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W najlepsze trwają prace 
związane z zazielenie-
niem nowego Placu Wol-
ności w Kutnie. Końcowy 
efekt podziwiać będzie 
można już lada dzień.

W minionym tygodniu roz-
poczęła się instalacja gazo-
nów z roślinami oraz małej 
architektury, nad wszystkim 
czuwa Ogólnopolskie Sto-
warzyszenie Twórców Ogro-
dów. Najpierw montowane 
były gazony, później usypy-
wana była ziemia, a później 
rozpoczęły się nasadzenia.

– Już w marcu zapowia-
daliśmy, że na płycie Placu 
Wolności pojawią się nasa-
dzenia. Prosiliśmy o cierpli-
wość w ocenie modernizacji 
Placu, bo przez warunki po-
godowe nie mogliśmy zreali-
zować wszystkich koncepcji. 
Ten rok nas nie oszczędził, 
chłodna aura i przedłużają-
ca się zima wpłynęły na to, 
że w szkółkach zieleni ciężko 
było o rośliny. Przez to do-
piero teraz, tak naprawdę, 
możemy przystąpić do prac 
ogrodniczych. Nasadzenia 
wykonywane są pod czujnym 
okiem projektantów zieleni 
z Ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia Twórców Ogrodów 
– komentuje Kamil Klima-
szewski z biura prasowego 
UM Kutno.

Jak się dowiadujemy, 
na płycie Placu Wolno-
ści ustawionych zosta-
nie łącznie 16 gazonów na 
rośliny, trawy ozdobne 
i krzewy. Wśród sadzonych 
roślin są trzcinniki, rozple-
nice, kocimiętki, jeżówki, 
hortensje czy derenie. Trzy 

większe donice z drzewka-
mi zostały ustawione wzdłuż 
schodów po wschodniej 
stronie Placu. Dodatkowo 
na płycie ustawione są ele-
menty małej architektu-
ry: ławki i kosze na śmieci.

– Takie zagospodarowa-
nie terenu zdecydowanie 
upiększy Plac Wolności, 
a w połączeniu z otwartą 
kawiarnią, która mam na-
dzieję, lada dzień rozpocznie 
swoje funkcjonowanie, da 
niezwykłe miejsce spotkań 
w samym centrum Kut-
na – dodaje Klimaszewski.

Warto przypomnieć, że 
projekt zagospodarowa-
nia zieleni na Placu Wol-
ności był prezentowany 
mieszkańcom w ubiegłym 
roku podczas Święta Róży.

Niebawem pierwsza 
impreza na Pl. Wolności
W Polsce powoli luzowane 

są obostrzenia pandemiczne. 
To najwyższy czas, aby wró-
cić do normalności. Chodzi 

przede wszystkim o 
organizację wyda-
rzeń plenerowych. 
Jedną z pierwszych 
propozycji realizo-
wanych w Kutnie 
będzie Kiermasz 
Różany.

– Z powodu obo-
strzeń nie było 
możliwości przy-
gotowania corocz-
nego Pikniku Wśród 
Róż, ale nie zapominamy 
o wszystkich miłośnikach 
tych kwiatów i ogrodnikach 
z naszego regionu, dlatego 
przygotowujemy kiermasz, 
na którym będzie można ku-
pić sadzonki róż oraz różnego 
rodzaju różane produkty – in-
formuje Zbigniew Wdowiak, 
Zastępca Prezydenta Kutna.

Wystawcy zaproszeni na 
kiermasz pokażą się na 
Placu Wolności w ostatni 
weekend maja czyli 29–30 
maja. Wydarzenie przygo-
towywane jest przez Kut-
nowski Dom Kultury. •

Plac Wolności wreszcie zielony Plac Wolności wreszcie zielony 

Zobacz zdjęcia na 
www.PanoramaKutna.pl
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We wtorek na Podrzecznej 
20 odbyła się konferencja 
prasowa z udziałem władz 
Kutna, poświęcona zakoń-
czeniu przebudowy znaj-
dującej się tam kamienicy.

Zakończyły się prace zwią-
zane z przebudową kamienicy 
przy ulicy Podrzecznej 20 w 
Kutnie. Budynek całkowicie 
zmienił swoje oblicze. Wykona-
na została elewacja budynku, 
wymieniono pokrycie dacho-
we oraz instalację wodno-ka-
nalizacyjną oraz elektryczną.

– Oddajemy do eksploatacji 
budynek mieszkalny po kapi-

talnym remoncie. Pamiętacie 
Państwo, co jeszcze niedawno 
tutaj było na tym dziedziń-
cu, jak wyglądał ten budynek. 
Były to ruiny, aż nie pasowa-
ło to w środku miasta. Kilka 
lat temu miasto odkupiło ten 
obiekt, wiele lat próbowali-
śmy to załatwić, ale były pro-
blemy własnościowe; jedni 
właściciele chcieli to sprzedać, 
drudzy nie. W końcu udało 
się doprowadzić to do końca 
i miasto pozyskało prawa do 
budynku i mogliśmy przystą-
pić do remontu. Myślę, że ten 
remont się udał i zarówno sam 
budynek i mieszkania w środ-
ku oraz otoczenie, parking, 

trawnik, wyglądają zupełnie 
inaczej. Myślę, że mieszkań-
cy, którzy tu będą mieszkać, 
będą zadowoleni – mówił pre-
zydent Zbigniew Burzyński.

– Rzeczywiście mieszkania 
są bardzo ładnie zrobione, w 
sumie mieszkań jest 7. Ich za-
siedleniem zajęła się już komi-
sja mieszkaniowa. Na parte-
rze znajdują się 2 mieszkania, 
które chcemy przeznaczyć 
dla mieszkańców z niepełno-
sprawnościami ruchowymi, 
komisja się tym zajmowała. 
Reszta osób będzie wybra-
na z listy, będą to Ci, którzy 
mają na niej największą ilość 
punktów. Wszystko jest zgod-

nie z przepisami. Ponadto 
wróci tu dwóch mieszkańców, 
którzy już wcześniej miesz-
kali – dodawał z kolei wice-
prezydent Jacek Boczkaja.

O szczegółach inwestycji mó-
wił także Marian Sierpiński, 
dyrektor Zarządu Nierucho-
mości Miejskich, głos w spra-
wie działań komisji mieszka-
niowej zabrał również miejski 
radny Tomasz Rędzikowski. 
Na konferencji obecna była 
również wieloletnia mieszkan-
ka kamienicy przy Podrzecz-
nej, która jest zachwycona 
przebudową i zmianami ja-
kie zaszły w budynku i mówi 
wprost” niebo, a ziemia!”.

Na potrzeby mieszkalne za-
adaptowane zostały dwa po-
mieszczenia znajdująca się na 
poddaszu kamienicy. W sumie 
w budynku przy ul. Podrzecz-
nej 20 po remoncie dostęp-
nych będzie siedem mieszkań. 
Przed remontem zamieszka-
łe były jedynie dwa lokale.

Remont znacząco podniesie 
standard życia mieszkańców, 
którzy zyskają też podłączenie 
do sieci ciepłowniczej i nie będą 
musieli martwić się już o ogrze-
wanie swoich mieszkań. Koszt 
remontu budynku to 930 ty-
sięcy złotych. Prace budowlane 
wykonała firma MEG-BUD.•

Kamienica po generalnym remoncieKamienica po generalnym remoncie
Są nowe mieszkania w centrum Kutna Są nowe mieszkania w centrum Kutna 

Zobacz zdjęcia na 
www.PanoramaKutna.pl
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W Kutnie lub bliskich 
okolicach wkrótce może 
powstać nowy las. Za tą 
nietypową i interesują-
cą akcją stoi Jacek Si-
kora, wieloletni miejski 
i powiatowy radny oraz 
fundacja Las Na Zawsze.

Jacek Sikora o sprawie poin-
formował za pośrednictwem 

mediów społecznościowych. 
Jak napisał, w jego wyobraźni w 
Kutnie powstał las i w tej spra-
wie podjął działania wspólnie 
z pro-ekologiczną fundacją. 

– W ostatnich dniach od-
byłem bardzo miłe spotka-
nie z Pawłem Krzemińskim 
i Anną Derdą z Fundacji Las 
Na Zawsze. W mojej wyobraźni 
w Kutnie powstał las. Ania i Pa-

weł pomagają sprawić, aby wy-
rósł w naszej okolicy napraw-
dę. Odwiedziliśmy kilka miejsc 
i wszystko idzie w dobrym kie-
runku. Posadźmy wspólnie las 
na zawsze, niech się zazieleni 
– komentuje Jacek Sikora, 
wieloletni miejski i powiatowy 
radny oraz działacz społeczny.

Czym jest „Las Na Zawsze”? 
To fundacja założona przez 

trzy osoby, które postanowi-
ły działać dla dobra plane-
ty. Okazało, że mają taki sam 
pomysł – chcą sadzić lasy.

– Naszą misją jest trwałe 
i nieodwracalne przywróce-
nie równowagi biologicznej 
na Ziemi. Aby to osiągnąć 
sadzimy lasy, które mają ro-
snąć zawsze – mówią osoby 
związane z „Las Na Zawsze”. •

Pod Kutnem powstanie nowy las?Pod Kutnem powstanie nowy las?
 Ciekawa inicjatywa Jacka Sikory 

FO
T.

 JA
CE

K 
SI

KO
RA

 /
 F

B

Jacek Sikora wraz 
z przedstawicielami 

fundacji “Las Na 
Zawsze” odwiedził 
kilka miejsc, gdzie 

może powstać 
 nowy las.

Kutnowski magistrat ma 
nową stronę internetową. 
„Serwis automatycznie do-
pasowuje się do urządzeń 
mobilnych, dlatego od te-
raz będziemy jeszcze bliżej 
Was” – komentują urzędnicy.

Układ nowej strony wej-
ściowej podzielony jest na 
4 podstawowe moduły: 
Mieszkaniec, Inwestor, Tury-
sta, Miasto Róż. – Staraliśmy 
się, aby opublikowane treści 
na stronie internetowej były 
zrozumiałe dla wszystkich. 
Gdyby pojawiły się jakiekol-
wiek nieścisłości, prosimy 
o niezwłoczny kontakt na adres 
mailowy: promocja@um.kut-
no.pl – mówią urzędnicy 
z kutnowskiego magistratu.

Poprzednia strona funkcjo-
nowała od 2013 r. Nową wi-
trynę wykonała firma Voba-
com Sp. z o.o. z Torunia. •

Urząd Miasta
z nową stroną
internetową

 www.um.kutno.pl 
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W najlepsze trwa budowa 
Leroy Merlin przy ul. Ko-
ściuszki w Kutnie. Otwar-
cie największego tego typu 
marketu w naszym regio-
nie zaplanowano na drugą 
połowę tego roku. Prace 
związane z otwarciem ko-
lejnych nowych sklepów 
trwają także w innych czę-
ściach naszego miasta.

Przejeżdżając ulicą Kościusz-
ki w pobliżu Galerii Różanej 
ciężko nie dostrzec ogromnego 
placu budowy, gdzie powsta-
je Leroy Merlin. Dodatkowo 

kierowcy obecnie mogą napo-
tykać na utrudnienia, bowiem 
budowany jest także wjazd 
do sklepu i często na drodze 
spotkać można ciężki sprzęt.

Przypomnijmy, prace budow-
lane rozpoczęły się na począt-
ku listopada 2020 i według 
planu, zakończone mają zo-
stać do końca lipca tego roku. 
Z kolei, jak informują władze 
Leroy Merlin, sklep w naszym 
mieście ma ruszyć w drugiej 
połowie 2021. Kiedy dokład-
nie, tego jednak nie wiadomo.

– W nowym sklepie dla pa-
sjonatów domu i ogrodu, 

klienci otrzymają największy 
wybór produktów w jednym 
miejscu, wyjątkową obsługę i 
bogatą ofertę usług towarzy-
szących. Stali klienci 
– zarówno indywi-
dualni jak i profesjo-
naliści – będą mieli 
dostęp do atrakcyj-
nego programu lojal-
nościowego – mówi 
Radosław Głowac-
ki, dyrektor sklepu.

Praca wre także 
między innymi na 
Toruńskiej, gdzie bu-
dowany jest market 
Dino. To dobra wia-

domość dla okolicznych miesz-
kańców, bowiem w tej części 
miasta nie było do tej pory 
żadnego większego marketu.

Zakupy w nowym punk-
cie niebawem zrobić będzie 
można także na Szymanow-
skiego, gdzie z dnia na dzień 

rośnie budynek, w któ-
rym otwarty zostanie sa-
lon meblowy „Bodzio”.

W tej części Kutna nie bra-
kuje zresztą „sklepowych 
inwestycji”, bowiem na 
Żwirki i Wigury do nowej 
galerii handlowej w ostat-
nim czasie wprowadziły się 
Sinsay i Action. Na razie 
nie wiadomo jednak, kiedy 
centrum S1 zostanie oficjal-
ne otwarte i jakie finalnie 
znajdą się w nim sklepy. •

Nowe sklepy pną się do góryNowe sklepy pną się do góry

Prace budowlane 
przy Kościuszki mają 
potrwać przynajmniej 
do końca lipca.
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Kutnowski Dom Kultury po 
raz kolejny ma wyjątkowy za-
szczyt brać udział w organiza-
cji wystawy na Zamku Królew-
skim w Warszawie. Tym razem 
wspólnie tworzymy Królew-
ską Wystawę Kwiatów, która 
odbędzie się w dniach 10-13 
czerwca w Arkadach Kubickie-
go i Ogrodach Zamku Królew-
skiego w Warszawie. Wystawa 
łączy inspiracje przyrodą, hi-
storią sztuki, botaniczne fa-
scynacje i odkrycia ogrodnicze.

Będzie to wyjątkowe wyda-
rzenie kulturalne, po długim 
okresie pandemii, które nie tyl-
ko stanie się wspaniałą okazją 
do promocji Kutna, ale przede 
wszystkim okazją do spotkania 
z miłośnikami kwiatów i sztuki.

Królewska Wystawa Kwiatów 
realizuje hasło: ,,Muzeum w zgo-
dzie z naturą”. Wiodące tematy 
– Róża i Bioróżnorodność będą 
pretekstem do stworzenia aranża-
cji i opowieści, które wprowadzą 
odwiedzających w pełne piękna 
i inspiracji światy: łąki, ziół, róż 
i ogrodowych inscenizacji oraz flo-
rystycznych dzieł w wykonaniu mi-
strzów sztuki układania kwiatów.

Reprezentacja Kutnowskiego 
Domu Kultury we współpracy 
z Polskim Towarzystwem Róża-
nym współtworzy strefę RÓŻ-
norodność, prezentującą bogaty 
i różnorodny świat róż – od krze-
wów rabatowych, angielskich 
i miejskich po zachwycające kom-
pozycje florystyczne stworzone 
przez mistrzynie florystyki Mał-
gorzatę Szwagiel i Beatę Bychow-

ską wraz z zespołem florystów.
Wystawa pozwoli zwiedzają-

cym doświadczyć piękna, radości, 
pozytywnych emocji. Stanie się 
także odpowiedzią na potrzebę 
odreagowania stresu, interakcji 
i realnego doświadczenia spotkań 
po miesiącach ograniczeń i izola-
cji. Bogactwo barw, form, zapa-
chów, nie tylko pobudzi zmysły 
i wyobraźnię, ale też podkreśli zna-
czenie bioróżnorodności, szacunku 
do natury i jej korzystnego wpły-
wu na nasze zdrowie i styl życia.

Zapraszamy mieszkańców Kutna 
Miasta Róż i okolic do wybrania się 
do stolicy w drugi weekend czerw-
ca, by wziąć udział w tym wyjąt-
kowym wydarzeniu. Szczegółowy 
harmonogram dostępny jest na 
stronie: www.krolewska-wystawa-
-kwiatow.ogrody-krolewskie.pl •

KDK z wystawą na Zamku Królewskim KDK z wystawą na Zamku Królewskim 

Kapryśna pogoda 
nie odstraszyła mi-
lusińskich, którzy w 
sobotę pojawili się 
w centrum Kutna na 
wydarzeniu zorgani-
zowanym przez Ko-
ściół Chrześcijański 
Jezus Żyje.

W sobotę na Placu Pił-
sudskiego odbyło się 
spotkanie z prezentami 
w ramach spóźnionej 

„Gwiazdki”. Organiza-
torzy – Kościół Chrze-
ścijański Jezus Żyje 
przy wsparciu kutnow-
skiego stowarzyszenia 
Nie Jesteś Sam rozdał 
350 paczek dla dzieci 
w wieku od 2 do 14 lat.

Rozdanie prezentów 
poprzedziły zabawy, 
które przygotowała gru-
pa animatorów z funda-
cji NEBO z Warszawy. •

Spóźniona gwiazdkaSpóźniona gwiazdka
w centrum Kutnaw centrum Kutna

FOT. KDK



/      7www.PanoramaKutna.pl 26 maja 2021

MATERIAŁ PROMOCYJNY



8      / 26 maja 2021 www.PanoramaKutna.pl

Panie dyrektorze, po lektu-
rze Rozporządzenia z dnia 
6 maja 2021 r. nic innego 
nie ciśnie się na usta, jak 
WRESZCIE… . Jak Pan zare-
agował na ten dokument? 
Przyjąłem go z ogromną 

euforią. Oczekiwanie na to 
postanowienie, było dla nas 
nie lada katorgą, tym bar-
dziej, że decyzje rządu doty-
czące aquaparków były mało 
precyzyjne, a momentami 
wręcz kuriozalne.  Bo jak 
wytłumaczyć, że baseny mo-
gły być otwarte, a aquaparki 
nie. Ok, aquapark to zespól 
atrakcji rożnego rodzaju, ale 
przecież można było dopre-
cyzować, basen możecie 
otworzyć, pozostałe atrakcje 
pozostają zamknięte. Opie-
ranie się na innym PKD ba-
senów i aquaparków, i podej-
mowanie decyzji, że baseny 
mogły być otwierane, a aqu-
aparki nie, było brakiem nie 
tylko precyzji, ale i profesjo-
nalizmu. Skutki tych decyzji 
wyrządziły szkody, przede 
wszystkim, w społeczeń-
stwie, które było pozbawio-
ne ruchu. Wystarczyło na-
pisać jedno zdanie, zezwala 
się aquaparkom na wyodręb-

nienie basenów pływackich 
i temat byłby załatwiony, 
no ale to już historia. Teraz 
patrzymy tylko do przodu 
i cieszymy się, że będzie u 
nas znów wesoło i gwarno.
Czy uruchamiacie wszyst-
kie atrakcje?
Tak, oczywiście w ramach 

obowiązujących reżimów 
sanitarnych. Zatem masecz-
ki na holach, w szatniach, 
dystans społeczny, dezyn-
fekcja rąk. Chociaż niektó-
rzy, śmiejąc się mówią, że 
podchloryn sodu zabija wi-
rusa dużo skuteczniej niż 
niejedna szczepionka czy 
wszelkie rygory. Tak czy 
tak, w Aquaparku Kutno 
będzie bezpiecznie.
A co działo się, mówiąc ko-
lokwialnie, z pracownikami 
w tym trudnym czasie?
Bywało różnie, cześć pra-

cowników była na posto-
jowym, część pracowała 
zdalnie. Był czas aby zrobić 
porządek z zaległymi urlopa-
mi. Od czasu do czasu przy-
woływaliśmy zarówno eki-
py sprzątające jak i kasjerów 
do okresowych porządków.
Doszły mnie słuchy, że 

mimo, że aquapark był nie-
czynny wiele rzeczy uległo 
uszkodzeniu?
No tak, wydawałoby się, 

że jak coś nie pracuje to się 
nie psuje. Niestety, tak to nie 
działa. Tam gdzie mamy do 
czynienia z wodą, jest zu-
pełnie odwrotnie. Uszczel-
ki, fugi w zjeżdżalniach, 
zawory, sanitariaty, pompy, 
silniki wszystko albo kru-
szeje, albo  zachodzi kamie-
niem czy rdzą i jest do na-
prawy bądź kwalifikuje się 
do natychmiastowej wymia-
ny. Było naprawdę co robić. 
Nie wspomnę o kosztach.
Czy zdąży pan z otwarciem 
do 28 maja?
Zdecydowanie! Nie wy-

obrażam sobie sytuacji, w 
której zawiedlibyśmy na-
szych klientów. Tym bar-
dziej, że zdajemy sobie 
sprawę jakie znaczenie ma 
aktywność fizyczna. Do-
starczamy przecież nie 
tylko rekreację czy możli-
wość miłego spędzenia cza-
su, ale też, a może przede 
wszystkim, zdrowie. Bar-
dzo ważnym aspektem jest 
wyrwanie dzieci, nie tylko 

z domowej izolacji, ale i tej 
wirtualnej oraz aktywizo-
wanie ich poprzez ruch. W 
miarę luzowania obostrzeń 
związanych z pandemią 
będziemy wracali do zajęć 
grupowych oraz organizo-
wania półkolonii letnich.
Jakie do tej pory straty 
poniósł Aquapark Kutno 
w czasie pandemii?
Wielkie i to nie tylko fi-

nansowe. Powiem, że od 
marca 2020 roku, strata 
w przychodach to poraża-
jąca kwota ok. 1 712 000 
zł. Nie mniej istotne są 
również straty społeczne. 
Ucierpiały dzieci, młodzież, 
dorośli, seniorzy. Straco-
ny rok programu „Umiem 
pływać”, nie do odrobienia 
lekcje nauki pływania, star-
ty w zajęciach Aquafitness 
dla seniorów, można by 
jeszcze długo wymieniać.
A co zresztą działalności 
MOSiR-u? 
Tutaj sprawa wygląda 

odrobinę lepiej, bo już w 
tej chwili udostępniamy 
obiekty na świeżym po-
wietrzu. Prowadzimy m.in. 
treningi, organizujemy me-

cze i inne zajęcia sportowe. 
Z niecierpliwością czekamy 
na możliwość wznowienia 
imprez sportowych, takich 
jak np. biegi, pikniki, tur-
nieje czy ligi. Boli nas, że 
w tym roku znowu nie od-
będzie się tak wspaniała 
impreza jak Dzień Dziec-
ka z MOSiR-em, która za-
wsze cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem 
i była bardzo wyczekiwana 
przez najmłodszych. Mamy 
jednak nadzieję, że uda się 
nam zorganizować piknik 
na zakończenie wakacji 
oraz nową odsłonę „Biegu 
z Forrestem do Aquapar-
ku”. Planujemy też reak-
tywację „Kutnowskiej Za-
-Dyszki”. Mamy nadzieję, 
że ewentualne obostrzenia 
związane z pandemią nie 
pokrzyżują naszych planów. 
No, ale macie już to poza 
sobą, co zatem chciałby 
Pan powiedzieć naszym 
czytelnikom?
Przede wszystkim chciał-

bym powiedzieć, przyby-
wajcie! Zapraszamy ser-
decznie czekamy na Was 
już od 28 maja. •

Aquapark znowu otwarty
Rozmowa z dyrektorem MOSiR Pawłem Ślęzakiem

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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Od początku miesiąca kie-
rowcy muszą płacić za wjazd 
pod płytę Placu Wolności 
i tamtejszy kryty parking 
świeci pustkami. W tej spra-
wie do prezydenta zwróci-
li się radni, którzy znaleźli 
sposób, jak zmienić obecny 
stan rzeczy i to z pożytkiem 
dla mieszkańców.

Radni miejscy Tomasz Rędzi-
kowski i Robert Feliniak napi-
sali do prezydenta Zbigniewa 
Burzyńskiego w sprawie wpro-
wadzenia abonamentu upraw-
niającego do parkowania na 
parkingu miejskim pod główną 
płytą na Placu Wolności.

– W chwili obecnej wi-
dok opustoszałego niemal-

że parkingu sprawia przy-
kre wrażenie. Okazuje się, że 
okazjonalne i chwilowe parko-
wanie nie zapewnia pożądane-
go obłożenia – uważają radni.

Jak mówią Rędzikowski 
i Feliniak, „z odbywanych roz-
mów z mieszkańcami wynika, 
iż istnieje zapotrzebowanie 
społeczne ze strony zmotory-
zowanych i nieposiadających 
garażu na parkowanie pod da-
chem ze stałą, zryczałtowaną 
i konkurencyjną w stosunku do 
biletowanych cen opłatą”.

Ich zdaniem, dzięki temu 
można spodziewać się również 
wyższych wpływów z funkcjo-
nowania parkingu – Wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, zwłaszcza cen-
tralnej części naszego miasta, 

zwracamy się z prośbą o roz-
ważenie możliwości wprowa-
dzenia tego rozwiązania”– na-
pisali do prezydenta radni.

„Kryty” świeci pustkami, 
a miejsca w centrum brak
Mieszkańcy od momentu 

wprowadzenia opłat na „krytym 
parkingu” zdecydowanie chęt-
niej zostawiają swoje auta przy 
Manhatanie i pobliskim banku, 
a także w miejscu, gdzie przed 
rozpoczęciem przebudowy Pla-
cu Wolności obowiązywała stre-
fa płatnego parkowania.

Teraz jest jednak bezpłatna 
i znalezienie wolnego miejsca 
w ciągu dnia graniczy niemalże 
z cudem, mimo iż jednocześnie 
„kryty” świeci pustkami. Dodat-
kowo kierowcy często nie zwra-

cają uwagi na znaki poziomie 
i pionowe, pozostawiając auta 
w miejscach niedozwolonych.

Od początku maja za par-
kowanie trzeba płacić

Jaka będzie odpowiedź i czy 
na parkingu na Placu Wol-
ności wreszcie pojawi się 
więcej niż kilkanaście samo-
chodów? O sprawie będzie-
my informować na bieżąco.

Przypomnijmy, od momentu 
otwarcia parkingu (22 marca) 
można było tam zostawiać sa-
mochód bezpłatnie. Od 4 maja 
obowiązują jednak już opłaty. 
Stawka za pierwsze 20 minut 
parkowania to 50 groszy. Na-
tomiast za każdą godzinę od 
poniedziałku do piątku między 
8:00, a 18:00 zapłacimy 2,50 zł •

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

„Opustoszały parking„Opustoszały parking
sprawia przykre wrażenie”sprawia przykre wrażenie”

 Radni napisali do prezydenta Kutna: 

Kutnowscy policjanci po-
mogli kobiecie i udzielili 
pomocy jej 14-miesięcz-
nemu synkowi Antosiowi. 
Mieszkanka naszego re-
gionu mówi wprost: jest mi 
niezmiernie miło, że wśród 
mundurowych są ludzie 
"Anioły".

„Ludzie potrzebują pomocy w 
różnych sytuacjach życiowych. 
Niektóre rozwiązania są proste. 
Wystarczy jedynie odrobina 
dobrych chęci. Są i takie, które 
wymagają zachowania zimnej 
krwi co w przypadku zagroże-
nia zdrowia lub życia własnych 

dzieci jest bardzo trudne” – ko-
mentuje podkom. Edyta Mach-
nik, oficer prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Kutnie.

Udzielone przez policjantów 
wsparcie kobiecie jadącej do 
szpitala z małym dzieckiem 
spotkało się z jej wdzięczno-
ścią wyrażoną w liście skie-
rowanym do kutnowskiego 
komendanta. Cieszymy się, że 
wszystko dobrze się skończyło.

Kobieta, jadąca do szpita-
la ze swoim synkiem, któ-
ry prawdopodobnie połknął 
skuwkę zatrzymała się widząc 
policjantów Wydziału Ruchu 
Drogowego kontrolujących sa-

mochody i poprosiła o pomoc.
Mundurowi wezwali od razu 

pogotowie na miejsce, kon-
trolując cały czas stan zdro-
wia dziecka. Karetka pojawiła 
się na miejscu bardzo szybko 
i dzięki temu chłopiec razem 
z mamą mogli bezpiecznie tra-
fić do szpitala. Mundurowi w 
tym czasie zabezpieczyli sa-
mochód kobiety i przekazali 
go wskazanej przez nią osobie.

Poniżej treść podziękowań 
od mamy Antosia:

– Pragnę serdecznie podzię-
kować dwóm policjantom z 
Ruchu Drogowego z KPP Kut-

no, którzy w dniu 19.05.2021 
ok. godziny 20:00 w miejsco-
wości Kaszewy udzielili po-
mocy mojemu 14-miesięcz-
nemu synkowi, wzywając 
karetkę oraz zabezpie-
czyli samochód, którym 
jechałam do szpitala. 
Jest mi niezmiernie 
miło, że wśród Pana 
podwładnych są lu-
dzie „Anioły”. Jedyne, 
co mogę zrobić, to 
skromnym słowem na-
pisać „Dziękuję” – w ta-
kich słowach skierowała 
się do komendanta KPP 
Kutno mama Antosia.  •

Policjanci na ratunek małemu dzieckuPolicjanci na ratunek małemu dziecku
Mama Antosia dziękuje i mówi: To ludzie „Anioły”Mama Antosia dziękuje i mówi: To ludzie „Anioły”
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W okolicach przejścia dla 
pieszych w Bedlnie co jakiś 
czas dochodzi do poważ-
nych, a nawet tragicznych 
wypadków. Mieszkańcy boją 
się o swoje bezpieczeństwo 
i zamierzają złożyć pety-
cję do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad.

Sołtys Kazimierek Zbigniew 
Jagniątkowski i radny Rady 
Gminy Bedlno Tomasz Rycz-
kowski interweniują w sprawie 
ich zdaniem niebezpiecznego 
przejścia dla pieszych w Bedlnie 
i zbierają podpisy pod petycją do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad .

– Składamy petycję o pilną 

interwencję i podjęcie działań 
zmierzających do zainstalowa-
nia sygnalizacji świetlnej przy 
przejściu dla pieszych znajdu-
jącym się przy skrzyżowaniu 
drogi krajowej nr 92 z drogą 
wojewódzką nr 583 w Bedlnie – 
czytamy na wstępie petycji.

Jak twierdzą jej autorzy, przej-
ście dla pieszych w Bedlnie sta-
nowi drogę dla mieszkańców 
między innymi do Urzędu Gmi-
ny Bedlno, szkoły, przedszkola, 
sklepów, poczty, kościoła, cmen-
tarza czy przychodni lekarskiej.

Jagniątkowski i Ryczkowski 
przypominają, że 14 kwietnia 
tego roku w okolicy przejścia 
dla pieszych w Bedlnie zo-
stała potrącona mieszkanka 
gminy Bedlno, która w cięż-

kim stanie trafiła do szpitala.
– Chcielibyśmy zaznaczyć, że 

to nie był pierwszy wypadek w 
tym miejscu. W trosce o zdrowie 
i życie mieszkańców gminy Bedl-
no, w szczególności dzieci i mło-
dzieży uczęszczającej do szko-
ły i przedszkola, aby uniknąć 
tragicznych i nieszczęśliwych 
zdarzeń, apelujemy o podjęcie 
działań mających na celu jak 
najszybsze rozpoczęcie budowy 
sygnalizacji świetlnej we wcze-
śniej wymienionej lokalizacji – 
czytamy w dalszej części petycji.

Jak do sprawy ustosunkuje się 
GDDKiA? Do tematu związanego 
z budową sygnalizacji świetlnej 
w Bedlnie jeszcze powrócimy. •

Boją się o bezpieczeństwo i piszą do GDDKiABoją się o bezpieczeństwo i piszą do GDDKiA
Mieszkańcy chcą sygnalizacji na DK92Mieszkańcy chcą sygnalizacji na DK92

Nieco ponad miesiąc temu w okolicy 
przejścia dla pieszych w Bedlnie 
doszło do poważnego wypadku.

Mimo iż tuż obok “zebry”
znajduje się fotoradar, to
kierowcy nie zawsze zdejmują
nogę z gazu i dochodzi do 
niebezpiecznych sytuacji.

FOT. GOOGLE MAPS / PANORAMA KUTNA

Na jednym z kutnowskich osiedli do-
szło do bestialskiego zachowania. 
Nieznany sprawca wyrzucił nowo na-
rodzone koty do kosza na śmieci. 

O sprawie zostali poinformowa-
ni strażnicy miejscy, którzy stara-
li się pomóc kilkudniowym kociakom.

– W czwartek dyżurny Straży Miejskiej w 
Kutnie otrzymał informację, że w altanie 
śmieciowej przy ulicy Chrobrego 14 znaj-
duje się worek na śmieci, w którym był 
ukryte cztery nowo narodzone koty. Pa-

trol, który zjawił się na miejscu zabezpie-
czył kocięta i przewiózł je do przychodni 
weterynaryjnej, jednak było już za póź-
no, aby im pomóc i trzeba było uśpić 
kociaki – wyjaśnia Ryszard Wilanowski, 
komendant Straży Miejskiej w Kutnie.

Trwają ustalenia dotyczące osoby, któ-
ra pozostawiła koty na pewną śmierć w 
śmietniku. Wszelkie informacje doty-
czące potencjalnego sprawcy będą bar-
dzo pomocne. Za wyrzucenie malutkich 
kotów na śmietnik może grozić kara do 
trzech lat pozbawienia wolności. •

Malutkie kociakiMalutkie kociaki
porzucone na śmietnikuporzucone na śmietniku

O G Ł O S Z E N I E
Sprzedam tanio materac magnetyczny, 

rehabilitacyjny z certyfikatem medycznym 
WIĘCEJ INFORMACJI: 604 254 132

OGŁOSZENIE

W zeszłym tygodniu prezydent 
Zbigniew Burzyński wydał za-
rządzenie w sprawie powołania 
członków Rady Seniorów Miasta 
Kutno. Na liście znalazło się kil-
ka ciekawych nazwisk, między 
innymi byłego prezydenta Kutna 
czy byłej burmistrz Krośniewic.

Powołani członkowie Rady Senio-
rów Miasta Kutno: Krzysztof Wacław 

Dębski, Jolanta Gajda, Stanisław Gra-
lak, Julianna Barbara Herman, Ma-
rek Kacprzak, Maria Kolasińska, Sta-
nisław Kołodziejczak, Michał Sinior, 
Andrzej Sobczak, Andrzej Zielonka

Kadencja Rady trwać będzie dwa-
lata. Rada będzie miała charak-
ter konsultacyjny, doradczy i ini-
cjatywny. Członkowie Rady będą 
pełnić swoje funkcje społecznie. •

Rada Seniorów
powołana
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Policjant i policjantka 
z komisariatu z Piątku zo-
stali wydaleni ze służby 
w związku z interwencją, 
po której zmarł 30–letni 
mężczyzna – poinformo-
wało w zeszłym tygodniu 
Radio Łódź.

– Komendant Wojewódzki 
Policji w Łodzi podpisał roz-
kaz o wydaleniu ze służby tych 
funkcjonariuszy z dniem 15 
maja – mówi rzecznik policji 
w Łęczycy starszy aspirant 
Mariusz Kowalski cyto-

wany przez łódzką rozgłośnię.
Przypomnijmy, 2 kwietnia 

2021 roku około godziny 23.00 
policja została wezwana na in-
terwencję domową na jednym 
z osiedli w Piątku. Kobieta 
prosiła o pomoc w związku 
z awanturą wszczętą przez jej 
znajdującego się pod wpływem 
alkoholu 30-letniego syna. Po-
licjanci wypro-

wadzili mężczyznę z domu, 
a  dzień później jego zwłoki zo-
stały znalezione w lesie odda-
lonym około 6 km od Piątku.

Jak mówi Krzysztof Ko-
pania, rzecznik prasowy Pro-
kuratury Okręgowej w Łodzi, 
zebrany materiał dowodowy, 
w ocenie Prokuratury Okrę-

gowej w Łodzi, dał podstawy 
do zarzucenia 33–letniemu 
funkcjonariuszowi policji, któ-
ry podejmował interwencję 
w mieszkaniu 30–latka prze-
stępstwa przekroczenia upraw-
nień i spowodowania ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, na-
stępstwem którego była śmierć 
pokrzywdzonego, bezpraw-
nego pozbawienia wolności 
30–latka oraz naruszenia nie-
tykalności cielesnej jego brata. Grozi mu kara nawet dożywot-

niego 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. •

Policjanci wyrzuceni ze służbyPolicjanci wyrzuceni ze służby
po śmierci 30-latkapo śmierci 30-latka

Jak informuje Prokuratura 
Okręgowa w Łodzi, 33-letniemu, 
byłemu już policjantowi, może 
grozić nawet dożywocie.

FOT. KPP ŁĘCZYCA

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Kutno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ul. Sklęcz-

kowską, torami PKP i granicą miasta Kutna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz uchwały Nr XXI/186/20 Rady Miasta Kutno z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla  obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ul. Sklęczkowską, torami PKP i granicą miasta Kutna – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ul. Sklęczkowską, torami PKP i granicą miasta Kutna wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 07 czerwca 2021 roku do 06 lipca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta Kutno  – pokój  nr 403 – II piętro w godzinach od 8:oo do 14:oo.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ul. Sklęczkowską, torami PKP i granicą miasta Kutna wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko umieszczony jest na stronie internetowej Urzędu www.um.kutno.pl.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty 
pod numerami telefonów  (24) 253 12 22 lub (24) 253 11 12.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi.

Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Kutno lub na adres Urząd Miasta Kutno, Plac Piłsudskiego Nr 18, 99–300 
Kutno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 
2021 roku.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta Kutno, pokój nr 328 (duża sala konferen-
cyjna), II piętro, o godz. 10:00.

Osoby chcące  brać udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi  ustaleniami projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, będą mogły to zrobić po uprzednim 
zgłoszeniu pod numerami telefonów (24) 253 12 22 lub (24) 253 11 12. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

– o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ul. Sklęczkowską, torami PKP i granicą miasta Kutna,      
– o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na 

środowisko, w tym– z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Miasta Kutno, Plac Piłsudskiego Nr 18, 99-300 Kutno,
2) ustnie do protokołu, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej pokój nr 403 lub 405,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września  2001 r. o 

podpisie elektronicznym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:/UMKutno/SkrytkaESP lub  na adres e–mail: urzad@um.kutno.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca  2021 roku.  
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Kutno.
Uwagi niedotyczące problematyki planu oraz uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.                               

PREZYDENT MIASTA KUTNO

 Echa tragedii w Piątku 
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Nie brakowało emocji 
w derbach powiatu kut-
nowskiego w B Klasie. 
Krośniewianka Krośnie-
wice wygrała u siebie 
2-0 z Różą Kutno. Walka 
o awans do A Klasy zapo-
wiada się niesamowicie 
pasjonująco.

Spotkanie pomiędzy Kro-
śniewianką a Różą było 
wyrównane i bardzo za-

cięte. Dodatkowo piłka-
rze musieli zmagać się 
z trudnymi warunkami at-
mosferycznymi, bowiem 
w trakcie spotkania nad Kro-
śniewicami przeszła ulewa. 
Gospodarzy nie zatrzymało 
to jednak i pokonali Różę. 
Gole dla drużyny prowadzo-
nej przez Tomasz Marciniaka 
zdobyli Przemysław Borzu-
chowski i Adrian Janiak. 

Po 20. kolejkach liderem 

B Klasy jest Witonianka Wi-
tonia (51 punktów). Druga jest 
Krośniewianka, która ma 49 
punktów. Na trzecim miejscu 
plasuje się Róża Kutno z 47 
punktami, jednak ma o jeden 
mecz rozegrany mniej. Tak 
samo prezentuje się sytuacja 
czwartego Huragana Swędów. 
Walka o awans do A Klasy 
zapowiada się niesamowicie 
emocjonująco, a przed nami 
jeszcze mecze między innymi 
pomiędzy Różą i Witonianką. •

Róża przegrała w derbachRóża przegrała w derbach
powiatu z Krośniewiankąpowiatu z Krośniewianką

Piłkarze rezerw KS-u Kut-
no wygrali na własnym 
boisku 2-1 z KKS-em Ko-
luszki i zgarnęli bardzo 
ważne trzy punkty w kon-
tekście walki o utrzyma-
nie w lidze okręgowej.

Przed niedzielnym meczem 
KS II miał na swoim koncie 
32 punkty, a ekipa z Koluszek 
tylko o dwa mniej. W przy-
padku porażki kutnianie zo-
staliby przeskoczeni w tabeli 
przez KKS i mocno utrudni-
liby sobie sytuację dotyczącą 
walki o utrzymanie w lidze.

Ostatecznie kutnowska 
drużyna po golach Mariusza 
Jakubowskiego i Krystiana 
Górczyńskiego wygrała 2-1. 

Zwycięstwo mogło być o wie-
le bardziej okazałe, jednak 
zawiodła skuteczność – mię-
dzy innymi rzutu karnego 
nie wykorzystał Kozanecki, 
a Górczyński trafił w słupek.

Po 28. kolejkach KS II Kutno 
ma na swoim koncie 35 punk-
tów i zajmuje 12. miejsce. Do 
zakończenia rozgrywek zosta-
ło jeszcze sześć kolejek i wal-
ka o utrzymanie zapowiada 
się niezwykle emocjonująco.

Następny mecz KS II Kutno 
zagra za tydzień w niedzielę 
(30 maja 2021, 17:00), a ry-
walem będą rezerwy Widze-
wa Łódź, który prowadzi w 
tabeli i może być już niemal 
pewny awansu do IV ligi. •

Rezerwy walczą o utrzymanieRezerwy walczą o utrzymanie

KS II Kutno wygrał 2-1 
z KKS-em Koluszki 

i zdobył cenne 3 punkty. 

REKLAMA
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Prawdziwy rollercoaster 
zafundowali powracającym 
na trybuny kibicom piłka-
rze KS–u Kutno, którzy w 
minioną sobotę zremiso-
wali na własnym boisku 
4–4 z GKS–em Wikielec!

Po wielu miesiącach kibice 
wrócili na trybuny i piłkarskie 
emocje w tym roku ruszyły z 
wysokiego „C”. Po nieco po-
nad pół godziny gry było już 
2–0 dla przyjezdnych. Naj-
pierw w 17. minucie Patryka 
Wolańskiego z rzutu karnego 
pokonał Jankowski, a w 32. 
minucie przyjezdni prowa-
dzili już dwoma golami 
za sprawą celnego strza-
łu Korzeniewskiego.

Kutnianie nie za-
mierzali jednak tanio 
sprzedać skóry i jesz-
cze przed przerwą 
rzucili się do odrabia-
nia strat. W 38. minu-
cie jeden z graczy KS–u 
wychodził na czystą po-
zycję i został sfaulowany 
przez Otrębę, a sędzia bez 
wahania ukarał zawodnika 
GKS–u czerwoną kartką i po-
dyktował rzut wolny dla KS–u. 
Na strzał ze stałego fragmentu 
gry zza pola karnego zdecydo-
wał się Jakub Szarpak i pięk-
nym, technicznym uderzeniem 
zdobył kontaktową bramkę.

Po przerwie KS otrzymał 
szybko mocny cios i już w 47. 
minucie Wikielec prowadził 
3–1 po golu Bartkowskiego. 
Gdy wydawało się, że ekipa 
Dominika Tomczaka już się 
nie podniesie, nasi piłkarze 
wrzucili piąty bieg i zdobyli 
trzy gole z rzędu! W 63. mi-
nucie do siatki Wikielca trafił 
Łukasz Dynel, pięć minut póź-

niej do remisu doprowadził 
Jakub Szarpak (ponownie po 
rzucie wolnym!), a w 78. minu-
cie po samobójczym golu Szy-
pulskiego KS prowadził 4–3!

To nie był jednak koniec 
emocji, bowiem pięć minut 
przed końcowym gwizdkiem 
przyjezdni doprowadzili do 
remisu po strzale z rzutu kar-
nego. Później mimo sytuacji z 
obu stron, gole już jednak nie 
padły i niesamowicie emocjo-

nujący mecz zakończył się 
podziałem punktów. Warto 
wspomnieć, że KS kończył 
spotkanie w dziesiątkę, po 
tym, jak czerwoną kartkę 
obejrzał Bartosz Bujalski. 
Po ostatnim gwizdku dru-
gie żółtko, a w konsekwen-
cji czerwoną kartkę obej-
rzał też Patryk Wolański.
KS Kutno  4–4 GKS Wikielec

Gole: Szarpak 40, 68, Dy-
nel 63, Szypulski 78 (sa-
mobój.) – Jankowski 17, 
85 (oba z karnych), Korze-
niewski 32, Bartkowski 47.

Czerwone kartki: Bujal-
ski, Wolański (po dwóch 

żółtych) – Otręba
KS Kutno: Wolański 
– Kowalczyk, Sadziń-
ski (60. Marcioch), 
Kacela, Bujalski, Wiel-
gus, Szarpak, Dynel, 
Szczytniewski (60. 
Świątek), Michalak, 
Kralkowski.
Po 30. kolejkach KS 

Kutno z dorobkiem 48 punk-
tów jest najlepszą drużyną 
grupy spadkowej III ligi. Do 
końca sezonu pozostały jesz-
cze cztery mecze, a w tej chwi-
li kutnianie mają przewagę 7 
punktów nad strefą spadkową.

W najbliższą sobotę 29 maja 
o 16:00 kutnianie zmierzą się 
przed własną publiką z Bronią 
Radom, a później drużynę Do-
minika Tomczaka czekają trzy 
wyjazdy pod rząd do Elblą-
ga, Warszawy i Zambrowa. •

Szalony mecz KS-u Kutno z WikielcemSzalony mecz KS-u Kutno z Wikielcem
Grad emocji, bramek i czerwonych kartekGrad emocji, bramek i czerwonych kartek

OGŁOSZENIE

Po wielu miesiącach na trybuny wreszcie 
wrócili kibice. Nadal jednak obowiązują 
limity dotyczące liczby publiczności.

Na cztery kolejki przed
zakończeniem sezonu 
piłkarze KS-u Kutno 
są liderem grupy spadkowej.
Utrzymanie coraz bliżej!
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