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Ciepło w kutnowskich do-
mach i mieszkaniach może 
zapewnić geotermia. Trwa-
ją intensywne przygotowa-
nia do wykonania odwiertu 
technicznego, który ma dać 
odpowiedź na pytanie, jaka 
woda znajduje się pod Mia-
stem Róż. Inwestycja może 
pochłonąć nawet 130 mln 
złotych!

Inwestycja w geotermię, sza-

cunkowo warta od 70 do 130 
milionów złotych ma być pro-
wadzona przez ECO Kutno, 
ale w porozumieniu z Miastem 
Kutno. Prezydent Kutna Zbi-
gniew Burzyński podpisał już 
w tej sprawie specjalne po-
rozumienie z prezesem ECO 
Kutno Pawłem Łuczakiem.

– Wiemy od wielu lat, że pod 
naszym miastem mogą znaj-
dować się złoża wody termal-
nej. Ostatnie analizy pokazują, 

że woda może mieć nawet 90 
stopni Celsjusza, a to dobra in-
formacja w kontekście planów 
ogrzewania geotermalnego – 
mówił podczas czwartkowego 
spotkania z dziennikarzami  
Zbigniew Burzyński.

Ciepłownie muszą inwe-
stować w odnawialne źródła 
energii, ponieważ wytwarza-
nie ciepła węglem powoduje 
coraz większe koszty z racji 
różnego rodzaju opłat kli-

matycznych, związanych 
choćby z emisją CO2. Jak 
podkreślają eksperci, tylko 
ta opłata generuje 30% obec-
nej stawki za zużycie ciepła.

– Ciepłownie są teraz 
w bardzo trudnym położeniu 
i trzeba obierać nowe kierunki 
działania. Chcemy przeprowa-
dzić w Kutnie taką inwestycję 
i wierzymy, że w ciągu najbliż-
szych czterech lat zminima-
lizujemy zużycie węgla w na-

szej ciepłowni – mówił Paweł 
Łuczak, prezes ECO Kutno.

Pierwszy odwiert badawczy 
ma być zlokalizowany w po-
bliżu Aquaparku Kutno, drugi, 
produkcyjny ma zostać wy-
konany na terenie ECO Kut-
no przy ulicy Oporowskiej. 
ECO Kutno będzie ubiegać 
się o dofinansowanie odwier-
tu badawczego z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. •

W Kutnie szykuje się wielka geotermalna inwestycja?

Są plany, aby w naszym 
mieście powstała nowoczesna 
geotermalna ciepłownia.

FOT. ECO KUTNO

 W grze nawet 130 milionów złotych! 

O geotermii na spotkaniu 
z dziennikarzami mówili 

prezydent Kutna 
Zbigniew Burzyński 
i prezes ECO Kutno 

Paweł Łuczak.

Na terenach rekreacyjnych przy za-
lewie na ul. Narutowicza w Kutnie 
odbył się zlot miłośników motory-
zacji, a w szczególności marki BMW 
pod nazwą "Przebudzenie Mocy".

Organizatorami zlotu byli kutnowscy 
„Bawaryjczycy”. Podczas zlotu pojawiły 
się różne motoryzacyjne stoiska, można 
było także zrobić grilla. Poza miłośni-
kami BMW, pojawili się także fani mię-
dzy innymi legendarnych Mustangów.

– Obostrzenia są luzowane i to dało 
nam możliwość, abyśmy mogli coś 
w końcu zorganizować. Spotkali-
śmy się w południe i wydarzenie 
potrwało aż do wieczora, więc moż-
na powiedzieć, że był to praktycz-
nie całodniowy zlot  – komentują 
przedstawiciele „Bawaryjczyków”. •

Miłośnicy motoryzacjiMiłośnicy motoryzacji
spotkali się na zlocie w Kutniespotkali się na zlocie w Kutnie

ŻYCZENIA
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ŻYCZENIA

Już niebawem w centrum 
Kutna nie będzie moż-
na parkować za darmo. 
Wszystko za sprawą po-
nownego uruchomienia 
Strefy Płatnego Parko-
wania w naszym mieście. 
Poznaliśmy szczegóły do-
tyczące ulic objętych SPP, 
a także kwot, jakie będzie 
trzeba zapłacić. Ostatecz-
na decyzja zapadła we 
wtorek podczas miejskiej 
sesji.

– Funkcjonowanie w wie-

lu miastach, w tym miastach 
wielkości Kutna, dobrze zorga-
nizowanej Strefy Płatnego Par-
kowania, potwierdziło odczu-
walny, rzeczywisty pozytywny 
jej wpływ na poprawę spraw-
ności całego sytemu komuni-
kacyjnego i bezpieczeństwa 
ruchu – czytamy w uzasadnie-
niu projektu uchwały, nad któ-
rą wczoraj (wtorek 22 czerwca) 
głosowali miejscy radni.

Strefa Płatnego Parkowania 
ma funkcjonować od ponie-
działku do piątku w godz. 8:00 
– 18:00. W skład strefy płatne-

go parkowania wchodzić będą 
ul. Narutowicza (od ul. Sien-
kiewicza do Ronda Solidarno-
ści; ul. Kilińskiego (cała); ul. 
Teatralna (cała); ul. Miła (cała); 
Pl. Wolności (wschodnia, po-
łudniowa i zachodnia pierzeja 
placu); ul. Zamenhofa (cała);  
Pl. Piłsudskiego (wschodnia 
pierzeja); ul. Joselewicza (cała) 
i ul. Sienkiewicza (od ul. Sło-
wackiego do ul. Podrzecznej)

Opłaty za postój pojazdu sa-
mochodowego w Strefie wyno-
sić mają:
1) za pierwsze 20 minut – 0,50 zł;

2) za pierwszą godzinę – 2,00 zł;
3) za drugą godzinę – 2,50 zł;
4) za trzecią godzinę – 2,50 zł;
5) za czwartą i każdą na-
stępną godzinę – 2,00 zł;
6) miesięczny identyfikator 
mieszkańca z obszaru Strefy – 
30,00 zł;
7) miesięczny identyfikator 
przedsiębiorcy z obszaru Strefy 
– 100,00 zł;
8) miesięczny identyfikator 
ogólnodostępny – 200,00 zł

Za parkowania w Strefie bez 
uiszczonej opłaty za postój lub 

przekroczenie limitu czasu 
postoju wskazanego na bilecie 
parkingowym (lub w systemie 
płatności mobilnych) pobiera 
się następujące opłaty dodat-
kowe:

1) w terminie 3 kolejnych dni 
po dniu wystawienia wezwa-
nia w wysokości 30,00 zł;
2) wniesionej po 3 dniu od 
dnia wystawienia wezwania – 
150 zł.
Więcej o zmianach dotyczących 
parkowania i Strefie Płatnego 
Parkowania będziemy informo-
wać na www.PanoramaKutna.pl •

W Kutnie znów działać będzie Strefa Płatnego Parkowania 
obejmująca główne ulice w centrum.
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W ścisłym centrum wkrótce nie 
da się już zaparkować za darmo.

Koniec z darmowym parkowaniem w centrumKoniec z darmowym parkowaniem w centrum
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W Kutnie będzie bezpieczniej. 
Wszystko dzięki porozumieniu 
podpisanemu przez Prezydenta 
Kutna Zbigniewa Burzyńskiego 
oraz Komendanta Powiatowego 
Policji w Kutnie Józefa Poredę.

Podpisany dokument zakłada prze-
kazanie prawie 20 tysięcy złotych na 
ponadnormatywne patrole.

– Wzorem lat poprzednich, również 
w tym roku zawarliśmy takie poro-
zumienie. W budżecie miasta prze-
znaczyliśmy na to 19 320 złotych. Bę-
dzie 105 dodatkowych patroli. Będą 
to sześciogodzinne patrole piesze. Po-
licjanci będą pojawiać się w miejscach, 
w których wiemy, że jest niebezpiecz-

nie. Mam tu na myśli na przykład 
Park Traugutta czy Park Nad Och-
nią – mówi Zbigniew Burzyński.

Służby ponadnormatywne prowadzo-
ne będą w weekendy w okresie od 14 
czerwca do 15 listopada. W ubiegłym 
roku na mocy porozumienia Urząd Mia-
sta w Kutnie przekazał środki finan-
sowe w wysokości 29.440,00 zł, które 
pozwoliły na zorganizowanie 160 do-
datkowych pieszych służb funkcjona-
riuszy policji.  W ramach służb ponad-
normatywnych kutnowscy policjanci 
przeprowadzili 121 interwencji, wylegi-
tymowali 170 osób, ujawnili 141 wykro-
czeń. Ponadto w ramach służb ponad-
normatywnych zatrzymano 2 osoby 
na gorącym uczynku przestępstw oraz 
zatrzymano 1 osobę poszukiwaną. •

W Kutnie ma być bezpieczniejW Kutnie ma być bezpieczniej

W ostatnich dniach na te-
renie powiatu kutnowskie-
go doszło do kilku bar-
dzo groźnych wypadków, 
w których rannych zosta-
ło kilka osób. Policjan-
ci apelują do kierowców 
o ostrożność, tym bardziej, 
że lada dzień początek wa-
kacji, czyli czas podróży.

Do najgroźniej wyglądają-
cej kraksy doszło w miniony 
piątek w nocy w Głogowcu. 
Rozpędzone auto kierowane 
przez 20-latkę roztrzaskało 
się na drzewie. Z samochodu 
nie zostało praktycznie nic!

– Ze wstępnych ustaleń wy-
nika, że 20-letnia kobieta kie-
rująca Audi A3 nie dostoso-
wała prędkości do warunków 

panujących na drodze, stra-
ciła panowanie nad pojazdem 
i uderzyła w drzewo. Kobieta 
z obrażeniami została zabrana 
do szpitala. Ustalamy dokład-
ne okoliczności tego zdarze-
nia – powiedziała Panoramie 
podkom. Edyta Machnik, 
oficer prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Kutnie.

Do groźnych zdarzeń do-

szło także na autostradzie A1 
w naszym powiecie. Służby 
musiały interweniować mię-
dzy innymi w Pomarzankach 
czy Kotliskach. Do zdarzeń 
drogowych doszło także w Kut-
nie – na Objazdowej, Łęczyc-
kiej, Mickiewicza czy Staszica.

Na szczęście we wszystkich 
zdarzeniach nie odnotowa-
no ofiar śmiertelnych. Policja 

apeluje do kierowców o ostroż-
ność i rozwagę na drogach. Za 
kilka dni początek wakacji 
i podróży, podczas których 
czasem górę bierze zmęczenie. 
Czasem lepiej dojechać do wy-
branego punktu kilka minut 
spóźnionym, niż doprowadzić 
do tragicznego w skutkach wy-
padku. W zeszłe wakacje na 
terenie powiatu kutnowskiego 
na drogach zginęło aż 7 osób. •

Seria groźnych wypadków przed wakacjamiSeria groźnych wypadków przed wakacjami
 Policja apeluje o ostrożność i rozwagę 

W ostatnich dniach na drogach 
powiatu kutnowskiego było 
bardzo niebezpiecznie i doszło 
do kilku groźnych kraks.

OGŁOSZENIE

FOT. UM KUTNO



/      5www.PanoramaKutna.pl 23 czerwca 2021

Kolejni ochotnicy z woje-
wództwa łódzkiego roz-
poczęli swoją żołnierską 
przygodę. Są wśród nich 
mieszkańcy Strykowa, 
Opoczna, Głowna, Sieradza, 
Uniejowa i Zduńskiej Woli.

55 nowych kandydatów 
w czerwcu przekroczyło 
bramę 92 batalionu lekkiej 
piechoty w Kutnie, by po 
przejściu niezbędnych for-
malności założyć mundur 
Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pierwszego dnia kandy-
daci przeszli test spraw-
ności fizycznej, pobrali 
wyposażenie i umunduro-
wanie oraz odbyli szkolenia 
stanowiskowe. Następnie 
została im wydana broń, 

z którą nie będą się roz-
stawać przez następnych 
16 dni i rozpoczną szko-
lenie w koszarach 92blp.

Przyszli Terytorialsi po-
znają zasady taktyki woj-
skowej, topografii, strzelec-
twa oraz zasad udzielania 
pomocy medycznej na polu 
walki. Będą uczyć się także 
elementów walki wręcz, ob-
sługi radiostacji oraz przej-
dą szkolenie saperskie. Po 
zaliczeniu egzaminu koń-
cowego, tzw. „pętli taktycz-
nej” ochotnicy złożą przy-
sięgę wojskową 26 czerwca 
i rozpoczną 3 – letni cykl 
szkolenia żołnierzy WOT.

Kandydaci, wśród któ-
rych są m. in. : instruktor 

nauki jazdy, trener perso-
nalny, kosmetyczka, pra-
cownik Poczty Polskiej 
i Urzędu Marszałkowskiego, 
uczniowie i studenci, opie-
kun osób niepełnospraw-
nych, mają od 18 do 51 lat. 
W ich gronie jest 11 kobiet.

Piątkowe wcielenie ochot-
ników jest już piątym na-
borem realizowanym przez 
9 Łódzką Brygadę Obrony 
Terytorialnej w tym roku. 
W czerwcu rozpoczną się 
jeszcze dwa szkolenia – 
19 czerwca tzw. ”wyrów-
nawcze” 8 – dniowe dla 
rezerwistów i szkolenie 
podstawowe w ramach 
projektu Wakacje z WOT. •

Nowi terytorialsiNowi terytorialsi
na szkoleniu w Kutniena szkoleniu w Kutnie

Do tragicznego incydentu doszło 
w weekend w Kutnowskim Szpi-
talu Samorządowym, gdzie z okna 
wyskoczył pacjent. Niestety, mimo 
prób, nie udało się go uratować. 
Trwa ustalanie okoliczności tragedii.
Dramatyczne sceny rozegrały się 20 
czerwca 2021 roku około godziny 4:20 
na II Oddziale Chorób Wewnętrznych. 
Przez okno w sali chorych z wysoko-
ści piątego piętra wyskoczył pacjent.

– Personel oddziału zareagował na-
tychmiast poprzez podjęcie reani-
macji. Wezwano zespół specjalistów, 
który przejął prowadzenie akcji re-
suscytacyjnej, zakończonej stwier-
dzeniem zgonu pacjenta – komentu-

je Artur Gur, prezes Kutnowskiego 
Szpitala Samorządowego w Kutnie.

Jak dodaje szef kutnowskiej lecz-
nicy, natychmiast poinformowano 
odpowiednie organy, tj policję i pro-
kuraturę, które przejęły prowadze-
nie dochodzenia. Ze wstępnych usta-
leń wynika, że było to samobójstwo.

– W dniu 21.06.2021 w godzinach po-
rannych powołano wewnętrzną szpital-
ną komisję na okoliczność powstania 
zdarzenia niepożądanego, której człon-
kowie niezależnie od zewnętrznych 
organów, badają okoliczności zdarze-
nia, sprawdzają stosowanie obowią-
zujących w Szpitalu procedur i prze-
pisów ogólnych – wyjaśnia A. Gur. •

Tragedia w szpitalu!Tragedia w szpitalu!
Pacjent wyskoczył z okna i zmarłPacjent wyskoczył z okna i zmarł

ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

REKLAMA

FOT. WOT
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W Dzień Dziecka rozegra-
ła się wielka tragedia: 
10–letni Marcel z Kut-
na, który na co dzień gra 
w Róży Kutno, niespo-
dziewanie doznał udaru 
mózgu. Teraz potrzebuje 
naszej pomocy i w sieci 
ruszyła zbiórka pieniędzy 
na rehabilitację.

Marcel ma 10 lat. Właśnie 
kończy trzecią klasę szko-
ły podstawowej. 1 czerwca 
2021,w Dzień Dziecka, który 
miał być radosnym dniem, 
przeszedł niespodziewanie 
udar mózgu, w wyniku któ-
rego istniało poważne za-
grożenie życia. Porażona zo-
stała jego prawa część ciała.

Do tego dnia Marcel był we-
sołym, bystrym, wygadanym 
i wysportowanym chłopcem, 
grającym w piłkarskim klu-
bie sportowym. Kocha sport, 
szczególnie piłkę nożną, 
jazdę na rowerze, pływa-
nie. Ma kochających rodzi-
ców i młodsza siostrę Łucję.

– Nasz cel to zebranie fun-
duszy na wszechstronną 
rehabilitację Marcela, aby 
jak najszybciej mógł wrócić 
do zdrowia i pełnej spraw-
ności. Czeka go jednak dłu-
ga droga i ogromny wysi-
łek. Konieczne są zajęcia 
z fizjoterapeutą, neurologo-
pedą, psychologiem. Chcemy 
również zapewnić 
Marcelowi udział 
w profesjonal-
nych turnusach 
rehabilitacyjnych 
oraz zakupić pod-
stawowy sprzęt 
rehabilitacy jny. 
Marcel marzy o 
powrocie do gry 
w piłkę. Teraz jed-
nak najpierw musi 
na nowo nauczyć 
się stać, chodzić, 
biegać, ruszać 
ręką. Pomóż mu 
wygrać jego wła-
sny mecz – mówią 
rodzice chłopca.

Marcel jest aktu-

alnie na oddziale neurologii 
Centrum Zdrowia Matki Po-
lki w Łodzi, gdzie zaczął już 
swoją pierwszą w życiu reha-
bilitację. Prawa ręka jest na 
ten moment prawie całkowi-
cie sparaliżowana, ponadto 
występuje niedowład prawej 
nogi i porażenie nerwu twa-
rzowego prawej strony buzi. •

 Ruszyła zbiórka na rehabilitację chłopca 

W Dzień Dziecka, który miał być radosnym dniem, 
przeszedł niespodziewanie udar mózgu, w wyniku 

którego istniało poważne zagrożenie życia. 

Marcel marzy o powrocie 
do gry w piłkę. Teraz jednak 

najpierw musi na nowo 
nauczyć się stać, chodzić, 

biegać, ruszać ręką. 

10–letni Marcel z Kutna 
przeszedł udar mózgu!

ŻYCZENIA

Kutnowska Rada Seniorów ma za 
sobą pierwsze posiedzenie, na 
którym wybrano władze nowego 
gremium. 

Kandydatury członków rady zostały 
wysunięte przez stowarzyszenia dzia-
łające na terenie Miasta Róż. W paź-
dzierniku ubiegłego roku nastąpiło 
głosowanie, które wyłoniło członków 
rady. Teraz nadszedł czas na pierw-
sze posiedzenie organu, który ma być 
ciałem doradczym prezydenta Kutna.

– Bardzo się cieszymy, że po mie-
siącach obostrzeń związanych 
z pandemią mogło odbyć się inau-
guracyjne spotkanie rady. Po pierw-
sze, bo zostało ukonstytuowane bar-
dzo ważne gremium, które będzie 
wytyczało kierunki polityki senioralnej 
w naszym mieście, a po drugie, bo bę-
dzie to prowadzone w ścisłym poro-
zumieniu ze środowiskiem seniorów 
i dzięki temu liczymy na nowe inicjaty-
wy i pomysły – podkreślał Zbigniew 
Wdowiak, zastępca prezydenta Kutna.

Rada Seniorów dzisiaj wybierała 
swoje prezydium. Przewodniczącym 
został były prezydent Kutna Krzysz-

tof Wacław Dębski. Zastępcą wybrano 
Stanisława Kołodziejczaka, natomiast 
sekretarzem została Jolanta Gajda.

– Ustaliliśmy już pierwszy termin 
roboczego spotkania. Myślę, że już 
po pierwszej naszej dyskusji powie-
dzieliśmy sobie, czym chcielibyśmy 
się zajmować. Będziemy chcieli za-
razić pomysłami prezydenta i urząd 
miasta, ale będziemy chcieli również 
aktywnie działać przy współtworze-
niu  strategii na kolejne 10 lat. Po-
mysłów jest sporo. To, co dzisiaj było 
zaakcentowane, to problem komu-
nikacji i zachęty do aktywności dla 
seniorów, bo na ten moment aktyw-
nie w życiu miejskim uczestniczy je-
dynie 10 procent seniorów – zazna-
czał Krzysztof Wacław Dębski.

Pełny skład kutnowskiej Rady Se-
niorów:  Krzysztof Wacław Dęb-
ski – przewodniczący; Jolanta Gaj-
da – sekretarz; Stanisław Gralak; 
Julianna Barbara Herman; Marek 
Kacprzak; Maria Kolasińska; Stani-
sław Kołodziejczak – zastępca prze-
wodniczącego; Michał Sinior; An-
drzej Sobczak; Andrzej Zielonka. •

Rada Seniora wybrała władzeRada Seniora wybrała władze

WPŁAĆ NA: www.zrzutka.pl/pswtth
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Kutno i róże
na Zamku Królewskim w Warszawie

W dniach 10-13 czerwca 2021r. 
w Zamku Królewskim w War-
szawie odbyła się niezwykła 
wystawa, która zachwyciła ty-
siące warszawiaków i gości.
Po długim okresie lockdownu i 
restrykcji odwiedzający mog-
li doświadczyć siły roślin i piękna 
przyrody na Królewskiej Wyst-
awie Kwiatów realizowanej pod 
hasłem Muzeum w zgodzie z 
naturą. Królewską Wystawę Kwi-
atów tworzyło 250 osób z całej 

Polski a jej przygotowanie trwało 
prawie 150 godzin. Byli to m.in. 
architekci krajobrazu, ogrodni-
cy, floryści, organizatorzy i pro-
motorzy. Ekspozycja miała 128 
metrów długości i ponad 550 mkw. 
powierzchni. Wystawę stworzyło 
9 tysięcy różnych odmian roślin i 
niemal 2 tysięcy kwiatów ciętych. 
Najwyższa roślina miała wysokość 
4,5 metra, a najniższa 2 centyme-
try.  Ekspozycja prezentowana we 
wnętrzach Arkad Kubickiego oraz 
w przestrzeni Ogrodów Dolnych 

Zamku Królewskiego została 
podzielona na dziewięć stref tem-
atycznych.
Przez cztery dni ekspozycję w 
Arkadach Kubickiego odwiedziło 
ponad 7 tysięcy osób. Pomi-
mo kapryśnej pogody zamkowe 
ogrody były pełne zwiedzających 
korzystających z piękna przyrody 
oraz wielu atrakcji towarzyszących 
wystawie. W trakcie wydarzenia 
zorganizowano pokazy florysty-
czne mistrzów florystyki Macie-
ja Krzusa, Małgorzaty Szwagiel 

i uczniów klasy mistrzowskiej 
Akademii Florystycznej Mario-
li Miklaszewskiej, które pozwoliły 
widzom poznawać tajniki budowa-
nia niezwykłych florystycznych 
kompozycji. Cennych informacji 
praktycznych o ogrodach i roślin-
ach dostarczały wykłady orga-
nizowane z udziałem partnerów 
wystawy Leroy Merlin, Park-M, 
Kutna – Miasta Róż i Ambasady 
Królestwa Niderlandów.  •  

Najdłuższa część wystawy to stre-
fa królowej kwiatów – róży – która 
została wyeksponowana w dzięki 
współpracy Urzędu Miasta Kutno, Kut-
nowskiego Domu Kultury, Polskiego 
Towarzystwa Różanego oraz mis-
trzyń florystyki Beaty Bychowskiej i 
Małgorzaty Szwagiel z zespołem utal-
entowanych florystów. Do jej wyko-
nania użyto ponad 500 krzewów róż w 
100 odmianach przywiezionych przez 
zaprzyjaźnionych z Kutnem produ-
centów (Tadeusza Pałkę, Rosarium, 
Bożenę Ziębę, Justynę Marek i Mari-
usza Sobieszka), 500 szt. róż ciętych i 
ponad 2000 innych roślin. Róża została 
pokazana w wielu odsłonach, barwach, 
kolorach, a wyjątkowy zapach moż-
na było poczuć dzięki różom dostarc-
zonym przez Parfum Flower Company. 
Koncepcja aranżacji strefy oparta była 
na kilku elementach, które stworzyły 
idealnie skomponowaną całość. Z 
zieleni i kwiatów powstał tajemniczy 
ogród gdzie praca ogrodnika połączyła 
się z wyobraźnią florysty. Dekoracy-
jne ławki, bramy i siedziska od part-
nera School of Deco i Art Size by Gabi 
Prządka, oplecione bujną zielenią i 
porośnięte kwiatami stworzyły zapro-
jektowaną przez Beatę Bychowską, 
magiczną przestrzeń, w której można 
było poczuć się jak w raju. Bogactwo, 
odmienność oraz piękno samych kwi-
atów pokazano w ekspozycji Portret 
Róży autorstwa Agnieszki Dąbrows-
kiej-Walczak z KDK, będącej galerią, 
w której zapachowym odmianom róż 
ogrodowych zamkniętym w ramach – 
pudełkach, towarzyszyły cytaty o róży 
i historyczne ilustracje botaniczne. 
Sposób w jaki Kutno zaistniało na 
Królewskiej Wystawie Kwiatów skoor-
dynowała, opracowała koncepcyjnie 
i logistycznie Weronika Lenarczyk 
– zastępca dyrektora Kutnowskiego 

Domu Kultury i wiceprezes Polskiego 
Towarzystwa Różanego, która przez 
ostatnie 6 miesięcy ściśle współpra-
cowała z kuratorem wystawy Mon-
iką Drąg z Zamku Królewskiego oraz 
koordynatorem Królewskiej Wyst-
awy Kwiatów Agnieszką Żukowską.  
Różana drużyna z KDK, w koszulkach 
z wizerunkiem róży i hasłem „Królowa 
jest tylko jedna” zaprojektowanych 
przez Martę Hellę Fijałkowską z KDK, 
składająca się z 9 osób (Weronika Le-
narczyk, Agnieszka Dąbrowska Wal-
czak, Anna Jasińska, Magdalena Mit-
las, Marcin Bień, Marcin Żylak, Łukasz 
Jędrzejczak, Łukasz Albiniak, Tomasz 
Kolanowski) pracowała w pocie czoła i 
zaangażowała całe serce aby stworzyć 
tą wyjątkową ekspozycję. Zdalnie ale 
z wielkim zaangażowaniem wspier-
ała ich Wioleta Maciejewska, pierwsza 
kutnowska Królowa Róż. Przydały się 
nie tylko wyjątkowe umiejętności or-
ganizacyjne i twórcze ale siła mięśni, 
odpowiedni sprzęt i umiejętność pracy 
w grupie pod presją czasu, która oka-
zała się kluczowa w trakcie przygot-
owań od wystawy ale także na koniec, 
kiedy trzeba było rozmontować ek-
spozycję i zakończyć projekt. Zamek 
Królewski zaprosił Kutnowski Dom 
Kultury do współpracy przy tej wyst-
awie, ze względu na wieloletnie doś-
wiadczenie w organizacji wydarzeń 
różanych, szerokie kontakty, wiedzę 
i profesjonalizm działania. Przy tej 
okazji przedstawiciele Kutna mie-
li okazję nawiązać nowe obiecujące 
relacje z partnerami i artystami, które 
z pewnością zaowocują w tworzeniu 
kolejnych wydarzeń różanych w Kutnie 
i na terenie całej Polski. Całość uwiec-
znili na zdjęciach Kamil Klimaszews-
ki, Adam Pietrusiak, Tomek Ciesielski 
oraz warszawska firma Volatus. •  

Róż-norodność – strefa 
stworzona przez Kutno

MATERIAŁ PROMOCYJNY

ZDJĘCIA: ADAM PIETRUSIAK, KAMIL KLIMASZEWSKI
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Dzięki współpracy z zaprzy-
jaźnioną z Kutnem mistrzynią flo-
rystyki Małgorzatą Szwagiel wyst-
awę otworzył wyjątkowy wernisaż, 
którego punktem kulminacyjnym 
był pokaz kreacji floralnych. W 
pokazie wzięły udział kutnows-
kie Królowe Róż, Anika Koralews-
ka (Królowa Róż 2012), Marta 
Fryz (Wiśniewska) (Królowa Róż 
2013), Magdalena Kaba (Królowa 
Róż 2015) oraz Dominika Wal-
czak (Królowa Róż 2016), które 
wyglądały zachwycająco w ogro-
dach zamkowych oraz na wyjąt-

kowych fotografiach wykonanych 
przez firmę Volatus. Współpraca 
przy organizacji tego pokazu zao-
wocuje również w Kutnie, bowiem 
Małgorzata Szwagiel Mistrzyni 
Florystyki już teraz przyjęła za-
proszenie na tegoroczną edycję 
Święta Róży.
Na oficjalnym otwarciu Miasto Róż 
reprezentowali Przewodniczą-
cy Rady Miasta Mariusz Sikora, 
zastępcy prezydenta Zbigniew 
Wdowiak i Jacek Boczkaja oraz 
Radosław Rojewski – dyrektor 
Kutnowskiego Domu Kultury. •  

Wernisaż wystawy

Niewątpliwą atrakcją tegoroczne-
go wydarzenia, którego tematami 
przewodnimi były róża i bioróż-
norodność, był unikatowy kwi-
at wyhodowany specjalnie dla 
uczczenia obchodów 50. rocznicy 
odbudowy Zamku Królewskiego 
w Warszawie. Mowa o niezwykłej 
róży, której oficjalna prezentacja 
odbyła się w sobotę 12 czerwca o 
godzinie 12:00 w ogrodach Zam-
ku Królewskiego w Warszawie. 
Wyjątkowa odmiana róży została 
uroczyście ochrzczona imieniem 
“Królowej Warszawy”. Róża ta 

została stworzona przez Łukasza 
Rojewskiego, hodowcę z Konstan-
tynowa Łódzkiego, członka zarzą-
du Polskiego Towarzystwa Róża-
nego. W wydarzeniu udział wzięli 
m.in. słynna śpiewaczka operowa 
Małgorzata Walewska, Mireille 
Steil - szefowa Luksemburskiego 
Towarzystwa Miłośników Róż oraz 
wiceprzewodnicząca Światowej 
Federacji Towarzystw Różanych, 
a także dyrektor Zamku Królews-
kiego w Warszawie Wojciech Fał-
kowski.•  

„Królowa Warszawy”

ZDJĘCIA: VOLATUS, WERONIKA LENARCZYK, ADAM PIETRSUIAK, TOMEK CIESIELSKI
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Urząd Miasta Kutno i KDK – 
członkowie wspierający Polskie 
Towarzystwo Różane uczest-
niczyli również w wręczeniu wy-
jątkowych nagród przyznanych 
przez kapitułę ds. wyróżnień PTR. 
Wyjątkowe statuetki „Królewski 
Ogród Doskonałości” wykonane 
w pracowni szkła artystycznego 
Unikat z Wrocławia powędrowały 
do Ogrodów Zamku Królewskiego 

w Warszawie, Ogrodów Muze-
um Pałacu Jana III Sobieskiego 
w Wilanowie i Ogrodów Muzeum 
Łazienki Królewskie w Warszaw-
ie. Nagroda jest oficjalnym wyra-
zem uznania dla podejmowanych 
działań na rzecz ochrony i popu-
laryzacji ogrodów historycznych 
jako dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego o wyjątkowej 
i powszechnej wartości. •  

Nagrody „Królewski
Ogród Doskonałości”

W weekend w Ogrodach Dolnych 
Zamku Królewskiego Kutno rozst-
awiło swoje stanowisko promocy-
jne, obok którego odbywał się zor-
ganizowany przez pracowników 
KDK Kiermasz Różany pełen tysię-
cy pięknie kwitnących sadzonek 
róż od producentów z całej Pols-
ki. Do wizyty w Kutnie zachęcały, 
ubrane w piękne różane stroje, 
Paulina Trzaskowska, Agnieszka 
Lewandowska, Edyta Moszczyńs-

ka i Agnieszka Kłopotowska z UM. 
Goście stoiska mogli otrzymać 
na pamiątkę różane gadżety oraz 
wydany na tą okazję mini-katalog 
pełen informacji o wydarzeniach 
różanych w Kutnie, producen-
tach róż, poradach różanych itp. 
Stoisko i całą wystawę odwiedził 
również Naczelnik Wydziału Pro-
mocji, Kultury i Rozwoju Miasta 
Kutno, Michał Adamski. •  

Promocja Kutna
– miasta róż i kiermasz różany

ZDJĘCIA: ADAM PIETRUSIAK
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W przestrzeni starannie wyp-
ielęgnowanych ogrodów zamkow-
ych dumnie zaprezentowała się  
Kutnowska Grupa Tańca Dawnego 
“La Danse” działająca przy Muze-
um Regionalnym w Kutnie. Grupa 
przechadzała się po ogrodach wz-
budzając zachwyt przechodniów 
ale również uświetniła wydarzenie 
pokazem tańców dawnych w Arka-
dach Kubickiego. 
Kolejnym kutnowskim akcen-
tem była obecność wciąż panu-
jącej Królowej Róż Święta Róży 
2019, 2020 Alicji Strupagiel. Goś-
cie ogrodów chętnie robili sobie 
zdjęcia z naszą Królową, która 

zapraszała do Kutna na wyjątkowy 
weekend pachnący różami czyli 
Święto Róży 2021, które odbędzie 
się w dniach 3-5 września.
Kutno zostało docenione przez 
zwiedzających i organizatorów 
a kutnianie, którym udało się 
odwiedzić wystawę osobiście, byli 
pod wielkim wrażeniem rozma-
chu i profesjonalizmu przedsięw-
zięcia. Bez wątpienia można uznać 
to za sukces Urzędu Miasta Kutna, 
Kutnowskiego Domu Kultury, Pol-
skiego Towarzystwa Różanego, 
a przede wszystkim symbolu 
naszego miasta – róży – królowej 
kwiatów. • 

Kutnowskie akcenty 
w ogrodach zamkowych

„Róża jest różą, jest różą, jest różą.”
Gertude Stein

ZDJĘCIA: ADAM PIETRUSIAK
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Panu 
Tadeuszowi Woźniakowi

Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

w tych trudnych chwilach z powodu śmierci 
MAMY 

składają pracownicy Biura Poselskiego

Józefów definitywnie zamkniętyJózefów definitywnie zamknięty
Czekają nas długie miesiące drogowej mękiCzekają nas długie miesiące drogowej męki

W sobotę (19.06) w Cen-
trum Teatru Muzyki i Tańca 
swoje święto mieli krwio-
dawcy z regionu.

Ponad 50 dawców krwi zo-
stało uhonorowanych odzna-
ką „Zasłużony dla Zdrowia 

Narodu”.  Złoty Krzyż Zasługi 
z rąk Prezydenta Kutna ode-
brał Waldemar Bartczak.

Uroczystość została zorgani-
zowana przez Miejsko-Gmin-
ny Klub Honorowych Dawców 
Krwi przy Kutnowskim Szpita-
lu Samorządowym. •

Krwiodawcy mieliKrwiodawcy mieli

swoje święto!swoje święto!

Już nie ma odwrotu! W po-
niedziałek w godzinach po-
łudniowych definitywnie 
zamknięty został przejazd 
pod wiaduktem na Józe-
fowie. Do tej pory była to 
jedna z głównych tras pro-
wadzących do i ze strefy 
ekonomicznej. Teraz przez 
wiele miesięcy kierowców 
czeka prawdziwy drogowy 
armagedon.

O tym, że przejazd na Józe-
fowie będzie zamknięty wie-
dzieliśmy już od dawna. Ter-
min jednak kilkukrotnie był 
przesuwany – najpierw z 6 
na 13 czerwca, a później na 
20 czerwca. Miał zostać za-
mknięty w nocy z niedzieli na 
poniedziałek, ale ostatecznie 
nastąpiło to przed południem.

O ile kierowcy nie mają szans 
na przejazd przez tę część 
miasta, to inwestor ostatecz-
nie zmienił zdanie i wyko-
nał tymczasowe przejście dla 
pieszych lub rowerzystów.

Jak informuje Łukasz Mielnik 
z biura prasowego Strabag Sp. 
Z o.o., w ramach robót wyko-
nywanych 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 20.06.2021 r. przez okres 
6 miesięcy. – Jako wykonaw-
ca, przepraszamy mieszkań-
ców za te utrudnienia ale za-

mknięcie to jest niezbędne do 
przeprowadzenia zaplanowa-
nych prac – mówi Ł. Mielnik.

Zamknięcie przejazdu na Jó-
zefowie sprawia, że dojazd do 
strefy ekonomicznej jest bar-
dzo mocno utrudniony. Prace 
bowiem prowadzone są tak-
że na Łąkoszynie. O korkach 
spowodowanych przebudo-
wą skrzyżowania DK92/
DK60/DW702 pisaliśmy 
już kilkukrotnie, zresz-
tą o uciążliwościach 
dotyczących tej czę-
ści miasta codzien-
nie przekonują się 
tysiące osób, które 
podróżują do i ze 
strefy ekonomicznej.
UM Kutno: Nie 
mamy wpływu na 
przebieg inwestycji

Kutnowski magistrat 
wydał komunikat, w któ-
rym podkreśla, że przebu-
dowa wiaduktu odbywa się 
na zlecenie PKP PLK S.A. 
Miasto Kutno nie ma wpły-
wu 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 wszyst-
ko, co w naszej mocy, aby 
otwarcie przejazdu na Jó-

zefowie zostało, w miarę 
możliwości przyspieszo-

ne – zapewnia Józefecki. •

W poniedziałek przejazd dla samochodów pod 
wiaduktem na Józefowie został zamknięty.

Utrudnienia i prace mają 
potrwać przynajmniej pół roku.

KONDOLENCJE
FOT. UM KUTNO
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Wielka inwestycja w powiecie kutnowskimWielka inwestycja w powiecie kutnowskim
W grze aż 65 mln złotych!  W grze aż 65 mln złotych!  
W powiecie kutnowskim 
powstanie inwestycja za 
ponad 65 milionów zło-
tych. Wybudowany zosta-
nie terminal multimodalny. 
Z tej okazji w miejscowości 
Krzewie (gmina Krośniewi-
ce) zorganizowano specjal-
ną konferencję prasową. 

W spotkaniu wzięli udział: 
poseł Marek Matuszewski, 
starosta kutnowski Daniel 
Kowalik, reprezentująca se-
natora Przemysława Błaszczy-
ka dyrektor biura Aleksandra 
Dudkiewicz, burmistrz Kro-

śniewic Katarzyna Erdman, 
przedstawiciele rady miejskiej 
Krośniewice - Mariola Łu-
komska i Krzysztof Trzeciak, 
dyrektor ds. Transportu w fir-
mie Miratrans Kamil Wojcie-
chowski, a także przedstawi-
ciel głównego wykonawcy MK 
STELLA – dyrektor projektu 
Andżelika Pawlak i menedżer 
projektu Ewelina Krygier.

Poseł Marek Matuszewski 
twierdzi, że będzie to dosko-
nałe rozwiązanie dla Krośnie-
wic, a położenie geograficzne 
i węzły kolejowe zdecydowa-
nie ułatwią rozwój inwestycji. 

– Jak wiadomo, niektóre to-
wary potrzebują szybkiego 
transportu. Dlatego termi-
nal taki jak ten, który tu po-
wstanie, zapewni zwiększo-
ną mobilność przewozu dóbr 
ze wschodniej do zachodniej 
części Polski. Nieodzow-
nym jest też fakt, że obiekt 
ten pozwoli na zmniejszenie 
bezrobocia w tym regionie – 
dodaje poseł Matuszewski.

– Ta duża inwestycja wpły-
nie pozytywnie na rozwój nie 
tylko gminy Krośniewice, ale 
również całego Powiatu Kut-
nowskiego. Niezwykle cieszę 
się z faktu, że Pani Burmistrz 

Katarzynie Erdman udało się 
doprowadzić do rozpoczę-
cia prac nad tym niezwykle 

istotnym projektem – mówił 
podczas konferencji Starosta 
Kutnowski Daniel Kowalik. •

W Krzewiu (gmina Krośniewice) 
ma powstać terminal multimodalny.

Pod Kutnowskim Szpita-
lem Samorządowym od-
była się konferencja pra-
sowa z udziałem starosty 
Daniela Kowalika oraz 
władz lecznicy. Głównym 
tematem spotkania były 
szczepienia przeciwko 
COVID-19. Sam starosta 
także przyjął pierwszą 
dawkę szczepionki.

– Dziś przyszła moja kolej. 
Wcześniej medialnie zapo-
wiadałem, że zaszczepię się 
w pierwszym możliwym dla 
mnie terminie i dziś właśnie 
jest ten dzień. Chciałbym 

wszystkich z całego serca 
zaprosić do korzystania ze 
szczepień w Kutnie. Powiat 
kutnowski jest bardzo do-
brze i obficie zaopatrzony w 
punkty dostępności szcze-
pień. Na przykład w kutnow-
skim szpitalu szczepi się aż 
900 osób dziennie – mówił 
starosta Daniel Kowalik.

Włodarz powiatu kutnow-
skiego poinformował, że 
do połowy czerwca wyda-
no ponad 50 tysięcy szcze-
pionek w naszym powiecie.

– Jak widać, zainteresowa-
nie jest duże. Myślę, że kiedy 
jeszcze bardziej się zepnie-

my i zgłosimy na szczepie-
nie, to szybciej wyjdziemy 
z tego pandemicznego ma-
razmu i w końcu będziemy 
mogli wrócić do normalno-
ści – podkreślał D. Kowalik.

Z dziennikarzami spotkali 
się także członkowie zarzą-
du powiatu kutnowskiego 
Jolanta Pietrusiak i Tomasz 
Walczewski, a także szefo-
stwo Kutnowskiego Szpitala 
Samorządowego – dyrektor 
Artur Gur i Anna Łęczewska.

Po konferencji przeciw CO-
VID-19 zaszczepili się starosta 
Daniel Kowalik i członek za-
rządu Tomasz Walczewski. •

Starosta zaszczepiony przeciwko COVID-19Starosta zaszczepiony przeciwko COVID-19
Jeśli pandemia korona-
wirusa nie pokrzyżu-
je planów, to w sierpniu 
w Dąbrowicach odbędą się 
powiatowe dożynki po-
łączone z galą disco polo. 
Starostwo zapowiada moc 
atrakcji.

Ubiegły rok z powodu pande-
mii koronawirusa był bardzo 
ubogi w wydarzenia plene-
rowe. Starostwo Powiatowe 
w Kutnie w najbliższym cza-
sie, jeśli sytuacja pozwoli, 
chciałoby zorganizować kilka 
ciekawych wydarzeń. Jednym 
z nich mają być wielkie do-

żynki, których głównym punk-
tem będzie gala disco polo.

– Pod koniec wakacji, 29 
sierpnia 2021 planujemy 
w Dąbrowicach organizację 
gminno-powiatowych doży-
nek. W programie znajdzie 
się mnóstwo atrakcji, za-
równo dla dzieci jak i doro-
słych – zapowiada Tomasz 
Walczewski, członek zarzą-
du powiatu kutnowskiego.

Na gali disco-polo poja-
wić mają się między innymi 
Extasy, Dejw czy Andreas. 
Wkrótce powinniśmy po-
znać pełny, ramowy program 
dożynek w Dąbrowicach. •

W sierpniu powiatoweW sierpniu powiatowe
dożynki i gala disco polo!dożynki i gala disco polo!

MATERIAŁ PROMOCYJNY
FOT. STAROSTWO POWIATOWE W KUTNIE
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Fatalne wiadomości dla 
wszystkich miłośników Ody-
sei Historycznej. Impreza po 
raz trzeci z rzędu nie dojdzie 
do skutku. O kulisach w me-
diach społecznościowych 
poinformowali organizatorzy.

Po dwóch latach bez Odysei, 
wszyscy liczyli, że mimo pan-
demicznej rzeczywistości, może 
w tym roku uda się zorganizo-
wać wydarzenie, które do gmi-
ny Kutno ściągało setki osób 
z całej Polski. Niestety, organiza-
torzy nie pozostawiają złudzeń.

– Długo czekaliście na tę in-
formację, ale niestety nie będą 
to dobre wieści. Informuje-
my, że X Odyseja Historyczna 
w tym roku się nie odbędzie… 
powodów jest kilka i nie jest 
to prosta sprawa, jednak naj-
bardziej wiąże nam ręce sytu-
acja z pandemią i związanymi 

z nią ograniczeniami – napisał 
w mediach społecznościowych 
Rafał Ambroziak, jeden z orga-
nizatorów Odysei Historycznej.

Jak dodaje Ambroziak, luzo-
wania obostrzeń idą w dobrym 
kierunku, ale niestety wg roz-
porządzenia Rady Ministrów 
obecnie na świeżym powie-
trzu może się bawić 150 osób 
i to w reżimie sanitarnym.

– A przypominam, że Odyseja 
Historyczna to impreza masowa. 
W związku z pandemią instytu-
cje, sponsorzy i podmioty kul-
turalne, również mają mniejsze 
środki na tego typu imprezy niż 
zazwyczaj. Tak więc pieniędzy 
na taką imprezę, jaką byśmy 
chcieli zrobić, też nie mamy – 
tłumaczy jeden z organizatorów.

I dodaje: – Sprawa z lokalizacją 
zlotu, czyli niedawno zrewita-
lizowanym parku w Leszczyn-

ku, jest raczej na dobrej drodze 
– oczywiście z pewnymi ogra-
niczeniami. Cały czas nad tym 
pracujemy wspólnie z Centrum 
Kultury Gminy Kutno. Dodam 
tylko, że nie interesują nas żad-
ne półśrodki, pół Odysei, albo jej 
ćwierć. Nie chcemy robić niczego 
„na sztukę” do odhaczenia w ka-
lendarzu. Przyzwyczailiśmy Was 
do jakiegoś poziomu imprezy 
i tego musimy się trzymać, tym 
bardziej, że ma to być jubile-
uszowa Odyseja. Czekaliśmy dwa 
lata, musimy poczekać jeszcze 
rok. Jest nam bardzo przykro, 
smutno i ciężko, dlatego pro-
szę Was o uszanowanie naszej 
decyzji – dodaje Ambroziak.

To będzie trzeci rok bez Odysei 
Historycznej. W 2019 roku Ody-
seja nie odbyła się przez brak 
odpowiednich funduszy, zaś w 
2020 roku wydarzenie sparaliżo-
wała pandemia koronawirusa. •

Na takie widoki w Leszczynku będzie trzeba 
jeszcze poczekać. Odyseja Historyczna 
została odwołana po raz trzeci z rzędu.

Odyseja znów odwołana!Odyseja znów odwołana!

Komenda Powiatowa Policji w Kutnie 
wzbogaciła się o dwa nowe radio-
wozy. Samochody zostały zakupione 
w ramach dostaw centralnych reali-
zowanych przez KGP. Volkswagen 
Transporter będzie wykorzystywa-
ny przez służbę patrolową, nato-
miast kia ceed ma służyć drogów-
ce do walki z piratami drogowymi.

Zakup został całkowicie sfinansowa-
ny ze środków policji, a radiowozy prze-

kazała Komenda Wojewódzka Policji 
w Łodzi. Oznakowane auta wyposażo-
ne są w automatyczne skrzynie biegów. 
Kia ceed napędzany jest 160-konną jed-
nostką benzynową o pojemności 1,5 li-
tra. Natomiast volkswagen transporter to 
auto ze 150-konnym silnikiem diesel 2.0.

Nowoczesny radiowóz kia ceed będzie 
wykorzystywany przez policjantów ru-
chu drogowego, a posłuży im między 
innymi do walki z piratami drogowy-
mi. Volkswagen tranporter z kolei bę-

dzie wykorzystywany przez policjantów 
Referatu Patrolowo-Interwencyjnego.

– Nowe radiowozy są niewątpliwie waż-
nym elementem mającym wpływ na bez-
pieczeństwo mieszkańców naszego re-
gionu. Pozwalają na szybką reakcję i na 
sprawne przemieszczanie się po terenie 
całego powiatu, abyśmy mogli znaleźć się 
w odpowiednim czasie tam, gdzie miesz-
kańcy nas potrzebują – komentuje pod-
kom. Edyta Machnik, oficer prasowy 
Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.  •

Nowe wozy kutnowskiej policji
 Jeden z nich to bat na piratów drogowych 

ŻYCZENIA

Kutnowscy policjanci za-
trzymali dwóch mężczyzn 
podejrzanych o rozbój.

Zaatakowali kobietę i męż-
czyznę na jednej z ulic w 
Kutnie. Wobec kobiety użyli 
siły fizycznej i grożąc pobi-
ciem obojgu dokonali kra-
dzieży ich mienia. Usłyszeli 
już zarzuty. Prokuratura Re-
jonowa w Kutnie wystąpiła 
z wnioskiem o tymczasowe 
aresztowanie. 16 czerwca Sąd 
zdecydował, że najbliższe 
trzy miesiące spędzą w aresz-
cie. Oboje będą odpowiadać 
w warunkach recydywy. •

Recydywiści Recydywiści 
dokonali  rozbojudokonali  rozboju

FOT. KPP KUTNO FOT. KPP KUTNO
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Dziś (środa 23 czerwca) po 
raz kolejny do Kutna za-
wita peleton 32. Między-
narodowego Wyścigu Soli-
darności i Olimpijczyków. 
W 2019 roku w Mieście Róż 
miała miejsce meta jedne-
go z etapów tego wyści-
gu. Tym razem sportowcy 
w naszym mieście będą 
rozpoczynać ściganie.

– Zanim wszyscy uczest-
nicy wyścigu pojawią się na 

trasie, będzie miała miejsce 
oficjalna dekoracja liderów 
klasyfikacji drużynowej wy-
ścigu po pierwszym etapie. 
Prezentowani będą też liderzy 
poszczególnych klasyfikacji. 
Później kolarze wystartują w 
tak zwanym starcie ostrym 
– wyjaśnia Paweł Szczepa-
nik, kierownik Biura Spor-
tu i Turystyki w UM Kutno.

Start 2. Etapu wyścigu zapla-
nowany jest na dziś, środę 23 
czerwca na godz. 18:00. Kola-
rze będą ścigać się na prawie 

100-kilometrowej trasie z Kut-
na do Płocka z lotnym finiszem 
w Gąbinie. W związku z orga-
nizacją wyścigu kierowcy będą 
musieli liczyć się z pewnymi 
utrudnieniami na drogach. 
W środę od 9:00 do 22:00 
zamknięta będzie ulica Ko-
ściuszki od skrzyżowania z ul. 
Barlickiego do skrzyżowania 
z ul. Wyszyńskiego oraz ulica 
Wyszyńskiego na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Kościuszki 
do skrzyżowania z ul. Papie-
ża Jana Pawła II. Dodatkowo 

od 17:00 do 20:00 zamknięte 
dla ruchu będą skrzyżowa-
nia ulic Witosa i Barlickiego 
oraz Joselewicza i Zamenhofa.

Ponadto na główniej trasie 
wyścigu ruch zostanie wstrzy-
many na pół godziny przed 
przejazdem peletonu i od-
blokowany niezwłocznie, gdy 
będzie to możliwe, po prze-
jeździe trasy przez kolarzy.

Początek trasy 2. Etapu 32. 
Międzynarodowego Wyścigu 
Solidarności i Olimpijczyków:

Start zaplanowany jest na 
ulicy Królewskiej, peleton po-
jedzie w kierunku Placu Pił-
sudskiego, następnie skieruje 
się ulicą Narutowicza w stronę 
Ronda Solidarności. Z ronda 
grupa kolarzy skręci w ul. Mic-
kiewicza a następnie w ul. Łę-
czycką, ul. Matejki, ul. Fałata 
i Przemysłową. Przejazd ulicą 
Przemysłową do ulicy Krośnie-
wickiej. Na skrzyżowaniu z ul. 
Krośniewickiej w ul. Zbożową 
do skrzyżowania z drogą nr 
92 w kierunku Woźniakowa. •

Wyścig Solidarności i 
Olimpijczyków gościł po raz 
ostatni w Kutnie w 2019 roku.

Zapowiadają się wielkie emocje 
i... duże utrudnienia w ruchu.Dziś przez Kutno przejadą kolarze!

Sprzedam tanio materac magnetyczny, 
rehabilitacyjny z certyfikatem medycznym

WIĘCEJ INFORMACJI: 604 254 132

OGŁOSZENIE

Zamienię mieszkanie komunalne na Przytorzu w 
Kutnie na mieszkanie w obrębie centrum Kutna, 
ewentualnie w Żychlinie TELEFON: 604 254 132

OGŁOSZENIE

Zakończyły się trwają-
ce blisko półtora tygo-
dnia Szybowcowe Mi-
strzostwa Polski w Klasie 
Otwartej. Odbywały się 
one na urokliwym lotni-
sku w Lisich Kątach koło 
Grudziądza. Najlepszy, 
po raz kolejny, okazał się 
Łukasz Wójcik z Kutna!

Startowała w nich pleja-

da najlepszych szybowników 
w Polsce, wśród których był 
mieszkaniec naszego mia-
sta, Łukasz Wójcik. Bardzo 
dobra pogoda i sprzyjające 
w większości warunki me-
teorologiczne spowodowa-
ły rozegranie ośmiu długich, 
ponad 500 km konkurencji.

Do ostatniej w tabeli prym 
wiódł Łukasz, który w pięk-
nym stylu wygrał te zawody 

i zdobył kolejny, trzeci rok 
z rzędu złoty medal Mistrzostw 
Polski. Srebrny medal zdobył 
Mistrz Świata Karol Staryszak, 
a brązowy Tomasz Hornik. 
Przed Łukaszem jeszcze start 
w Ogólnopolskich Zawodach 
Szybowcowych Leszno Cup.

Mecenasami sportowymi Łu-
kasza są Polfarmex S.A., Mia-
sto Kutno, Curcuma – Agencja 
Reklamowa i WW Reklama. •

Wójcik Mistrzem Polski!Wójcik Mistrzem Polski!

FOT. HAJDASTUDIO

Łukasz Wójcik po raz trzeci 
z rzędu zdobył złoty medal 

Mistrzostw Polski!
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KS Kutno został mistrzem 
grupy spadkowej III ligi! 
W ostatnim meczu sezonu 
kutnianie wygrali 2-1 w Za-
mbrowie z tamtejszą Olim-
pią. To duży sukces benia-
minka z Kościuszki 26.

Mecz lepiej rozpoczął się dla 
Olimpii, bo już w 13. minucie 
Marciniaka pokonał Zalewski. 
Reszta pierwszej połowy także 
należała do gospodarzy, którzy 
często gościli pod kutnowską 
bramką i mogli podwyższyć. 
Więcej goli jednak nie padło, 
a przed przerwą doszło do incy-
dentu, który być może zaważył 

na losach spotkania. Drugą żół-
tą, a w konsekwencji czerwoną 
kartką ukarany został  Daniel 
Kraska i zambrowianie musieli 
kończyć mecz w dziesiątkę.

Choć KS zapewnił sobie utrzy-
manie już kilka kolejek temu, to 
podopieczni Dominika Tomcza-
ka nie zamierzali składać broni 
i chcieli zakończyć sezon wy-
graną. W drugiej połowie prze-
jęli inicjatywę i dopięli swego 
dzięki zabójczej końcówce. W 
78. minucie wyrównał Świątek, 
a w 83. minucie na 2-1 strzelił 
Marcioch, który ustalił wynik 
meczu. Warto dodać, że w 88. 
minucie na boisku pojawił się 

Patryk Wolański. Nie stanął 
jednak między słupkami, tyl-
ko… zagrał w polu.

Po 34. kolejkach KS ma na 
swoim koncie 55 punktów i o 
trzy oczka wyprzedził Ursusa 
Warszawa. Kutnianie zostali 
mistrzem grupy spadkowej i 
zapewnili sobie utrzymanie w 
III lidze. Teraz czas podsumo-
wań i… roszad w kadrze, które 
są nieuniknione przed nowym 
sezonem.

– Mecz miał, jakby dwa obli-
cza. Pierwsza połowa to brak 
realizacji założeń z naszej stro-
ny i dobra gra Olimpii, która 

pokazała kawał dobrego futbo-
lu. Przed przerwą gospodarze 
otrzymali czerwoną kartkę, my 
później zmieniliśmy ustawienie 
i wprowadziliśmy kilka zmian. 
Pokazaliśmy, że trzeba grać do 
końca i udało nam się wygrać, 
z czego bardzo się cieszymy. Żal 
Olimpii, że taki zasłużony klub 
żegna się z III ligą, ale wierzę, że 
niebawem znów spotkamy się 
na ligowych boiskach – powie-
dział po meczu Dominik Tom-
czak, trener KS-u Kutno.

Olimpia Zambrów 1-2 KS 
Kutno

1-0 13. Kamil Zalewski

1-1 78. Jakub Świątek
1-2 83. Adrian Marcioch
Czerwona kartka: Kraska 

(45+, Olimpia)
Olimpia: Bieliński - Radecki, 

Maliszewski, Łydkowski, Kra-
ska, Ciborowski, Paczkowski, 
Wyszomierski, Głowicki (89. 
Zawadzki), Wasiak, Zalewski;

KS Kutno: Marciniak – Sob-
czak, Kowalczyk, Kacela, Dą-
browski (58. Ł. Broź), Szarpak, 
Dynel (88. Wolański), Szczyt-
niewski (58. Świątek), Kralkow-
ski (88. Ostrowski), Michalak 
(46. Marcioch), Kasperkiewicz;•

KS Kutno wygrał w ZambrowieKS Kutno wygrał w Zambrowie
i został mistrzem grupy spadkoweji został mistrzem grupy spadkowej

 Udane zakończenie sezonu 

Po ostatnim gwizdku kutnianie 
mieli powody do zadowolenia.
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