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Zakład Pringles w Kutnie, 
reprezentujący amery-
kański koncern Kellogg’s, 
znany jest w regionie  
z wysokiego poziomu kul-
tury organizacji. Kutnow-
ska fabryka rozszerza 
swoje działania z zakresu 
odpowiedzialności spo-
łecznej biznesu, wdrażając 
szeroką strategię działań 
CSR w regionie.
– Powodem, dla którego 

spotykamy się dziś w są 
nasze działania na rzecz 
Kutnowskiego Szpitala Sa-
morządowego. W imieniu 
pracowników naszego za-
kładu, przekazujemy środki 
ochrony osobistej (maski, 
kombinezony), wodę, soki 
i napoje, oraz przekąski 
Kellogg’s – wyjaśnia Marta 
Janeczko, Starszy Kierow-
nik ds. Bezpieczeństwa, 

Zrównoważonego Rozwoju 
i Inżynierii.
Kutnowska fabryka to do-

skonały przykład, w jaki 
sposób wielkie biznesy 
wspierają lokalną społecz-
ność. Kellogg’s od wielu lat 
promuje pro charytatywne 

aktywności, jednak w tym 
roku strategia działań CSR 
została zintensyfikowana.  
– W tym trudnym dla 

wszystkich czasie, dajemy 
sto procent zaangażowa-
nia naszych pracowników  
w budowanie i rozwija-

nie odpowiedzialności 
społecznej naszego za-
kładu. Prowadzone przez 
nas działania CSR będą 
coraz bardziej widocz-
ne w naszym regionie. 
Kellogg’s jest koncernem,  
który w ostatnich dwóch 
latach zainwestował 
w nową linię w Kutnie po-
nad 500 milionów złotych,  
a my jako pracownicy, 
chcemy pokazywać, że kut-
nowska fabryka to, oprócz 
ogromnych inwestycji, 
wspaniali pracownicy, 
którzy budują kulturę 
zakładu wewnątrz niego 
i w regionie – komentuje 
M. Janeczko.
Firma wspiera cyklicznie 

lokalne fundacje charyta-
tywne przekazując nie tyl-
ko produkty materialne, 
czy organizując zbiórki 

pieniężne na terenie zakła-
du, ale również aktywizując 
pracowników, poprzez ich 
udział w działaniach poza 
firmą. 
W najbliższych miesią-

cach planowane są kolejne 
happeningi, mające na celu 
wsparcie takich organiza-
cji jak: 4 łapy z Żychlina, 
Felkowy Stryszek, Szkołę  
Podstawową w Szewcach 
Nadolnych, czy Uczniowski 
Klub Sportowy „Delfinek”.  •

Kellogg’s pomaga w regionie

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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Chwile strachu w zeszłym 
tygodniu przeżyli miesz-
kańcy kutnowskich Maj-
danów, gdzie doszło do 
pożaru na tamtejszym 
składowisku niebezpiecz-
nych odpadów. Na szczę-
ście sytuacja została 
szybko opanowana przez 
strażaków i nie doszło do 
większego zagrożenia.

W czwartek 6 maja tuż po 
godzinie 20. do dyżurnego Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Kutnie, wpły-
nęło zgłoszenie od zaniepoko-
jonych mieszkańców, którzy 
zauważyli kłęby dymu wydoby-
wające się z terenu składowiska 
na Majdanach.

Na miejsce natychmiast po-
jechały trzy zastępy straży po-
żarnej, a także straż miejska. 
Okazało się, że palą się budyn-
ki biurowe. Sytuacja była po-
ważna i strażacy pracowali w 
specjalnych aparatach ochron-
nych. Ogień na szczęście nie 
przeniósł się z budynków na 
składowane w pobliżu odpady.

Jak mówi mł. bryg. Mariusz 
Jagodziński, oficer prasowy 
kutnowskiej straży pożarnej, 
prawdopodobną przyczyną wy-
buchu pożaru na Majdanach 
było zaprószenie ognia przez 
osoby trzecie. Jak udało nam 
się nieoficjalnie dowiedzieć, w 
budynkach biurowych, gdzie 
pojawił się w czwartek ogień, 
koczować mają bezdomni. 
Świadczyć o tym mogą między 
innymi pozostawione materace 
czy koce.

– Na miejsce zadysponowano 
trzy zastępy z kutnowskiej jed-

nostki. Działania polegały na 
podaniu dwóch prądów wody 
w natarciu, a także przewietrze-
niu i przeszukaniu pomiesz-
czeń. Na szczęście nikt nie zo-
stał poszkodowany i ogień nie 
rozprzestrzenił się na pozostałą 
część terenu składowiska – po-
wiedział Panoramie mł. bryg. 
Mariusz Jagodziński, oficer 
prasowy KP PSP w Kutnie.

Przypomnijmy, w lipcu 2020 
na składowisku na Majdanach 
wybuchł pożar, którego jak 
mówili wówczas kutnowscy 
strażacy, nie pamiętają nawet 

najstarsi funkcjonariusze. Nad 
Kutnem pojawiła się gigan-
tyczna, czarna chmura dymu. 
Na miejscu łącznie działało 21 
jednostek PSP i OSP z powia-
tów kutnowskiego, łęczyckiego 
i poddębickiego, w tym specja-
listyczna grupa chemiczna z Ło-
dzi. W działaniach brało udział 
około 100 strażaków.

O aktualnej sytuacji związanej 
z terenem, na którym znajduje 
się składowisko niebezpiecz-
nych odpadów, będziemy jesz-
cze informować. •

 Ogień pojawił się przez bezdomnych? 

Chwile grozy na MajdanachChwile grozy na Majdanach
Strażacy znów gasili pożarStrażacy znów gasili pożar

Tym razem pożar pojawił 
się w opuszczonych 
w budynkach biurowych.

W ostatnich dniach spore 
emocje wywołuje temat 
przebudowy ulicy Morcin-
ka. Planowaną tam wy-
cinkę drzew krytykowali 
na konferencji prasowej 
przedstawiciele Platformy 
Obywatelskiej, a tymcza-
sem do prezydenta Kutna 
wpłynęło pismo od miesz-
kańców, którzy... domagają 
się wycięcia starych drze-
wostanów.

W zeszłym tygodniu o wy-
cince drzew na Wybickiego, a 
także podobnych planach do-
tyczących ulicy Morcinka w 
mocnych słowach swój sprze-
ciw wyrazili działacze PO. Głos 
w sprawie zabrał także prezy-
dent Zbigniew Burzyński, któ-
ry jak mówi, "bacznie przyglą-
da się dyskusji publicznej na 
temat standardu przebudowy 
ulicy Morcinka".

– Zapewniam Państwa, że 
kierujemy się maksymalnym 
ograniczeniem wycinki drzew 
w każdej inwestycji drogowej. 

Zobligowałem pracowników 
wydziału inwestycji do reduk-
cji wycinki do niezbędnego 
minimum, zgodnego ze sztuką 
budowlaną. Niestety tak to jest, 
że czasami tych wycięć nie da 
się uniknąć. Wierzę, że uratu-
jemy więcej niż połowę drzew 
dotychczas rosnących na ulicy 
Morcinka, a inne zostaną za-
stąpione przez nowe, zdrowe 
drzewa – podkreśla Zbigniew 
Burzyński, prezydent Kutna.

Głos w tej sprawie zabrali też 
sami zainteresowani – miesz-
kańcy ulicy Morcinka. W ponie-
działek złożyli w Urzędzie Miasta 
oficjalne pismo w sprawie, któ-
rego treść publikujemy poniżej:

„My niżej podpisani żądamy 
dokonania skutecznej renowa-
cji ulicy Morcinka. Przez ponad 
40 lat dokonywano na naszej 
ulicy drobnych napraw, które 
polegały na tym, że zalepiono 
dziury asfaltem, a po miesiącu 
asfalt wykruszał się i ponownie 
ukazywała się dziura. Wzywamy 
do przebudowy ulicy Morcinka, 
gdyż droga i chodniki są bardzo 
zniszczone, co utrudnia nam ko-

munikację.
Wzywamy do usunięcia starych 

drzew lipowych, które swoimi 
korzeniami unoszą nasze ogro-
dzenia, bramy, furtki naszych 
gospodarstw, chodniki i jezdnie.

Kolejnym problemem jest ga-
tunek drzew, którymi jest ob-
sadzona nasza ulica. W sezonie 
wiosenno-letnim z lip kapie 
kleista substancja, której trudno 
się pozbyć. Wymaga to długiego 
szorowania, skrobania, a sa-
mochód i tak za chwilę jest cały 
oblepiony. Trawa, która była 
zasiana dawno temu, równie 
dawno temu zniknęła, ponieważ 
rzadko ją koszono, nie dbano o 
nią (patrz ulica Peowiacka i Ko-
ściuszki).

Mieszkańcy ulicy Morcinka nie 
nadążali naprawiać kosiarek, 
które łamały ostrza na wystają-
cych burtnikach zagradzających 
„trawniki”.

Nasze miasto to Miasto Róż, 
dlatego uważamy, że nasza ulica 
powinna być obsadzona różami. 
Po raz kolejny apelujemy o real-
ną i skuteczną renowację naszej 

ulicy, mającą na celu polepsze-
nie życia zwykłych podatników, 
co równocześnie spowodowało-
by, że ulica Morcinka dołączyła-
by do nowoczesnej infrastruktu-
ry miasta Kutno.

Wierzymy, że odpowiedzial-
ność weźmie górę i włodarze 
Kutna zainwestują nasze 
pieniądze, którymi za-
rządzają, gdyż dosyć 
się już naczekali-
śmy, wycierpieli-
śmy i dawaliśmy 
pierwszeństwo 
kolejnym in-
westycjom w 
naszym mie-
ście.

W y r a ż a -
my nadzieję, 
że zamiast 
poszukiwać 
d o r a ź n y c h 
oszczędności 
kosztem miesz-
kańców ulicy 
Morcinka, zosta-
nie dostrzeżony in-
teres naszej skromnej 
społeczności kutnow-

skiej. To my mieszkamy na tej 
ulicy i chcielibyśmy cieszyć się z 
jej funkcjonalności.” 

Do sprawy związanej z prze-
budową ulicy Morcinka jeszcze 
powrócimy. •

Mieszkańcy ul. Morcinka skierowali 
do prezydenta pismo, w którym 

wzywają do usunięcia starych drzew.

Mieszkańcy ul. Morcinka napisali do prezydentaMieszkańcy ul. Morcinka napisali do prezydenta
„Wzywamy do usunięcia starych drzew”„Wzywamy do usunięcia starych drzew”
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36-latek był przekonany, 
że korespondował przez 
internet z 12-latką. Oka-
zało się, że nie komuniko-
wał się z dzieckiem, tylko 
z łowcami pedofilów. Zo-
stał zatrzymany przez 
kutnowskich policjantów 
i usłyszał już zarzuty. Naj-
bliższe 2 miesiące spędzi 
w areszcie, a grozi mu na-
wet trzyletnia odsiadka.

Jak czytamy w oficjalnym po-
licyjnym komunikacie, pierw-
szego maja 2021 roku około 
godziny 18.50 dyżurny kutnow-
skiej komendy otrzymał infor-
macje, że w miejscowości Kro-
śniewice członkowie fundacji 
zwani „łowcami pedofilii” ujęli 
podejrzewanego mężczyznę.

Według zgłoszenia miał on 
za pośrednictwem internetu 
przesyłać treści pornograficz-
ne oraz nakłaniać do obcowa-
nia płciowego i poddania się 
innej czynności seksualnej 
osobie, o której wiedział, że 
jest osobą poniżej 15 roku ży-

cia. Wabikiem na mężczyznę 
okazała się być dorosła oso-
ba podstawiona w Internecie 
jako 12-latka. Mężczyzna ko-
respondował z nią wysyłając 
w wiadomościach swoje nagie 
zdjęcia i nakłaniając do obco-
wania płciowego.

Na miejsce zostali skiero-
wani policjanci z kutnowskiej 
komendy oraz Komisaria-
tu Policji w Krośniewicach. 
36-letni mieszkaniec powia-
tu kutnowskiego został osa-
dzony w policyjnym areszcie. 
W chwili zatrzymania był pod 
wpływem alkoholu.

Policjanci przyjęli za-
wiadomienie od przed-
stawiciela Fundacji oraz 
zabezpieczyli materiały 
utrwalone i zarejestrowa-
ne przez łowców pedofilów. 
Podczas przeszukania 
mieszkania 36-latka za-
bezpieczono laptopa oraz 
dwa telefony komórkowe.

– Zebrany materiał do-
wodowy pozwolił na 
przedstawienie mężczyź-
nie na chwilę obecną 

dwóch zarzutów. Usiłowania 
nakłaniania osoby nieletniej 
do obcowania płciowego oraz 
usiłowania prezentowania 
treści pornograficznych. Po-
licjanci będą teraz również 
sprawdzać informacje czy 
36-latek nie nakłaniał do ob-
cowania płciowego i nie pre-
zentował treści pornograficz-
nych innym osobom w tym 
małoletnim – mówi podkom. 
Edyta Machnik, oficer pra-
sowy KPP Kutno.

Decyzją sądu mężczyzna 
najbliższe 2 miesiące spędzi 
w areszcie. Grozi mu kara do 
3 lat pozbawienia wolności. •

36-latek zatrzymany po 36-latek zatrzymany po 
akcji akcji łowców pedofilówłowców pedofilów

FO
T.

 E
LU

SI
VE

 C
HI

LD
 P

RO
TE

CT
IO

N 
UN

IT
 P

O
LA

ND

36–latek z Krośniewic najbliższe dwa 
miesiące spędzi w areszcie. Śledczy 

sprawdzają, czy pisał też z innymi dziećmi.

REKLAMA
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W Kutnie pamiętano
o biało-czerwonej

Pandemia koronawirusa 
sprawiła, że kolejne do-
tychczas huczne w Kutnie 
obchody miały zdecydowa-
nie inny, kameralny prze-
bieg. Z okazji Święta Flagi 
i Święta Konstytucji 3 Maja 
świętowano symbolicznie 
i władze Miasta Róż rozdały 
mieszkańcom biało-czer-
wone flagi.

Mimo obostrzeń, które spra-
wiły, że nie mogły odbywać się 
zgromadzenia oraz duże ob-
chody, władze Kutna symbo-
licznie uczciły majowe święta 
patriotyczne i rozdały miesz-
kańcom biało-czerwone 
flagi. Kutnianie otrzy-
mali je z rąk prezydenta 
Zbigniewa Burzyńskiego, 

wiceprezydenta Jacka Boczkaji 
oraz przewodniczącego Rady 
Miasta Mariusza Sikory.

– W przededniu Święta Flagi 
Narodowej i 3 maja chcieliśmy 
wręczyć mieszkańcom flagi. 
Na pewno nie wszyscy ją 

mają, a jest to szczególnie waż-
ny symbol, nasze barwy naro-
dowe biało-czerwone. W tym 
roku ze względu na pandemię 
nie możemy tak jak w innych 
latach bardziej uroczyście ob-
chodzić tych świąt, dlatego 
chcemy chociaż tak symbolicz-
nie przekazać mieszkańcom 
flagi, aby udekorowali swoje 
domy. Myślimy, że znajdzie 
to zainteresowanie wśród kut-
nian – komentował prezydent 
Zbigniew Burzyński.

W związku z obchodzonymi 
na początku maja świętami, 
w centrum Kutna zrobiło się 
biało-czerwono. Na latarniach 
pojawiły się biało-czerwone 
flagi, a w piątek władze miasta 
rozdawały kutnianom flagi. Na 
ulicy Królewskiej, Placu Pił-
sudskiego, Joselewicza, Pereca 
i Szaloma Asza powieszonych 
zostało około 150 małych flag. 
Te większe pojawiły się także 
przed Urzędem Stanu Cywilne-
go i Urzędem Miasta.

– Jestem dumny z reakcji 
mieszkańców naszego mia-
sta. Tego typu akcje z pewno-
ścią trzeba powtarzać – mówi 
z kolei Mariusz Sikora, 
przewodniczący Rady Miasta 
Kutno. •

Mieszkańcy otrzymali biało-czerwone 
flagi między innymi z rąk prezydenta 

Kutna Zbigniewa Burzyńskiego

W centrum Kutna pojawiło się 
około 150 biało-czerwonych flag.

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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Władze Kutna piszą do 
Wojewody Łódzkiego w 
sprawie przyznawania pie-
niędzy w ramach Rządo-
wego Funduszu Rozwoju 
Dróg (dawny Fundusz Dróg 
Samorządowych). Przypo-
mnijmy, że Kutno starało 
się o dotacje na moderni-
zację ulicy Zimowej, jednak 
nie otrzymało funduszy.

O temacie związanym z ko-
niecznością remontu ulicy 
Zimowej pisaliśmy już wielo-
krotnie na łamach Panoramy. 
Szansą miało być dofinanso-
wanie z rządowych funduszy 
Na Zimowej w ramach inwe-
stycji kompleksowo przebu-
dowana zostać miała droga, 
a także wybudowane miały być 
chodniki oraz niezbędna infra-
struktura. Jak informuje jed-
nak Kamil Klimaszewski 
z biura prasowego UM Kutno,  
miasto nie otrzymało jednak 
dofinansowania, a powody ta-
kiej decyzji nadal nie są znane. 

Dlatego do Wydziału Rolnictwa 
i Transportu Urzędu Woje-
wódzkiego trafiły pytania do-
tyczące m.in. kryteriów oce-
niania wniosków.

– Głównie chodzi o to, jak nasz 
wniosek został sklasyfikowany, 
ile otrzymał punktów? Czy były 
oceniane poszczególne aspekty 
planowanej inwestycji? Czy 
było rozpatrywane znaczenie 
tego zadania dla sieci dróg pu-
blicznych, dla poprawy dostęp-
ności obszarów wiejskich lub 
poprawy dostępności do obsza-
rów inwestycyjnych? Również 
zwróciliśmy się z pytaniami 
o to, jaką punktację otrzymały 
te wnioski, które zostały wy-
brane do przyznania dofinan-
sowania – tłumaczy Jacek 
Boczkaja, zastępca prezyden-
ta Kutna.

Przypomnijmy, że to nie 
pierwszy raz, kiedy miasto nie 
otrzymuje dotacji z rządowych 
funduszy. Kutno nie otrzymało 
ani złotówki podczas ostatnich 
dwóch naborów do Rządowe-

go Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. W podobnej sytuacji 
jest wiele samorządów z całej 
Polski, które coraz częściej 
sprzeciwiają się mało transpa-
rentnemu systemowi przyzna-
wania pieniędzy. Dla przykładu 
przedstawiciele powiatu zduń-
skowolskiego, Miasta Zduńska 
Wola i gminy Łask napisali 
niedawno pismo do Premiera 
Mateusza Morawieckiego.

Poniżej treść pisma wysłane-
go do Urzędu Wojewódzkiego

Dotyczy: projektu pn. „Prze-
budowa ulicy Zimowej w Kut-
nie (droga nr 102682E) wraz 
z infrastrukturą”, złożonego 
w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych w dniu 7 sierp-
nia 2020 r. W związku z licz-
nymi kontrowersjami wśród 
społeczności miasta Kutna 
oraz zapytaniami miejskich 
radnych, w tym z klubu rad-
nych Prawo i Sprawiedliwość, 
sformułowanymi na sesji Rady 
Miasta w dniu 27 kwietnia br., 
w przedmiocie braku dofinan-

sowania w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych, pro-
jektu pn. „Przebudowa ulicy 
Zimowej w Kutnie (droga nr 
102682E) wraz z infrastruktu-
rą”, złożonego w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych, 
zwracam się do Pani Dyrektor 
z wnioskiem o udzielenie na-
stępujących informacji:

• Na którym miejscu listy re-
zerwowej został sklasyfikowa-
ny w/w projekt;

• Jaką punktację ogólną 
otrzymał w/w projekt,

• Jak oceniono punktowo 
poszczególne aspekty plano-
wanej inwestycji tj.:  a) wpływ 
zadania na poprawę bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, 
b) znaczenie zadania dla roz-
woju spójnej sieci dróg pu-
blicznych, c) wpływ zadania na 
poprawę dostępności obszarów 
wiejskich do ośrodków miej-
skich, d) poprawa dostępności 
do terenów inwestycyjnych, 
e) stopień komplementarności 

z innymi przedsięwzięciami, 
f) stopień przygotowania pro-
jektu do realizacji, g) podno-
szenie standardów technicz-
nych dróg.

Uprzejmie proszę ponadto 
o podanie punktacji, którą otrzy-
mały dwa zadania złożone przez 
gminy powiatu kutnowskiego 
tj.: Przebudowa drogi gminnej 
relacji Krzyżanów – Konary 
w gminie Krzyżanów, złożony 
przez Gminę Krzyżanów oraz 
Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Baby, złożony 
przez Gminę Dąbrowice.

Mając na uwadze, fakt iż 
procedura Funduszu Dróg Sa-
morządowych nie przewiduje 
trybu odwoławczego od decyzji 
komisji, otrzymane od Państwa 
informacje zostaną przekazane 
mieszkańcom miasta i samo-
rządowcom oraz pozwolą w 
przyszłości przygotować wnio-
ski aplikacyjne w taki sposób, 
aby uzyskać dofinansowanie 
w ramach Funduszu. •

Zimowa bez rządowego wsparciaZimowa bez rządowego wsparcia
Władze Kutna piszą do wojewodyWładze Kutna piszą do wojewody

Władze Kutna wystosowały szereg pytań 
do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego ws. 
kryteriów oceniania wniosków i dlaczego 

Zimowa nie otrzyma dofinansowania.
 Mieszkańcy na remont ulicy czekają od wielu lat 

Przedstawiciele samorzą-
dów tworzących partner-
stwo „Między Kutnem, a 
Łęczycą” spotkali się w 
ostatnich dniach w Kutnie. 
Uczestnicy przedsięwzię-
cia zapoznali się z raportem 
przygotowanym po pierw-
szych miesiącach współpra-
cy w ramach „Pilotażu Cen-
trum Wsparcia Doradczego”.

Dokument pokazuje mocne 
i słabe strony poszczególnych 
samorządów z punktu widzenia 
mieszkańców. Zostały w nim 

także wyszczególnione potrzeby 
zaspokajane na terenach samo-
rządów wchodzących w skład 
partnerstwa, ale też te, które 
mieszkańcy zaspokajają poza 
tym obszarem czyli na przykład 
w Płocku lub Łodzi.

– Raport pokazuje, czego nie 
zrobiliśmy dla naszych miesz-
kańców, ale wskazuje nam też 
kierunki, które powinniśmy 
obrać w dalszej drodze do roz-
woju i działania na rzecz dobra 
naszych miast i gmin. Dzięki 
utworzeniu formalnego związ-
ku gmin będziemy mogli w 

większym stopniu i z większą 
siłą przeprowadzać regional-
ne inwestycje, czy aplikować 
o większe pieniądze z różne-
go rodzaju funduszy. Musimy 
zwracać uwagę na te kwestie 
i poprawiać komfort życia 
mieszkańców w naszym śro-
dowisku, tak, aby nie musieli 
oni pokonywać kilkudziesięciu 
kilometrów w celu zaspoka-
jania swoich potrzeb – mówi 
Zbigniew Burzyński, prezy-
dent Kutna.

Teraz samorządy mają za za-
danie skonstruować odpowied-

nie wnioski, postulaty i zada-
nia własne oparte o współpracę 
w partnerstwie. Przypomnij-
my, że do partnerstwa „Między 
Kutnem, a Łęczycą” przystąpiło 
21 samorządów.

To Gmina Żychlin, Miasto Kut-
no, Gmina Krośniewice, Gmina 
Bedlno, Gmina Oporów, Gmi-
na Krzyżanów, Gmina Kutno, 
Gmina Łanięta, Gmina Strzel-
ce, Gmina Dąbrowice, Gmina 
Nowe Ostrowy, Miasto Łęczyca, 
Gmina Łęczyca, Gmina Grabów, 
Gmina Góra Św. Małgorzaty, 
Gmina Witonia, Gmina Świ-

nice Warckie, Gmina Daszyna, 
Gmina Piątek, Powiat Kutnow-
ski i Powiat Łęczycki. Spotkanie 
w Kutnie poprowadzili specja-
liści ze Związku Miast Polskich 
Krzysztof Koman i Piotr Jański. •

Samorządowcy spotkali się w Kutnie i rozmawiali o ważnych kwestiach dla regionu

Redaktor naczelny: Łukasz Stasiak. Wydawca: Agencja Reklamowo–Prasowa PRESStige, ul. Zamenhofa 13/12a, 99–300 Kutno.
Kontakt: redakcja@panoramakutna.pl, tel. 512 – 66 – 77 – 27. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam. www.PanoramaKutna.pl
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W zeszłym tygodniu do 
Kutna przyjechała dosta-
wa szczepionek i oficjalnie 
uruchomiony został Punkt 
Szczepień Powszechnych, 
który mieści się w hali 
sportowej "Staszica".

– Jesteśmy bardzo zadowo-
leni, że Punkt jest już otwarty 

i przyjmuje pierwszych pa-
cjentów. Jak podają eksperci 
z firmy DERMEX Sp z o. o. – 
wraz z którymi otworzyliśmy 
ten masowy punkt szczepień 
– będzie on w stanie obsłużyć 
ponad 1000 osób dziennie. 
Szczepienia będą prowadzo-
ne od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10:00 do 
18:00 – mówi Starosta Kut-

nowski, Daniel Kowalik.
Władze powiatu zapraszają 

wszystkich chętnych do reje-
stracji na szczepienia na plat-
formę internetową pacjent.
gov.pl lub kontakt telefoniczny 
przez infolinię 989.

– Na tę chwilę są jeszcze wol-
ne miejsca w tym tygodniu. 
Warto też wspomnieć o niewy-

korzystanych dawkach szcze-
pionek. Będzie istniała możli-
wość zaszczepienia się "od ręki" 
w ramach niewykorzystanych 
dawek. Informacja ta pojawi 
się m.in. w mediach społeczno-
ściowych firmy DERMEX Sp. 
z o.o. – dodaje Tomasz 
Walczewski, członek Zarządu 
Powiatu Kutnowskiego.

– Wszystkie stanowiska w tym 
stanowisko do wypełniania an-
kiet, prowadzenia kwalifikacji, 
szczepienia oraz odpoczynku 
po szczepieniu są zapięte na 
ostatni guzik. Cieszy nas duża 
frekwencja. Jednak, dziś za-
czynamy powoli, zaszczepimy 
około 350 osób – twierdzi z 
kolei dr Wojciech Ziółkowski 
z DERMEX Sp z o.o. •

W Kutnie ruszył powszechny punkt szczepieńW Kutnie ruszył powszechny punkt szczepień

Pod koniec kwietnia w 
Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kutnie odbyło się dru-
gie posiedzenie Komi-
sji ds. rozpatrywania 
wniosków osób nie-
pełnosprawnych z Po-
wiatu Kutnowskiego. 

Do komisji wpłynęło 
97 wniosków z prośbą 
o dofinansowanie m.in. 
do likwidacji barier ar-
chitektonicznych, barier 
technicznych oraz tych 
w komunikowaniu się. 

Ponadto ubiegano się o 
dofinansowania na sprzęt 
rehabilitacyjny, a także 
o pomoc w uczestnictwie 
w turnusach rehabilita-
cyjnych. Wszystkie pozy-
tywnie rozpatrzone wnio-
ski zostaną sfinansowane 
z Państwowego Funduszu 
Osób Niepełnospraw-
nych 2021 na łączną kwo-
tę 155.201,50 zł.

Wnioski opiniowała ko-
misja w składzie:

Michał Kacprzak – prze-
wodniczący, Małgorzata 
Zielińska – wiceprzewod-

niczący, Tomasz Wal-
czewski – członek, Marek 
Kubasiński – członek, 
Aleksandra Tybińkowska 
– członek, Agnieszka Tu-
walska– Maciaszek – se-
kretarz, Joanna Seweryn 
– członek – starszy spe-
cjalista pracy socjalnej

Złożono 20 wniosków 
dotyczących dofinanso-
wania do likwidacji ba-
rier architektonicznych, 
technicznych oraz barier 
w komunikowaniu się. 

Dofinansowano 19 wnio-
sków na łączną kwotę 
37.422,00 zł.

Złożono 13 wniosków 
dotyczących dofinanso-
wania na sprzęt rehabili-
tacyjny. 

Dofinansowano 12 wnio-
sków na łączną kwotę 
20.754,00 zł.

Złożono 64 wnioski do-
tyczące dofinansowania 
do turnusów rehabilita-
cyjnych. 

Pozytywnie rozpatrzono 
23 wnioski na łączną kwo-
tę 37.422,00 zł.

25 osób zostało wpisa-
nych na listę rezerwową. •

Za nami kolejne posiedzenie komisji do spraw
rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych

Przedstawiciele Sta-
rostwa Powiatowe-
go w Kutnie dzię-
kują mieszkańcom, 
którzy wzięli udział 
w konkursie, w któ-
rym zaprezentowali 
na zdjęciach flagi na-
rodowe wywieszo-
ne z okazji świąt 1 i 
3 maja oraz 2 maja, 
który jest Dniem Fla-
gi Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

Wywieszenie biało-
-czerwonych flag to znak 
tożsamości narodowej 
i przywiązania do histo-
rycznych polskich sym-
boli. W konkursie udział 
wzięło blisko 40 osób. 

Autorzy dziesięciu naj-
lepiej ocenionych zdjęć 
zostaną nagrodzeni, 
a dzieci które znalazły 

się na zdjęciach dodat-
kowo otrzymają nagro-
dy – niespodzianki. 

Ponadto rozstrzygnięto 
konkurs „Spraw sobie 
flagę”.

– Niezmiernie się 
cieszę, że konkurs na 
flagę Polski tak ciepło 
przyjął się w sercach 
mieszkańców. Świadczy 
o tym duża frekwencja 
oraz piękne odpowiedzi 
osób, które wzięły udział 
w konkursie. Zapraszam 
do Starostwa Powiato-
wego w Kutnie przy uli-
cy Tadeusza Kościuszki 
16 po odbiór nagród. 
Życzę Państwu, aby fla-
ga polski – jako symbol 
patriotyzmu – zdobiła 
domy, balkony i podwór-
ka w całym Powiecie – 
Tomasz Walczewski, 
Członek Zarządu Powia-
tu Kutnowskiego.  •

Duże zainteresowanieDuże zainteresowanie
powiatowymi konkursamipowiatowymi konkursami

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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Czarna legenda
Czasy saskie przez wiele 

lat kojarzone były z okre-
sem upadku państwa, głów-
nie za sprawą szlachty. Jej 
kulturę i obyczaje nazywa 
się ogólnie sarmatyzmem. 
Wydźwięk pojęcia bywa od-
bierany negatywnie. Ozna-
cza zacofanie, niechęć do 
wszystkiego, co obce, wro-
gość wobec zmian. Swój 
wkład w szerzenie takiej 
opinii mieli polscy refor-
matorzy czasów Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, 
kontynuując politykę czar-
nego PR-u, zapoczątkowaną 
przez króla Prus Fryderyka 
II Wielkiego, zaciętego wro-
ga Wettynów. „Saskie ostat-
ki” autorstwa Józefa Ignace-
go Kraszewskiego tylko taką 
opinię utrwaliły. 

Kilka faktów
Cofnijmy się do XVIII 

wieku, gdy Rzeczpospoli-
ta Obojga Narodów zwią-
zana była unią personalną 
z Saksonią, tzw. unią polsko-
-saską. Panowanie Augusta 
II i jego syna, Augusta III, 
trwało ponad 60 lat. Skup-
my się na rządach drugiego 
monarchy, który w latach 
1733-1764 łączył pod swoim 
berłem dwa kraje. Król dzie-
lił uwagę i władanie między 
te państwa, rezydując na 
zmianę w dwóch stolicach. 
W związku z tym musiał 
w ekspresowym, na ów-
czesne czasy, tempie prze-
mieszczać się między nimi. 
Taka podróż trwała 6 dni. 

Gdy król podróżował...
Pałac Saski, zwany podróż-

nym pałacem pocztowym, to 
rezydencja Augusta III Sasa 
i całego jego dworu, gdy na 
szlaku między Dreznem 

a Warszawą zatrzymywał 
się, by zażyć odpoczynku. 
Kutno uczyniono miejscem 
takiego postoju. Kawalkada 
pojazdów przejeżdżała przez 
Kutno przez kilka miesięcy, 
wpływając na lokalną gospo-
darkę i przyczyniając się do 
rozwoju miasta. 

A w baroku….
Pałac Saski stworzyli wybit-

ni architekci epoki z Johan-
nem Martinem Walterem 
na czele w nurcie drezdeń-
skiego baroku. Przywożono 
tam tkaniny do dekoracji 
ścian, meble, najlepsze wik-
tuały, by królewska kuchnia 
mogła serwować wyśmieni-
te potrawy. Czasy saskie to 
rewolucja w polskiej sztuce 

kulinarnej i wytwornym je-
dzeniu. Historyczne źródła 
podają nazwy dań i trun-
ków, podawanych wówczas 
na kutnowskim dworze.

Blichtr i przepych, tak 
charakterystyczne dla 
XVIII-wiecznej tradycji ba-
roku, objawiały się także 
w modzie, kulturze i oby-
czajach. August III był ko-
neserem muzyki. Znani 
kompozytorzy dojrzałego 
baroku, jak Johann Has-
se czy Jan Sebastian Bach 
z upodobaniem trafiali 
w gust króla, dedykując mu 
swoje melodie. 

Zatroskany Pałac
Los nie szczędził Pałaco-

wi Saskiemu perypetii. Po 
śmierci Augusta III pod-
dawany był przebudowie, 

a w 1812 roku gościł w nim 
sam Napoleon Bonaparte! 
Wśród mieszkańców Kutna 
utrwaliła się nawet nazwa 
„dom Napoleoński”. W na-
stępnych latach teren, na 
którym stał, został podzie-
lony na mniejsze działki. Na 
przełomie XIX i XX wieku 
powstały tam sklepy i stan 
ten pogłębił się w dwudzie-
stoleciu międzywojennym. 
Transakcje sprzedaży i dzie-
lenie budynku na mniejsze 
parcele doprowadziły do 
tego, że od 1866 do 1937 roku 
nieruchomość należała do 
12 właścicieli! Po II wojnie 
światowej budynek popa-
dał w coraz większą ru-
inę. Pomieszczenia pałacu 

wykorzystano na działal-
ność usługowo- handlową, 
a w 2003 roku częściowo 
strawił go pożar. 

A dziś? 
Po konsultacjach spo-

łecznych i szeregu badań: 
archiwalnych, konserwa-
torskich, archeologicznych 
i architektonicznych, decy-
zją Prezydenta Miasta Kut-
no Zbigniewa Burzyńskiego 
z 2015 roku, poddawany 
jest rewitalizacji i stanie się 
częścią muzealnego kom-
pleksu. Będzie to możliwe 
dzięki współpracy z firmą 
projektową „MagBud” pana 
Bogdana Krawczyka i gene-
ralnym wykonawcą projek-
tu, firmą „Krol” z Kłodawy, 
pana Janusza Króla. 

Czy król byłby zadowolo-
ny?

Dokładamy wszelkich sta-
rań, by tak było. Wyobraź-

cie sobie Państwo, że przez 
komnaty Saskiego Pałacu 
prowadzą Was przewodni-
cy z tamtych czasów… In-
teraktywne i nowoczesne 
rozwiązania technologiczne 
dają takie możliwości. Zwie-
dzanie ma mieć wymiar nie 
tylko poznawczy, ale przede 
wszystkim opierać się bę-
dzie na przeżywaniu emocji. 
A wrażeń szykuje się wiele… 
Począwszy od możliwości 
odwiedzenia wszystkich pa-
łacowych wnętrz (kuchni, 
antykamery, sypialni, ka-
plicy), skończywszy na so-
lidnej dawce wiedzy z oby-
czajowości epoki (moda, 
kulinaria, taniec, muzyka), 
prezentowanej w przystępny 
i ciekawy sposób. Skosztuje-
cie także Państwo smakowi-
tych przekąsek staropolskiej 
kuchni saskiej.  

A to dopiero początek. 

Muzeum. To żywy organizm, nie czujesz? Ma tyle różnych nastrojów co kolorów na obrazach:
bywa melancholijne, czasem wesołe, czasem rozmarzone... Codziennie czuje się inaczej, tak jak ty i ja. 

Luis Montero Manglano 

Odczaruj saskie dziedzictwo
Wizualizacja kompleksu muzealnego Gabinet królewski 

Wizualizacja nowego pawilonu

Wizualizacja Pałacu Saskiego.
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Kutno
Druga część ekspozycji pre-

zentuje dzieje miasta. W tej 
części kompleksu muzealne-
go poznacie Państwo chro-
nologię ważnych wydarzeń, 
tworzących jego historię oraz 
pradzieje, kolejne etapy roz-
woju, akcentowane poprzez 
podkreślenie obecności 
ważnych postaci, mających 
wpływ na jego losy (kanclerz 
Andrzej Hieronim Zamoy-
ski). Innym poświęcone zo-
stały sale muzealne… Będzie 
można odwiedzić gabinet dr. 
Antoniego Troczewskiego, 
a w łączniku francuskim zo-
baczyć imponującą kolekcję 
napeloeoników ze zbiorów 
dr. Andrzeja Nieuważnego. 
W budynku ratusza powsta-
nie sala Hallerowska, a także 
galeria rzeźby i sztuki regio-

nalnej. Dzięki licznym kwe-
rendom pokażemy Państwu 
unikalne w skali kraju mate-
riały archiwalne, a spojrze-
nie na historię Kutna zyska 
zupełnie inny wymiar. 

Muzeum to także Wy
Tak! Państwo też będziecie 

mogli współtworzyć muzeal-
ną ekspozycję. W jednej z sal 
powstanie drzewo rodowe 
kutnian… bardziej lub mniej 
znanych mieszkańców mia-
sta. Przekazywane historie, 
zdjęcia posłużą do ciągłego 
rozbudowywania wystawy. 
Będziemy skarbcem Państwa 
wspomnień, rodowych opo-
wieści i pamięci o przodkach. 

Pamiętajcie o ogrodach
Dziedziniec będzie ozdabia-

ło wspomnienie barokowego 
ogrodu. 

To wspaniała atrak-
cja dla odwiedzających 
muzeum.

Zielony zakątek po-
zwoli odpocząć na tra-
sie zwiedzania, będzie 
celem spacerów miesz-
kańców miasta czy miej-
scem, które odwiedzi 
publiczność muzeal-
nych wydarzeń inspiro-
wanych klimatem epo-
ki… I nie tylko. 

Czy przeszłość 
można ożywić? 

Co roku, w sierpniu 
Kutno zamienia się w 
dwór Augusta. Muzeum 
Regionalne organizuje 

Festyn Saski, w czasie które-
go rekonstruktorzy z Polski i 
Niemiec przywracają ducha 
epoki. Umożliwiamy Państwu 
zabawę na dworze monarchy, 
pokazujemy kontredanse, 
serwujemy potrawy wprost 
z królewskiej kuchni… Licznie 
przybyli goście mają szansę 
doświadczyć klimatu epoki. 

Orzeł 
Wyraźnym akcentem 

w „miejskim pejzażu” będzie 
orzeł, wieńczący dach Pałacu 
Saskiego.  Symbolizuje on 
aspiracje króla do korony ce-
sarskiej. Z jakim skutkiem?

Zapraszamy już niebawem 
do Muzeum Pałac Saski 
w Kutnie.

Katarzyna Erwińska
Muzeum Regionalne w Kutnie 

Festyn Saski. Królewskie szachy.

Festyn Saski, Parada królewska.

Sala dr. Antoniego Troczewskiego

Sala etnograficzno-edukacyjna

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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Koniec darmowego parko-
wania na Placu Wolności. 
Od początku maja za zosta-
wienie samochodu pod pły-
tą w centrum miasta trzeba 
zapłacić. Niebawem uru-
chomiona ma zostać także 
Strefa Płatnego Parkowania 
w pozostałej części centrum 
Miasta Róż.

Po majówce kierowcy mu-
sieli szybko przygotować się 

na zmiany w kwestii parko-
wania na Placu Wolności. Od 
4 maja obowiązują opłaty, a od 
momentu otwarcia parkingu 
(22.03), można było tam zosta-
wiać samochód bezpłatnie. 

– Chcieliśmy, aby mieszkańcy 
jeszcze w majówkę parkowali 
bezpłatnie, natomiast po week-
endzie, zaczęło się już docelowe 
funkcjonowanie parkingu, czyli 
z opłatami za postój. Stawka za 
pierwsze 20 minut parkowa-

nia to 50 groszy. Natomiast za 
każdą godzinę od poniedziałku 
do piątku między 8:00, a 18:00 
zapłacimy 2,50 zł – wylicza Ka-
mil Klimaszewski z Biura 
Prasowego Urzędu Miasta.

Prawdopodobnie, jeszcze 
w maju poznamy zasady, na 
jakich funkcjonowała będzie 
nowa Strefa Płatnego Parko-
wania obejmująca m.in. ul. Za-
menhofa, Pl. Piłsudskiego, Na-
rutowicza czy Joselewicza. •

Koniec z darmowym parkowaniemKoniec z darmowym parkowaniem
pod dachem na Placu Wolnościpod dachem na Placu Wolności

Ceny obowiązujące na krytym 
parkingu na Placu Wolności: 

W dni robocze:
w godzinach od 8.00 do 

18:00:
– za pierwszą godzinę par-

kowania – 2,50 zł ze zróżnico-
waniem ze względu na czas 
postoju:

– do 20 minut – 0,50 zł
– powyżej 20 minut (od 21 

min do 60 min) – 2,50 zł
– za każdą następną rozpo-

czętą godzinę parkowania – 
2,50 zł

w godzinach od 18.00 do 8.00 
– 0,50 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę parkowania

W soboty nie będące dniami 
ustawowo wolnymi od pracy:

w godzinach od 8.00 do 
14.00:

– za pierwszą godzinę par-
kowania – 1,00 zł ze zróżnico-
waniem ze względu na czas 
postoju:

– do 20 minut – 0,50 zł
– powyżej 20 minut (od 21 

min do 60 min) – 1,00 zł
– za każdą następną rozpo-

czętą godzinę parkowania – 
1,00 zł

w godzinach od 14.00 do 8.00 
– 0,50 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę parkowania

W niedziele i święta będące 
dniami ustawowo wolnymi od 
pracy – 0,50 zł za każdą rozpo-
czętą godzinę parkowania

Za wydanie awaryjnego bile-
tu wyjazdowego – 30,00 zł

Do bardzo groźnego wy-
padku doszło w weekend 
w Kutnie. Zderzyły się dwa 
samochody i sytuacja była 
na tyle poważna, że w ak-
cji ratunkowej udział wziął 
udział śmigłowiec Lotni-
czego Pogotowia Ratunko-
wego.

W minioną sobotę po godzi-
nie 10 na skrzyżowaniu przy 
kutnowskim dworcu PKP zde-
rzyły się dwa samochody oso-
bowe. Siła uderzenia była na 
tyle duża, że jedno z aut wy-
padło z drogi. W środku znaj-
dowały się dwie osoby i aby 
się do nich dostać, strażacy 
musieli użyć specjalistyczne-

go sprzętu hydraulicznego.
Sytuacja na miejscu była na 

tyle poważna, że na miejsce 
zadysponowano kilka zastę-
pów straży pożarnej, a także 
śmigłowiec Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego.  Medycy 
pierwotnie mieli lądować przy 
samym dworcu, ale ostatecznie 
śmigłowiec osiadł na terenach 

zielonych przy Rychtelskiego. 
Miejsce lądowania zabezpie-
czali strażacy z OSP Komadzyn. 

– Ze wstępnych ustaleń wyni-
ka, że 57–letni mężczyzna z po-
wiatu gostynińskiego kierujący 
pojazdem kia venga wyjeżdża-
jąc z ulicy 1–go Maja nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu prawi-
dłowo jadącemu ulicą 3–go Maja 

kierowcy forda mondeo. Kierow-
ca kii został przetransportowany 
śmigłowcem LPR do szpitala, zaś 
57–letnia pasażerka tego samo-
chodu została zabrana do szpi-
tala karetką. Kierowca forda nie 
doznał obrażeń – informuje pod-
kom. Edyta Machnik, oficer 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Kutnie. •

 Dwie osoby zostały ranne w groźnym wypadku 

Duża akcja ratunkowa w KutnieDuża akcja ratunkowa w Kutnie
Lądował śmigłowiec LPRLądował śmigłowiec LPR

Zobacz zdjęcia na 
www.PanoramaKutna.pl
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W dniu 9 maja 2021 roku 
na terenie zespołu dwor-
sko-parkowego w Lesz-
czynku odbyła się uroczy-
stość wręczenia nagród 
w I Konkursie Poetyckim 
im. Józefa Bohdana Zale-
skiego. Patronat honoro-
wy nad Konkursem objęli: 
Wójt Gminy Kutno, Staro-
sta Kutnowski oraz Łódz-
kie Towarzystwo Naukowe.

Na łonie natury, w pięknej 
wiosennej scenerii Zastępca 
Dyrektora Centrum Kultury 
Gminy Kutno Justyna Ozdow-
ska oraz Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej im. Jó-
zefa Bohdana Zaleskiego Piotr 
Czerbniak ogłosili nazwiska 
laureatów oraz osób wyróż-

nionych w obu kategoriach 
wiekowych: 

Kategoria I
I miejsce: Maja Jagodzińska, 

„Leśna zaduma”
II miejsce: Weronika Przy-

bysz, „Wiosna”
III miejsce: Kamila Pawlik, 

„O pięknie twym”
Wyróżnienia:
I. Katarzyna Śniecikowska, 

„Poranek”
II. Klaudia Graczyk, „Barwy 

wiosny”
III. Agata Guzdraj, „Dwór 

królowej Natury”
IV. Wiktoria Klimczak, „Sen 

wolności”
V. Oliwia Rogala, „Piękno 

natury”

Kategoria II
I miejsce: Marcin Gęsiarz, 

„Leszczyńska zwada”
II miejsce: Katarzyna Sawic-

ka, „Wiosna”
III miejsce: Anna Kobyliń-

ska, „Piórko”
Wyróżnienia
I. Anna Piliszewska, „Dwór”
II. Bartłomiej Sawicki, 

„Dumka Józefa Zaleskiego”
III. Tadeusz Charmuszko, 

„Leśne echa”.
IV. Wojciech Rutkowski, 

„Poranek w Leszczynku”
V. Radosław Łuczak, „Piękno 

w przyrodzie”
Nagrody główne w postaci 

kart upominkowych o wartości 
1.500 zł, 1.000 zł oraz 500 zł 

odpowiednio za zajęcie pierw-
szego, drugiego oraz trzecie-
go miejsca w obu kategoriach 
wiekowych ufundowali Pań-
stwo Ilona i Robert Denarscy, 
właściciele AGROFACTORY 
II s.c., natomiast fundatorem 
nagród rzeczowych dla osób 
wyróżnionych jest Wójt Gmi-
ny Kutno Justyna Jasińska.

Dodatkowymi atrakcjami 
uroczystości były: recytacja 
zwycięskich wierszy przez Kie-
rownika Oddziału dla Dzieci 
i Młodzieży MiPBP w Kutnie  
Radosława Wąsa, wystawa po-
święcona poezji J.B. Zaleskie-
go oraz spacer przy muzyce 
klasycznej. Pieśni i arie ope-
rowe kompozytorów polskiego 
romantyzmu wykonali Justy-
na Ozdowska – mezzosopran 
i starszy instruktor sekcji mu-

zycznej CKGK Michał Choj-
nacki – fortepian.

Konkurs miał charakter ogól-
nopolski i polegał na napisa-
niu wiersza inspirowanego 
twórczością Józefa Bohdana 
Zaleskiego. Zgłoszenia przyj-
mowane były w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: dzieci 
i młodzież 12-17 lat oraz 18+. 
Łącznie zgłoszonych zostało 
64 utwory. 

Wydarzenie zorganizowane 
zostało w ramach trwałości 
projektu pn. „Rozwój gospo-
darki turystycznej w gminie 
Kutno poprzez wykorzysta-
nie walorów przyrodniczych 
i dziedzictwa kulturowego” 
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 
2014-2020. •

Rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego w LeszczynkuRozstrzygnięcie konkursu poetyckiego w Leszczynku
Wyjątkowa poezja i koncert w plenerzeWyjątkowa poezja i koncert w plenerze

FOT. TOMASZ GRACZEWSKI / RADIO Q
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Ze względu na pandemię 
koronawirusa w tym roku 
obchody Dnia Strażaka 
były bardzo kameralne. 
Mimo to odbyła się uro-
czysta zbiórka, w trakcie 
której wręczono awanse i 
medale.

Jak mówi mł. bryg. Mariusz 
Jagodziński, oficer prasowy 
Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej, z 
okazji święta awans na wyż-
sze stopnie służbowe otrzy-
mało 18 funkcjonariuszy 
Komendy Powiatowej PSP 
w Kutnie w korpusie oficer-
skim, aspiranckim i podofi-
cerskim.

W korpusie oficerskim 2 
funkcjonariuszy otrzymało 
awans:

• na stopień młodszego bry-

gadiera: Mariusz Jagodziń-
ski;

• na stopień starszego kapi-
tana: Dariusz Miszczak;

W korpusie aspiranckim 4 
funkcjonariuszy otrzymało 
awans:

• na stopień starszego aspi-
ranta: Ewelina Skibińska–
Pyda, Maciej Woźniak, Piotr 
Domżał;

• na stopień aspiranta: 
Michał Kaczorowski;

W korpusie podoficerskim 
12 funkcjonariuszy otrzyma-
ło awans:

• na stopień starszego 
ogniomistrza: Michał Panec-
ki, Jarosław Staniszewski;

• na stopień ogniomistrza: 
Łukasz Nowakowski, Kamil 
Małyszek;

• na stopień młodszego 
ogniomistrza: Krzysztof Bi-
skupski, Łukasz Budner, To-
masz Kaźmierczak, Marcin 
Pijewski, Adrian Kujawa, 
Radosław Topólniak, Łukasz 
Łukasik;

• na stopień sekcyjnego: 
Adrian Oleski;

Ponadto 16 funkcjonariuszy 
otrzymało medale „Za zasługi 
dla pożarnictwa”.

Podczas uroczystej zbiórki 
odczytane zostały życzenia 
od Marszałka Sejmu RP Elż-
biety Witek, Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji Mariusza Kamińskiego, 
Komendanta Głównego PSP 
nadbryg. Andrzeja Bartko-
wiaka oraz Kapelana Straża-
ków powiatu kutnowskiego 
ks. Piotra Kalisiaka. •

Kutnowscy  strażacyKutnowscy  strażacy
z awansami i medalamiz awansami i medalami

Zobacz zdjęcia na 
www.PanoramaKutna.pl

W czerwcu w naszym 
mieście odbędzie się 
duża sportowa impreza. 
Mowa o 32. Międzyna-
rodowym Wyścigu Ko-
larskim "Solidarności" 
i Olimpijczyków.

Wyścig rozpocznie się 
w Łodzi, a następnie prze-
niesie do naszego miasta. 
Drugi etap 32. Międzyna-
rodowego Wyścigu Ko-
larskiego „Solidarności” 

i Olimpijczyków wystartuje 
w środę 23 czerwca 2021 z 
Placu Wolności w Kutnie 
około godziny 18:00.

Kolarze przejadą przez 
centrum naszego miasta 
i udadzą się w kierunku 
Krośniewic. Następnie po-
kierują się w stronę Go-
stynina, Gąbina i dotrą do 
Płocka, gdzie znajdować 
będzie się meta. W naszym 
mieście odbędzie się też 
towarzyszący 13. mini wy-

ścig Solidarności, w którym 
udział wezmą dzieci i mło-
dzież. Patronat honorowy 
nad wyścigiem objął prezy-
dent Polski Andrzej Duda.

Warto wspomnieć, że 
Kutno znalazło się na tra-
sie 30. Międzynarodowego 
Wyścigu Kolarskiego „Soli-
darności” i Olimpijczyków 
w 2019 roku. Wówczas meta 
znajdowała się przy ulicy 
29 Listopada w Kutnie.  •

Przez Kutno znów przejadą kolarze

Popularna kolarska
“Solidarka” gościła
ostatnio w Kutnie 
w 2019 roku.

FOT. KP PSP W KUTNIE
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Deszczowa aura mocno 
dała się we znaki miesz-
kańcom podkutnow-
skiego Gołębiewa, gdzie 
ostatnio zalanych zostało 
wiele posesji. Na miejsce 
wezwano  strażaków, in-
terwencję zapowiada też 
radny powiatowy Bartosz 
Serenda, który krytykuje 
prowadzoną w tym miej-
scu inwestycję. Władze 
powiatu mówią z kolei 
o problemach ze spółką 
wodną „Kutnowianka”.

– Wszystko zaczęło się, gdy 
zakopano rowy melioracyj-
ne, do których spływała z pól 
woda deszczowa. Woda teraz 
nie ma już odpływu i podtapia 
podwórka, fundamenty pry-
watnych domów wzdłuż po-
wiatowej drogi na Gołębiewie 
– komentuje radny powiatowy 
Bartosz Serenda, który w 
majówkę był z interwencją w 
podkutnowskiej miejscowości.

Serenda podkreśla, że sta-
rostwo było informowane 
o problemie, jednak jego zda-
niem miało zlekceważyć uwa-
gi mieszkańców.

– Starosta był wielokrot-
nie informowany (pierwszy 
raz Starostwo otrzymało info 
jeszcze w lutym tamtego roku 
i wtedy gdy zakopano rowy), 

ale z tego co mówią obecnie 
poszkodowani mieszkańcy – 
zlekceważono ich uwagi i po-
mniejszano funkcjonalność 
rowów melioracyjnych. Efekt 
przed którym przestrzegali 
mieszkańcy widać teraz na 
zdjęciach. Emocje bardzo wy-
sokie, wielki żal do Starosty 
– ludzie tego nie odpuszczą – 
komentuje radny Serenda.

Jak mówi, mieszkańcy roz-
ważają „pozwy sądowe o od-
szkodowania, a biorąc pod 
uwagę, że może być zniszczo-
na struktura fundamentów 
domów to suma wszystkich 
roszczeń wobec powiatu może 
opiewać nawet w okolicach kil-
kuset tysięcy czy miliona zł”.

– Prawdopodobnie szan-
są byłby przekop pod drogą i 
rura odprowadzająca do rowu 
melioracyjnego, który po dru-
giej stronie jezdni jeszcze się 
ostał (koszt ok 5-10 tys), ale 
przy tej 6-7 milionowej inwe-
stycji z jakiegoś powodu nie 
jest to zrobione, nie mówiąc, 
że mogłoby to być zrobione 
kilka miesięcy temu, na szyb-
ko – dodaje Serenda.

Władze powiatu na bieżą-
co monitorują sytuację, ale 
jak zapewnia Tomasz Wal-
czewski, członek zarządu 
powiatu kutnowskiego, za za-
istniałą sytuację odpowiada 

Spółka Wodna Kutnowianka.
– Informuję, że rów wzdłuż 

powyższej drogi był rowem 
przydrożnym i miał za zadanie 
odwodnienie pasa drogowego. 
Zgodnie z dokumentacją pro-
jektową na przebudowę drogi 
powiatowej, po wykonaniu 
chodnika zastosowano jedno-
stronny spadek nawierzchni 
w celu skierowania wód opa-
dowych z pasa drogowego do 
rowu przydrożnego znajdują-
cego się po lewej stronie drogi 
– komentuje T. Walczewski.

Przedstawiciel zarządu po-
wiatu kutnowskiego powo-
łuje się na ustawę o drogach 
publicznych: „Zgodnie z art. 
39 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 
21 marca 1985r. o drogach 
publicznych, który mówi, że 
zabrania się dokonywania w 
pasie drogowym czynności, 
które mogłyby powodować 
niszczenie lub uszkodzenie 
drogi (…), a w szczególno-
ści zabrania się (…) odpro-
wadzania wody i ścieków 
z urządzeń melioracyjnych, 
gospodarskich lub zakłado-
wych do rowów przydrożnych 
lub na jezdnię drogi”.

– W związku z powyższymi 
przepisami nie ma możliwości 
odprowadzania jakichkolwiek 
wód z terenów nieruchomości 
prywatnych do rowów przy-

drożnych co dotyczy również 
newralgicznego fragmentu 
rowu przy drodze powiatowej 
Nr 2142E – wyjaśnia Wal-
czewski.

Jak tłumaczy, „na terenie dzia-
łek o nr ewidencyjnym 156/5, 
156/6, 152/2, 156/12, 156/3, 157, 
159, 161, 163/1, 163/2, 162/3 ist-
nieją urządzenia melioracyjne, 
za które zgodnie z art. 205 usta-
wy z dnia 20 lipca 2017r. – Pra-
wo wodne odpowiedzialna jest 
właściwa terytorialnie spółka 
wodna w tym przypadku Spół-
ka Wodna „KUTNOWIANKA” 
cyt. „Utrzymywanie urządzeń 
melioracji wodnych należy do 
zainteresowanych właścicieli 
gruntów, a jeżeli urządzenia te 
są objęte działalnością spółki 
wodnej działającej na terenie 
gminy lub związku spółek wod-
nych, w którym jest zrzeszona 
spółka wodna działająca na te-
renie gminy – do tej spółki lub 
tego związku spółek wodnych.”

Zdaniem Tomasza Walczew-
skiego, podtapianie działek 
sąsiadujących z drogą spowo-
dowane jest wodami grunto-
wymi z pól, których odpływ 
powinien odbywać się po-
przez istniejące urządzenia 
melioracyjne znajdujące się 
na powyższych działkach. 
Niedrożność tych urządzeń 
powoduje stan istniejący. – 
Jednocześnie informuję, że 

jednostką odpowiedzialną za 
utrzymanie powyższych urzą-
dzeń w należytym stanie jest 
Spółka Wodna Kutnowianka. 
W związku z rezygnacją zarzą-
du i komisji rewizyjnej spółki 
wodnej Kutnowianka, podjęte 
zostały działania zmierzające 
do dokonania wyborów nowe-
go zarządu i komisji rewizyj-
nej – zapewnia T. Walczewski.

Pierwszy termin zwołany 
na 25 marca został odwołany 
w związku z ogłoszonymi obo-
strzeniami dot. pandemii ko-
ronawirusa.

– Na początku miesiąca zo-
staną rozesłane zaproszenia 
do delegatów spółki wodnej 
Kutnowianka, którzy zgodnie 
ze statutem muszą być poin-
formowani 14 dni wcześniej 
o terminie walnego zgroma-
dzenia – wyjaśnia T. Wal-
czewski. I dodaje: – Z powo-
du obostrzeń wywołanych 
stanem pandemii najbliższe 
Walne Zgromadzenie delega-
tów Gminnej Spółki Wodnej 
Kutnowianka planowane jest 
na przełomie maja i czerwca.

Jak się dowiadujemy, po-
wiat kutnowski zobowiązał 
się przekazać dotacje celową 
w wysokości 10 tys. zł na rzecz 
spółki wodnej w celu likwida-
cji problemów mieszkańców 
dotyczących zalań. •

Posesje pod Kutnem znów zalanePosesje pod Kutnem znów zalane

Sytuacja była na tyle poważna, że na miejsce 
wezwano strażaków, którzy wypompowywali 

wodę z posesji.

FOT. B. SERENDA

 Nerwy mieszkańców i interwencja straży pożarnej 

Niebawem w Krośniewicach 
ma pojawić się kolejny w re-
gionie pojemnik na nakrętki. 
Ten będzie jednak inny, bo 
w kształcie… niedźwiedzia. 
Cały projekt dotyczy genera-
ła Andersa i misia Wojtka.

Jak mówią inicjatorzy projektu, 
zebrane nakrętki pomogą oso-
bom potrzebującym z terenu gmi-
ny Krośniewice, w której urodził 
się gen. Władysław Anders.

– To uczczenie pamięci misia 
brunatnego o imieniu Wojtek – 
kaprala, który towarzyszył armii 
gen. Andersa podczas II wojny 
światowej. Zbieranie nakrętek 
z butelek to ekologiczna edukacja 
młodego pokolenia, ale i finanso-
wanie inicjatyw prospołecznych. 
Zebraliśmy już przeszło 2000zł, 
ale to nie wystarczy. Od Państwa 
zależy jaką ilość pojemników bę-
dziemy mogli wystawić na tere-
nie naszej gminy. Prosimy Pań-
stwa o nawet najmniejszy datek, 

który wspomoże nasz projekt – 
mówią przedstawiciele Drużyny 
Bohaterów Życia.

Wspomóc akcję można wpła-
cając datek na konto fundacji 
„Drużyna Bohaterów Życia” nr 
konta 07 1140 2004 0000 3802 
8022 3727 z dopiskiem w tytu-
le „Miś Wojtek pomaga” lub na 
konto ogłoszonej zrzutki wcho-
dząc na www.zrzutka.pl/usw5k3

Jak zapowiadają inicjatorzy 
akcji, pojemnik na nakrętki 

w kształcie niedźwiedzia ma po-
jawić się w Krośniewicach na 
początku czerwca, a jeśli zbiórka 
będzie cieszyła się zaintereso-
waniem, to podobne pojemniki 
powstaną w kolejnych miejscach 
na mapie powiatu kutnowskiego, 
między innym w miejscowości 
Nowe. Projekt związany z Mi-
siem Wojtkiem wspierają przed-
stawiciele powiatu kutnowskiego 
– między innymi Tomasz Wal-
czewski i Tomasz Marciniak. •

Miś Wojtek będzie pomagał w Krośniewicach
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Do Żychlina przyjechali 
m.in. funkcjonariusze z 
Samodzielnego Pododdziału 
Kontrterrorystycznego Policji 
w Łodzi oraz policjanci z oddziału 
minersko–pirotechnicznego.

Do dwóch tajemniczych 
zgonów doszło od po-
czątku maja. Z Ochni wy-
łowiono ciało kobiety, 
zaś w okolicy centrum 
handlowego przy Ko-
ściuszki zmarł mężczy-
zna. Okoliczności trage-
dii wyjaśniają śledczy.

Pierwsze tragiczne odkrycie 
miało miejsce 3 maja w oko-
licach południa. Wówczas do 
dyżurnego kutnowskiej ko-
mendy wpłynęło zgłoszenie o 
ujawnieniu zwłok przez przy-
padkowego przechodnia w 
korycie Ochni przy ul. Barei.

– Na miejscu zostały wyko-
nane czynności procesowe pod 

nadzorem prokuratury. Oka-
zało się, że ujawniono zwłoki 
50–letniej kobiety. Ciało zo-
stało zabezpieczone w prosek-
torium celem wykonania sek-
cji. Teraz kutnowska policja 
pod nadzorem prokuratury 
będzie wyjaśniać przyczyny i 
okoliczności w jakich doszło 
do śmierci kobiety – komentu-
je podkom. Edyta Machnik, 
oficer prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Kutnie.

Kilka dni później, doszło do 
kolejnej tajemniczej śmierci. 
Służby otrzymały zgłoszenie, 
że w okolicach śmietników 
przy galerii handlowej na ul. 
Kościuszki znajduje się męż-
czyzna, który może potrzebo-
wać pomocy. Na miejsce udali 

się policjanci, a także zespół 
ratownictwa medycznego. 

– Około godziny 13:15 zespół 
ratownictwa medycznego za-
dysponowano do bezdomnego 
mężczyzny leżącego w śmietni-
ku przy jednym z kutnowskich 
hipermarketów. Po przybyciu 
na miejsce zdarzenia zespół 
ratownictwa medycznego roz-
poznał nagłe zatrzymanie krą-
żenia i przystąpił do resuscy-
tacji krążeniowo–oddechowej. 
Niestety podjęte działania nie 
przyniosły oczekiwanego efek-
tu w związku z czym rozpo-
znano zgon mężczyzny – poin-
formował nas Adam Stępka, 
rzecznik Wojewódzkiej Stacji 
Ratownictwa Medycznego 
w Łodzi. •

Okoliczności obu tragedii 
ustalają kutnowscy policjanci 
pod nadzorem prokuratury.

Dwa tajemnicze zgonyDwa tajemnicze zgony
Kutnowski 92 batalion 
lekkiej piechoty od kwiet-
nia ma nowego dowódcę. 
Z dniem 19 kwietnia obo-
wiązki objął ppłk Arka-
diusz Wypych.

Nowy dowódca 92blp decyzję 
o przyjęciu obowiązków otrzy-
mał z rąk dowódcy 9 Łódzkiej 
Brygady Obrony Terytorialnej 
płk. Pawła Wiktorowicza. Uro-
czystość objęcia obowiązków 
odbyła się 19 kwietnia.

Ppłk Arkadiusz Wypych roz-
począł swoją służbę w wojsku 
w 1992 roku. Jest doświadczo-
nym oficerem, w 2013 roku był 
uczestnikiem Polskiego Kon-

tyngentu Wojskowego w Afga-
nistanie. Brał udział w licznych 
kursach doskonalących. Służył 
m. in. w 3 Rejonowej Bazie Ma-
teriałowej, 1 Dywizjonie Lot-
niczym i 3 Regionalnej Bazie 
Logistycznej. Od ponad roku 
był zastępcą dowódcy – szefem 
sztabu 92blp w Kutnie. Kutnow-
ski batalion wchodzi w struktu-
ry 9 Łódzkiej Brygady Obrony 
Terytorialnej im. gen. bryg. Sta-
nisława Sojczyńskiego ps. ”War-
szyc”. Swoim stałym rejonem 
odpowiedzialności obejmuje 
powiaty: kutnowski, radomsz-
czański, piotrkowski, opo-
czyński, tomaszowski, rawski 
i skierniewicki. W 92blp służy 
blisko pół tysiąca terytorialsów. •

Nowy dowódca batalionuNowy dowódca batalionu
lekkiej piechoty w Kutnielekkiej piechoty w Kutnie

Ppłk Arkadiusz Wypych  
w przeszłości był między 

innymi uczestnikiem polskiego 
kontyngentu w Afganistanie.

 Tragiczny początek maja 

Kutnowska policja pod 
nadzorem prokuratury 
w dalszym ciągu poszuku-
je sprawców wysadzenia 
bankomatu w Żychlinie, do 
którego doszło pod koniec 
kwietnia. Śledczy zwraca-
ją się z prośbą o pomoc do 
świadków zdarzenia.

W nocy z 28 na 29 kwietnia 

około godziny 2.30 mieszkań-
cy ulicy Narutowicza usłysze-
li wielki huk. Chwilę później 
okazało się, że doszło do wy-
sadzenia bankomatu z tam-
tejszej placówki bankowej. Na 
miejsce natychmiast udali się 
policjanci z Żychlina i Kutna, 
a także druhowie z OSP Żychlin, 
którzy oświetlali teren podczas 
prowadzonych działań.

Rano do Żychlina przyje-

chali także funkcjonariusze 
z Samodzielnego Pododdziału 
Kontrterrorystycznego Policji 
w Łodzi oraz policjanci z oddzia-
łu minersko–pirotechnicznego.

Jak informowali nas Czy-
telnicy, rzekomi sprawcy wy-
sadzenia bankomatu mieli 
poruszać się samochodem na 
podkarpackich numerach re-
jestracyjnych. Mundurowi nie 
potwierdzają tych informacji 

i cały czas prowadzą czyn-
ności zmierzające do usta-
lenia tożsamości spraw-
ców.

– W związku z wysadzeniem 
bankomatu zwracamy się 
z prośbą do osób, które posia-
dają jakąkolwiek informację 
na temat tego zdarzenia oraz 
osób przejeżdżających przez 
Żychlin, w tym ulicą Naruto-
wicza w godzinach 2.00–3.00 

w nocy z 28 na 29 kwietnia 
samochodami wyposażonymi 
w wideorejestratory o kontakt 
z Komendą Powiatową Powia-
tową Policji w Kutnie pod nu-
merem  47 842–21–00 – mówi 
podkom. Edyta Machnik, 
oficer prasowy KPP Kutno. •

Wysadzony bankomat w ŻychlinieWysadzony bankomat w Żychlinie
Policja wciąż szuka sprawcówPolicja wciąż szuka sprawców
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Rosa walczył na Krwawym SporcieRosa walczył na Krwawym Sporcie
„Wracam z podniesioną głową”„Wracam z podniesioną głową”
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Krystian Rosa przegrał 
swoją walkę podczas 
trzeciej gali "Krwawego 
Sportu", ale jak sam mówi 
"wraca z podniesioną gło-
wą". Jego pogromcą oka-
zał się Patryk Szopa.

Krwawy Sport to elitarny tur-
niej w kickbokserskiej formule 
K1, podczas którego zawodnicy 
walczą na gołe pięści. Krystian 
Rosa  walczył w formule K-1 
Hardcore Division w kategorii 
do 80kg. Jego rywalem był Pa-
tryk Szopa, który – jak mówią 
komentatorzy – stoczył naj-
bardziej efektowną walkę pod-

czas pierwszej gali Krwawego 
Sportu. Tym razem widowisko 
również stało na wysokim po-
ziomie, jednak Rosa musiał 
uznać wyższość swojego rywala.

– Kochani zrobiłem wszystko 
co było możliwe. To była naj-
większa wojna podczas wyda-
rzenia trzeciej odsłony Krwawe-
go Sportu – komentuje Krystian 
Rosa, który w sobotę niestety 
przegrał z Patrykiem Szopą.

Jak mówi Rosa, jest z siebie 
„dumny i bardzo, ale to bardzo 
wdzięczny za doping ze strony 
kibiców”. Ponadto dziękuje za 
pomocną dłoń i zapewnia, że 
niebawem wróci na ring i znów 

będzie walczył.
– Wracam z podniesioną głową 

oraz spojrzeniem na przyszłość. 
Dziękuję wszystkim, którzy 
wspierają działania mojej osoby. 
Nie ma tego złego, co by na do-
bre nie wyszło – mówi K. Rosa.

W swoim zawodowym debiucie 
K. Rosa pokonał na gali Krwawy 
Sport Krzysztofa Cybulskiego. 
Później w Zielonej Górze wy-
grał z Grzegorzem Czernym, 
a ostatnio pokonał na gali MMA 
VIP Adriana Sulikowskiego. 
Z niecierpliwością czekamy na 
informacje o kolejnym poje-
dynku kutnowskiego fightera. •

W 28. kolejce III ligi piłka-
rze KS-u Kutno zremisowa-
li bezbramkowo w Radom-
sku z tamtejszym RKS-em. 
Taki sam rezultat padł 
w rundzie jesiennej. Kut-
nianie mimo podziału 
punktów mają powody do 
zadowolenia – są liderem 
grupy spadkowej.

Początek spotkania mógł być 
szczęśliwy dla gospodarzy. 
W 16 minucie fatalny błąd 
popełnił bramkarz KS-u, 

który wdał się w drybling 
z napastnikiem Radomska 
i stracił futbolówkę. Jeden z 
zawodników gospodarzy zde-
cydował  się na uderzenie z 
dystansu i piłka trafiła w po-
przeczkę. To nie był zresztą 
pierwszy szkolny błąd KS-u w 
defensywie na początku meczu.

W 23. Wolański zrehabilito-
wał się za wcześniejszy błąd 
i popisał się dobrą interwencją 
po strzale z bliska, co uchro-
niło KS przed utratą gola.

Kilka minut przed przerwą do-

szło do sytuacji, po której RKS 
grał w osłabieniu. Jeden z kut-
nian wychodził na czystą po-
zycję, został sfaulowany przez 
Radosława Kruppę, defensora 
z Radomska i sędzia nie miał 
wyjścia – sprawca został uka-
rany czerwonym kartonikiem.

Mimo gry w osłabieniu, RKS 
w 54. minucie mógł wyjść na 
prowadzenie, ale piłka po ude-
rzeniu z rzutu wolnego trafiła 
w słupek kutnowskiej bram-
ki. Do końca meczu gole już 
jednak nie padły i obie dru-
żyny podzieliły się punktami.

Mimo remisu i podziału punk-
tów, podopieczni Dominika 
Tomczaka mają powody do za-
dowolenia. Po 28. kolejkach na 
swoim koncie mają 44 punkty 
i są liderem grupy spadkowej. 
Teraz kutnian czeka wyjazd do 
Tomaszowa Mazowieckiego (15 
maja), a później 22 maja zagra-
ją na własnym boisku z GKS-
-em Wikielec. To spotkanie 
z trybun będą wreszcie obejrzeć 
mogli kibice, bowiem poluzo-
wane zostaną obostrzenia doty-
czące walki z koronawirusem.

RKS Radomsko 0-0 KS Kutno
Radomsko: Humerski - Ko-

lasa, Kruppa, Bocian, Śmigiel-
ski, Machaj (80. Jarzębski), 
Pawłowski, Basiuk, Szela (71. 
Miśkowiec), Głowiński (71. 
Ziółkowski), Niedzielski (80. 
Dąbrowski);

Kutno: Wolański - Wielgus, 
Sobczak (46. Rokosz), Kowal-
czyk, Ł. Broź, Kralkowski, 
Dąbrowski (44. Kacela), Ka-
sperkiewicz (79. Sadziński), 
Bujalski, Szarpak, Michalak 
(46. Świątek). •

KS Kutno liderem grupy spadkowejKS Kutno liderem grupy spadkowej

Jesienią przy Kościuszki KS zremisował z 
RKS-em 0-0. Taki sam wynik padł 
w weekend w Radomsku.
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