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Zobacz więcej zdjęć na 
www.PanoramaKutna.pl

W minionym tygodniu 
przeżywaliśmy Uroczy-
stość Najświętszego Cia-
ła i Krwi Chrystusa, czyli 
Boże Ciało. Z tej okazji w 
Kutnie i regionie przeszło 
kilka procesji. W związku 
z pandemią koronawiru-
sa uroczystości były jed-
nak o wiele bardziej ka-
meralne, niż przed laty.

W tym roku, podobnie jak 
przed rokiem, w Kutnie nie 
odbyła się duża, wspólna pro-

cesja, która przeszłaby głów-
nymi ulicami miasta. Mniej-
sze uroczystości odbyły się 
za to między innymi na Dy-
bowie, Woźniakowie, parafii 
pw. św. Królowej Jadwigi czy 
parafii pw. św. Wawrzyńca. 

Z aparatem udaliśmy się do 
największej parafii w regio-
nie, czyli „Wawrzyńca”. Tam 
wierni przeszli wokół kościo-
ła obok czterech stacji przy-
gotowanych przez parafian 
z Wierzbia, Komadzyna, Przy-
mierze Rodzin oraz Świecką 
Wspólnotę Pasjonistowską. •

Wierni przeszliWierni przeszli
w procesjiw procesji

Bożego CiałaBożego Ciała

Wiadomo już, kto zajmie 
się przebudową ulicy Mor-
cinka w Kutnie. Jak infor-
muje kutnowski magistrat, 
najlepsza oferta należy do 
konsorcjum dwóch firm 
z naszego regionu. Inwe-
stycja ma pochłonąć po-
nad 800 tysięcy złotych.

Najlepszą ofertę złożyło 
konsorcjum firm TRAKT i HY-
DROBUD, która wynosi 837 
999,00 złotych, a okres rękoj-
mi wynosi 72 miesiące. Oferty, 
które wpłynęły na przetarg:

• Konsorcjum firm: Przedsię-
biorstwo Budowlano–Produk-

cyjne TRAKT Bobczak, Tecław 
Sp. j. (lider), Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe HYDROBUD 
Paweł Złotowski (partner) – 
łącznie 100 punktów (I miejsce)

• MCC S.A. z Chodcza – 93,34 
pkt (II miejsce)

• BMB Budownictwo Sp. z 
o.o. Sp. k. z Gostynina – łącz-
nie 92,07 pkt (III miejsce)
Co zmieni się na Morcinka?
– W zakresie jest wymiana na-

wierzchni jezdni, wymiana na-
wierzchni chodników, wymia-
nę krawężników i nawierzchni 
zjazdów od posesji. Jezdnia 
zostanie frezowana i położo-

na na niej nowa nawierzch-
nia bitumiczna. Nawierzchnia 
chodników oraz zjazdów do 
posesji zostanie wymieniona 
na nową nawierzchnię z kostki 
betonowej – czytamy w BIP–
ie kutnowskiego magistratu.

Kontrowersje dotyczące 
wycinki drzew

Przy okazji ogłoszenia prze-
targu na przebudowę ulicy 
Morcinka pojawiły się kon-
trowersje dotyczące wycinki 
drzew na tej ulicy. W związ-
ku z planowanymi pracami, 
wyciętych może zostać oko-
ło 50 drzew. Sprzeciwiali się 
temu kutnowscy aktywiści, 

ale mieszkańcy wystosowa-
li do prezydenta specjalną 
petycję, w której żądali „sku-
tecznej renowacji ulicy”, na-
wet kosztem starych drzew. •

Prezydent wyłonił wykonawcęPrezydent wyłonił wykonawcę
przebudowy ulicy Morcinkaprzebudowy ulicy Morcinka

Jakiś czas temu prezydent Burzyński 
spotkał się z mieszkańcami, aby rozwiać 

wszystkie wątpliwości wokół inwestycji.
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Nowa organizacja ruchu 
i sygnalizacja na Łąkoszy-
nie, a do tego zamknięty 
przejazd pod wiaduktem 
kolejowym na Józefowie 
– w Kutnie już za kilka dni 
kierowców czeka prawdzi-
wy drogowy armagedon! 

Pod koniec maja na skrzy-
żowaniu na Łąkoszynie wpro-
wadzono nową organizację 
ruchu, przez co tworzą się 
spore korki. Utrudnienia w 
tym rejonie na kierowców 
czekać będą przez trzy mie-
siące, aż do końca wakacji. 

W związku z zakończe-
niem kolejnego etapu prac na 
skrzyżowaniu DK60/60a/92/
DW702 w Kutnie, od  26 maja 
obowiązuje tam nowa orga-
nizacja ruchu. Zakończono 
prace na ulicy Łąkoszyńskiej 
(DW702) i Bitwy pod Kut-
nem (DK60a), które polegały 
na wymianie warstw wierzch-
nich i konstrukcji drogi.

Niezależnie od tego, rozbu-
dowany został wylot DW702, 
co pozwoliło wyznaczyć w 
tym miejscu osobny pas 
dla skręcających w prawo. 
W dalszym ciągu jednak 
ruch na osi północ – połu-
dnie (Zgierz – Płock) będzie 
się w tym miejscu odbywał 

wahadłowo i będzie kierowa-
ny za pomocą sygnalizacji.

Największe jednak zmia-
ny dotyczą ulic: Objazdo-
wej (DK60) i Sklęczkowskiej 
(DK92). Na ulicy Sklęczkow-
skiej (DK92) obowiązuje ruch 
dwukierunkowy, natomiast na 
ulicy Objazdowej (DK60) – po 
wschodniej stronie skrzyżowa-
nia – na całej długości przebu-
dowywanego odcinka (ok. 250 
m) jazda odbywa się po jed-
nym pasie wahadłowo i będzie 
sterowana za pomocą sygnali-
zacji. W związku z tym p0ja-
wiły się spore utrudnienia.

– Kierowcy, w miarę moż-
liwości, powinni więc rozwa-
żyć możliwość wyboru innej 

trasy. Na skrzyżowaniu za-
chowana zostanie możliwość 
skręcania we wszystkich kie-
runkach. Zakończenie re-
montu przewidywane jest na 
koniec sierpnia – mówi Ma-
ciej Zalewski z GDDKiA.

Kierowcom trudno będzie 
jednak wybrać alternatywą 
drogę, bowiem… to nie koniec 
utrudnień. Pod koniec tego 
tygodnia zamknięty zostanie 
przejazd pod wiaduktem na 
Józefowie. To jedna z głów-
nych tras prowadzących do 
strefy przemysłowej.

Jak informuje Łukasz Miel-
nik z biura prasowego Strabag 
Sp. Z o.o., w ramach robót wy-
konywanych przez STRABAG 

na linii kolejowej E20, 
na odcinku Warszawa 
– Poznań, obszar LCS 
Kutno, w związku z prze-
budową wiaduktu kolejowego 
wprowadzona będzie tym-
czasowa organizacja ruchu.

Ul. Warszawskie Przedmie-
ście, na odcinku od ul. Bole-
sława Krzywoustego do ul. 
Józefów będzie zamknięta 
od dnia 14.06.2021 r., godz. 
24:00 przez okres 6 miesię-
cy. – Jako wykonawca, prze-
praszamy mieszkańców za te 
utrudnienia ale zamknięcie 
to jest niezbędne do prze-
prowadzenia zaplanowa-
nych prac – mówi Ł. Mielnik.

Kutnowski magistrat wydał 
komunikat, w którym podkre-
śla, że przebudowa wiaduktu 
odbywa się na zlecenie PKP 
PLK S.A. Miasto Kutno nie ma 
wpływu na przebieg inwestycji.

– Wiemy, że Kutno ma pro-
blemy komunikacyjne wywo-
łane przez ostatnie remonty 
na skrzyżowaniu Dróg Kra-
jowych nr 92 i 60 oraz drogi 
wojewódzkiej nr 702 na Łą-
koszynie. Niestety czekają nas 
kolejne utrudnienia związane 
z przebudową wiaduktu ko-
lejowego znajdującego się w 
ciągu ulicy Józefów – mówi 

Piotr Józefecki, naczelnik 
Wydziału Zarządzania Droga-
mi i Transportu UM Kutno.

Firma Strabag prowadząca 
tę inwestycję, poinformowała 
magistrat, że prace mogą po-
trwać tutaj nawet sześć mie-
sięcy. Jak mówi Józefecki, 
spowoduje to na pewno mnó-
stwo utrudnień, ale niestety 
Urząd Miasta nie ma wpływu 
na decyzje podejmowane w 
sprawie obu wspomnianych 
inwestycji. Ustalenia doty-
czące harmonogramu i tego, 
kiedy prowadzone będą pra-
ce są uzgadniane przez PKP 
i wykonawcę, firmę Strabag.

Urząd Miasta w Kutnie nie 
wydaje nawet pozwolenia na 
budowę na tym terenie, po-
nieważ według obowiązują-
cego prawa jest to teren za-
mknięty i takie pozwolenie 
wydaje Wojewoda Łódzki.

– Będziemy robić wszystko, 
co w naszej mocy, aby otwarcie 
przejazdu na Józefowie zostało, 
w miarę możliwości przyspie-
szone – zapewnia Józefecki. •

 Wielkie utrudnienia na Łąkoszynie i Józefowie 

Kierowców w Kutnie czekaKierowców w Kutnie czeka
drogowy armagedon!drogowy armagedon!

Za kilka dni przejazd przez 
Józefów będzie niemożliwy.

FOT. PANORAMA KUTNA

Na Łąkoszynie wielkie korki 

są już teraz. Ciężko wyobrazić 

sobie, jak sytuacja będzie 
wyglądała po zamknięciu 
przejazdu na Józefowie.
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Kutnowscy policjanci wy-
jaśniają okoliczności wy-
padku, do jakiego doszło w 
sobotę na ul. Mickiewicza. 
Potrącone zostały tam dwie 
osoby, w tym małe dziecko. 
Groźnie wyglądający incy-
dent wydarzył się ledwie 
kilka dni po nowelizacji 
prawa drogowego doty-
czącej m.in. zachowań przy 
przejściach dla pieszych.

W sobotę około godziny 9:20 
kutnowskie służby ratunko-

we zostały postawione w stan 
gotowości, po tym, jak wpły-
nęło zgłoszenie o potrąceniu 
na ul. Mickiewicza. Na miej-
sce udali się policjanci i ze-
spół ratownictwa medycznego.

Jak się okazało, na przej-
ściu dla pieszych potrącony 
został ojciec z małym dziec-
kiem. Jak doszło do wypadku?

– Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że 67–letnia kieru-
jąca renaultem nie ustąpiła 
pierwszeństwa osobom po-
ruszającym się po przejściu 

dla pieszych – 38–letniemu 
mężczyźnie, który szedł z 4–
letnim dzieckiem. Kierują-
ca była trzeźwa – informuje 
podkom. Edyta Machnik, ofi-
cer prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Kutnie.

Małe dziecko z obrażenia-
mi zostało przetransporto-
wane do szpitala w Łodzi. 

Ten bardzo groźnie wyglą-
dający wypadek zbiegł się 
w czasie z wejściem w życie 
nowych przepisów w ruchu 
drogowym dotyczących wła-
śnie m.in. zasad dotyczą-
cych przejść dla pieszych.

– Zgodnie z nowymi prze-
pisami, pieszy wchodzący na 
przejście dla pieszych będzie 
miał pierwszeństwo przed 
pojazdem, za wyjątkiem 
tramwaju. Przed tramwajem 
pieszy będzie miał pierwszeń-
stwo tylko, gdy znajduje się 
już na przejściu dla pieszych. 
W celu zwiększenia ochrony 
pieszego w rejonie przejścia 
dla pieszych ustawodawca do-
precyzował przepisy dotyczące 
zachowania się kierujących po-
jazdami, zobowiązując ich do 
obserwacji nie tylko przejścia 
dla pieszych, ale i jego okoli-
cy oraz do stworzenia możli-

wości bezpiecznego przejścia 
przez jezdnię dla pieszych 
znajdujących się na przej-
ściu dla pieszych oraz tych, 
którzy na to przejście wcho-
dzą – wyjaśniają policjanci.

Kierujący pojazdem zbli-
żając się do przejścia dla 
pieszych, jest zobowiązany:

– zachować szczególną 
ostrożność,

– zmniejszyć prędkość tak, 
aby nie narazić na niebezpie-
czeństwo pieszego znajdu-
jącego się na tym przejściu 
albo na nie wchodzącego 
i ustąpić pierwszeństwa pie-
szemu znajdującemu się na 
tym przejściu albo wcho-
dzącemu na to przejście.

Nowe regulacje nie 
zwalniają również 
pieszego z obowiązku 
zachowania szcze-
gólnej ostrożności 
podczas wchodze-
nia i przechodzenia 
przez jezdnię lub to-
rowisko oraz korzy-
stania z przejścia dla 
pieszych. W dalszym 
ciągu zabrania się także 
pieszemu wchodzenia na 
jezdnię bezpośrednio przed 
jadący pojazd, w tym rów-

nież na przejściu dla pieszych.
Bardzo ważną zmianą dla 

pieszego jest zakaz korzystania 
z telefonu lub innego urządze-
nia elektronicznego podczas 
wchodzenia lub przechodzenia 
przez jezdnię lub torowisko, w 
tym również podczas wchodze-
nia lub przechodzenia przez 
przejście dla pieszych – w spo-
sób, który prowadzi do  ograni-
czenia możliwości obserwacji 
sytuacji na jezdni, torowisku 
lub przejściu dla pieszych.  •

Małe dziecko potrącone na przejściu dla pieszychMałe dziecko potrącone na przejściu dla pieszych
 Policja przypomina o zmianach w przepisach 

4-letnie dziecko potrącone przez samochód 
zostalo przewiezione do szpitala w Łodzi.

FOT. PANORAMA KUTNA

We miniony wtorek swoje 160 
urodziny obchodziłby dr Antoni 
Troczewski. Z tej okazji przy po-
mniku znajdującym się w pobli-
żu Willi Troczewskiego złożono 
kwiaty i przypomniano postać 
honorowego obywatela Kutna.

Doktor Antoni Troczewski jest 
jedną z ważniejszych postaci w 
dziejach Kutna. Urodził się 1 czerw-
ca 1861 roku w Łomży. Lata szkolne, 
studia i początki kariery zawodo-

wej spędził w Warszawie. W paź-
dzierniku 1890 roku osiedlił się w 
Kutnie, a w 1891 roku objął funkcję 
lekarza w szpitalu św. Walentego.

Wkrótce po przybyciu do Kutna 
został członkiem Ochotniczej Stra-
ży Ogniowej. W 1897 roku została 
mu powierzona funkcja Prezesa 
Zarządu Towarzystwa Strażackiego.

Doktor Antoni Troczewski to 
postać wyjątkowa. Miał ogrom-
ny wpływ na rozwój Kutna pod 

względem kulturalnym, gospo-
darczym i ekonomicznym. Całe 
życie kierował się dewizą "nic 
dla siebie, wszystko dla innych".

Druga część uroczystości odbyła 
się przed grobem małżeństwa Tro-
czewskich na cmentarzu parafial-
nym w Kutnie, gdzie krótką modli-
twę w intencji zmarłych doktorstwa 
Troczewskich odmówił ks. wika-
riusz Jakub Świerczyński wspól-
nie z uczestnikami obchodów.  •

Troczewski świętowałby 160. urodzinyTroczewski świętowałby 160. urodziny

FOT. UM KUTNO

Pod pomnikiem doktora kwiaty 
złożyła między innymi miejska delegacja.
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Na przełomie maja i czerw-
ca w Centrum Kultury Gmi-
ny Kutno w Leszczynku 
bawiliśmy się „Sportowo–
Kolorowo–Bezpiecznie". 
Wydarzenie zorganizowała 
Gmina Kutno, Centrum Kul-
tury Gminy Kutno, Gmin-
na Biblioteka Publiczna 
i Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.

Dzień Rodziny w Leszczyn-
ku rozpoczął się od koncertu 
Gminnej Orkiestry Dętej pod 
batutą kapelmistrza Tomasza 
Marciszewskiego. Następnie 
głos zabrała Wójt Gminy Kut-
no Justyna Jasińska, która 
przywitała wszystkich obec-
nych i zaprosiła do zabawy.

W strefie przed dworem mo-
gliśmy zjeść watę cukrową, 

zobaczyć piękne rękodzieło, 
a najmłodsi mogli bawić się 
na dmuchańcach. W namiocie 
policji można było przymierzyć 
kamizelkę kuloodporną, usiąść 
na policyjnym motocyklu, dzię-
ki czemu można było poczuć 
się jak prawdziwy stróż prawa. 
Tuż obok milusińscy poznawa-
li bliżej tajniki pracy straża-
ka i podziwiali wóz strażacki. 
Strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Leszczynka chętnie 
odpowiadali na wszystkie py-
tania i w części parkowej robili 
pokazy sprzętów strażackich.

W dalszej części parku Sto-
warzyszenie Grupa Rekon-
strukcji historycznej PE-
STIS, uczyła jak strzelać 
z łuku. Dzięki  Stowarzysze-
niu Historycznemu "Pułk 37" 
dzieci sprawdzały się kon-
dycyjnie na torze przeszkód.

Całą zabawę urozmaicała  gra 
plenerowa, gdzie na terenie par-
kowo–dworskim ukryte były 
zagadki, których znalezienie 
i odgadnięcie wieńczyło zdo-
bycie ciekawych upominków.

W kolejnej lokalizacji nato-
miast uczestnicy bawili się, po-
znawali nowe kształty i przed-
mioty na ścieżce sensorycznej, 
której autorką jest Agnieszka 
Sroka – Świstak, opiekun sek-
cji muzycznej w Centrum Kul-
tury Gminy Kutno w Leszczyn-
ku. Na placu zabaw puszczano 
wielkie bańki mydlane, na bo-
isku grano mecz piłki nożnej, 
sprawdzano się także siłowo 
w przeciąganiu liny. Nad tymi 
sportowymi zmaganiami czu-
wał Bartłomiej Zimny, opie-
kun sekcji rekreacyjno – spor-
towej w CKGK, który zachwycił 
uczestników wydarzenia poka-

zem tańca breakdance.
Z Gminną Biblioteką 

Publiczną im. Józefa Boh-
dana Zaleskiego w Leszczynku 
mieszkańcy poznawali nowo-
ści wydawnicze, a wraz z Anetą 
Sikora – Ołdakowską opiekun-
ką sekcji artystycznej rozwi-
jali swoje umiejętności arty-
styczne podczas warsztatów.

Dzięki pokazom bicykli 
z grupy bicykle.pl można było 
poznać historię powstania 
pierwszych rowerów i z za-
partym tchem obserwować 
niezwykłe wyczyny akroba-
tyczne na jednośladach. Do-
datkowo każdy z uczestników 
wydarzenia mógł przeżyć 
niezapomnianą przejażdż-
kę bicyklem lub trycyklem.

Podczas karaoke  wszy-
scy opanowali parkiet –  ra-

zem śpiewano i tańczono.
Ostatnią atrakcję było kino 

plenerowe, a w nim po-
kaz filmowy bajki „Sing".

W tym wyjątkowym dniu 
nie zabrakło również strefy 
gastronomicznej – na rodzi-
ny czekały dwa foodtrucki 
serwujące lody oraz kanapki.

– Dziękujemy partnerom 
wydarzenia za dostarczenie 
słodkich przekąsek dla na-
szych najmłodszych – firmom 
Kellog's i Vandemoortele oraz 
firmie DS Smith za przekazanie 
materiałów użytych podczas 
warsztatów – mówi wójt gmi-
ny Kutno Justyna Jasińska. •

Rodzinnie w Leszczynku!Rodzinnie w Leszczynku!
 Sportowo, kolorowo  i  bezpiecznie Sportowo, kolorowo  i  bezpiecznie

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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Szpital w Łęczycy, gdzie od-
mówiono przyjęcia zgwałconej 
13-letniej dziewczynki został 
ukarany i kontrola wykazała nie-
prawidłowości. W tej sprawie in-
terweniowała kutnowska parla-
mentarzystka Paulina Matysiak.

Na początku marca Paulina Matysiak 
wraz z grupą posłanek z partii Lewica 
Razem – Magdaleną Biejat, Darią Go-
sek-Popiołek i Marceliną Zawiszą, zło-
żyły interpelację do Ministra Zdrowia 
w związku z nieprzyjęciem przez szpi-
tal w Łęczycy 13-letniej dziewczynki – 
ofiary gwałtu. W końcu, w maju par-
lamentarzystki otrzymały odpowiedź.

– Kontrola przeprowadzona w pla-
cówce wykazała nieprawidłowości! 
Odmowa udzielenia pomocy 13-latce 
była bezzasadna i przeprowadzona 

niezgodnie z procedurami. Naro-
dowy Fundusz Zdrowia nałożył na 
szpital sankcję finansową. Jest to 
mała rekompensata za nieudzielenie 
pomocy dziecku, ale mam nadzie-
ję, że już w tej placówce nie dojdzie 
do takiej sytuacji, a inne zobaczą, że 
ich niezgodne z prawem działanie 
będzie nagłośnione i kontrolowane 
– komentuje posłanka P. Matysiak.

Jak mówi parlamentarzystka, 
„dziecko, które pada ofiarą gwałtu 
wymaga od personelu medycznego 
szczególnej opieki i wyjątkowej em-
patii. Niedopuszczalne jest, aby po 
tak traumatycznych przejściach na-
rażać je na dodatkowy stres, zwią-
zany z długim oczekiwaniem na 
badanie, odmową hospitalizacji 
i podróżą karetką do kolejnego szpi-
tala, położonego w znacznej odległo-
ści od jego miejsca zamieszkania”. •

Szpital ukarany po Szpital ukarany po 
interwencji posłankiinterwencji posłanki

Zgwałcona 13-latka nie została 
przyjęta do szpitala w Łęczycy.

Po interwencji radnych, prezy-
dent wprowadził miesięczne 
abonamenty na krytym parkingu 
na Placu Wolności. Będzie trze-
ba zapłacić za to 300 złotych.

W poprzednim wydaniu Pano-
ramy informowaliśmy o pomyśle 
radnych Tomasza Rędzikowskiego 
i Roberta Feliniaka dot. wprowa-
dzenia abonamentów dla miesz-
kańców na krytym parkingu. Ten 
od momentu wprowadzenia opłat 
stoi praktycznie cały czas pusty.

Władze Kutna przychyliły się do 
wniosku rajców i jak poinformował 
w piśmie wiceprezydent Jacek Bocz-

kaja, wprowadzona zostanie możli-
wość parkowania dla 30 pojazdów 
na podstawie wykupienia ogólnodo-
stępnego, miesięcznego abonamentu. 

Drugiego czerwca w Biuletynie 
Informacji Publicznej UM Kut-
no pojawiło się rozporządzenie do-
tyczące zmian w sprawie ustale-
nia wysokości opłat za korzystanie 
z parkingów miejskich w Kutnie.

Jak się okazuje, wykupienie mie-
sięcznego abonamentu na krytym par-
kingu pod płytą Placu Wolności, kosz-
tować będzie 300 złotych. Zarządzenie 
wejdzie w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Łódzkiego. •

Parking przestanie Parking przestanie 
świecić pustkami?świecić pustkami?

 Miasto uruchomi specjalne abonamenty 

Wszystkie służby ratunko-
we prowadziły działania na 
autostradzie A1 pod Kut-
nem, gdzie osobowe por-
sche z impetem wjechało w 
tył ciężarówki. Dwie osoby 
zostały lekko ranne i mogą 
mówić o wielkim szczęściu.

Do zdarzenia doszło tuż 
po północy z czwartku na 
piątek (3/4 czerwca) w oko-
licy 243 kilometra auto-

strady A1 na wysokości miej-
scowości Wola Raciborowska.

Jak wynika ze wstępnych 
ustaleń, osobowe Porsche Cay-
enne jadąc autostradą w kie-
runku Gdańska uderzyło w tył 
ciągnika siodłowego z naczepą 
poruszającego się w tym sa-
mym kierunku pasem wolnym. 
Po zderzeniu zakleszczone ze 
sobą pojazdy przemieściły się 
jeszcze około 250 metrów. Kie-
rujący oraz pasażerka Porsche 

z obrażeniami niezagrażający-
mi życiu zostali przetranspor-
towani do szpitala w Kutnie.

– Nasze działania polegały 
między innymi na rozdzieleniu 
zakleszczonych pojazdów oraz 
holowaniu na prywatny par-
king – relacjonują przedstawi-
ciele Ratownictwa Drogowego/
Pomocy Drogowej BFC Kutno. 
Na miejscu działania prowa-
dziły też policja, straż pożar-
na i pogotowie ratunkowe.

NOWE PRZEPISY 
NA AUTOSTRADZIE

Od pierwszego czerwca w ży-
cie weszły nowe przepisy ruchu 
drogowego. Jedna ze zmian 
dotyczy poruszania się mię-
dzy innymi po autostradach. 

Jak informuje biuro Ruchu 
Drogowego KGP, na auto-
stradach i drogach ekspre-
sowych kierujący pojazdem 
obowiązany jest zachować 
minimalny odstęp od poprze-

dzającego go - na tym sa-
mym pasie ruchu - pojazdu.

Odstęp ten wyrażony w me-
trach określa się jako nie 
mniejszy niż połowa liczby 
określającej prędkość pojazdu, 
którym się poruszamy, wyra-
żonej w kilometrach na godzi-
nę. Na przykład przy prędkości 
100 km/h odstęp nie może 
być mniejszy niż 50 m. Uwaga! 
Powyższej zasady nie stosuje 
się podczas wyprzedzania. •

 Osobówka wbiła się w ciężarówkę 

Krok od tragedii na autostradzieKrok od tragedii na autostradzie
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Jeden z najwybitniejszych le-
karzy-położników w centralnej 
Polsce, prof.  hab. n. med. Wi-
told Malinowski został uhono-
rowany przez prezydenta Kutna. 
Zbigniew Burzyński symbolicz-
nie podziękował profesorowi 
za wkład w rozwój ginekologii 
i położnictwa w Mieście Róż.

Podziękowania dla położnika złożo-

ne zostały w imieniu wszystkich kut-
nian i kutnianek, którzy zawdzięcza-
ją profesorowi m.in. rozwój metod 
leczenia, a także poprawę warunków 
na oddziale ginekologiczno-położ-
niczym w kutnowskim szpitalu.

Warto przypomnieć, że Witold Ma-
linowski jest wiceprezesem Stowa-
rzyszenia Radość Macierzyństwa, 
które wyremontowało i wyposażyło 
oddział ginekologiczno-położniczy. 
Dzięki sponsorom i ludziom dobrej 

woli stworzono oddział porodów 
rodzinnych i bardzo dobre warun-
ki dla matek oraz noworodków.

Witold Malinowski otrzymał od 
Prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego 
m.in. statuetkę dra Antoniego Tro-
czewskiego. Profesor Malinowski 
był lekarzem przez 46 lat, podczas 
których pomógł setkom kobiet. Te-
raz wybrał się na zasłużoną emery-
turę, podczas której, miejmy nadzie-
ję będzie realizować swoje pasje. •

Prezydent uhonorował profesora MalinowskiegoPrezydent uhonorował profesora Malinowskiego
Przez lata pomógł setkom kobiet!Przez lata pomógł setkom kobiet!

Profesor Malinowski był 
lekarzem przez 46-lat. Teraz 
wybrał zasłużoną emeryturę.

FOT. UM KUTNO
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Za nami Kiermasz Różany 
i kulturalne projekty od 
Kutnowskiego Domu Kul-
tury – Plac Wolności po re-
witalizacji zaczął tętnić ży-
ciem, a to dopiero początek 
atrakcji, jakie zaplanowano 
w samym centrum Kutna. – 
Serce rośnie, kiedy widzę, 
że życie wróciło na Plac 
Wolności – komentuje pre-
zydent Zbigniew Burzyński.

Ostatni weekend maja przej-
dzie do historii i na długo za-
padnie kutnianom w pamięci. 
Wszystko za sprawą Kierma-
szu Różanego, czyli pierwszej 
plenerowej imprezie, jaka od-
była się na nowym, zrewita-
lizowanym Placu Wolności.

– Jesteśmy szczęśliwi, że mo-
gliśmy wrócić z naszym pro-
jektem wcześniej znanym pod 
marką Piknik Wśród Róż. Kier-
masz Różany na Placu Wolno-
ści był okazją do zakupienia 
najlepszych sadzonek róża-

nych od najlepszych hodowców 
róż z całej Polski – komentuje 
Michał Adamski, naczelnik 
Wydziału Kultury, Promocji i 
Rozwoju Miasta w UM Kutno.

Wystawcy czekali na kut-
nian przez cały weekend, 
a dodatkowo odwiedzający 
centrum miasta mogli zoba-
czyć specjalną wystawę po-
święconą Placowi Wolności. 
Fotografie zostały zaprezento-
wane w pawilonie wystawien-
niczym. Wstęp jest wolny, ale 
w związku z obostrzeniami 
sanitarnymi, jednocześnie na 
terenie wystawy może prze-
bywać 14 gości. Dodatkowo, 
na placu uruchomiona zosta-
ła niedawno nowa kawiarnia.

Zielony Plac Wolności
Przed Kiermaszem Różanym 

na Placu Wolności pojawiła 
się zieleń przygotowana przez 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Twórców Ogrodów, która była 

zapowiadana już kilka miesięcy 
wcześniej. – Już w marcu zapo-
wiadaliśmy, że na płycie Placu 
Wolności pojawią się nasadze-
nia. Prosiliśmy o cierpliwość w 
ocenie modernizacji Placu, bo 
przez warunki pogodowe nie 
mogliśmy zrealizować wszyst-
kich koncepcji – komentuje 
Kamil Klimaszewski z biura 
prasowego UM Kutno.

Na płycie Placu Wolności 
ustawionych zostało 16 gazo-
nów na rośliny, trawy ozdob-
ne i krzewy. Wśród sadzonych 
roślin są trzcinniki, rozplenice, 
kocimiętki, jeżówki, horten-
sje czy derenie. Trzy większe 
donice z drzewkami zostały 
ustawione wzdłuż schodów po 
wschodniej stronie Placu. Do-
datkowo na płycie ustawione 
są elementy małej architek-
tury: ławki i kosze na śmieci.

– Takie zagospodarowanie 
terenu zdecydowanie upiększy 
Plac Wolności, a w połącze-
niu z otwartą kawiarnią, która 

rozpoczęła już swoje funkcjo-
nowanie, da niezwykłe miejsce 
spotkań w samym centrum 
Kutna – dodaje Klimaszewski.

Moc atrakcji dla 
małych i dużych

Kiermasz Różany przetarł 
szlak innym wydarzeniom, któ-
re odbyły się i będą odbywać na 
płycie Placu Wolności w najbliż-
szym czasie. Kutnowski Dom 
Kultury zadbał o to, aby w każdy 
weekend nie brakowało atrakcji.

W ostatnich dniach moż-
na było posłuchać jazzowego 
koncertu, a także wziąć udział 
w familijnych zabawach przy-
gotowanych przez Fabrykę Za-
bawy „Tęczowo”. Działo się tak-
że na Rynku Zduńskim, gdzie 
odbył się Muzyczny Poranek 
dla najmłodszych. Podobnie 
będzie w kolejnych tygodniach.

– „Kultura na wolności – ro-
dzinne spotkania w plenerze” 
to cykl wydarzeń, które mają 

na celu uatrakcyjnić okres 
wakacyjny osobom spę-
dzającym lato w mieście. 
Jednocześnie integruje-
my rodziny, społeczność lo-
kalną i oferujemy ciekawe for-
my spędzania wolnego czasu 
– komentują przedstawiciele 
Kutnowskiego Domu Kultury.

Zadowolenia z faktu, iż cen-
trum Kutna ponownie zaczęło 
tętnić życiem, nie ukrywa pre-
zydent Zbigniew Burzyński.

– Serce rośnie, kiedy wi-
dzę, że życie wróciło na Plac 
Wolności. Zawsze wydawa-
ło mi się, że ta inwestycja 
jest bardzo dobrze ocenia-
na przez mieszkańców Kut-
na, którzy doskonale wie-
dzą, jak to miejsce wyglądało 
wcześniej i jakie możliwości 
stwarza dzisiaj. To piękna 
i przyjazna przestrzeń, 
dlatego cieszę się, że 
mieszkańcy ją akceptu-
ją – przyznaje Zbigniew Bu-
rzyński, prezydent Kutna. • 

Plac WolnościPlac Wolności
tętni  życiem!tętni  życiem!
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Na Placu Wolności odbyło się już kilka 
wydarzeń, które cieszyły się sporym 

zainteresowaniem wśród mieszkańców.
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Motocykle, zabytkowe sa-
mochody i wozy strażac-
kie -  w sercu Kutna nie 
brakowało atrakcji za-
równo dla najmłodszych, 
jak i tych nieco star-
szych. Wszystko za spra-
wą Stowarzyszenia Kut-
nowskich Motocyklistów.

W ostatni majowy weekend 
na Placu Wolności pojawili się 
kutnowscy motocykliści, którzy 
z okazji Dnia Dziecka rozdawa-
li upominki najmniejszym. Nie 
mogło zabraknąć także słod-
kości w postaci waty cukrowej.

Na miejscu z bliska obejrzeć 
można było również zabytkowe 
samochody – były między inny-
mi milicyjna nyska, samochód 
amerykańskiej policji, rosyj-
ska wołga i wiele, wiele innych 
ciekawych pojazdów. W sercu 
miasta obecni byli także stra-
żacy z OSP KSRG Komadzyn 
i OSP Wierzbie. Milusińscy 
mogli wejść do środka strażac-
kiego wozu czy zapoznać się 
ze specjalistycznym sprzętem.

Nad bezpieczeństwem osób, 
które spacerują w centrum 
Kutna czuwała grupa z OSP 
Dąbrowszczak.

Podczas całego wydarzenia 
wesprzeć można było także 
zbiórkę pieniędzy na rehabili-
tację Michała Janakowskiego 
– kutnowskiego harcerza i ar-
tysty, który w zeszłoroczne wa-
kacje uległ poważnemu wypad-
kowi i jest obecnie w śpiączce.

– Cieszymy się, że byliście 
z nami. Nareszcie mogliśmy 
wspólnie poczuć się normal-
nie. Chyba udało nam się 
sprawić wiele radości i to nie 
tylko najmłodszym. Dzięku-
jemy także za wsparcie naszej 
puszki. Zebraliśmy na reha-
bilitację Michała ponad 650 
złotych, które przekazaliśmy 
jego rodzicom – komentują 
przedstawiciele stowarzysze-
nia Kutnowscy Motocykliści. •

Ryk silnikówRyk silników
i moc atrakcjii moc atrakcji
od kutnowskichod kutnowskich
motocyklistów!motocyklistów!

Zobacz więcej zdjęć na 
www.PanoramaKutna.pl

Z bliska obejrzeć można było 
zarówno motocykle oraz 

zabytkowe samochody.

Kutnowscy Motocykliści zorganizowali 
moc atrakcji zarówno dla dzieci, jak i nieco 

starszych kutnian.
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Na co dzień czuwają i poma-
gają, a teraz sami potrzebu-
ją pomocy. Mowa o druhach 
z OSP Łanięta, którzy są 
dosłownie o krok od otrzy-
mania nowego wozu bojo-
wego. Ich dotychczasowe 
auto ma… 43 lata! Druho-
wie zwracają się z proś-
bą o wsparcie finansowe.

– Każdego dnia o każdej porze 
czuwamy i jeśli trzeba, jedzie-

my nieść wam pomoc w róż-
nych sytuacjach. Tym razem 
to my zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o pomoc do Państwa. 
Zarówno do przedsiębiorstw 
jak i do osób prywatnych 
o wsparcie dla naszej jednostki 
w postaci środków pieniężnych 
na zakup średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego – mó-
wią druhowie z OSP Łanięta.

Strażacy dysponują 98% 
środków na zakup samocho-

du, dzięki ogromnej pomocy 
gminy Łanięta,która na ten 
cel przeznaczyła aż 300 tysię-
cy złotych oraz NFOŚiGW / 
WFOŚiGW, dotacji z KSRG, 
dotacji MSWiA oraz środ-
ków pochodzących z odpisów 
z firm ubezpieczeniowych.

– Samochód średni którym 
dysponujemy ma obecnie 43 
lata i nie spełnia już obecnych 
wymogów dla samochodów 
ratowniczych. Zakup nowego 

pojazdu pozwoli na zwiększe-
nie gotowości bojowej jed-
nostki, a tym samym zapewni 
większe bezpieczeństwo nie 
tylko mieszkańcom naszej 
gminy, lecz także okolicznym 
gminom – mówią druhowie.

Warto podkreślić, że w re-
jonie działań OSP Łanięta 
znajduje się autostrada A1, na 

którą jednostka z Łaniąt jest 
bardzo często dysponowana 
i w tym przypadku czas dojaz-
du jest kluczowy dla ratowa-
nia życia i zdrowia ludzkiego.

Do zakupu nowego wozu 
brakuje jedynie 2% czyli 20 
tys złotych. – Liczy się każde 
nawet najmniejsze wsparcie 
– mówią druhowie z Łaniąt.

Nr konta OSP - BS Krośniewice Oddział Łanięta: 
90 9023 0006 2614 9666 2000 0010

“Staruszek” z Łaniąt ma już 43-lata! 
Tamtejsi druhowie zbierają pieniądze 
na zakup nowego wozu.

Do akcji jeżdżą 43-letnim wozem strażackim!Do akcji jeżdżą 43-letnim wozem strażackim!
 Druhowie z Łaniąt proszą o pomoc 

FOT. OSP ŁĄNIĘTA
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Sebastian Walczak nie zo-
stanie ukarany za orga-
nizację Strajku Kobiet w 
naszym mieście na jesieni 
zeszłego roku – taką de-
cyzję podjął kutnowski 
sąd. Przedstawiciel Lewi-
cy nie kryje zadowolenia 
z takiego obrotu sytuacji.

Pod koniec maja podczas po-
siedzenia sądu na wokandzie 
znalazła się sprawa związana 

z jesiennym Strajkiem Kobiet. 
Sebastiana Walczaka, organi-
zatora manifestacji, sądzono 
za organizację i przewodzeniu 
SK w dniach 27 i 28 paździer-
nika, które jak mówi, według 
policji były zgromadzenia-
mi zakazanymi. Ostatecznie 
jednak sprawę umorzono.

– Wyrok jest korzystny dla 
mnie. Najważniejsze jest jed-
nak uzasadnienie, w którym 
pani sędzina przyznała mi cał-
kowitą rację. Zarówno w tym 

procesie, jak i wtedy gdy sta-
liśmy pod komendą mówiłem, 
że konstytucja stoi po naszej 
stronie i nie można jej ogra-
niczać zwykłymi rozporządze-
niami – komentował na gorąco 
po rozprawie w rozmowie z Pa-
noramą Sebastian Walczak.

I dodawał: – Pani sędzina 
w uzasadnieniu jasno powie-
działa, że wyłącznie stan wy-
jątkowy i stan wojenny mogą 
wpływać na prawo do zgro-
madzeń i nie widziała żadnych 

przesłanek, żeby podjąć dal-
szych działań wobec mnie, dla-
tego sprawa została umorzona.

Jak mówi Walczak, postano-
wienie kutnowskiego sądu jest 
o tyle ważne, że po jego upra-
womocnieniu aktywiści będą 
mogli się na nie powoływać w 
innych sprawach dot. Strajku 
Kobiet. – I to wszystko dzięki 
temu, że sąd dał jasną przesłan-
kę, że nie można ograniczać 
praw obywatelskich na widzi-
misię jakichś działaczy PiS-u 

– kwituje Sebastian. Walczak.

Przed rozprawą, przed 
gmachem Sądu Rejonowego 
w Kutnie odbyła się konferen-
cja prasowa przedstawicieli 
Lewicy, którzy wspierali Se-
bastiana Walczaka. Z dzien-
nikarzami spotkali się mię-
dzy innymi posłanka Lewicy 
Anita Sowińska oraz Michał 
Pietrzak, koordynator Wiosny 
Biedronia w naszym okręgu. •

Organizator Strajku Kobiet w Kutnie nie bedzie ukarany,

W jesiennych protestach 
w Kutnie udział wzięło 
kilkaset osób.

FOT. PANORAMA KUTNA

Sprzedam tanio materac magnetyczny, 
rehabilitacyjny z certyfikatem medycznym

WIĘCEJ INFORMACJI: 604 254 132

OGŁOSZENIE

Mieszkaniec Kutna przyłapany na 
śmieceniu na gorącym uczynku. 
Zdarzenia zarejestrowała ukryta 
przez strażników miejskich foto-
pułapka. Na zdjęciach widać było 
mężczyznę, który zostawia odpa-
dy w miejscu do tego nieprzezna-
czonym.

– Są na terenie miasta takie miej-
sca, w których niestety mieszkańcy 
Kutna oraz Gminy Kutno zostawiają 
swoje śmieci. Dlatego też korzystamy 

z tego urządzenia. Staramy się umie-
ścić je w miejscu niewidocznym. Każ-
dy ruch w tej lokalizacji jest rejestro-
wany i tak też było w tym przypadku 
– mówi Ryszard Wilanowski, ko-
mendant Straży Miejskiej w Kutnie.

W tym konkretnym przypadku 
sprawca został już ukarany. Otrzy-
mał mandat w wysokości 500 złotych. 
Oczywiście został też zobligowany 
do posprzątania terenu. Fotopułap-
ka może być umieszczana w różnych 
miejscach na terenie Kutna. •

Wpadli przezWpadli przez
fotopułapkęfotopułapkę

Sprawca za wyrzucenie śmieci w miejscu 
do tego nieprzeznaczonym dostał 
500 złotych mandatu.

FOT. STRAŻ MIEJSKA W KUTNIE

Interwencja policjanta po służbie 
prawdopodobnie uratowała życie 
mężczyźnie, który leżał nieprzy-
tomny przy drodze w miejscowo-
ści Janów. Nikt z przejeżdżających 
nie zainteresował się jego losem. 
Pamiętajmy czasami jeden tele-
fon może uratować komuś życie.

28 maja 2021 roku 
około godz 12.00 bę-
dący w czasie wolnym 
od służby policjant z 
Komisariatu Policji w 
Żychlinie sierż. sztab. 
Robert Lewandowski, 
jadąc samochodem 
zauważył leżącego przy 
drodze mężczyznę. Po-
licjant natychmiast 
zatrzymał się i udzie-
lił pierwszej pomocy. 
Mężczyzna był nieprzy-

tomny i miał zakrwawioną twarz. Wi-
dząc że pokrzywdzony oddycha, ułożył 
poszkodowanego w pozycji bocznej 
ustalonej i wezwał karetkę pogotowia. 
Funkcjonariusz do chwili przybycia za-
łogi karetki pogotowia, monitorował 
cały czas czynności życiowe mężczyzny.

–  Funkcjonariusz Policji, który zare-
agował i pomógł poszkodowanemu, 

będąc w czasie wolnym od 
służby, pokazał, że policjan-
tem jest się nie tylko na 
służbie. To postawa godna 
szacunku, zasługująca na 
uznanie. Wdzięczność swoją 
wyraziła również mama po-
szkodowanego mężczyzny, 
która skierowała list z podzię-
kowaniami złożony na ręce 
Komendanta Powiatowego 
Policji w Kutnie –  komentu-
je podkom. Edyta Machnik, 
oficer prasowy KPP Kutno.  •

Polic jant uratowałPolic jant uratował
życie mężczyźnieżycie mężczyźnie

Sprzedam budynek mieszkalny do remontu, piwnica 90m2, 
parter i piętro 160 m2, garaż 60m2, działka 530 m2.

Cena do uzgodnienia.  Kutno - osiedle Dybów, 
ul. Łąkowa 14. TELEFON 510 654 656 

OGŁOSZENIE
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Są już wyniki kontroli 
przeprowadzonej w hur-
towni węgla działają-
cej przy ul. Metalowej w 
Kutnie. Prezydent Kutna 
w marcu zainterweniował 
w sprawie obiektu, z które-
go wydobywał się nieprzy-
jemny zapach i dochodziło 
tam do samozapłonów.

W połowie marca urzędnicy 
z Wydziału Ochrony Środo-
wiska UM Kutno przekaza-
li tę sprawę do Delegatury 

Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska 
w Skierniewicach. W specjal-
nym piśmie przesłana została 
dokumentacja zdjęciowa tego 
procesu. Wystosowano rów-
nież prośbę o przeprowadze-
nie kontroli. Jak się okazuje 
inspektorzy stwierdzili niepra-
widłowości w działalności pro-
wadzonej przy ulicy Metalowej.

– Węgiel składowany w obec-
nej hurtowni zajmuje więk-
szą powierzchnię od dawne-
go składu węgla ECO Kutno 
o 1000 metrów kwadrato-

wych. Ponadto, jak czytamy 
w piśmie, instalacja powsta-
ła bez wymaganej decyzji 
o środowiskowych uwarun-
kowaniach przedsięwzięcia – 
mówi Kamil Klimaszewski 
z biura prasowego UM Kutno.

Według inspektorów pro-
wadzących kontrolę spółka 
Barter S.A, która prowadzi 
hurtownię, nie poinformo-
wała Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska 
o terminie oddania do użyt-
kowania Oddziału w Kutnie. 
Wobec tego zostanie wszczę-

te postępowanie admini-
stracyjne w sprawie wstrzy-
mania jego użytkowania.

Dodatkowo w trakcie kon-
troli WIOŚ wystąpił do 
Powiatowego Inspektora-
tu Nadzoru Budowlanego 
w Kutnie o sprawdzenie prze-
strzegania przepisów prawa 
budowlanego. Hurtownia 
ma również dostosować spo-
sób składowania węgla do 
wytycznych, które spowodu-
ją zmniejszenie ryzyka po-
wstawania samozapłonów. •

Nieprawidłowości Nieprawidłowości na składowisku węglana składowisku węgla

FOT. STRAŻ MIEJSKA W KUTNIE

Mieszkańcy wielokrotnie informowali 
służby o uciążliwym dymie i drażniącym 
zapachu wydobywającym się z terenu 
na Metalowej.

Już w ten weekend do 
Kutna przyjedzie pierw-
szy w tym roku lunapark! 
Organizatorzy zapowia-
dają moc atrakcji zarówno 
dla dzieci, jak i dorosłych.

Lunapark „Felner” pojawi 
się na terenach przy ulicy 
Oziębłowskiego i skorzy-
stać z niego będzie można 
w piątek, sobotę i niedzie-
lę w godzinach 14-21. Bile-
ty na poszczególne atrak-
cje dostępne będą w kasie.

Lunapark jest pełen atrak-
cji takich jak Sky Master, 
Booster, Autodrom, Start 
flyer Extreme, Break Dance, 
Smok i inne. Mnogość sprzę-
tu powoduje, że można nie-
samowicie spędzić czas. •

Lunapark Felner
przyjedzie do Kutna!

REKLAMA
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Jest pomysł, aby w Kutnie 
powstały strefy teqballu. 
W tej sprawie do kutnow-
skiego magistratu przy-
jechał Michał Listkiewicz, 
były prezes Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, a 
obecnie honorowy członek 
Polskiego Związku Teqball.

Teqball to widowiskowa dys-
cyplina sportowa wymyślona 
na Węgrzech, która może być 

nazywana połączeniem pił-
ki nożnej i tenisa stołowego. 
Zawodnicy rywalizują na za-
krzywionym stole podobnym 
do tego znanego właśnie z za-
wodów stołowej odmiany teni-
sa. Zawodnicy do gry używają 
nóg, a rozgrywka prowadzo-
na jest taką samą piłką, która 
wykorzystywana jest w nor-
malnych meczach piłkarskich.

– Ta dyscyplina sportu zde-
cydowanie rozwija technikę 
zawodników. Nawet teraz pod-

czas zgrupowania pił-
karzy Reprezentacji 
Polski w Opaleni-
cy, w ośrodku są 
ustawione trzy 
stoły do teqballu, 
żeby zawodni-
cy mogli treno-
wać – mówił na 
spotkaniu Mi-
chał Listkiewicz.

Przedstawiciele 
związku teqballu na-
mawiali do ustawienia 
w Kutnie stołów umożli-
wiających grę. Tomasz Mar-
ciniak, który zamierza pomóc 
promować ten sport w powie-
cie kutnowskim, zapowiadał, 
że taka infrastruktura może być 
pomocna w prowadzeniu zajęć 
wf w kutnowskich szkołach.

– To świetna okazja dla or-
ganizacji zajęć dla dzieci i 
młodzieży. Nie trzeba duże-
go nakładu finansowego, a 
można dać im mnóstwo roz-
rywki, sportowej rywalizacji i 
aktywności. Jeśli powstałaby 
w Kutnie taka infrastruktura, 

m o g l i -
b y ś m y 
t w o r z y ć 
s z k o l n e 

ligi – tłuma-
czył Tomasz 

M a r c i n i a k .
Obecny na 

spotkaniu Jacek 
Boczkaja, Zastępca Prezy-
denta Kutna przyznał, że 
zakup stołów nie jest wy-
kluczony, tym bardziej, że dys-
cyplina sportu jest rozwojowa.

– Mamy sporo miejsca jesz-
cze przy boiskach typu Or-
lik lub przy placach zabaw, 
tam spokojnie moglibyśmy 
ulokować stoły do teqball 
– mówił Jacek Boczkaja.

Warto przypomnieć, że 
do tegorocznej edycji KBO 
wpłynął projekt dotyczący 

całorocznych stref teq. Jego 
autorem jest radny Bartosz 
Czechowski, który zapowie-
dział, że będzie także pisał w 
tej sprawie wnioski do przy-
szłorocznego budżetu miasta.

Michał Listkiewicz wraz 
z przedstawicielami pol-
skiej federacji TEQBall spo-
tkali się także z władzami 
powiatu kutnowskiego na 
czele ze starostą Danielem 
Kowalikiem i członkiem za-
rządu powiatu kutnowskie-
go Tomaszem Walczewskim.

Z tej okazji w gmachu Staro-
stwa Powiatowego w Kutnie 
zorganizowano  konferencję 
prasową, na której mówiono 
o rozwoju tej nowej dyscy-
pliny sportu w naszym kraju 
oraz pomysłach na jej pro-
mocję w naszym regionie. •

Kolejnych dwóch funk-
cjonariuszy, w tym kie-
rownik posterunku policji 
w Piątku zostali zawiesze-
ni i toczą się przeciwko nim 
postępowania dyscypli-
narne. To pokłosie śmier-
ci 30–latka i wydalenia ze 
służby dwóch innych mun-
durowych.

W poprzednim wydaniu Pa-
noramy Kutna informowali-
śmy o tym, że 33–letni policjant 
 i 35–letnia policjantka biorą-
cy udział w kwietniowej inter-
wencji, po której zmarł 30–let-
ni mieszkaniec Piątku, zostali 
wydaleni ze służby. Czekają te-

raz na proces, a policjantowi 
grozi nawet dożywocie.

Postępowanie dyscypli-
narne wobec kierownika 

komisariatu
Czarne chmury zbierają się 

także między innymi nad głową 
ówczesnego kierownika komi-
sariatu policji w Piątku, który 
pełnił wspólne patrole z 33–
letnim, byłym już policjantem.

– Komendant powierzył 
obowiązki Kierownika Po-
sterunku Policji w Piątku 
innemu funkcjonariuszowi. 
Jednocześnie wobec poprzed-
niego oraz jednego z jego 
podwładnych, prowadzone są 

postępowania dyscyplinar-
ne, które na tym etapie, dały 
podstawy do zawieszenia ich 
w czynnościach służbowych 
– powiedział Panoramie st. 
asp. Mariusz Kowalski, 
oficer prasowy Komedy Po-
wiatowej Policji w Łęczycy.
Do Piątku przyjechały po-

siłki z Łęczycy
Jak wyjaśnia M. Kowal-

ski, z KPP w Łęczycy do peł-
nienia służby w Posterun-
ku Policji w Piątku zostało 
przeniesionych trzech funk-
cjonariuszy – wszystko po to, 
aby zapewnić ciągłość służ-
by, a mieszkańcy podległego 
terenu czuli się bezpiecznie.

Posterunek Policji w Piątku 
jest jednostką, która bezpo-
średnio podlega pod Komendę 
Powiatowa Policji w Łęczycy. 
Jednostka funkcjonuje obec-
nie na tych samych zasadach 
z zachowaniem ciągłości służb.

– Bezpieczeństwo miesz-
kańców nie jest zagrożone, 
a każde zgłoszone interwen-
cje przez mieszkańców z te-
renu, którym obejmuje on 
swoim działaniem są realizo-
wane. Tak jak i do tej pory na 
interwencję, w pierwszej ko-
lejności kierowani są tam poli-

cjanci z miejscowej jednostki 
a w czasie ich nieobecności 
funkcjonariusze z łęczyckiej ko-
mendy – komentuje Kowalski.

I dodaje: Bez zmian pozo-
staje sposób przyjmowanie 
interwencji – telefonicznie 
bądź bezpośrednio w poste-
runku, gdzie dodatkowo jest 
domofon, za pośrednictwem 
którego interesant łączy się 
z dyżurnym łęczyckiej policji.
Śmierć 30–latka po inter-

wencji policji
O tragicznej w skutkach in-

terwencji policji kilkukrotnie 
informowaliśmy na początku 
kwietnia. Jak mówi Krzysz-
tof Kopania, rzecznik pra-
sowy Prokuratury Okręgowej 
w Łodzi, zebrany materiał 
dowodowy, w ocenie Proku-
ratury Okręgowej w Łodzi, 
dał podstawy do zarzucenia 
33–letniemu funkcjonariu-
szowi policji, który podejmo-
wał interwencję w mieszkaniu 
30–latka przestępstwa prze-
kroczenia uprawnień i spowo-
dowania ciężkiego uszczerb-
ku na zdrowiu, następstwem 
którego była śmierć pokrzyw-
dzonego, bezprawnego po-
zbawienia wolności 30–latka 
oraz naruszenia nietykalno-

ści cielesnej jego brata. Gro-
zi mu kara nawet dożywot-
niego pozbawienia wolności.

Natomiast 35–letnia funk-
cjonariuszka podejrzana jest 
o niedopełnienie obowiąz-
ków służbowych, narażenie 
pokrzywdzonych na bezpo-
średnie niebezpieczeństwo 
utraty życia, bądź ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, a tak-
że o poświadczenie niepraw-
dy w notatniku służbowym 
i poplecznictwo. W jej przy-
padku można mówić o gro-
żącej karze pozbawienia wol-
ności w wymiarze do lat 5. •

Dotychczasowy kierownik 
posterunku stracił stanowisko 
i prowadzone wobec niego jest  
postępowanie dyscyplinarne.

FOT. KPP ŁĘCZYCA

Po śmierci 30–letniego mężczyzny na posterunku 
w Piątku doszło do trzęsienia ziemi – wydalonych 
zostało 2 policjantów, a dwaj kolejni zostali zawieszeni.

FOT. PANORAMA KUTNA

 Wielkie roszady po śmierci 30-letniego mężczyzny 

Trzęsienie ziemi na posterunku w Piątku

W Kutnie mogą powstaćW Kutnie mogą powstać
specjalne strefy TEQspecjalne strefy TEQ

 Michał Listkiewicz z wizytą w regionie 
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Z nieba do piekła - tak naj-
krócej można podsumować 
piątkowy mecz KS-u Kutno 
z Concordią Elbląg. Kutnia-
nie prowadzili do przerwy 
2-0, ale ostatecznie prze-
grali 2-4. Mimo porażki, KS 
jest liderem grupy i ma za-
pewnione utrzymanie.

Ekipa Dominika Tomczaka 
szybko, bo już w 9. minucie 
wyszła na prowadzenie, a do 
siatki Concordii trafił Marcin 
Kacela, który wykorzystał do-
brą akcję Piotra Kasperkie-
wicza. W kolejnych minutach 
kutnianie stworzyli sobie kilka 
niezłych akcji, ale na posterun-

ku był bramkarz Michał Nowak 
i elbląski blok defensywny.

Mimo to, jeszcze przed prze-
rwą KS zdołał podwyższyć 
na 2-0, a do siatki po zabój-
czej kontrze ponownie tra-
fił Marcin Kacela. To nie był 
jednak koniec emocji. A w za-
sadzie dopiero ich początek.

Po zmianie stron na boisku w 
Elblągu działy się rzeczy, które 
ciężko wytłumaczyć. Gospoda-
rze w zaledwie kwadrans od 
rozpoczęcia drugiej połowy… 
wyszli na prowadzenie! W 50. 
minucie rzut karny wykorzy-
stał Jakub Bojas, dwie minu-
ty później wyrównał Mateusz 
Szmydt, a w 60. minucie na 
3-2 strzelił Tomasz Szawara. 

Odpowiedz KS-u mogła być 
błyskawiczna, bowiem w 62. 
minucie celną główką popisał 
się Łukasz Dynel, ale sędzia nie 
uznał bramki, argumentując 
swoją decyzję pozycją spalo-
ną kutnowskiego napastnika.

W 79. minucie kropkę nad 
„i” postawił Jakub Bojas, 
który wykorzystał rzut kar-
ny podyktowany za faul kut-
nowskiego golkipera Michała 
Marciniaka. Więcej bramek 
już nie padło i KS niespodzie-
wanie przegrał w Elblągu. 
Mimo porażki ekipa Dominika 
Tomczaka nadal jest liderem 
grupy spadkowej i na dwie 
kolejki przed końcem sezonu 
ma zapewnione utrzymanie.

Przed kutnianami jeszcze 
dwa mecze tego sezonu: 12 
czerwca w Warszawie z tam-
tejszym Ursusem i 19 czerw-
ca w Zambrowie z Olimpią.

Concordia Elbląg – 
KS Kutno 4:2 (0:2)

Bramki: 0:1 Marcin Kacela 
(9′), 0:2 Marcin Kacela (34′), 
1:2 Jakub Bojas (50′-k.), 
2:2 Mateusz Szmydt (52′), 
3:2 Tomasz Szawara (60′), 
4:2 Jakub Bojas (79′-k.)

Concordia: Michał Nowak – 
Tomasz Szawara, Rafał Macią-
żek (43′ Hubert Piech), Michał 
Błaszczyk, Radosław Bukac-
ki, Bartosz Danowski, Łukasz 
Kopka, Mateusz Szmydt (90′ 

Daniel Jatczak), Szymon Dre-
wek, Aleks Łęcki (71′ Norbert 
Nestorowicz), Jakub Bojas.

Kutno: Michał Marciniak 
– Igor Sobczak, Maciej Ko-
walczyk, Kamil Sadziński (76′ 
Mateusz Ostrowski), Marcin 
Kacela, Tomasz Dąbrowski 
(65′ Adrian Marcioch), Ja-
kub Szarpak, Łukasz Dynel, 
Adrian Kralkowski, Damian 
Michalak (65′ Jakub Świą-
tek), Piotr Kasperkiewicz.

Żółte kartki: Drewek, Kopka 
(Concordia), Kasperkiewicz, 
Kralkowski, Marciniak (Kutno)

Sędziował: Karol Wójcik (Sie-
dlce)•

FOT. DON’T STOP THE HOPP 

Z nieba do piekła,  KS przegrał w ElbląguZ nieba do piekła,  KS przegrał w Elblągu
 Z 2-0 na 2-4 

Piłkarze Róży Kutno wy-
grali na własnym boisku 
7-0 z Błękitnymi Ciosny. 
Hat-trickami popisali się 
Patryk Cieślak i Rafał 
Iwiński.

Spotkanie zostało rozstrzy-
gnięte już w pierwszej po-
łowie, po której gospodarze 
prowadzili aż 4-0. Po zmianie 
stron drużyna Jacka Czekal-
skiego dołożyła jeszcze trzy 
gole i wygrała ostatecznie 
7-0, ale zwycięstwo mogło 
być jeszcze bardziej okazałe.

Sytuacja w B Klasie jest nie-
zwykle interesująca. Na cze-
le obecnie jest Witonianka 
Witonia, która ma na swoim 

koncie 63 punkty i 24 roze-
grane mecze. Tuż za nią pla-
sują się drużyny, które mają 
rozegrane o jedno spotkanie 
mniej - Huragan Swędów 
(59 pkt), Róża Kutno (57 pkt) 
i Krośniewianka Krośnie-
wice (56). W przyszłą środę 
pojedynek Róży z Witonian-
ką. Emocje gwarantowane!

Róża Kutno 7-0 
Błękitni Ciosny

1-0 1. Patryk Cieślak
2-0 7. Bartosz Szuda
3-0 33. Patryk Cieślak
4-0 45. Rafał Iwiński
5-0 51. Rafał Iwiński
6-0 53. Patryk Cieślak

7-0 56. Rafał Iwiński
Sędzia: Zbigniew Morawski

Róża Kutno (wyjściowy): 
Paweł Filipczak – Dawid Gal-
lus, Emil Seklecki, Piotr Po-
pławski, Dawid Kozanecki, 
Oskar Grabarczyk, Mateusz 
Lewandowski, Damian Sa-
kowski, Patryk Cieślak, Bar-
tosz Szuda, Rafał Iwiński;

Błękitni Ciosny (wyjścio-
wy): Sebastian Łuba – Ad-
rian Malinowski, Wiktor 
Małachowski, Przemysław 
Nowaczyk, Grzegorz Pal-
mowski, Marek Pawlak, 
Krzysztof Wojtczak, Maciej 
Woźniak, Sebastian Pakuła, 
Tomasz Chojnacki, Kacper 
Pietrzykowski. •

Róża gromi i wciąż walczy o awansRóża gromi i wciąż walczy o awans

Do przerwy drużyna Dominika 
Tomczaka prowadziła 2-0, ale 
ostatecznie przegrała 2-4.
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