Wojtczak Artur,  Wojt-
czak Jakub, Wróblewski Maciej, 
Zagawa Wojciech.

3. Nagrodę finansową I stopnia 
w wysokości 2 000 zł otrzymuje:

Łukasz Wójcik – zawodnik 
Aeroklubu Włocławskiego za 
zdobycie tytułu Mistrza Polski 
w Klasie Otwartej na Szybow-
cowych Mistrzostwach Polski 
w Klasie Otwartej oraz 7 miej-
sca na Szybowcowych Mistrzo-
stwach Polski w klasie 15-me-
trowej.

4. Nagrodę finansową II stop-
nia w łącznej wysokości 4 000 zł 
otrzymuje:

Drużyna Seniorek Miejskie-
go Klubu Sportowego Stal BiS 
Kutno za zdobycie brązowego 
medalu w Polskiej Lidze Soft-
ballu Kobiet, w składzie: Flor-
czak Karolina, Grzelak Adrian-
na, Kaczor Patrycja, Kasińska 
Amelia, Kieszkowska Wiktoria, 
Kusz Michalina, Lewandowska 
Beata, Lewandowska Julia, Lan-
gner Natalia,  Maciaszek Kinga, 
Misiak Oliwia, Prątkowska We-
ronika, Stasiak Angelika, Śnieć 
Daria, Wiankowska Daria, Woź-
niak Natalia

5. Nagrodę rzeczową II stop-
nia w łącznej wysokości 3 000 zł 
otrzymuje:

Drużyna Juniorów Młodszych 
U15 Miejskiego Klubu Sporto-
wego „Stal” Baseball i Softball 

Kutno za zdobycie III miejsca 
na Mistrzostwach Polski w ka-
tegorii Junior Młodszy U15 w 
baseballu, w składzie: Bielecki 
Kacper, Grzelak Mateusz, Ja-
godziński Szymon, Ignaczewski 
Jakub, Krysiak Jakub, Kurząt-
kowski Olivier, Lempke Jakub, 
Miszczak Mateusz, Otto Krzysz-
tof, Rzymkowski Jakub, Skalski 
Wiktor, Swyszcz Piotr

6. Nagrodę rzeczową II stopnia 
o wartości 500 otrzymuje:

– Blanka Gens – zawodnicz-
ka Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Delfinek” za zajęcie I 
miejsca w konkurencji 50m sty-
lem grzbietowym oraz  II miej-
sca w konkurencji 100m stylem 
klasycznym na Mistrzostwach 
Województwa Łódzkiego;

–  Artur Koliński – zawod-
nik Sportów Walki i Rekreacji 
„Alex” Kutno za zajęcie II miej-
sca w kategorii seniora – na 
Mistrzostwach Juniorów, Senio-
rów i Mastersów w Kickboxingu 
Kick Light;

– Julia Tulińska – zawodnicz-
ka Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Dziewiątka” za zajęcie 7 
miejsca młodziczki w pięciobo-
ju na III Mistrzostwach Polski 
Młodzików w Sztafetach i Wie-
lobojach oraz reprezentowanie 
Kutna jako członkini Zaplecza 
Kadry Narodowej w Lekkiej 
Atletyce.

7. Nagrodę rzeczową II stopnia 

o wartości 250 złotych otrzymuje:
– Michał Michalak – zawodnik 

Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Dziewiątka” za zajęcie

7 miejsca juniora młodszego 
w sztafecie szwedzkiej na Mi-
strzostwach Polski Juniorów 
Młodszych w Sztafetach i Wie-
lobojach oraz 16 miejsca juniora 
młodszego w skoku wzwyż na 
Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych (Ogólnopolska Olim-
piada Młodzieży).

8. Wyróżnienia w postaci sta-
tuetki otrzymują:

– Filip Nyśkiewicz – zawod-
nik   Sportów Walki i Rekreacji 
„Alex” Kutno za zajęcie VI miej-
sca w kategorii kadeta starszego 
- na Mistrzostwach Polski Ka-
detów Starszych i Młodszych w 
formule Kick Light;

– Kacper Kubiak - zawodnik 
Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Delfinek” za zajęcie 
II miejsca w konkurencji 25 
metrów stylem dowolnym na 
Mistrzostwach Województwa 
Łódzkiego;

–  Zawodnicy Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Dziewiąt-
ka”: Gajewski Przemysław, Gó-
reczny Filip, Grzelak Kornel,

za zajęcie drużynowo 7 miej-
sca juniorów młodszych w kon-
kurencji sztafety szwedzkiej na 
Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych w Sztafetach i Wielo-
bojach. •

Prezydent wyróżnił najlepszych sportowcówPrezydent wyróżnił najlepszych sportowców

ŻYCZENIA
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Piłkarze KS-u Kutno w naj-
bliższy weekend rozpoczną 
grę w grupie spadkowej III 
ligi. Kutnianie poznali już 
terminarz do końca sezonu.

Po rundzie jesiennej tabela III 
ligi została podzielona na dwie 
części. Najlepsze osiem drużyn 
rywalizować będzie (systemem 
mecz i rewanż) o awans do II 
ligi, zaś pozostałe drużyny zna-
lazły się w drugiej grupie, która 
będzie broniła się przed spad-
kiem. Na tę chwilę zagrożone 
spadkiem są drużyny z miejsc 
16 – 22, ale niewykluczone, że 
relegowanych zostanie więcej 
ekip. Wszystko zależy od tego, 
ile klubów z naszego regionu 
spadnie z II ligi.

W tej chwili KS ma 30 punk-
tów i ma przewagę sześciu 
oczek nad strefą spadkową. 
Rywalizacja zapowiada się jed-
nak niezwykle emocjonująco 
i liczyć będzie się każdy punkt

Podopieczni Dominika Tom-
czaka najbliższe trzy mecze 
ligowe rozegrają na własnym 
boisku. W sobotę 3 kwietnia 
zmierzą się z Ruchem Wysokie 
Mazowieckie, 10 kwietnia za-
grają z Sokołem Aleksandrów 

Łódzki, a 17 kwietnia podejmą 
w derbach regionu Pelikana 
Łowicz. W międzyczasie KS za-
gra w Pucharze Polski z Unią 
Skierniewice (14 kwietnia).

Kolejne dwa mecze ligowe 
odbędą się na wyjazdach: 24 
kwietnia z Huraganem Morąg 
i 1 maja z KS-em Wasilków. Póź-
niej kutnianie podejmą u sie-
bie Błoniankę Błonie (8 maja) 
i czekają ich dwa wyjazdy do Ra-
domska (12 maja) i Tomaszowa 
Mazowieckiego (15 maja).

Następnie KS znów dwukrot-
nie zagra w Kutnie: 22 maja 
z GKS-em Wikielec i 29 maja 
z Bronią Radom. Ostatnie trzy 
mecze w tym sezonie odbędą 
się na wyjeździe. Nasi piłka-
rze kolejno zagrają: 6 czerwca 
z Concordią Elbląg, 12 czerw-
ca z Ursusem Warszawa i 16 
czerwca z Olimpią Zambrów.

Terminarz KS-u Kutno do 
końca sezonu 2020/2021:

3 kwietnia, KS Kutno – Ruch 
Wysokie Wielkie (20)
10 kwietnia, KS Kutno – Sokół 
Aleksandrów Łódzki (10)
14 kwietnia, Unia Skierniewice 
– KS Kutno (Puchar Polski, 1/4 
finału)

17 kwietnia, KS Kutno – Peli-
kan Łowicz (9)
24 kwietnia, Huragan Morąg – 
KS Kutno (21)
1 maja, KS Wasilków – KS Kut-
no (22)
8 maja, KS Kutno – Błonianka 
Błonie (12)
12 maja, RKS Radomsko – KS 
Kutno (13)
15 maja, Lechia Tomaszów 
Mazowiecki – KS Kutno (17)

22 maja, KS Kutno – GKS Wi-
kielec (15)
29 maja, KS Kutno – Broń Ra-
dom (16)
5 czerwca, Concordia Elbląg – 
KS Kutno (14)
12 czerwca, Ursus Warszawa – 
KS Kutno (18)
16 czerwca, Olimpia Zambrów 
– KS Kutno (19)

*w nawiasie miejsce, jakie drużyna 
zajmuje po rundzie zasadniczej •

Poznaliśmy terminarz grupy spadkowej III ligiPoznaliśmy terminarz grupy spadkowej III ligi
Ze względu na obostrzenia 
związane z walką z pande-
mią koronawirusa odwołano 
zaplanowaną na poniedzia-
łek 29 marca konferencję 
prasową w Kutnie z udzia-
łem między innymi Michała 
Listkiewicza, byłego prezesa 
PZPN-u.

Jak informuje Tomasz Mar-
ciniak, wiceprzewodniczący 
rady powiatu kutnowskiego, 
konferencja prasowa z udzia-
łem Michała Listkiewicza – 
byłego prezesa PZPN-u i sę-
dziego międzynarodowego, 
a obecnie prezes Polskiego 
Związku TEQBALL – i człon-
ków zarządu TEQBALL Krzysz-
tofa Ochędalskiego i Kajeta-
na Listkiewicza odbędzie się 
w innym terminie. Powodem 
jest oczywiście obecna sytu-
acja epidemiczna w kraju.

– Konferencja miała doty-
czyć działań w zakresie po-
pularyzacji nowej dyscypliny 
sportowej TEQBALL oraz two-
rzenia ligi dla szkół, klubów 
sportowych i stref w prze-
strzeni publicznej miasta 
i całego powiatu – informuje 
Tomasz Marciniak, wiceprze-
wodniczący rady powiatu 
kutnowskiego i koordynator 
projektu. •

Odwołana wizyta
byłego prezesa 
PZPN-u w Kutnie

W ostatnim meczu rundy 
zasadniczej piłkarze KS-u 
Kutno przegrali na wyjeź-
dzie 1-2 z Unią Skiernie-
wice i ostatecznie stracili 
szansę na grę o awans do 
II ligi. Teraz przed kutnia-
nami walka o utrzymanie 
w trzeciej lidze.

Kutnianie jechali do Skier-
niewic mając świadomość 
o tym, że wciąż mogą awan-
sować do TOP8. Podopieczni 
Dominika Tomczaka musieli 
wygrać, zaś punkty stracić mu-
siały Legia II Warszawa i Sokół 
Aleksandrów Łódzki.

Niestety, jeszcze przed pierw-

szym gwizdkiem w Skiernie-
wicach okazało się, że rezerwy 
Legii rozgromiły Ruch Wyso-
kie Mazowieckie aż 4-0 i nieza-
leżnie od tego, jak zakończy się 
pojedynek z Unią, KS nie znaj-
dzie się w gronie najlepszych 
ośmiu drużyn tego sezonu.

Mało tego, spotkanie roz-
poczęło się fatalnie dla ekipy 
Dominika Tomczaka i po nie-
spełna dziesięciu minutach 
przegrywali już 0-2. W siód-
mej minucie prawym skrzy-
dłem pomknął Marcin Pień-
kowski, dośrodkował w pole 
karne, a Hubert Berłowski 
dopełnił formalności i pokonał 
Patryka Wolańskiego. Chwilę 
później prowadzenie gospo-

darzy podwyższył za to Dawid 
Dzięgielewski, który niegdyś 
występował przy Kościuszki 26 
w barwach niestniejącego już 
MKS-u Kutno.

Taki obrót sytuacji sprawił, że 
KS ruszył do ataków i za wszel-
ką cenę chciał zdobyć choćby 
kontaktową bramkę. Do prze-
rwy to jednak się nie udało, 
a mało tego, kilka dogodnych 
okazji do podwyższenia mieli 
gospodarze.

Po zmianie stron kutnianie 
wciąż atakowali i ich starania 
zostały ukoronowane bramką 
Jakuba Świątka w 60. minucie. 
Niestety podopiecznych Domi-
nika Tomczaka tego dnia nie 

było stać na więcej i ostatecznie 
przegrali 1-2 z Unią. Już za nie-
spełna dwa tygodnie KS znów 
przyjedzie do Skierniewic, tym 
razem na mecz pucharowy.

Warto wspomnieć, że w skła-
dzie KS-u Kutno zabrakło kon-
tuzjowanego Łukasza Brozia. 
Były reprezentant Polski i czte-
rokrotny Mistrz Polski z Legią 
Warszawa, powinien być jed-
nak gotowy do gry w najbliższą 
sobotę przeciwko Ruchowi Wy-
sokie Mazowieckie. Pełny ter-
minarz KS-u do końca tego se-
zonu podajemy na dole strony.

Unia Skierniewice 
2-1 KS Kutno

Hubert Berłowski 7, Dawid Dzię-
gielewski 8 – Jakub Świątek 60

Żółte kartki: Dudziński - 
Wielgus, Kowalczyk, Kralkow-
ski, Dynel

Unia: Brudnicki - Dudziń-
ski, Czarnecki, Stępień, Ka-
rasek, Makuch (72. Wilanow-
ski), Kowalczyk, Waśniowski, 
Pieńkowski (87. Kudriawcew), 
Berłowski (62. Kłąb), Dzięgie-
lewski;

KS Kutno: Wolański - Wiel-
gus, Kowalczyk, Szarpak, 
Szczytniewski, Kralkowski 
(84. Michalak), Bujalski (84. 
Dąbrowski), Kasperkiewicz, 
Świątek, Dynel (69. Kacela), 
Marcioch (65. Broź) •

W Skierniewicach KS 
musiał radzić sobie bez 

kontuzjowanego Ł. Brozia.

Porażka KS-u na koniec rundy zasadniczejPorażka KS-u na koniec rundy zasadniczej

Za dwa tygodnie KS znów 
przyjedzie do Skierniewic. Tym 
razem na mecz pucharowy.

FOT. UNIA SKIERNIEWICE
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