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Miasto zamierza stwo-
rzyć możliwość urucho-
mienia na Placu Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego 
5 sezonowych ogródków 
gastronomicznych, pod 
warunkiem przestrzega-
nia ścisłych wytycznych 
sanitarnych, które zabez-
pieczą bezpieczeństwo 
obsłudze i klientom.

Jak informuje prezy-
dent Zbigniew Burzyński, 
w pierwszej kolejności miej-
sca do dzierżawy na Placu 
będą przydzielone przedsię-
biorcom prowadzącym stałą 

działalność w zakresie ga-
stronomii w lokalach użyt-
kowych, znajdujących się 
na nieruchomościach przy 
Placu Marszałka Józefa Pił-
sudskiego.

Osoby spełniające ww. kry-
terium mogą składać wnio-
ski (wraz z wymaganymi za-
łącznikami oraz kserokopią 
zaświadczenia z ewidencji 
działalności gospodarczej) 
o dzierżawę tylko jednego 
z wyznaczonych miejsc - 
usytuowanego najbliżej lo-
kalu, w którym prowadzona 
jest przez nie działalność, w 
terminie do dnia 23 kwiet-
nia 2021 roku, do godz. 

12.00. Wnioski o dzierżawę 
są dostępne na stronie in-
ternetowej www.um.kutno.
pl/przetargi i zamówienia 
publiczne/gospodarowa-
nie nieruchomościami oraz 
www.umkutno.bip.e-zeto.
eu w zakładce Komunikaty, 
Ogłoszenia i Obwieszczenia/
gospodarka nieruchomo-
ściami.

Ogródek winien spełniać 
wymogi określone w Zarzą-
dzeniu Nr 61/2019 Prezy-
denta Miasta Kutno z dnia 
28.03.2019 r. w sprawie 
ustalenia wytycznych do-
tyczących funkcjonowania 
sezonowych ogródków ga-

stronomicznych w obszarze 
historycznego centrum Mia-
sta Kutno. Czynsz dzierżaw-
ny za 1 m2 terenu wynosi 
2 zł w skali miesiąca plus 
podatek VAT 23%. O dzier-
żawę nie mogą się ubiegać 
osoby posiadające nieuregu-
lowane zobowiązania finan-
sowe wobec Miasta.

Szczegółowych informacji 
udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnic-
twa Urzędu Miasta Kutno, 
pokój 210A. Można także 
zadzwonić pod nr tel. 24 – 
253-12-49. •

Wkrótce otworzą ogródki gastronomiczne?Wkrótce otworzą ogródki gastronomiczne?

Na Placu Piłsudskiego - w ścisłym 
reżimie sanitarnym - działać ma 
pięć ogródków gastronomicznych.

Sara Egwu-James wygrała 
czwartą edycję The Voice 
Kids. W wielkim finale mu-
zycznego show wystąpił 
także kutnianin Aleksander 
Klembalski, któremu juro-
rzy wróżą wielką karierę!

W wielkim finale, w pierwszej 
części, Olek zaśpiewał znany 
utwór „Alleluja”, który w ory-
ginale wykonywał Leonard 
Cohen. – Ja jestem oczaro-
wana, przyznam szczerze, 
od początku Twojej drogi. 
Masz niesamowity feeling. Te 
Twoje falsety nie wychodzą 
mi z głowy, jestem w nich za-
kochana – komplementowała 
Cleo.

– Aleksander, widzę w Tobie 
przepiękną ewolucję. Z chło-
paka, który staje się facetem – 
mówili Baron i Tomson.

– Tyle już się wydarzyło, ta 
przygoda była dla Ciebie nie-
samowita. A po tym występie, 
ile jeszcze przed Tobą. Alleluja, 
że przyszedłeś do tego progra-
mu – powiedział Dawid Kwiat-
kowski.

W drugiej części finału Olek 
zaśpiewał „Nieznajomego” Da-
wida Podsiadło. – Wczułam 
się bardzo. Bardzo Ci dzięku-
ję za te emocje. Ta dojrzałość, 
to niesamowite – zachwycała 
się Cleo.

– Zamknij oczy, weź głęboki 
wdech i… zapamiętaj ten mo-
ment, bo tak się rozpoczyna 
Twoja wielka kariera – mówili 
Baron i Tomson.

– Jak Ty to robisz? Napraw-
dę Olek, kiedy śpiewasz, na-
prawiasz coś w środku mnie, 
czego ja nie potrafię. Ty swo-

im głosem docierasz do takich 
miejsc w mojej duszy, że czuję, 
że wszystko jest okej – mówił 
Dawid Kwiatkowski.

Ostatecznie, głosami widzów 
czwartą edycję The Voice Kids 
wygrała Sara Egwu-James. Dla 
Olka była to jednak niesamo-
wita przygoda i wrota do wiel-
kiej kariery stoją przed nim 
otworem.

Droga Olka do finału 
The Voice Kids

Przypomnijmy, poprzednio 
Olek Klembalski w finałowym 
odcinku The Voice Kids nie tyl-
ko zaśpiewał, ale także zagrał 
na skrzypcach i mogliśmy wy-
słuchać wyjątkowe wykonanie 
utworu Sama Smitha „Writing 
on the Wall” ze słynnego filmu 

o Jamesie Bondzie.
– Mnie zamurowało, zbieram 

ząbki do tej pory. To co zapre-
zentowałeś na scenie, to było 
coś niesamowitego! Zaśpiewa-
łeś ten utwór o wiele bardziej 
emocjonalnie niż sam Sam 
Smith – komplementowała 
występ Olka Cleo.

– Twoja gra na skrzypcach… 
Ty jesteś muzyką, muzyka jest 
Tobą. Jesteś Ty, to co przed-
stawiasz i nasze zęby na pod-
łodze – mówili z kolei Baron 
i Tomson.

– Jestem bardzo dumny, że 
jesteś w mojej drużynie – za-
chwycał się Dawid Kwiatkow-
ski.

Kim jest Olek Klembalski?
Olek ma 14 lat i jest uczniem 

Szkoły Podstawowej nr 
9 w Kutnie. Jego przygoda 
z muzyką zaczęła się, gdy 
miał 4 lata. Od najmłodszych 
lat śpiewa w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Kutnie. Na 
swoim koncie ma wiele nagród 
i wyróżnień – zarówno tych lo-
kalnych, jak i ogólnopolskich.

Jest artystyczną duszą. 
Uwielbia jeździć konno, ma-
lować obrazy na płótnie oraz 
szkicować. Ulubionym spor-
tem 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. •

Gwiazdy przepowiadająGwiazdy przepowiadają
Olkowi wielką karierę!Olkowi wielką karierę!

FOT. TVP2 / THE VOICE KIDS

FOT. ALTERNATYWA KUTNO

Aleksander Klembalski z Kutna 
wystąpił w wielkim finale

The Voice Kids
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Pieniądze na ekologiczne rozwiązania w KutniePieniądze na ekologiczne rozwiązania w Kutnie

Złoż wniosek o dofinansowanieZłoż wniosek o dofinansowanie

Prezydent Miasta Kutno uprzejmie infor-
muje, iż w okresie od 19 kwietnia 2021 r. 
do 31 lipca 2021 r. trwa nabór wniosków 
o udzielenie dotacji celowej na dofinanso-
wanie podłączeń budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego na terenie Mia-
sta Kutno, służących ochronie środowiska 
i gospodarce wodnej, zgodnie z zasadami 
określonymi w „Regulaminie udzielenia 
dotacji celowej na dofinansowanie pod-
łączeń budynków do zbiorczego syste-
mu kanalizacyjnego na terenie Miasta 
Kutno, służących ochronie środowiska 
i gospodarce wodnej”.
Wysokość dotacji wynosi do 50% kosz-

tów całkowitych przedsięwzięcia ustalo-
nych  na podstawie uzgodnionej z PWiK Sp. 
z o.o. w Kutnie dokumentacji projektowej 
wraz z przedmiarem robót i kosztorysem 
inwestorskim, przy czym dotacja na wyko-
nanie podłączenia budynku do kanalizacji 
sanitarnej nie może przekroczyć 3.000,00 zł.
Dotacja nie będzie udzielana na pokrycie 

kosztów realizacji przedsięwzięcia przez 
Wnioskodawcę, który zakończył budowę 
podłączenia budynku do kanalizacji sani-
tarnej przed datą złożenia wniosku o jego 
dofinansowanie.
Udzielane dofinansowanie może być 

przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosz-
tów poniesionych po dniu zawarcia umo-

wy o dotację.
Wnioski o dotację rozpatrywane są 

sukcesywnie według kolejności ich zło-
żenia, do wysokości środków finan-
sowych zabezpieczonych na ten cel 
w danym roku budżetowym Miasta Kutno, 
przyjmując maksymalną kwotę dofinanso-
wania na każdy wniosek. 

Rozliczenie dotacji musi nastąpić 
w terminie do 30 grudnia roku, w którym 
przyznana została dotacja.
Warunki ubiegania się o dotację:
• osoby ubiegające się o dotację win-
ny złożyć kompletny wniosek o udziele-
nie dotacji z budżetu Miasta Kutno na 
wykonanie podłączeń budynków do 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego 
na terenie Miasta Kutno wraz z wyma-
ganymi załącznikami wskazanymi we 
wzorze wniosku oraz w § 12. „Regula-
minu udzielenia dotacji celowej na do-
finansowanie podłączeń budynków do 

zbiorczego systemu kanalizacyjnego na 
terenie Miasta Kutno, służących ochronie 
środowiska i gospodarce wodnej”.
• warunkiem ubiegania się o dotację jest 

niezaleganie z opłatami publicznoprawny-
mi oraz innymi należnościami wobec Mia-
sta Kutno;
W celu umówienia wizyty dotyczącej 

złożenia wniosku wraz z kompletem do-
kumentów prosimy o kontakt telefonicz-
ny 24 253 12 54 (dostępny w godzinach 
7.30 - 15.30);
Umówienie spotkania jest możliwe od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-
14.00,  w Wydziale Ochrony Środowiska 
w pokoju 327.                                   

Szczegółowe informacje o dofinansowaniach na www.um.kutno.plSzczegółowe informacje o dofinansowaniach na www.um.kutno.pl

OGŁOSZENIE

Już niebawem ruszy kolejny ekologiczny 
program dotacji w Kutnie. W poniedziałek 
wystartował nabór wniosków w sprawie 
dofinansowania podłączeń budynków do 
zbiorczego systemu kanalizacji.

Mieszkańcy mogą wnioskować o dota-
cję pokrywającą 50 procent poniesionych 
kosztów całkowitych, ale wsparcie finan-
sowe udzielone przez Miasto nie może 
przekroczyć 3 000 zł. O dotację nie mogą 

się ubiegać mieszkańcy, którzy przed zło-
żeniem wniosku zakończyli już inwestycję 
przyłączania do kanalizacji sanitarnej.
Warto się spieszyć, bo wnioski będą roz-

patrywane według kolejności ich złożenia!
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Kutnowscy policjanci za-
trzymali dwóch mężczyzn 
i kobietę. Cała trójka usły-
szała zarzuty pobicia, a do-
datkowo bracia usłyszeli 
zarzuty za uszkodzenie 
mienia i naruszenia miru 
domowego. Zostali oddani 
pod dozór policyjni. Teraz 
za swoje czyny odpowie-
dzą przed sądem.

Do zdarzenia doszło 10 kwiet-
nia 2021 roku około godz. 23:00 
na jednym z kutnowskich osie-
dli. Między grupą młodych ludzi 
a wracającym do domu małżeń-
stwem doszło do utarczki słow-
nej. Po chwili awantura prze-
niosła się do klatki schodowej w 
bloku, w którym mieszka mał-

żeństwo. Tam dwaj mężczyźni 
w wieku 17 i 21 lat zaatakowali 
40-latka, który wraz z żoną pró-
bował wejść do swojego miesz-
kania. Zaczęli bić go pięściami 
po całym ciele.

Sąsiedzi, słysząc krzyki 
na klatce schodowej, wyszli 
z mieszkania, próbując uspo-
koić towarzystwo. Wówczas 
również oni zostali zaatakowa-
ni przez napastników. 51-letni 
mężczyzna był bity pięściami 
po całym ciele przez dwóch na-
pastników. Jego żona natomiast 
została zaatakowana przez ko-
bietę wspólnie z nieustalonym 
jeszcze dotychczas mężczyzną. 
Agresorzy, jak się później oka-
zało, bracia poprzez kopanie 
nogami oraz pchanie uszkodzi-
li również drzwi do mieszkania 

jednego z małżeństw, a także 
wdarli się do niego, naruszając 
mir domowy. Na koniec starszy 
z braci, 21-latek, zabrał z klatki 
schodowej stojącą tam hulaj-
nogę i wychodząc na zewnątrz, 
rzucił nią w okno mieszkania 
znajdującego się na parterze, 
powodując wybicie szyby oraz 
uszkodzenie żaluzji. Została 
wezwana policja.

– Pokrzywdzonym została 
udzielona pomoc medyczna, 
na szczęście nie wymagali 
hospitalizacji. Po przybyciu 
na miejsce mundurowych, 
napastników nie było już na 
klatce schodowej. Po krótkich 
poszukiwaniach napastnicy 
zostali namierzenie przez poli-
cjantów z Wydziału Prewencji 
oraz Wydziału Dochodzenio-

wo-Śledczego. Jak się okazało 
agresorzy to mieszkańcy Kut-
na, wszyscy byli pod wpływem 
alkoholu – mówi podkom.  
Edyta Machnik, oficer pra-
sowy Komendy Powiatowej 
Policji w Kutnie.

Zostali osadzeni w policyj-
nym areszcie. 12 kwietnia 
2021 roku usłyszeli zarzuty. 
Zebrany materiał dowodowy 
pozwolił na przedstawienie 
starszemu z braci łącznie 5 za-
rzutów. Dwa za pobicie, dwa 
za uszkodzenie mienia oraz za 
naruszenie miru domowego. 
Młodszy z braci usłyszał 4 za-
rzuty, dwa za pobicie, kolejny 
zarzut za uszkodzenie mienia 
i naruszenie miru domowego.

Natomiast 20–letnia kobieta 

usłyszała zarzut pobicia. Cała 
trójka została oddana pod do-
zór policyjny oraz objęta za-
kazem zbliżania się i kontak-
towania z pokrzywdzonymi. 
Teraz za swoje czyny odpowie-
dzą przed sądem. Przestęp-
stwo pobicia zagrożone jest 
karą do 3 lat pozbawienia wol-
ności. Za uszkodzenie mienia 
grozi im do 5 lat pozbawienia 
wolności, natomiast narusze-
nie miru domowego zagrożone 
jest karą do roku pozbawienia 
wolności. W chwili obecnej są 
prowadzone dalsze czynności 
śledcze zmierzające do ustale-
nia pozostałych uczestników 
zdarzenia. •

 W ruch poszła nawet... hulajnoga 

Wielka bijatyka na osiedlu,Wielka bijatyka na osiedlu,
zatrzymano kilka osóbzatrzymano kilka osób

Rzucona hulajnoga wybiła okno 
w jednym z mieszkań.

Do tej pory w sprawie bijatyki 
na Oporowskiej zatrzymane 
zostały trzy osoby.

FOT. POLICJA / NADESŁANE PRZEZ CZYTELNIKÓW

Powiat kutnowski otrzy-
mał ponad 10 milionów zło-
tych z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. 
Ponad 7 mln zostanie prze-
znaczonych na przebudowę 
i rozbudowę kutnowskiego 
szpitala.

Przedmiotem inwestycji, któ-
ra ma pochłonąć ponad 7,4 
mln złotych, jest przebudowa 
i rozbudowa budynku Kutnowskie-
go Szpitala Samorządowego z prze-

znaczeniem na Oddział Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii oraz 
część Bloku Operacyjnego wraz 
z kompletnym wyposażeniem

W ramach przedmiotowej inwe-
stycji przewidziano wykonanie 
prac w branży: architektoniczono-
-konstrukcyjnej, instalacji sani-
tarnych, instalacji elektrycznych, 
teletechnicznych, instalacji gazów 
medycznych;

– Chciałbym z całego serca po-
dziękować Senatorowi RP  Prze-

mysławowi Błaszczykowi oraz  po-
seł Joannie Lichockiej za ogromne 
zaangażowanie w proces pozyska-
nia tych środków. Nowoczesny od-
dział Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii na pewno przyczyni się w 
ogromnym stopniu do zabezpie-
czenia zdrowia i życia mieszkań-
ców Powiatu Kutnowskiego. To już 
kolejny raz kiedy parlamentarzyści 
wspierają samorząd lokalny dla do-
bra ogółu mieszkańców – komen-
tuje Starosta Kutnowski Daniel 
Kowalik. •

Rządowe wsparcie dla powiatuRządowe wsparcie dla powiatu
Będzie przebudowa szpitalaBędzie przebudowa szpitala

Dzięki środkom z RFIL, przebudowany ma zostać 
jeden z oddziałów kutnowskiego szpitala.
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Patowa sytuacja dotycząca 
ulicy Zimowej. Mieszkańcy 
czekają na remont niszcze-
jącej drogi, a władze mia-
sta w dalszym ciągu ocze-
kują na decyzję w sprawie 
ewentualnego dofinan-
sowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Inwesty-
cja, jeśli dojdzie do skut-
ku, może pochłonąć ponad 
4 mln złotych.

O warunkach panujących na 
ulicy Zimowej już kilkukrotnie 
pisaliśmy na łamach Panora-
my Kutna. Teraz mieszkańcy 
po raz kolejny zwrócili się do 
nas o pomoc.

– Na zeszłorocznym spotka-
niu włodarzy miasta z miesz-
kańcami padły zapewnienia, 
że po Nowym Roku rozpoczną 
się prace remontowe związa-
ne z przebudową tej ulicy. Jak 
dotychczas przygotowano czę-
ściowo dokumentację i dalej 

nic się w tym temacie nie dzie-
je – napisali do nas mieszkań-
cy ul. Zimowej.

Jak podkreślają kutnianie, 
ulica jest w fatalnym stanie 
i dnia na dzień niszczeje. Po 
opadach deszczu pokonanie 
krótkiego odcinka czy to sa-
mochodem czy pieszo graniczy 
niemal z cudem.

– Obecna sytuacja związana 
z pandemią utrudnia kontakty 
z Urzędem Miasta, a tymcza-

sem stan drogi z dnia na dzień 
się pogarsza. Powstają coraz 
większe dziury w jezdni, trud-
no jest przejechać samocho-
dem, a piesi tak naprawdę nie 
mają którędy omijać ogrom-
nych kałuż wody i błota – wyli-
czają trudności mieszkańcy ul. 
Zimowej.

O sprawę związaną z prze-
budową feralnej drogi na Dy-
bowie zapytaliśmy w Urzędzie 
Miasta Kutno. Czy mieszkańcy 
wreszcie doczekają się popra-
wy sytuacji?

– Modernizacja ulicy Zimo-
wej została ujęta w tegorocz-
nym budżecie Kutna. Chcemy 
zrealizować tę inwestycję jesz-
cze w tym roku, ale wiemy, że 
będzie to niezwykle trudne, 
bo z powodu pandemii wspo-
mniany budżet na 2021 rok, 
będzie znacznie niższy niż 
chociażby ubiegłoroczny – wy-
jaśnia Kamil Klimaszewski 
z biura prasowego UM Kutno.

Kutnowski magistrat zło-

żył wniosek do Funduszu 
Dróg Samorządowych i cze-
ka na ostateczną decyzję 
w sprawie dofinansowania. In-
westycja może pochłonąć po-
nad 4,3 mln złotych.

– Posiadając przygotowa-
ną dokumentację na to zada-
nie oraz zdając sobie sprawę z 
kosztów, jakie może pochłonąć 
modernizacja, zdecydowaliśmy 
o złożeniu wniosku do Fundu-
szu Dróg Samorządowych. Sta-
ramy się o dotację w wysokości 
50 procent wartości koszto-
rysowej tego zadania. Według 
wstępnych założeń i wyliczeń 
przebudowa prawie 600–me-
trowego odcinka nawierzchni 
ulicy Zimowej wraz z budową 
sieci kanalizacji deszczowej 
i wykonaniem oświetlenia ulicz-
nego może kosztować nawet 
4 352 000 złotych. Czekamy na 
ostateczną decyzję w sprawie 
przyznania dofinansowania – 
wyjaśnia Klimaszewski. •

Na Zimowej wciąż brodzą w błocieNa Zimowej wciąż brodzą w błocie
Miasto czeka na decyzję z rząduMiasto czeka na decyzję z rządu

Mieszkańcy Zimowej już wiele razy 
interweniowali w sprawie 
remontu drogi. Na razie bezskutecznie.

FOT. NADESŁANE

Stan nawierzchni na ulicy Zimowej 
pozostawia wiele do życzenia.
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Strażacy z Kutna i powiatu 
kutnowskiego w dalszym 
ciągu biorą aktywny udział 
w walce z koronawirusem. 
Mundurowi wspomagają 
akcję szczepień, a także 
przekazują mieszkańcom 
maseczki.

Strażacy powiatu kutnowskie-
go aktywnie wspomagają ogól-
nopolską akcję  #SzczepimySię. 
Pomagają w dotarciu do punk-
tów szczepień osobom, które nie 
mogą tam dojechać we własnym 
zakresie. Akcja ta prowadzona 
jest we współpracy z punkta-
mi szczepień oraz jednostkami 

samorządu terytorialnego. Od 
18 stycznia w powiecie kutnow-
skim, z pomocy w transporcie do 
punktów szczepień skorzystało 
51 osób. W całym kraju od po-
czątku akcji, z pomocy skorzy-
stało już ponad 12618 osób (stan 
na 11.04.2021 r.).

W ramach prowadzonych 
działań strażacy będą również 
dystrybuować materiały infor-
macyjne na temat szczepień 
oraz profilaktyki COVID-19.

Dostarczenie maseczek do 
gmin to kolejne zadanie logi-
styczne, jakie realizują straża-
cy w ramach wspierania walki 

z pandemią koronawirusa CO-
VID-19. Na początku kwietnia 
z Komendy Powiatowej PSP w 
Kutnie wszystkie gminy z te-
renu powiatu kutnowskiego, 
odebrały maseczki i płyny de-
zynfekcyjne, które przekazał 
wojewoda łódzka Tobiasz Bo-
cheński przy współpracy z KW 
PSP w Łodzi. Następnie Urzędy 
Gmin będą dalej dystrybuować 
wśród mieszkańców naszego 
regionu.

W sumie do mieszkańców po-
wiatu kutnowskiego trafi 289 
800 szt. maseczek chirurgicz-
nych i 1830 litrów płynów de-
zynfekcyjnych. •

Strażacy pomagają w walce z koronawirusemStrażacy pomagają w walce z koronawirusem

Od 18 stycznia w powiecie kutnowskim, z pomocy w 

transporcie do punktów szczepień skorzystało 51 osób.

FOT. KP PSP W KUTNIE

Podczas ostatniej sesji 
Rady Miasta radni jedno-
głośnie podjęli decyzję 
w sprawie przeprowadze-
nia ważnej inwestycji, na 
którą czeka wielu miesz-
kańców. Chodzi o wymia-
nę wszystkich opraw zain-
stalowanych w latarniach 
ulicznych znajdujących się 
w Kutnie. Realizacja ruszy 
jeszcze w tym roku.

To będzie największa inwe-
stycja w infrastrukturę energe-
tyczną w Kutnie od kilkudzie-

sięciu lat. Warto zaznaczyć, że 
Miasto Kutno otrzyma na tę 
inwestycję 3 016 338 złotych 
dotacji z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
WFOŚiGW przyznał również 
niskooprocentowaną pożyczkę 
w kwocie 4 524 507 złotych. 

Kutno jest jedynym mia-
stem w województwie łódz-
kim, które pozyskało pieniądze 
z Funduszu na tak duże zada-
nie związane z oświetleniem. 
Olbrzymia w tym zasługa pra-
cowników Biura Obsługi Fun-
duszy Pomocowych oraz Wy-

działu Zarządzania Drogami 
i Transportu, którzy przygoto-
wali kompletny wniosek.

Teraz prace nabiorą jeszcze 
większego tempa, bo już nie-
długo ma zostać ogłoszony 
przetarg wyłaniający wyko-
nawcę.

– Chcemy zacząć prace naj-
później w drugiej połowie tego 
roku. To jest bardzo duża in-
westycja, ponieważ do wymia-
ny przygotowanych jest ponad 
4000 opraw. Liczymy, że pod 
koniec przyszłego roku powin-
niśmy to zadanie zakończyć 
– mówił podczas sesji Jacek 

Boczkaja, zastępca prezyden-
ta Kutna.

Po inwestycji jakość oświe-
tlenia ulicznego w Kutnie bę-
dzie nieporównywalnie lepsza. 
Nowe LED-owe oprawy zna-
cząco poprawią bezpieczeń-
stwo na drogach, będą też dużo 
oszczędniejsze, niż funkcjonu-
jące obecnie sodowe.

Na oświetlenie ulic w Kutnie, 
wydaje się rocznie około 1 500 
000 złotych. Według szacun-
ków, Miasto ma oszczędzać na 
poborze energii elektrycznej 
prawie milion złotych rocznie, 
co pozwoli w szybkim czasie 

spłacić zaciągniętą pożyczkę.
Jak wynika z przygotowa-

nej dokumentacji, rokrocznie 
oświetlenie uliczne w Kutnie 
zużywało 2442 megawatogo-
dzin energii elektrycznej. Po 
realizacji inwestycji będzie to 
niespełna 600 megawatogo-
dzin.

Dzięki nowoczesnym techno-
logiom Kutno zyska również 
autonomiczny układ sterujący, 
który pozwoli, w razie potrze-
by, na zdalną obsługę miejskie-
go oświetlenia przez dedyko-
wanych do tego pracowników 
urzędu. •

Wymienią ponad 4 tysiące lamp na LED-yWymienią ponad 4 tysiące lamp na LED-y
 Takiej inwestycji nie było od kilkudziesięciu lat 

W naszym mieście
wymienionych zostanie

około 4 tysięcy lamp
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Pod koniec marca 
w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kut-
nie odbyło się pierwsze 
posiedzenie Komisji ds. 
rozpatrywania wniosków 
osób niepełnosprawnych 
z Powiatu Kutnowskiego 
– informuje Starosta Kut-
nowski Daniel Kowalik.

Podczas spotkania komisji 
opiniowano nad 376 wnio-
skami dotyczącymi dofinan-
sowań m.in. do likwidacji 
barier architektonicznych, 
barier technicznych oraz tych 
w komunikowaniu się.

Ponadto ubiegano się 
o dofinansowania na 
sprzęt rehabilitacyjny, 
a także o pomoc w uczest-
nictwie w turnusach re-
habilitacyjnych oraz spor-
tu, kultury, turystyki 
i rekreacji. Wszystkie pozy-
tywnie rozpatrzone wnio-
ski zostaną sfinansowane 
z Państwowego Funduszu 
Osób Niepełnosprawnych 
2021 na łączną kwotę 689 
704,91 zł.

Złożono 61 wniosków doty-
czących dofinansowania do 
likwidacji barier architekto-
nicznych, technicznych oraz 

komunikowaniu się – dofi-
nansowano 48 wniosków na 
łączną kwotę 222.234, 11 zł.

Złożono 17 wniosków doty-
czących dofinansowania na 
sprzęt rehabilitacyjny. Dofi-
nansowano 16 wniosków na 
łączną kwotę 48.384,80 zł.

Złożono 4 wnioski do-
tyczące dofinansowania 
sportu, kultury, turystyki 
i rekreacji dla organizacji 
pozarządowej na łączną 
kwotę 7.000,00 zł.

Złożono 294 wnioski do-
tyczące dofinansowania do 
turnusów rehabilitacyjnych. 
Pozytywnie rozpatrzono 
229 wniosków na łączną 
kwotę 412.086,00 zł.

Wnioski opiniowała komi-
sja w składzie: Michał Kac-
przak – przewodniczący, 
Małgorzata Zielińska – wi-
ceprzewodniczący, Tomasz 
Walczewski – członek, Ma-
rek Kubasiński – członek, 
Aleksandra Tybińkowska – 
członek, Agnieszka Tuwal-
ska–Maciaszek – sekretarz, 
Joanna Seweryn – członek 
– starszy specjalista pracy 
socjalne •

Powiat Kutnowski otwiera 
masowy punkt szczepień, 
który już w najbliższych 
dniach będzie dostępny 
dla mieszkańców regionu.

– Chciałbym serdecznie 
podziękować właścicielom 
Przychodni DERMEX Sp. 
z o.o. za pomoc w zaszcze-
pieniu mieszkańców Powiatu 
Kutnowskiego. Dzięki Pań-
stwa profesjonalizmowi oraz 
doświadczeniu uda nam się 
zabezpieczyć zdrowie i życie 
osób zagrożonych zachoro-
waniem na COVID-19 w na-
szym regionie – mówi staro-
sta Daniel Kowalik.

– Jednocześnie chciałbym 
zapewnić mieszkańców Po-
wiatu, że punkt szczepień, 
który znajdować się będzie w 
Zespole Szkół nr 1 im. Stani-
sława Staszica w Kutnie, bę-
dzie miejscem gdzie w sposób 
bezpieczny otrzymają Pań-
stwo swoją dawkę szczepion-
ki – dodaje Kowalik.

Masowy punkt szczepień 
będzie w stanie zaszczepić aż 
2500 osób tygodniowo. Nad 
szczepieniami w powiecie 
kutnowskim będzie czuwać 
5 zespołów, w tym: 13 pielę-
gniarek, 4 lekarzy, 2 ratow-
ników medycznych, 2 fizjo-
terapeutów, 3 pracowników 
niemedyczny •

Lada dzień
rusza masowy

punkt szczepień

Za nami pierwsze posiedzenie 
komisji ds. rozpatrywania wniosków 

osób niepełnosprawnych

Powiat kutnowski otrzy-
mał kolejne wsparcie od 
Wojewody Łódzkiego – tym 
razem do naszego regionu 
trafi 77 tysięcy maseczek 
ochronnych. 

– Chciałbym serdecznie po-
dziękować Wojewodzie Łódz-
kiemu Tobiaszowi Bocheńskie-
mu za przekazanie powiatowi 
kutnowskiemu 77 tysięcy ma-
seczek ochronnych. Zasilą one 
21 obecnych punktów szcze-
pień i jeden, który jest w trak-
cie budowy, punkt szczepień 

masowych. Podziękowania 
należą się także strażakom 
z Państwowej Straży Pożarnej, 
którzy maseczki te dostarczyli 
– mówi Daniel Kowalik, Sta-
rosta Kutnowski.

– Ze swojej strony chciałbym 
podziękować pracownikom 
Referatu Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego. To 
dzięki ich pracy punkty szcze-
pień w Powiecie Kutnowskim 
będą bezpieczniejsze. Dziękuję 
również pracownikom Refera-
tu Promocji i Informacji oraz 
Wydziału Drogownictwa za 

wspólną pomoc przy rozładun-
ku materiałów – mówi z kolei 
Tomasz Walczewski, czło-
nek Zarządu Powiatu Kutnow-
skiego.

Trwają szczepienia
W Kutnowskim Szpita-

lu Samorządowym Sp. z o.o. 
w zeszłym tygodniu przeprowa-
dzano kolejną serię szczepień 
przeciw wirusowi SARS-CoV-2 
wśród służby mundurowej. 

– Szczepienia przebiegają 
zgodnie z wcześniej przyjętym 

harmonogramem. Ostatnio 
swoją dawkę szczepionki otrzy-
mali m.in. strażacy z OSP Dą-
browice. Na przełomie marca 
i kwietnia szczepiono policjan-
tów z Komendy Powiatowej 
Policji w Kutnie – mówi Staro-
sta Kutnowski, Daniel Kowalik.

– Szczepienia są bardzo po-
trzebne, dzięki nim czuje się 
bezpiecznie wyjeżdżając do 
akcji. Podobne odczucia mają 
moi druhowie z OSP. Osobi-
ście uważam, że szczepienia, 
które prowadzone są w Kutnie 
przebiegają bardzo sprawnie. 

Otrzymałem pierwszą dawkę 
szczepionki, a cała procedura 
trwała dosłownie kilka minut. 
Kolejna dawkę otrzymam 7 lip-
ca – dodaje Komendant OSP 
Dąbrowice Marek Kikosicki.

– Cieszę się, że służby mun-
durowe są zabezpieczane przed 
Covidem. To ważne szczegól-
nie gdy prowadzimy akcje ra-
tunkowe, w których są ranne 
osoby. Dzięki temu druhowie, 
jak również poszkodowani czu-
ją się bezpiecznie – twierdzi 
z kolei druh Piotr Gorgoń. •

Trwają szczepienia, tysiące maseczek trafiło do powiatuTrwają szczepienia, tysiące maseczek trafiło do powiatu

MATERIAŁY PROMOCYJNE
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Czy sypiące się kamienice 
przy Mickiewicza w Kutnie 
doczekają się remontów?  
Sytuacja mieszkaniowa 
jest tam naprawdę trudna, 
ale jak się okazuje, około 
osiemdziesiąt procent lo-
katorów nie płaci czynszu 
i zadłużenie sięga wielu 
tysięcy złotych.

Warunki mieszkaniowe w ka-
mienicach przy ulicy Mickiewi-
cza mówiąc delikatnie pozosta-
wiają wiele do życzenia. Sypiący 
się tynk z elewacji, przeciekają-
cy dach, wszechobecna wilgoć, 
brak kanalizacji czy zaniedbane 
toalety – lista problemów jest 
naprawdę długa. 

– Wystąpiliśmy z gorą-
ca prośbą do władz miasta 
o zwrócenie uwagi na sytuację 
mieszkańców kamienic przy 
Mickiewicza 102, 104 i 106. 
Zwróciliśmy się o to, aby pod-
jęte zostały wszelkie możliwe, 
być może doraźne działania, 
mające na celu rozwiązanie 
problemu lokatorów – mówił 
podczas niedawnej konferencji 
prasowej Artur Gierula, powia-
towy radny.

Gierula powiedział, że nie 
narzuca konkretnych rozwią-

zań, tylko sugeruje, że jest tu 
problem i należy go rozwiązać. 
Wymieniał między innymi zły 
stan techniczny budynku, pro-
blemy z sanitariatami czy ka-
nalizacją.

Podczas spotkania z dzienni-
karzami głos zabrała także mię-
dzy innymi Martyna Stasiak, 
która jest asystentką posłanki 
Agnieszki Hanajczyk. Niedaw-
no odwiedziła mieszkańców 
i zobaczyła, w jakich warun-
kach żyją. – Rozmowy w tema-
cie poprawy sytuacji powinny 
zostać podjęte, bo mamy XXI 
wiek i ci ludzie powinni żyć w 
godnych warunkach. Te stan-
dardy powinny wyglądać ina-
czej. Jako młoda osoba nie ro-
zumiem, dlaczego się tym nie 
zajęto – mówiła M. Stasiak.

Przemysław Tobolczyk, ko-
lejny z działaczy Koalicji Oby-
watelskiej, nie potrafił za to 
znaleźć słów, aby opisać sytu-
ację przy Mickiewicza. – Oczy-
wiście żyjemy w XXI wieku, to 
jest jakieś chyba nowe stulecie. 
Dziwnie sobie wyobrazić funk-
cjonowanie ludzi w tym środo-
wisku. Tutaj naprawdę nie ma 
minimum socjalnego. Ciężko 
dobrać jakiekolwiek słowa – 
mówił Tobolczyk.

Mieszkańcy nie płacą 
czynszu, kilkaset tysięcy 

złotych zadłużenia

O sprawę związaną z trud-
nymi warunkami panującymi 
w kamienicach przy Mickiewi-
cza zapytaliśmy w kutnowskim 
magistracie. Usłyszeliśmy mię-
dzy innymi o tym, że większość 
lokatorów nie płaci czynszu. 
Mimo to, zarządca budynków 
nie chce zostawić mieszkańców 
na pastwę losu.

– Problem jest nam znany. 

Byliśmy na miejscu i widzieli-
śmy, jak wygląda sytuacja – ko-
mentuje Kamil Klimaszew-
ski z biura prasowego Urzędu 
Miasta Kutno. – Trzeba mieć 
jednak na uwadze ważną rzecz 
w tej dyskusji: kto tam mieszka 
i dlaczego tak to wygląda, a nie 
inaczej. W większości mieszka-
ją tam osoby, które nie opłaca-
ją czynszu i jest to bardzo du-
żym problemem. Okazuje się, 
że około 80 procent mieszka-
jących tam lokatorów nie pła-
ci czynszu. A jeśli nie płaci się 
czynszu, to później nie można 
mieć pretensji do zarządcy o 

to, że nie prowadzone są tam 
remonty.

– Warto przypomnieć, że ci 
mieszkańcy, którzy regularnie 
płacą czynsz, mają możliwość 
starania się o zmianę mieszka-
nia na takie o wyższym stan-
dardzie i mogą one uzyskać do-
datkowe punkty za złą sytuację 
mieszkaniową. Te dodatkowe 
punkty mogą przesądzić o 
szybszej kwalifikacji do lokalu 
o wyższym standardzie – wyja-
śnia K. Klimaszewski.

W najbliższych latach, mimo 
sytuacji związanej z dużymi 
zaległościami w czynszu wśród 
mieszkańców, planowane są 
inwestycje w kamienicach na 
Mickiewicza.

– Miasto będzie realizowało 
tam inwestycje polegające mię-
dzy innymi na zabezpieczeniu 
newralgicznych miejsc, któ-
re zagrażają bezpieczeństwu 
mieszkańców – zapowiada K. 
Klimaszewski. – W przyszłym 
roku lub w latach kolejnych 
mieszkania w tych kamieni-
cach będą sukcesywnie przy-
łączane do kanalizacji, tak aby, 
każde z nich miało swoją toale-
tę. Takie są plany Zarządu Nie-
ruchomości Miejskich, który 
jest zarządcą tych kamienic. •

W planach ZNM jest podłączenie 
wszystkich mieszkań do kanalizacji.

FOT. NADESŁANE

 Brak remontów, bo mieszkańcy nie płacą czynszów? 

Tragiczne warunki na MickiewiczaTragiczne warunki na Mickiewicza
Zadłużenie sięga wielu tysięcy złotych!Zadłużenie sięga wielu tysięcy złotych!

Już gołym okiem widać, że stan budynków  
pozostawia wiele do życzenia.

Katarzyna Przybysz i Piotr 
Muliński, uczniowie II LO im. 
Jana Kasprowicza w Kutnie 
uzyskali tytuły finalistów 
olimpiad historycznych.

Katarzyna Przybysz, uczen-
nica klasy II Bg społeczno 
– prawnej, 9 kwietnia wzięła 
udział w ogólnopolskim finale 
XIV Olimpiady Mediewistycz-
nej. W poprzednich etapach 
uczennica rozwiązywała testy 
sprawdzające szczegółowo hi-

storię polityczną, gospodar-
czą i społeczną średniowiecza, 
znajomość map średniowiecz-
nej Europy i Azji oraz architek-
tury i sztuki.

Zawody finałowe polegały 
na analizie średniowiecznych 
źródeł pisanych. Katarzyna 
ostatecznie zajęła 17. miejsce 
w Polsce i dołączyła do grona 
finalistów tej olimpiady wśród 
uczniów Kasprowicza.

Piotr Muliński, tegoroczny 
maturzysta, uczeń klasy III 

społeczno – prawnej, po eli-
minacjach okręgowych i uzy-
skaniu najwyższego wyniku 
punktowego w kraju zakwali-
fikował się do ogólnopolskie-
go finału VI Olimpiady Wiedzy 
Historycznej, organizowanej 
przez Stowarzyszenie COPTIO-
SH. Piotr już obecnie posia-
da status finalisty tej edycji. 
Natomiast w czerwcu weźmie 
udział w walce o ogólnopol-
skie podium.

Warto przypomnieć, że uczeń 

w roku 2019 został już lau-
reatem tej olimpiady, uzy-
skując 12. miejsce w Polsce. 
W ubiegłym roku w związku 
z pandemią finał się nie od-
był i Piotrowi przyznano tytuł 
finalisty. Maturzysta ma na 
swoim koncie również inne 
liczne sukcesy w konkursach 
i olimpiadach z wiedzy o spo-
łeczeństwie i historii i wiele 
indeksów na wyższe uczelnie. 
Pasja, ogromna wiedza i ciągła 
gotowość dalszego rozwoju 
nie pozwala mu jednak spo-

cząć na laurach, dlatego Piotr 
cały czas angażuje się w różne 
konkursy i olimpiady. I zawsze 
z sukcesem! 

Opiekę merytoryczną nad 
uczniami sprawowała Renata 
Saramonowicz. •

Sukcesy uczniów „Kasprowicza” na olimpiadach historycznych

FOT. NADESŁANE
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W kraju wciąż odnotowu-
jemy dużą liczbę zajętych 
respiratorów i łóżek w 
szpitalach, a także zgo-
nów z powodu COVID-19. 
Ze względu na wydolność 
służby zdrowia i troskę o 
życie obywateli, rząd za-
decydował o przedłużeniu 
większości obostrzeń do 
25 kwietnia. 

W zakresie hoteli i noclegów 
dotychczasowe zasady bezpie-
czeństwa będą obowiązywać do 
3 maja włącznie. Z kolei w po-
niedziałek 19 kwietnia otwarto 
żłobki i przedszkola dla wszyst-
kich dzieci. Dozwolony będzie 
także sport w obiektach spor-
towych na świeżym powietrzu 
z pewnymi ograniczeniami.

– Zdecydowaliśmy się utrzy-
mać obowiązujące obostrzenia, 
ale bacznie przyglądamy się 
napływającym każdego dnia 
informacjom o liczbie zakażo-
nych, zgonów, zajętych łóżek i 
wykorzystanych respiratorów. 
Od tych danych uzależniamy 

dalsze decyzje. Zdrowie i życie 
ludzkie jest dla nas najważniej-
sze – komentują przedstawi-
ciele rządu.

Hotele, żłobki i przedszkola, 
sport

Przedłużenie obowiązujących 
zasady bezpieczeństwa do 25 
kwietnia z wyjątkiem hote-
li, które będą zamknięte do 3 
maja włącznie.

Od 19 kwietnia otwarte zo-
stają żłobki i przedszkola dla 
wszystkich dzieci.

Od 16 kwietnia rząd dopusz-
cza także możliwość uczest-
nictwa dzieci i młodzieży we 
współzawodnictwie sporto-
wym prowadzonym przez 
odpowiedni polski związek 
sportowy. Od piątku możliwe 
będzie także uprawianie spor-
tu w obiektach sportowych na 
świeżym powietrzu – przy za-
chowaniu limitu 25 osób.

• Hotele – obiekty noclego-
we pozostają zamknięte do 3 
maja włącznie. Wyjątkiem są 
m.in. hotele robotnicze, a także 
noclegi świadczone w ramach 

niektórych podróży służbo-
wych – np. medyków, kierow-
ców wykonujących transport 
drogowy czy żołnierzy. Do-
kładny katalog wyjątków wraz 
z wymaganym potwierdzeniem 
odbywania podróży służbowej 
znajdzie się w rozporządzeniu.

• Żłobki i przedszko-
la – czynne od 19 kwietnia dla 
wszystkich dzieci.

• Sport – od 16 kwietnia moż-
liwe będzie uczestnictwo dzieci 
i młodzieży we współzawodnic-
twie sportowym prowadzonym 
przez odpowiedni polski zwią-
zek sportowy. Możliwe będzie 
również uprawianie sportu w 
obiektach sportowych na świe-
żym powietrzu – przy zacho-
waniu limitu do 25 osób (za-
równo dzieci i młodzieży, jak 
i dorosłych). Natomiast dzia-
łalność pozostałych obiektów 
sportowych (hale, kryte boiska 
itd.) nadal jest ograniczona wy-
łącznie do sportu zawodowego 
(tak jak dotychczas). Wszelkie 
wydarzenia mogą się odbywać 
bez udziału publiczności. Za-
mknięte pozostają m.in. siłow-

nie, kluby fitness, baseny, sau-
ny i solaria. Wyjątki od zasad 
określa rozporządzenie.

Pozostałe zasady bezpieczeń-
stwa – bez zmian

Dotychczasowe obostrzenia 
przedłużone do niedzieli, 25 
kwietnia 2021 r.

Handel – ograniczenia
Wielkopowierzchniowe skle-

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

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

W placówkach handlowych 
na targu lub poczcie obowiązu-
ją limity osób:  

1 osoba na 15 m2 – w skle-

pach do 100 m2,
1 osoba na 20 m2  – w skle-

pach powyżej 100 m2.
Kult religijny – w miejscach 

kultu religijnego obowiązuje 
limit osób – na 1 osobę musi 
przypadać 20 m2. Bez zmian 
pozostaje obowiązek zakrywa-
nia ust i nosa oraz zachowywa-
nie 1,5 m odległości od innych 
osób.

Salony fryzjerskie i ko-
smetyczne – pozostają za-
mknięte.

Edukacja – uczniowie 
wszystkich klas szkół podsta-
wowych, szkół ponadpodsta-
wowych, słuchacze placówek 
kształcenia ustawicznego oraz 
centrów kształcenia zawodo-
wego uczą się zdalnie.

Kultura – wciąż zamknięte 
są teatry, kina, muzea i galerie 
sztuki. •

 Majówka bez wyjazdów, hotele zamknięte 

Lockdown znówLockdown znów
p r z e d ł u ż o n yp r z e d ł u ż o n y

W związku z poważną sytuacją epidemiczną, rząd 
podjął decyzję o kolejnym przedłużeniu lockdownu.

19 kwietnia to w Polsce 
Dzień Pamięci o Holocauście 
i Powstaniu w Getcie War-
szawskim.

Równo 78 lat temu żydzi zgroma-
dzeni w warszawskim getcie wystą-
pili zbrojnie przeciwko Niemcom 
okupującym tereny Polski podczas 
II Wojny Światowej. Był to pierwszy 
miejski zryw na okupowanych zie-
miach. Po stłumieniu powstania, 
Niemcy spalili i zrównali z ziemią 
budynki znajdujące się w getcie.

– Pamięć o tych wydarzeniach 
musi w nas pozostać. To okrutne 
dzieje szczególnie dla ludności ży-
dowskiej, natomiast nie możemy 

pozwolić, aby w przyszłości spotka-
ło nas coś podobnego – wyjaśnia 
Zbigniew Wdowiak, zstępca prezy-
denta Kutna.

Mieszkańcy Kutna od-
dają hołd poległym 
przy bramie dawne-
go Getta przy ulicy 
Mickiewicza. Na 
terenie byłej cu-
krowni w zorga-
nizowanym przez 
Niemców getcie, 
skoncentrowa-
nych było około 
8000 żydów z Kut-
na oraz okolicznych 
miejscowości. •

Kutno pamiętało o ofiarach Holocaustu

FOT. KPRM
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Takiego pożaru w naszym 
powiecie w tym roku jesz-
cze nie było. Strażacy przez 
blisko 40 godzin walczyli z 
żywiołem w Głaznowie (gm. 
Krośniewice), gdzie niemal 
na pewno doszło do pod-
palenia. Niewykluczone, 
że sprawa może mieć poli-
tyczne tło.

W zeszłą środę, 14 kwiet-
nia 2021 roku, kilka minut po 
godzinie 1 w nocy do dyżur-
nego Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Kutnie wpłynęło zgłoszenie 
o pożarze sterty słomy w miej-
scowości Głaznów w gminie 
Krośniewice.

– Po dojeździe na miejsce 
zdarzenia pierwszych zastę-
pów gaśniczych KDR poinfor-
mował, iż pożarem objęta jest 
cała sterta słomy w balotach 
(2,8×1,2×1,2m) o powierzch-
ni około 800 m2. Działania 
strażaków polegały na poda-
niu prądów wody w natarciu 
na palącą się stertę słomy oraz 
dwóch prądów wody w obronie 
sąsiednich stert – informuje st. 
kpt. Mariusz Jagodziński, ofi-
cer prasowy KP PSP w Kutnie.

Po zlokalizowaniu pożaru 
przystąpiono, przy pomocy ła-
dowarki użyczonej od właści-
ciela gospodarstwa, do rozgar-
niania i przelewania tlącej się 
słomy w celu wyeliminowania 

zarzewi ognia. Akcja gaśnicza 
trwała ponad 36 godzin.

Jak wymienia Jagodziński, w 
działaniach udział brały nastę-
pujące zastępy z JRG Kutno: 
GCBA 5/32, GCBA 8,9/60, 
SLKw, SLRr oraz zastępy z 
OSP: Krośniewice GBA 2,5/20, 
GBA 4/16, Dąbrowice GCA 
3/16, Grochów GBARt 4,5/16 i 
Wroczyny GBARt 4,5/16.

Podpalenie z politycznym 
tłem?! Przewodniczący 
otrzymywał pogróżki

Strażacy jako najbardziej 
prawdopodobną przyczynę 
pojawienia się pożaru wskaza-
li podpalenie. Jak się okazu-

je, współwłaścicielem terenu, 
gdzie pojawił się ogień, jest 
przewodniczący Rady Miej-
skiej w Krośniewicach, Sławo-
mir Kępisty. Jak mówi, jakiś 
czas temu otrzymał pogróżki i 
poinformował o nich policję.

– Jestem daleki od posądza-
nia kogokolwiek o to, co się 
wydarzyło, aczkolwiek daje to 
wiele do myślenia. Ta sytuacja 
polityczna w Krośniewicach, 
nagonka na moją osobę, suma 
summarum może prowadzić 
do konkluzji, że jest coś na rze-
czy – powiedział w rozmowie z 
Panoramą Sławomir Kępisty, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej w Krośniewicach.

Teraz ustaleniem, kto ewen-

tualnie mógł dokonać pod-
palenia, zajmować będzie się 
Komenda Powiatowa Policji 
w Kutnie. Powołany został już 
biegły z zakresu pożarnictwa.

Przypomnijmy, w Krośniewi-
cach czekają na referendum w 
sprawie odwołania burmistrz 
Katarzyny Erdman, która 
dwukrotnie nie otrzymała wo-
tum zaufania od rady, na któ-
rej czele stoi właśnie Kępisty. 
Mieszkańcy Krośniewic do urn 
mieli iść na początku tego roku, 
jednak z uwagi na pogarszającą 
się sytuację epidemiczną, re-
ferendum zostało ostatecznie 
przełożone i wciąż nie podano 
nowej daty. •

 Przewodniczący rady miejskiej otrzymywał pogróżki 

Polityczne podpaleniePolityczne podpalenie
pod Krosniewicami?!pod Krosniewicami?!

Sławomir Kępisty, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Krośniewicach, mówi, że otrzymywał pogróżki, 

o czym informował policję.

Strażacy walczyli z żywiołem 
przez blisko 40 godzin.

FOT. RADIO
Q

FOT. KP PSP W KUTNIE

,,

Kutnowscy kryminalni za-
trzymali dwóch mężczyzn po-
dejrzanych o rozbój, którzy 
usłyszeli już prokuratorskie 
zarzuty. Najbliższe trzy mie-
siące spędzą w areszcie. Za 
rozbój grozi im kara do 12 lat 
pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 5 kwiet-
nia 2021 roku w Kutnie przy uli-
cy Warszawskie Przedmieście. 
Dwóch mężczyzn pod pretekstem 
poczęstowania papierosem i sko-
rzystania z telefonu zaczepiło 
15-latka. Nastolatek zgodził się 
pod warunkiem, że telefon będzie 
trzymał w ręku, a rozmowa będzie 

prowadzona przez głośnik. Po 
użyczeniu telefonu i skończonej 
rozmowie wszyscy się rozeszli.

– Po chwili obaj mężczyźni pod-
biegli  z powrotem do nastolatka 
i zaczęli go kopać i bić rękoma 
po głowie. Na koniec wyrwali mu 
z ręki telefon i zabrali z kieszeni 
głośnik. Następnie uciekli pomię-
dzy bloki. Pokrzywdzony doznał 
lekkich obrażeń niewymagających 
hospitalizacji. Nastolatek powia-
domił o całym zajściu policję – re-
lacjonuje podkom. Edyta Mach-
nik, oficer prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Kutnie.

Mundurowi natychmiast roz-
poczęli poszukiwania sprawców. 

Skrupulatnie analizowali po-
szlaki, drobiazgowo sprawdzali 
zebrane informacje i na ich pod-
stawie wytypowali podejrzanych. 
Okazali się nimi dwaj mieszkańcy 
Kutna w wieku 21 lat, którzy zo-
stali zatrzymani i osadzeni w po-
licyjnym areszcie.

– W mieszkaniu jednego ze 
sprawców policjanci odnaleźli 
skradziony telefon ukryty w ko-
tłowni pod węglem. Mężczyźni 15 
kwietnia 2021 roku usłyszeli pro-
kuratorskie zarzuty rozboju. Sąd 
zdecydował, że najbliższe  miesią-
ce spędzą w areszcie. Grozi im do 
12 lat pozbawienia wolności – do-
daje E. Machnik. •

Napadli i okradli piętnastolatka
Sprawcom grozi 12 lat więzienia

Policjanci 
zatrzymali dwóch 

21-latków. Decyzją 
sądu, najbliższe 

miesiące spędzą 
w areszcie.FO
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W poniedziałek rano do 
kilku przedszkoli na tere-
nie Kutna wpłynęły zgło-
szenia o podłożeniu ła-
dunków wybuchowych. Na 
szczęście okazało się, że to 
fałszywe alarmy. 

Według naszych nieoficjal-

nych informacji, doniesienia 
o ładunkach wybuchowych, 
które mogą znajdować się na 
terenie budynku wpłynęły 
przynajmniej do dwóch przed-
szkoli w Kutnie. 

Od początku wiele wskazywa-
ło na to, że to fałszywe alarmy, 
ale mimo to policja podeszła 
do sprawy bardzo poważnie. 

Na miejsce zadysponowano 
policjantów, w tym funkcjo-
nariuszy z tzw. rozpoznania 
minersko-pirotechnicznego. 
Ostatecznie okazało się, że nie 
ma żadnego zagrożenia. Teraz 
mundurowi prowadzić będą 
czynności mające na celu 
ustalenie tożsamości autora 
głupich żartów.

 Przypomnijmy, od ponie-
działku – po lockdownie – 
ponownie otwarte zostały 
między innymi przedszkola 
i żłobki. W życie weszła nowe-
lizacja rozporządzenia mini-
stra edukacji i nauki w sprawie 
ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty 
w czasie epidemii COVID-19, 

dotycząca m.in. działania 
przedszkoli i szkół. Przestało 
też obowiązywać rozporzą-
dzenie ministra rodziny i po-
lityki społecznej zawieszające 
stacjonarne funkcjonowanie 
żłobków. Więcej o aktualnych 
obostrzeniach piszemy na 
stronie 9.  •

Alarmy bombowe w przedszkolachAlarmy bombowe w przedszkolach
W akcji udział wzięli m.in. 
funkcjonariusze z tzw. 
rozpoznania minersko-
pirotechnicznego.

W poniedziałek rano policjanci 
otrzymali zgłoszenia o 
możliwych zagrożeniach 
w przedszkolach.

 Tragedia w Piątku! 

Nie żyje 30-latekNie żyje 30-latek
Policjanci zatrzymaniPolicjanci zatrzymani
Policjanci z komisariatu 
w Piątku usłyszeli zarzuty w 
związku ze śmiercią 30-let-
niego mężczyzny, wobec 
którego podejmowali in-
terwencję i najbliższy czas 
spędzą w areszcie. Jedne-
mu z funkcjonariuszy gro-
zić może nawet dożywocie!

Jak mówi Krzysztof Kopania, 
rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Łodzi, zebrany 
materiał dowodowy, w ocenie 
Prokuratury Okręgowej w Ło-
dzi, dał podstawy do zarzucenia 
33–letniemu funkcjonariuszo-
wi policji, który podejmował  
interwencję w mieszkaniu 30–
latka przestępstwa przekro-
czenia uprawnień i spowodo-
wania ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu, następstwem którego 
była śmierć pokrzywdzone-
go, bezprawnego pozbawienia 
wolności 30–latka oraz naru-
szenia nietykalności cielesnej 

jego brata. Grozi mu kara na-
wet dożywotniego pozbawienia 
wolności.

Natomiast 35–letnia funk-
cjonariuszka podejrzana jest 
o niedopełnienie obowiązków 
służbowych, narażenie po-
krzywdzonych na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty ży-
cia, bądź ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu, a także o poświad-
czenie nieprawdy w notatniku 
służbowym i poplecznictwo. 
W jej przypadku można mówić 
o grożącej karze pozbawienia 
wolności w wymiarze do lat 5.

– Z uwagi na dobro postępo-
wania nie jest możliwe przeka-
zanie bliższych informacji, co 
do treści złożonych wyjaśnień 
– wyjaśnia K. Kopania.

Tajemnicza śmierć 30-latka 
i zatrzymani policjanci

Prokuratura Okręgowa 
w Łodzi wyjaśnia okoliczności 

śmierci 30–letniego mężczy-
zny, którego zwłoki znalezio-
ne zostały w Wielką Sobotę w 
godzinach przedpołudniowych 
na terenie kompleksu leśnego 
w pobliżu Piątku.

Jak informuje Krzysztof Kopa-
nia, rzecznik prasowy Prokura-
tury Okręgowej w Łodzi, prze-
prowadzona sekcja wykazała, 
że prawdopodobną przyczyną 
śmierci 30–latka były rozległe 
obrażenia wewnętrzne, które 
mogły zostać spowodowane 
działaniem innych osób.

Pojechali na 
interwencję domową

Jak poinformował Panora-
mę st. asp. Mariusz Kowalski, 
oficer prasowy KPP Łęczyca, 
2 kwietnia 2021 roku około 
godziny 23.00 policja została 
wezwana na interwencję do-
mową w gminie Piątek. Kobie-
ta prosiła o pomoc w związku 

z awanturą wszczętą przez jej 
znajdującego się pod wpływem 
alkoholu 30-letniego syna.

– Rodzina była już wcześniej 
objęta procedurą niebieskiej 
karty. W ciągu ostatnich dwóch 
lat było tam kilkanaście inter-
wencji. Przebieg tej konkretnej 
przeprowadzonej przez dwoje 
funkcjonariuszy z KP w Piątku 
jest w tej chwili szczegółowo 
wyjaśniany. Łęczycka policja 
ustalając w początkowej fazie 
przyczyny zgonu 30-latka, któ-
rego ciało ujawniono następ-
nego dnia kilka km od domu, 
powiadomiła prokuraturę 
o okolicznościach jakie ujaw-
niła. Nikt wcześniej (w tym 
rodzina) nie składał żadnego 
zawiadomienia w sprawie dzia-
łań funkcjonariuszy – wyjaśnia 
Mariusz Kowalski.

Według nieoficjalnych in-
formacji, do których dotarło 
Radio Łódź, w notatce sporzą-
dzonej przez policjantów nie 

było mowy o zabraniu 30-latka. 
A interwencja zakończyła się 
około 23.00 w domu. W rozmo-
wie z dziennikarzem Radia Łódź 
matka mężczyzny potwierdza, 
że po interwencji policjanci za-
brali jej syna. – Został zabrany i 
nie wiem, gdzie został wyrzuco-
ny – mówi kobieta.

Policjant i policjantka 
zostali zawieszeni

Komendant Powiatowy w Łę-
czycy w związku z toczącym się 
postępowaniem wobec 33-let-
niego funkcjonariusza z 13–let-
nim stażem służby i 34–letniej 
policjantki z 9–letnim stażem 
służby (funkcjonariusze Komi-
sariatu Policji w Piątku), pod-
jął decyzję o zawieszeniu ich 
w czynnościach służbowych.

Wszczęte zostały także postę-
powania dyscyplinarne i admi-
nistracyjne zmierzające do wy-
dalenia ze służby. •

Policjant z Piątku usłyszał zarzuty, za które 
grozi mu nawet dożywocie - informuje 
Prokuratura Okręgowa w Łodzi.

O wydarzeniach z podkutnowskiego 
Piątku mówi niemal cała Polska.

FOT. KPP ŁĘCZYCA
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Trwa zbiórka pieniędzy 
i potrzebnych rzeczy dla 
pogorzelców z Piątku, któ-
rzy przed świętami stracili 
dach nad głową. W wyniku 
pożaru, z którym walczyło 
ponad 20 zastępów z całe-
go regionu niestety zginęła 
jedna osoba.  

2 kwietnia 2021 roku o godz. 
1:02 do Stanowiska Kierowa-
nia Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Łęczycy wpłynęło zgłoszenie o 
pożarze kamienicy w miejsco-
wości Piątek.

Po przybyciu na miejsce zda-
rzenia pierwszych zastępów 
straży pożarnej kierujący dzia-
łaniem ratowniczym stwier-
dził, że z poddasza budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego 
wydobywa się ogień i dym. Bu-
dynek samodzielnie opuściło 14 
osób. Z informacji uzyskanych 
od mieszkańców wynikało, że 
wewnątrz obiektu może znaj-
dować się jeszcze jedna osoba.

– Po dotarciu na miejsce zda-
rzenia KDR z Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej w Łęczycy 
stwierdził, że do budynku pod-
łączone jest zasilanie elektrycz-
ne, które zagraża bezpieczeń-
stwu ratowników oraz utrudnia 
akcje gaśniczą. Dyżurny SK KP 
PSP w Łęczycy poinformował 
operatora energetycznego o ko-
nieczności wyłączenia zasilania 
oraz poprosił dyżurnego Stano-
wiska Kierowania Łódzkiego 
Komendanta Wojewódzkiego 
PSP w Łodzi o zadysponowa-
nie dodatkowych sił i środków 

spoza terenu powiatu łęczyc-
kiego. Podczas przeszukiwania 
pomieszczeń budynku strażacy 
odnaleźli ciało mężczyzny – re-
lacjonuje Grzegorz Sobiński, 
oficer prasowy łęczyckiej straży 
pożarnej.

Działania straży pożarnej po-
legały na: zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, podaniu prądów 
wody i piany w natarciu na 
palący się budynek, przeszu-
kaniu terenu akcji w celu wy-
kluczenia ewentualnych osób 
poszkodowanych, wyniesieniu 
4 butli z gazem, oświetleniu 
terenu akcji, pracach rozbiór-
kowych więźby dachowej oraz 
rozcinaniu poszycia dachu 
w celu dogaszania palącego 
się budynku i wyposażenia. 
W trakcie działań używano ka-
mery termowizyjnej oraz czuj-
nika wielogazowego.

W akcji gaśniczej trwającej 
blisko pół doby, udział brało w 
sumie 16 zastępów PSP z Kut-
na, Łęczycy, Łodzi, Ozorkowa, 
Strykowa i Zgierza (42 stra-
żaków) oraz 9 zastępów OSP 
w KSRG z pow. łęczyckiego i 
zgierskiego (48 strażaków). Na 
miejsce zdarzenia zadyspono-
wano m.in. zastęp z zapasem 
butli do ochrony dróg odde-
chowych oraz cysternę z Łodzi.

Na miejsce zdarzenia przybył 
również zastępca komendan-
ta powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Łęczycy kpt. 
Marcin Kornat, który przejął 
dowodzenie i podtrzymał za-
miar taktyczny. Na miejscu 
zdarzenia była również grupa 
operacyjna z Komendy Wo-

jewódzkiej PSP w Łodzi, Sta-
rosta Łęczycki  Janusz Miel-
czarek wraz z wicestarostą  
Wojciechem Zdziarskim oraz 
Burmistrz Piątku  Krzysztof 
Lisiecki.

Pogorzelcy z ul. Pokrzywnej 
otrzymali doraźną pomoc od 
lokalnych władz samorządo-
wych, a teraz uruchomione zo-
stały zbiórki pieniędzy i innych 
potrzebnych rzeczy.

Osoby, które straciły dach 
nad głową obecnie potrzebują 
przede wszystkim środków hi-
gieny osobistej, środków che-
micznych, proszków i płynów 

do prania czy ręczników.
– Prosimy serdecznie o wspar-

cie dla osób i rodzin, które stra-
ciły dobytek swojego życia.

Wyżej wymienione środki 
prosimy dostarczać do sie-
dziby Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Piątku 
przy ul. Łowickiej 4, od dnia 
08.04.2021r. do 16.04.2021r.  
(poniedziałek – piątek  w go-
dzinach 7.00 – 14.00). Kon-
takt telefoniczny w tej sprawie: 
(24) 722-13-63 – czytamy na 
stronie urzędu gminy Piątek.

Zbiórkę organizuje także To-
warzystwo Miłośników Piąt-

ku i Okolic. – Zgromadzone 
w wyniku zbiórki środki pie-
niężne zostaną rozdyspo-
nowane wśród pogorzelców 
w ścisłej współpracy z pracow-
nikami Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, który do-
konywał już oględzin mieszkań 
i dysponuje wiedzą na temat 
strat mieszkańców. TMPiO 
na bieżąco monitoruje sprawę 
i bardzo prosi o wsparcie fi-
nansowe, które pomoże wrócić 
rodzinom do mieszkań jesz-
cze w tym roku – zwracają się 
przedstawiciele TMPiO. •

Zrzutka znajduje się pod adresem: zrzutka.pl/z/dlapogorzelcowzpiatku

Tragiczny pożar przed świętamiTragiczny pożar przed świętami
Ruszyła zbiórka dla pogorzelców z PiątkuRuszyła zbiórka dla pogorzelców z Piątku

 Nie żyje jedna osoba 

KW PSP W ŁODZI ORAZ KP PSP W ŁĘCZYCY

W akcji gaśniczej udział wzięło ponad 
20 jednostek z całego regionu.
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W marcu br. w kutnowskim przed-
siębiorstwie odpowiedzialnym za 
dostawę ciepła systemowego w 
ramach programu Inwestor w Ka-
pitał Ludzki zostało przeprowa-
dzone niezależne badanie opinii 
pracowników, w którym uczest-
niczyło 86% osób zatrudnionych 
w Spółce. Realizowana polityka 
personalna ECO Kutno została 
doceniona przez pracowników, 
wynikiem czego decyzją Kapitu-
ły Programu Spółkę przyjęto do 
grona Laureatów.

Organizatorem programu jest agen-
cja badawcza Experience Institute 
realizująca badania ilościowe i jako-
ściowe z obszaru HR-u i marketingu. 
Program Inwestor w Kapitał Ludzki to 
funkcjonujący od 2002 roku pierwszy 
w Polsce program badawczo-certyfika-
cyjny, nagradzający przedsiębiorstwa 
za prowadzoną politykę personalną.

Opiera się na wypracowanym przez 
lata kanonie badania mającego na 
celu zwrócenie uwagi na opinie pra-
cowników na temat najważniejszych 
obszarów funkcjonowania organizacji. 

Misją programu jest przede wszystkim 
zwrócenie uwagi pracodawców na po-
trzeby pracowników, a co za tym idzie, 
wspieranie firm w tworzeniu przyja-
znych miejsc pracy.

Wśród pracowników przeprowadza 
się anonimowe badanie w formie an-
kiety. Uzyskanie certyfikatu jest moż-
liwe po osiągnięciu głównego indeksu 
programu na poziomie minimum 70%, 
stanowiącego jednocześnie średnią z 
indeksów dla pięciu badanych obsza-
rów – minimum dla obszaru to 65%, 
do których należą: ogólna satysfakcja 
z pracy, zaangażowanie pracowników, 
relacje (komunikacja i współpraca), 
kompetencje (rozwój i obowiązki), 
pracownik jako ambasador.

W badaniu zrealizowanym w ECO 
Kutno w marcu 2021 r. wzięła udział 
zdecydowana większość pracowników 
(86%), których opinie zaowocowały 
przyznaniem godła programu, ponie-
waż próg ogólnej certyfikacji dla Spół-
ki wyniósł 81%.

Otrzymane wyróżnienie jest szcze-
gólne, ponieważ o przyznaniu nagrody 
w 100% decyduje siła głosu pracowni-
ków na temat pracodawcy. •

ECO Kutno laureatem Programu
Inwestor w Kapitał Ludzki
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Ostatnie tygodnie dla ki-
biców KS-u Kutno to praw-
dziwa huśtawka nastro-
jów. Po dwóch wygranych 
i umocnieniu się na pozycji 
lidera grupy spadkowej, 
kutnianie doznali dwóch 
bolesnych porażek, a pu-
charowy blamaż w Skier-
niewicach przejdzie do nie-
chlubnej historii.

W pierwszym meczu grupy 
spadkowej kutnianie na wła-
snym boisku wygrali 3-1 z Ru-
chem Wysokie Mazowieckie.  
W pierwszej połowie zdecydo-
wanie lepsze wrażenie spra-
wiali goście. Ruch stwarzał 
sobie więcej sytuacji bramko-
wych i mógł prowadzić. Z kolei 
KS grał bardzo statycznie i nie 
potrafił wykreować praktycz-
nie żadnej groźnej akcji. Wi-
dowisku nie pomogła pogoda 
– piłkarzom towarzyszyły silne 
podmuchy wiatru, a także opa-
dy deszczu ze śniegiem. Osta-
tecznie do przerwy było 0-0.

Po zmianie stron KS zapre-
zentował zdecydowanie inne, 
lepsze oblicze. W ciągu nie-
spełna kwadransa ekipa Do-
minika Tomczaka zaapliko-
wała Ruchowi aż trzy bramki 
i dosłownie posłała rywala na 
deski.

Zaledwie kilka sekund po 
wznowieniu gry z prawego 
skrzydła w pole karne dośrod-
kował Kamil Wielgus, w szes-
nastce najbardziej aktywny był 
Adrian Kralkowski i dał KS-o-
wi Kutno prowadzenie 1-0.

W 51. minucie po rzucie roż-
nym w polu karnym Ruchu 
sfaulowany został Piotr Ka-
sperkiewicz i arbiter wskazał 
na wapno. Do piłki podszedł 
Mateusz Broź i pewnym strza-
łem podwyższył na 2-0. Siedem 
minut później KS przeprowa-
dził zabójczą kontrę – goście 
egzekwowali stały fragment 

gry, stracili piłkę i ta trafiła do 
Mateusza Brozia. Były zawod-
nik m.in. Widzewa Łódź podał 
do wychodzącego na dobrą po-
zycję Bujalskiego, a ten precy-
zyjnym strzałem nie dał szans 
bramkarzowi Ruchu i było już 
3-0. Prawdziwy nokaut!

Piłkarze z Wysokiego Wiel-
kiego nie zamierzali jednak 
złożyć broni i w 72. minucie 
goście zdobyli gola na 1-3, 
a na listę strzelców wpisał się 
Grochowski. Dla ekipy Ruchu 
było to pierwsze wiosenne tra-
fienie. Do końca meczu więcej 
goli już nie padło i ostatecznie 
KS wygrał 3-1.

KS Kutno 3-1 Ruch 
Wysokie Mazowieckie

Kralkowski 46, M. Broź 51, 
Bujalski 59 – Grochowski 72

Tydzień później kutnianie 
znów mieli mnóstwo powodów 
do radości, bowiem pokonali 
Sokoła Aleksandrów Łódzki 
1-0 i dzięki temu awansowali 
na pozycję lidera grupy. 

W pierwszej połowie nie pa-
dła żadna bramka, ale optycz-
ną przewagę mieli przyjezdni 
z Aleksandrowa Łódzkiego. 
Sokół stworzył sobie kilka 
niezłych sytuacji do objęcia 
prowadzenia, jednak dobrze 
w bramce KS-u spisywał się 
Patryk Wolański. Kutnianie 
z kolei mieli problem ze sforso-
waniem muru obronnego gości 
i nie byli w stanie praktycznie 
ani razu zagrozić bramce strze-
żonej przez Bartosza Kaniec-
kiego.

Po zmianie stron mecz o wie-
le lepiej potoczył się dla pod-
opiecznych Dominika Tom-
czaka. W 52. minucie gola 
na 1-0 zdobył wprowadzony 
wcześniej Adrian Marcioch, 
który wykorzystał rzut karny 
po faulu na Marcinie Kaceli.

W kolejnych minutach KS 
miał inicjatywę i częściej ata-

kował, jednak z każdą ak-
cją impet gospodarzy malał. 
Później role się odwróciły i to 
przyjezdni z większą intensyw-
nością atakowali – w poprzecz-
kę trafił między innymi Kacper 
Dziuba.

W końcówce nie można było 
narzekać na brak emocji. 
W 87. minucie KS przepro-
wadził groźną kontrę – Dynel 
podał w pole karne do Adria-
na Marciocha, a ten został po-
walony w szesnastce i sędzia 
wskazał na wapno. Kutnowski 
napastnik ponownie podszedł 
do piłki ustawionej na jedena-
stym metrze i… jego uderzenie 
obronił Kaniecki. Przyjezd-
ni szybko wyprowadzili akcję 
i świetną sytuację miał Oskar 
Pióro, ale z bliska przeniósł 
piłkę nad kutnowską bramką!

Ostatecznie, mimo dużego 

naporu Sokoła, więcej goli nie 
padło i KS wygrał 1-0, dzięki 
czemu awansował na pozycję 
lidera grupy spadkowej.

KS Kutno 1–0 Sokół 
Aleksandrów Łódzki

Marcioch 52
I tyle byłoby z dobrych wia-

domości na temat dyspozy-
cji KS-u Kutno. W ostatnich 
dwóch meczach podopieczni 
Dominika Tomczaka zawie-
dli i doznali dwóch bolesnych 
porażek. W minioną środę 
KS pojechał do Skierniewic, 
aby zmierzyć się w ramach 
Pucharu Polski z tamtej-
szą Unią. Po dziewięćdzie-
sięciu minutach na tablicy 
świetlnej widniał wynik... 7-0 
dla gospodarzy i kutnianie 
w katastrofalnym stylu poże-
gnali się z pucharowymi roz-

grywkami. Takiego blamażu 
nie było już dawno.

Unia Skierniewice 
7-0 KS Kutno

Okazja do rehabilitacji mia-
ła nadejść bardzo szybko, bo-
wiem w sobotę KS mierzył się 
na własnym boisku w derbach 
regionu z Pelikanem Łowicz. 
Niestety, podopieczni Domi-
nika Tomczaka znów musieli 
zejść z boiska jako pokonani.

Od początku pierwszej poło-
wy lepsze wrażenie sprawiali 
łowiczanie, którzy już w 3. mi-
nucie po pięknym strzale Pie-
karskiego wyszli na prowadze-
nie. Po kwadransie mogło być 
już 2-0 dla Pelikana, ale ude-
rzenie z najbliższej odległości 
w świetnym styly obronił Pa-
tryk Wolański.

Kutnianie nie byli w stanie 
stworzyć praktycznie żadnej 
składnej akcji, która zagrozi-
łaby bramce Pelikana. Z kolei 
przyjezdni kilkukrotnie wy-
prowadzili groźne kontrataki. 
Gdy wydawało się, że do prze-
rwy KS będzie przegrywał 0-1, 
w doliczonym czasie gry po 
stałym fragmencie gry piłkę 
do siatki Pelikana skierował 
Kamil Sadziński i tym samym 
doprowadził do remisu.

Druga połowa rozpoczęła się 
koszmarnie dla KS-u, bowiem 
już w 46. minucie Pelikan wy-
szedł na prowadzenie 2-1, a na 
listę strzelców wpisał się Kry-
stian Białas.

W końcówce KS postawił 
wszystko na jedną kartę i za 
wszelką cenę próbował dopro-
wadzić do remisu, ale niestety 
więcej bramek nie padło i osta-
tecznie Pelikan wygrał w Kut-
nie 1-2.

KS Kutno 1-2 
Pelikan Łowicz

Sadziński 45 -  Piekarski 4, 
Białas 46 •

Huśtawka formy KS-u KutnoHuśtawka formy KS-u Kutno

W derbach regionu nie 
brakowało męskiej walki.

Pelikan wygrał w Kutnie 2-1 i zepchnął KS 
z pozycji lidera grupy spadkowej.

 Od pozycji lidera grupy po blamaż w pucharze 

FOT. PANORAMA KUTNA
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