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Magdalena Krupiń-
ska–Kotulska została 
wybrana nową wice-
starostą kutnowską. 
Zastąpiła na tym sta-
nowisku odwołanego 
Marka Jędrzejczaka. 
Jak mówią władze 
powiatu, decyzja 
ta była podykto-
wana koniecz-
nością rekon-
strukcji rady 
i pojawienia 
się powiewu 
świeżości.

W zeszłym 
tygodniu ze 
stanowiska wi-
cestarosty odwo-
łany został Marek 
Jędrzejczak, a w jego 
miejsce – po rekomen-
dacji starosty Daniela 
Kowalika – powoła-
na została Magdalena 
Krupińska–Kotulska. 
Za odwołaniem Jędrzej-
czaka było 12 radnych, 4 
przeciw, a 3 wstrzymało 
się od głosu. Z kolei za 
powołaniem Krupiń-

skiej–Kotul-
skiej było 14 radnych, 
przeciw 4, nikt się nie 
wstrzymał. – Myślę, że 
pewien etap się zakoń-
czył, pewna formuła się 
wyczerpała i przyszedł 
czas na rekonstrukcję 
składu zarządu. Uwa-

żam, że powiew świeżo-
ści pozytywnie wpłynie 
na dalszy rozwój nasze-
go powiatu. A podjęta 
przez państwa decyzja, 
będzie impulsem do 
dalszej ciężkiej pracy 
zarządu – komento-
wał Daniel Kowalik, 

starosta kutnowski.
– Pani Magdalena jest 

doświadczoną osobą 
w samorządzie, bar-
dzo aktywną. Myślę, że 
jej wykształcenie i do-
świadczenie zawodowe, 
jej werwa, jeśli chodzi 
o sprawy samorządowe, 

będzie bardzo dobrym 
zasileniem zarządu po-
wiatu – komplemento-
wał starosta Kowalik.

Magdalena Krupińska-
-Kotulska, która ostat-
nio pracowała m.in. 
w Gminie Kutno, jest 
zadowolona z decy-
zji radnych i zapo-
wiada ciężką pracę.

– Przede wszystkim 
chcę postawić na me-
rytoryczną pracę. My-
ślę, że do końca kadencji 
jeszcze jest bardzo dużo 
do zrobienia. Zarów-
no w obszarze oświa-
ty, zarówno w obszarze 
opieki społecznej, jak 
i oczywiście w inwesty-
cjach, które na chwilę 
obecną w powiecie kut-
nowskim planowane są 
dosyć szeroko – mówi 
Magdalena Krupiń-
ska–Kotulska, nowa 
wicestarosta.

Jak pojawiające się gło-
sy o „bratobójczym” 
głosowaniu komentuje 
M. Krupińska–Kotulska?

– Głosowań za odwo-
łaniem i powołaniem, 
absolutnie nie nale-

ży traktować w sposób 
personalny. Jest czas na 
jedną pracę, przyszedł 
czas na drugą pracę. 
Myślę, że to, co wniósł do 
zarządu kolega Marek 
Jędrzejczak, na pewno 
nie zostanie zapomnia-
ne. Na pewno posta-
ram się kontynuować 
rozpoczęte przez niego 
działania, a ze swojej 
strony w nieść mery-
torykę i uzupełnienie 
w innych obszarach, 
które na dzień dzisiej-
szy wymagają uwagi – 
zapewnia Krupińska–
Kotulska.

– Mam już za sobą 
dwuletnią pracę z rad-
nymi i poznaliśmy się 
lepiej. Dziękuję im za 
zaufanie w głosowaniu 
i mam nadzieję, że to 
wypracowanie zaufanie 
zaprocentuje także sze-
roką współpracą. Jestem 
otwarta na współpracę 
ze wszystkimi kręgami 
i osobami z rady po-
wiatu. Zapoczątkuje to 
również szersze spek-
trum działalności tej 
rady – uważa nowa wi-
cestarosta. • 

Krupińska-Kotulska nową wicestarostą

Magdalena Krupińska-Kotulska 
została nową wicestarostą.
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Ostatnie dni na 
drogach powia-

tu kutnowskiego nie 
należą do najspokoj-
niejszych. Doszło do 
kilku poważnych wy-
padków, w których 
rannych łącznie zo-
stało pięć osób. Poli-
cja po raz kolejny ape-
luje do kierowców o 
rozwagę i ostrożność.

W poniedziałek oko-
ło godziny 10.30 na au-

tostradzie A1 w oko-
licach miejscowości 
Wieszczyce (gm. Strzel-
ce) doszło do bardzo 
groźnej kraksy. Jak 
mówi podkom. Edyta 
Machnik, oficer pra-
sowy KPP Kutno, ze 
wstępnych ustaleń wy-
nika, że 53-letni męż-
czyzna kierujący Oplem 
Meriva nie dostosował 
prędkości do warun-
ków panujących na dro-
dze, w wyniku czego 
auto wypadło z jezdni 
i dachowało. Sytuacja 

była na tyle poważna, 
że na miejsce wezwano 
śmigłowiec Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowe-
go. Ranny kierowca ka-
retką został przetrans-
portowany do szpitala 
w Kutnie, zaś śmigło-
wiec zabrał 53-letnią 
pasażerkę do szpitala w 
Płocku. Na czas trwa-
nia akcji ratunkowej, w 
której udział brały także 
policja i straż pożarna, 
autostrada A1 w kierun-
ku Gdańska była całko-
wicie zablokowana.

Tego samego dnia, 
kilka godzin później, 
groźnie było także na 
skrzyżowaniu ul. Kasz-
tanowej i Północnej 
w Kutnie. Zderzyły się 
tam aż trzy samocho-
dy. Skrzyżowanie przez 
kilka godzin było nie-
przejezdne. Ze wstęp-
nych ustaleń policji 
wynika, że 83-latek 
kierujący Fordem Focu-
sem nie ustąpił pierw-
szeństwa przejazdu 
nadjeżdżającemu Suzu-
ki Vitara.

– W wyniku prze-
mieszczenia się po-
jazdów doszło również 
do zderzenie z Toyotą 
Corollą, która stała na 
skrzyżowaniu. Obrażeń 
doznał kierujący fordem 
oraz pasażerki pozosta-
łych pojazdów – ko-
mentuje podkom. Edyta 
Machnik z KPP Kutno.

Także w poniedziałek, 
w godzinach wieczor-
nych, na DK60 w miej-
scowości Żurawieniec 
(gm. Kutno) doszło do 
poważnie wyglądają-

cej stłuczki. Osobowy 
volkswagen wypadł 
z drogi i ściął znak, ale 
na szczęście tym razem 
nikt nie został poszko-
dowany.

Policja szczególnie te-
raz, w okresie wzmo-
żonego wakacyjnego 
ruchu, apeluje do kie-
rowców o ostrożność 
i rozwagę. Czasem lepiej 
zdjąć nogę z gazu i do-
jechać na miejsce kilka 
minut później, niż być 
uczestnikiem groźnego 
wypadku. •

Kierowcy! Noga z gazu!Kierowcy! Noga z gazu!
 SERIA GROŹNYCH WYPADKÓW 

Na skrzyżowaniu Północnej z Kasztanową 
zderzyły się trzy samochody.

Na A1 konieczna była 
interwencja śmigłowca LPR.
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W ostatnim cza-
sie postęp prac 

budowlanych zwią-
zanych z rewitaliza-
cją Pałacu Saskiego 
oglądali radni Rady 
Miasta Kutno wraz 
ze Zbigniewem Wdo-
wiakiem, zastępcą 
prezydenta Kutna.

Trwają prace budow-
lane na terenie Pałacu 
Saskiego i dawnego ra-
tusza w Kutnie. To w ra-
mach projektu moder-
nizacji Pałacu Saskiego 
i budowy nowoczesnego 
kompleksu muzealnego. 
Prace wykonuje Przed-
siębiorstwo Budowlane 
KROL sp. z o.o., a ich po-
stęp jest zaawansowany.

Prawie cały budynek 
pałacu jest już odbudo-
wany, pozostało jedy-
nie dokończyć pokrycie 
dachowe we wschodniej 
części obiektu. Ponadto 
wybudowany został już 
łącznik dawnego ratu-
sza i pałacu. Ułożone zo-
stały sieci elektryczne 
i informatyczne. Za-
instalowana została 
również winda, która 
obsłuży osoby z nie-
pełnospraw nościami.

Budowany kompleks 
muzealny będzie jed-
ną z wizytówek Miasta 

Róż. Znajdzie się w nim 
mnóstwo ekspozycji 
również tych multime-
dialnych i interaktyw-
nych. Według założeń w 
nowej przestrzeni mu-
zealnej będzie można 
zobaczyć wiele aspek-
tów królewskiego życia 
Augusta III Sasa. Zaj-
rzymy m.in. do królew-
skiej sypialni, jadalni 
czy kaplicy, w której 
władca Polski modlił 
się podczas pobytu 
w Kutnie. Wiele z eks-

pozycji poświęconych 
będzie podróży wład-
cy, ponieważ Pałac Sa-
ski w Kutnie był jed-
nym z przystanków 
króla na trasie z War-
szawy do Drezna.

We wtorek (29.06) 
postęp prac bu-
dowlanych oglą-
dali radni Rady 
Miasta Kutno wraz 
ze Zbigniewem 
W d o w i a k i e m , 
zastępcą prezy-
denta  Kutna. •

Radni oceniali zaawansowanie 
prac w Pałacu Saskim

Radni z bliska obejrzeli, 
jak wygląda postęp prac.

Wiceprezydent Zbigniew 
Wdowiak wraz z radnymi 

wizytował plac budowy 
Pałacu Saskiego.

 Co słychać na terenie budowy wielkiej kutnowskiej inwestycji? 

Budowany kompleks muzealny 
będzie jedną z wizytówek Miasta Róż. 
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Odbudowę Pałacu Saskiego 
szczególną troską otacza 

radny Robert Małachowski,  
który jest również historykiem.
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W Centrum Kultu-
ry Gminy Kutno 

w Leszczynku odby-
ła się ważna uroczy-
stość. Wójt Gminy 
Kutno Justyna Jasiń-
ska podpisała z dr 
Filipem Śmigielskim 
reprezentującym Dr 
Filip Śmigielski Kan-
celaria Adwokacka 
porozumienie w za-
kresie bezpłatnej 
pomocy prawnej pro 
bono dla mieszkań-
ców gminy Kutno.

Zanim na dobre roz-
poczęła się uroczy-
stość, zgromadzeni 
odsłuchali hymnu 
Polski, a także Unii 
Europejskiej. Podpi-
sanie porozumienia 
poprzedził między 

innymi przedpre-
mierowy pokaz filmu 
„Poznajmy się. Gmi-

na Kutno zaprasza” 
oraz pierwsze odcinki 
pierwszego sezonu, 

ramówk i 
jesiennej programu 
„W punkt – Porady 

Prawne w Centrum 
Nowoczesnej Euro-
py”. Poznać można 
było odpowiedzi na 
pytania: Co zrobić, 
żeby nie dziedziczyć 
długów? Kiedy na-
leży się zachowek? 

Komu należą się 
alimenty oraz 

jak zabezpie-
czyć majątek 
p r o w a d z ą c 
d z i a ł a l -
ność go-
spodarczą?
Następnie 

odbyła się 
krótka kon-

ferencja pra-
sowa, na któ-

rej Wójt Gminy 
Kutno Justyna Ja-

sińska i reprezentu-
jący Kancelarię Ad-
wokacką Dyrektor 

Zarządzający Ma-
rek Śmigielski od-
powiadali na pyta-
nia zadawane przez 
dziennikarzy. Zwień-
czeniem uroczystości 
był recital Justyny 
Ozdowskiej Zastępcy 
Dyrektora Centrum 
Kultury Gminy Kutno 
oraz Patrycji Mało-
lepszy, przy akom-
paniamencie forte-
pianowym Michała 
Chojnackiego. Pu-
bliczność wysłuchała 
piosenek z repertu-
aru Edyty Geppert.

Po oficjalnej czę-
ści nie mogło za-
braknąć wykwint-
nego poczęstunku 
dla wszystkich za-
proszonych gości. •

Wójt Gminy Kutno 
Justyna Jasińska 

jednogłośnie otrzy-
mała absolutorium 
oraz wotum zaufania 
za 2020 rok.

W poniedziałek 28 
czerwca 2021 roku 
miała miejsce abso-
lutoryjna sesja Rady 
Gminy Kutno. Dysku-
towano o wykonaniu 
budżetu za rok 2020 
i raporcie o stanie 

Gminy Kutno za 2020 
rok. Radni jedno-
myślnie udzielili ab-
solutorium oraz wo-
tum zaufania za 2020 
rok Wójt Gminy Kutno 
Justynie Jasińskiej.

Udzielenie wotum i 
absolutorium to jeden 
z najistotniejszych 
ustawowych środków 
kontroli Rady Gmi-
ny nad działalnością 
Wójta oraz element 
docenienia jego pracy.

Przewodnicząca Rady 
Joanna Kajszczarek 
wraz z Radnymi wrę-
czyła grawertony Wójt 
Justynie Jasińskiej oraz 
Skarbnik Małgorzacie 
Tulińskiej, dziękując 
za zrealizowanie naj-
ważniejszej inwestycji 
roku 2020 roku projek-
tu pn. „Rozwój gospo-
darki turystycznej w 
gminie Kutno poprzez 
wykorzystanie walo-
rów przyrodniczych 

i dziedzictwa kulturo-
wego w Leszczynku".

Wójt  Justyna Jasińska  
podziękowała Rad-
nym za partnerską 
współpracę i zrozu-
mienie, a wszystkim 
współpracow nikom 
pogratulowała wspól-
nego sukcesu. Podkre-
śliła ważną rolę Sa-
morządu Gminy Kutno 
w realizowaniu po-
trzeb mieszkańców. •

Justyna Jasińska, 
Wójt Gminy Kutno.

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium
dla Wójt Gminy Kutno Justyny Jasińskiej

Uroczyste podpisanie porozumienia w zakresie bezpłatnej 
pomocy prawnej pro bono dla mieszkańców gminy Kutno

Podpisanie porozumienia poprzedziły między 
innymi przedpremierowe pokazy filmu 
promującego Gminę Kutno oraz nowy 
program o poradach prawnych.

Porozumienie w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej pro bono dla 
mieszkańców gminy Kutno podpisali wójt gminy Justyna Jasińska i 
dr Filip Śmigielski, reprezentujący Dr Filip Śmigielski Kancelaria Adwokacka.
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Powiat Kutnowski 
dba o bezpieczeń-

stwo mieszkańców 
podczas wakacji. Na-
grane zostały trzy 
spoty wideo doty-
czące czyhających 
niebezpieczeństw, 
a pierwsze nagra-
nie swoją premierę 
miało na specjalnej 
konferencji prasowej.

W budynku Starostwa 
Powiatowego w Kut-
nie pod koniec czerwca 
odbyła się konferen-
cja prasowa związana 
z rozpoczęciem akcji 
"Bezpieczne wakacje z 
Powiatem Kutnowskim".  

Tematem spotkania 
było rozpoczęcie akcji: 
„Bezpieczne wakacje z 
Powiatem Kutnowskim” 
oraz ogłoszenie kon-
kursu „Aktywnie i bez-
piecznie spędzam wa-
kacje” organizowanego 
przez Komendę Powia-
tową Policji w Kutnie. 
Współorganizatorem 
konkursu jest Starostwo 
Powiatowe w Kutnie, 
Urząd Gminy w Krzy-
żanowie, Urząd Gmi-
ny w Strzelcach, Urząd 
Gminy w Dąbrowicach. 
Premierowo wyemito-
wano także spot wideo 
dotyczący bezpiecznych 
wakacji, który dotyczył 

bezpieczeństwa nad 
wodą. Podczas konfe-
rencji z dziennikarza-
mi spotkali się Tomasz 
Walczewski – członek 
zarządu powiatu kut-
nowskiego, kpt. mgr 
inż. Mariusz Dudkow-
ski – zastępca oficera 
prasowego KP PSP w 
Kutnie, podkom. Edyta 
Machnik – oficer pra-
sowy KPP Kutno, Ewa 
Rzymkowska – kie-
rownik KRUS w Kutnie, 
Dorota Dąbrowska – 
wójt gminy Dąbrowice 
i Tomasz Grabowski – 
wójt gminy Strzelce.

Starostwo Powiato-
we w Kutnie stworzy-

ło aż trzy spoty wideo, 
których głównym te-
matem jest bezpie-
czeństwo w wakacje.

–  W Strzelcach sfi-
nalizowaliśmy cykl 
spotów promujących 
bezpieczne wakacje. 
Ostatni film pod tytu-
łem „Bezpieczeństwo 
na drodze” ukazuje kil-
ka groźnych, a nawet 
tragicznych zdarzeń, 
jakie mogą wystąpić 
na drogach z powodu 
naszej nieuwagi, roz-
targnienia lub innych 
czynników zewnętrz-
nych. W okresie letnim 
nie trudno o wypadek. 
Gdy słupki rtęci prze-

kraczają nawet 30°C, 
chętnie wybieramy się 
w dalsze podróże. Bądź-
my rozsądni. Pamię-
tajmy o przestrzeganiu 
przepisów ruchu drogo-
wego. Zwracajmy uwagę 
na dzieci. Nie używajmy 
telefonu podczas kie-
rowania pojazdem, czy 
przechodzenia przez 
jednię. NIGDY nie kie-
rujmy pod wpływem 
alkoholu lub innych 
środków odurzających! 
Zachowujmy szczegól-
ną ostrożność. Nie bój-
my się. Nasza reakcja 
może uratować komuś 
życie! Bardzo dziękuje-
my za pomoc przy reali-

zacji spotu oraz zaan-
gażowanie Komendzie 
Powiatowej Policji 
w Kutnie, Komendzie 
Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej 
w Kutnie, firmie „Der-
mex”, Gminie Strzelce 
oraz Kutno TV – mówi 
Tomasz Walczewski.

Akcja „Bezpieczne 
Wakacje” została ufun-
dowana przez Gmi-
nę Dąbrowice, Gminę 
Krzyżanów oraz Gmi-
nę Strzelce. Wszyst-
kie spoty wideo moż-
na obejrzeć na stronie 
internetowej:
w w w.powiatkutno.eu

Powiat kutnowski dba o bezpieczeństwo!

W nagraniach udział brały 
służby ratunkowe z 

powiatu kutnowskiego.

Koncert gwiazdy 
disco polo/dan-

ce – Extazy, atrakcje 
dla najmłodszych, 
wystawa pszcze-
larska, występy 
zespołów ludo-
wych i wiele innych 
atrakcji czekać 
będzie na uczest-
ników Dożynek 
Powiatowo-Gmin-
nych, które odbę-
dą się 29 sierpnia 
w Dąbrowicach 
w gminie Dąbro-
wice w powie-
cie kutnowskim. 

W zeszłym tygodniu 
w Urzędzie Gminy 
Dąbrowice odbyło 
się pierwsze robocze 
spotkanie Komite-
tu Dożynkowego w 
składzie: Wójt Gminy 
– Dorota Dąbrowska, 
Aleksandra Koło-
dziejska – dyr. Dą-
browickiego Centrum 
Kultury, Tomasz 
Walczewski – czło-

nek Zarządu Powiatu 
Kutnowskiego, Ja-
nusz Grzelak – Re-
ferat Zarządzania 
Kryzysowego i Bez-
pieczeństwa Staro-
stwa Powiatowego w 
Kutnie, Beata Drąż-
kiewicz – kier. ZS w 
Dąbrowicach, Ilona 
Chorzalska – rad-
na/sołtys, Natalia 
Turowska – sołtys, 
Zofia Kacprowicz – 
sołtys, Wojciech Łu-
czak – sołtys, Leszek 
Kwiatkowski – soł-
tys, Anna Cieśliń-
ska – sołtys, Małgo-
rzata Jerke – sołtys, 
Michał Bińkowski 
– pracownik urzędu 
gminy/sołtys, Mał-
gorzata Bukowska 
– pracownik urzę-
du gminy, Tadeusz 
Trzaskalski – miesz-
kaniec gminy, Jacek 
Spryszynski – sołtys.

Podczas spotka-

nia ustalony został 
wstępny plan impre-
zy. Dożynki rozpocz-
ną się od mszy świę-
tej, po której nastąpi 
część obrzędowa. W 
programie są także 
występy lokalnych 
zespołów ludowych 
i uczniów repre-
zentujących szkoły 
z terenu gminy Dą-
browice. O godzinie 
16.00 rozpocznie się 
Wielka Gala Disco-
-Polo, której głów-
nym organizatorem 
jest Powiat Kutnow-
ski. Wystąpią ze-
społy: Light of Hope 
(wygrały one Po-
wiatowy Konkurs na 
piosenkę świątecz-
ną), Andreas, Dejw 
oraz gwiazda nurtu 
disco polo/dance – 
grupa Extazy. Tuż 
po nich zespół Mały 
z Dużym. Po zakoń-
czeniu koncertu w 
wykonaniu gwiaz-

dy wieczoru organi-
zatorzy zapewniają 
zabawę przy muzyce 
puszczanej przez DJ-
a. Konferansjerem 
będzie Mateusz Wi-
niarski z Radia Q. 

W programie tak-
że m.in. atrakcje 
dla najmłodszych, 
przejażdżki konne, 
catering, wystawa 
pszczelarska i wiele 
innych atrakcji. Plan 
dożynek jest aktual-
nie ustalany. •

Szykuje się moc atrakcji na dożynkach
 W DĄBROWICACH BĘDZIE SIĘ DZIAŁO! 
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W Kutnie powstał nowy ośrodek wychowawczo – opiekuń-
czy „Różany zakątek” . Ten nowoczesny i przyjazny budy-
nek będzie domem dla 14 podopiecznych. Jego budowę 
wsparły Fundusze Europejskie.

Różany Zakątek to miejsce, w którym wychowankowie będą 
mieszkać, rozwijać swoje zainteresowania, przygotowywać 
się do dorosłego życia. To przestrzeń dająca poczucie bezpie-
czeństwa, gdzie przede wszystkim mogą liczyć na życzliwość 
i wsparcie dorosłych. 

Nowy budynek wygląda imponująco i jest funkcjonalnie urzą-
dzony. Wewnątrz znajdują się przytulne pokoje, łazienki,  
sypialnie oraz inne potrzebne pomieszczenia. Wystrój nawią-
zuje do nazwy ośrodka, motyw róż jest obecny w aranżacji.

Takie miejsca są niewątpliwie istotne dla wsparcia dzieci 
i  młodzieży. Kameralna atmosfera budynku pozwala na jak 
najlepsze skupienie się na potrzebach podopiecznych. Ró-
żany zakątek różni się od innych ośrodków. Dzieci czują się 

współodpowiedzialne za miejsce w  którym mieszkają. To 
motywuje do włączania się w codzienne obowiązki domowe. 
Przyjazna atmosfera miejsca, jak i otoczenie na pewno pozy-
tywnie wpłyną na rozwój podopiecznych. Miejmy nadzieje, że 
takie miejsca będą dobrym startem dla wielu osób i pozwolą 
im w przyszłości rozwinąć skrzydła.

Całkowity koszt inwestycji to ponad milion siedemset tysięcy 
złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosiło 
około 680 tysięcy złotych.

RÓŻANY ZAKĄTEK ROZKWITA 
DZIĘKI DOTACJOM
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Kutnowski magi-
strat ogłosił prze-

targ na przebudowę 
ulicy Marii Skłodow-
skiej-Curie. Szykuje 
się spora inwesty-
cja, na którą czekano 
od dawna i… kolej-
ne utrudnienia przy 
wyjeździe z miasta.

Jak czytamy w Biulety-
nie Informacji Publicz-
nej UM Kutno, termin 
składania ofert mija 19 
lipca 2021 roku o go-
dzinie 10:00. Z kolei ich 
otwarcie nastąpi go-
dzinę później. Roboty 

budowlane obejmować 
mają odcinek od skrzy-
żowania z ul. Północ-
ną do granic miasta. Co 
ma się zmienić po zre-
alizowanej inwestycji?

Według informacji za-
mieszczonych w BIP-ie, 
przedmiotem inwesty-
cji jest przebudowa uli-
cy Skłodowskiej wraz z 
przebudową i budową in-
frastruktury technicznej 
na odcinku od skrzyżo-
wania z ulicą Północną 
do granic miasta Kutno. 
Zakres projektu dro-
gowego obejmuje bu-
dowę i przebudowę na-

stępujących elementów 
w pasie drogowym ulicy 
Skłodowskiej: wykona-
nie nowej nawierzch-
ni jezdni o szerokości 
6 metrów wraz podbudo-
wą;  po stronie wschod-
niej ulicy budowa cią-
gu pieszo-rowerowego 
o szerokości 2,50m wraz 
z podbudową; wykona-
nie pobocza utwardzo-
nego o szerokości 0,75m 
z kruszywa łamanego;  
oczyszczenie o wyprofi-
lowanie rowu drogowe-
go po stronie zachodniej 
wraz z wymianą prze-
pustów pod zjazdami.

Dodatkowo, na od-
cinku około 140 me-
trów od skrzyżowa-
nia z ul. Północną oraz 
gen. Maczka zostanie 
wykonana kanaliza-
cja deszczowa wraz 
z wpustami. Na pozosta-
łym odcinku do granic 
miast odwodnienie uli-
cy ma odbywać się po-
wierzchniowo do rowu.

Na czas prowadzonych 
prac należy spodziewać 
się dużych utrudnień 
w ruchu. Wylot z Kutna 
od ulicy Skłodowskiej-
-Curie będzie całkowi-
cie zablokowany. Zapla-

nowano objazd między 
innymi ulicą Graniczną.

Warto przypomnieć, 
że niebawem w tej oko-
licy (tuż za granicami 
Kutna) realizowana była 
przebudowa drogi po-
wiatowej nr 2142E relacji 
Kutno-Łanięta-Kąty na 
odcinku w obrębie geo-
dezyjnym Gołębiew. Za-
danie powiatowe było do-
finansowane ze środków 
Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Całość kosz-
towała blisko 6 mln zło-
tych, a dofinansowanie 
wyniosło blisko 2,9 mln  
złotych. •

Będzie przebudowa wylotówki z Kutna i... utrudnienia

Gołym okiem 
widać, że ulica 
Skłodowskiej 

wymaga remontu.

Takich nawałnic w 
naszym powiecie 

nie było już dawno! 
W ostatnich dniach 
strażacy odnotowali 
blisko 100 interwencji 
związanych z usuwa-
niem skutków żywio-
łu, jaki nawiedził Kut-
no i okolice. 

Noc z czwartku 8 lipca 
na piątek 9 lipca na dłu-
go zostanie w pamięci 
mieszkańcom powiatu 
kutnowskiego, a tak-
że strażakom z naszego 
regionu. Około godzi-
ny 1:30 naszą okolicę 
nawiedziła nawałnica, 
która miała niszczyciel-
ską siłę. Odnotowano 
nawalne opady, którym 
towarzyszył silny wiatr 
i burza. Co rusz wi-
dać było pioruny i sły-
chać grzmoty, których 

dźwięk mieszał się ze 
strażacką syreną. Rów-
nie groźnie było także 
w piątkowe popołu-
dnie, gdy żywioł znów 
mocno dał się we znaki. 

Jak mówi mł. bryg. 
Mariusz Jagodziński, 
oficer prasowy KP PSP 
w Kutnie, w dniach od 
9 do 12 lipca 2021 roku 
na terenie powiatu kut-
nowskiego odnotowano 
96 zdarzeń związanych 
z usuwaniem skutków 
nawałnic. – W usuwa-
nie skutków silnego 
wiatru i intensywnych 
opadów deszczu zaan-
gażowane było zastę-
py z Państwowej Straży 
Pożarnej jak i zastępy 
z Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z całego 
powiatu kutnowskiego 
– wyjaśnia Jagodziński.

Najwięcej, bo 78 zda-

rzeń było związanych z 
usuwaniem połamanych 
konarów i powalonych 
drzew. 7 zdarzeń było 
związanych z zabez-
pieczaniem zerwanych 
linii energetycznych. 
3 zdarzania były zwią-
zane z wypompowywa-
niem wody z zalanych 
budynków. 8 zdarzeń 
związanych było z za-
bezpieczeniem uszko-
dzonych dachów na 
budynkach mieszkal-
nych i gospodarczych.

Na terenie gminy Dą-
browice odnotowa-
no najwięcej zdarzeń 
zwianych z zabezpie-
czeniem zerwanych 
dachów na budynkach 
mieszkalnych (3 zda-
rzenia) i na budynkach 
gospodarczych (3 zda-
rzenia). Odnotowano 
również uszkodzone 
2 dachy na budynkach 

mieszkalnych w gminie 
Łanięta i gminie Kut-
no. Działania jednostek 
ochrony przeciwpoża-
rowej polegały w szcze-
gólności na przykry-
ciu dachu plandekami.

– W sumie najwięcej 
zdarzeń odnotowaliśmy 
w gminie Dąbrowice: 
18 zdarzeń i w gmi-
nie Kutno: 17 zdarzeń. 
Nie odnotowaliśmy na 

szczęście żadnych osób 
rannych w związku 
z silnymi wiatrami, ja-
kie wystąpiły w minio-
ny weekend na terenie 
powiatu kutnowskie-
go – dodaje mł. bryg. 
Mariusz Jagodziński.

Po silnych nawałni-
cach teraz w naszym po-
wiecie obowiązuje alert 
pogodowy dotyczą-
cy afrykańskich wręcz 
upałów. Do czwart-
ku prognozuje się, że 
w ciągu dnia słupki rtęci 
mogą wskazywać na-
wet 33 stopnie Celsjusza. 
W nocy temperatura 
oscylować będzie w gra-
nicach 20 stopni. O ak-
tualnych ostrzeżeniach 
pogodowych dla nasze-
go regionu na bieżąco 
informujemy na portalu 
PanoramaKutna.pl •

Największe straty żywioł 
wyrządził w gminie 
Dąbrowice, gdzie zerwane 
zostały dachy z domów.

Strażaków z Kutna w działaniach 
wspierali między innymi 
druhowie z OSP Komadzyn.

Wichura dosłownie wyrywała 
drzewa z korzeniami.

Od 9 do 12 lipca strażacy z powiatu 
kutnowskiego odnotowali blisko 100 
interwencji związanych z nawałnicą!

Zywioł szalał w regionie!
 TAKIEJ NAWAŁNICY NIE BYŁO JUŻ DAWNO 
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Delegacja z Kut-
na prezentowała 

Miasto Róż podczas 
XXIV Święta Róż w 
Końskowoli – sercu 
polskiego szkółkar-
stwa! Zaprzyjaźnio-
nemu wydarzeniu to-
warzyszyła podniosła 
uroczystość chrztu i 
nadania imienia no-
wej odmianie róży: 
“Księżna Izabela 
Czartoryska” wyho-
dowanej przez Łu-
kasza Rojewskiego.

Przedstawiciele Urzę-
du Miasta i Kutnow-
skiego Domu Kultury 
mieli również wsparcie 
w postaci przyjaciół z 
Polskiego Towarzystwa 
Różanego, Królowej Róż 
Magdaleny Koniuszy 
oraz Kutnowskiej Gru-
py Tańca Dawnego “La 
Danse”.

W tym roku po raz 
pierwszy podczas Świę-
ta Róż w Końskowoli 
odbył się Profesjonal-
ny Konkurs Różany. Na 

miejscu nie zabrakło 
też innych różanych 
atrakcji takich jak m.in. 
plecenie wianków z flo-
rystkami.

Kutnowska delegacja 
intensywnie promo-
wała miasto oraz za-
praszała mieszkańców 
Końskowoli do odwie-
dzenia Kutna we wrze-
śniu podczas 47. Święta 
Róży Kutno 2021. •

Kutno na Święcie Róż w Końskowoli

W Końskowoli 
pojawiła się 
reprezentacja 
Miasta Róż.
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Za nami kolejny 
weekend pełen 

atrakcji w centrum 
Kutna. Na Placu 
Wolności znów zor-
ganizowano szereg 
wydarzeń i niemal 
każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Było 
muzycznie, smacznie 
i aktywnie!

Od piątku do niedzie-
li na Placu Wolności 
odbywał się zlot fo-
odtrucków. I mimo że 
pierwszego dnia pogo-
da popsuła plany orga-
nizatorom, to później 
impreza cieszyła się 
dużym zainteresowa-
niem wśród mieszkań-
ców. Kutnianie mogli 
spróbować przepysz-
nego jedzenia z róż-
nych zakątków świata. 
Dodatkowo przygoto-
wano dużą strefę dla 

dzieci i młodzieży, roll 
bary z piwem czy kon-
kursy z nagrodami.

Ale ucztę mieli nie 
tylko smakosze. W so-
botę na Pl. Wolności, ale 
także na ul. Królewskiej 
odbył się wyjątkowy 
koncert, dzięki które-
mu można było można 
poczuć się jak w… No-
wym Orleanie. Zadbali 
o to muzycy z Dixie Ti-
ger’s Band, którzy za-
serwowali publiczności 
dixielandowskie aran-
żacje znanych utworów. 

To nie był jednak ko-
niec atrakcji, bowiem 
w sobotni wieczór Plac 
Wolności opanowa-
ła zumba. Można było 
spalić kalorie i przy tym 
świetnie się pobawić. 
O aktywnie spędzone 
chwile zadbali instruk-
torzy Joanna Zielińska 
i Kacper Gąszcz z kut-
nowskiej Szkoły Tańca 
i Fitness RL Ritmo La-
tino. Było mnóstwo ru-
chu i dobrej, energicz-
nej muzyki.

Przed nami kolej-
ny weekend i kolejne 
atrakcje – tym razem 
na Placu Wolności w 
sobotę wystąpią artyści 
prosto z Meksyku. •

Plac Wolności 
tętni życiem!

Na Placu Wolności 
było muzycznie, 
smacznie i aktywnie!
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200 lat dla
Pani Janiny!

Piękny jubileusz obcho-
dziła we wtorek 6 lipca 
Pani Janina Fijałkowska. 
Kutnianka świętowała 
swoje 100. urodziny!

Pani Janina urodziła 
się w 1921 roku w Zalesiu 
w gminie Zawidz (po-
wiat sierpecki). Wycho-
wała troje dzieci i docze-
kała się również wnucząt 
i prawnucząt. Senior-
ka cieszy się dobrym 
zdrowiem i na co dzień 
funkcjonuje samodziel-
nie. Jeszcze do niedaw-
na gotowała obiady 
dla członków rodziny.

W tak szczególny dzień 
Panią Janinę odwiedził 
również zastępca pre-
zydenta Kutna Zbigniew 
Wdowiak, który na ręce 
jubilatki złożył list gra-
tulacyjny, bukiet kwia-
tów i kosz upominków. – 
Dziękuję bardzo i bardzo 
się cieszę, że ktoś o mnie 
jeszcze pamięta – mó-
wiła z radością podczas 
spotkania Pani Janina.

Jubilatce życzymy co 
najmniej 200 lat w zdro-
wiu i szczęściu.  •
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Koniec prac
na ul. Chopina
Zakończyła się prze-
budowa ulicy Chopina 
w Kutnie. Prawie kilo-
metrowy fragment ulicy 
łączącej DK92 z ulicą Łę-
czycką został komplek-
sowo zmodernizowany.

– Remont był potrzebny, 
w tym momencie mamy 
gładką nawierzchnię 
przystosowaną do cięż-
kiego transportu obsłu-
gującego znajdujące się 
w pobliżu przedsiębior-
stwa. Została wykonana 
nowa podbudowa drogi, 
krawężniki czy udogod-
nienia dla mieszkańców 
tej części miasta w po-
staci zatok postojowych 
– podsumowuje Jacek 
Boczkaja, zastępca pre-
zydenta Kutna. •
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LATO W BIBLIOTECE

szczegóły na www.bibliokutno.pl

01.06 | 10.00, 12.00

11.06 | 14.00, 18.00

13.06 | 16.00

24.06 | 18.00

Lipiec | Facebook

03.07 | 14.00-19.00

11.07 | 16.00

29.07 | 18.00

01.08 | 16.00

07.08 | 14.00-19.00

20.08 | 18.00

Biblioteka czyta najmłodszym

VII Święto Wolnej Książki

Jazz w Bibliotece - Krzemiński Quartet

Spotkanie satryryczne z Robertem Górskim

Konkurs online dla dzieci i młodzieży

Wakacje! Czas start! - edukacyjne zabawy

Znani czytają poezję - Lesław Żurek

Kutno z pasją - Wiesław Paluchowski

Znani śpiewają poezję - Robert Moskwa

Wakacje! Do mety! - rodzinny piknik

Spotkanie z Krzysztofem Daukszewiczem
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Ostatnio w Lesz-
czynku mogliśmy 

cofnąć się do XIX 
wieku podczas zor-
ganizowanego przez 
Centrum Kultury 
Gminy Kutno „Dnia 
Dworskiego".

Imprezę rozpoczął 
plener malarski, który 
poprowadzony został 
przez wybitną kut-
nowską malarkę  Ninę 
Kunikowską. Uczest-

nicy wiernie odwzoro-
wali Dworek w swych 
dziełach, doskonaląc 
swój warsztat pla-
styczny. Dodatkowo, 
w zespole dworsko-par-
kowym można było po-
dziwiać wystawę dzieł 
malarskich Pani Niny.

Po zakończonym ple-
nerze malarskim odby-
ły się warsztaty ręko-
dzieła, podczas których 
każdy uczestnik mógł 
stworzyć swój własny 

niepowtarzalnie ozdo-
biony kapelusz. Warsz-
taty poprowadzone zo-
stały przez Angelikę 
Szałwińską, florystkę. 
Ponadto, każda oso-
ba mogła wziąć udział 
w konkursie na najpięk-
niejszy kapelusz, pod 
honorowym patrona-
tem Wójt Gminy Kut-
no Justyny Jasińskiej.

Kolejną atrakcją, dzię-
ki której mogliśmy po-
czuć się jak w XIX wieku 

był występ i warsztaty 
tańca dworskiego z so-
listami baletu Teatru 
Wielkiego w Łodzi. Na 
zakończenie Organiza-
torzy zaprosili na kon-
cert "Na 4 ręce po Pol-
sku" w wykonaniu AM 
Piano Duo - Aleksan-
dry i Michała Chojnac-
kich, w trakcie którego 
wysłuchaliśmy pięk-
nych dzieł wybitnych 
twórców XIX wieku. •

Dzień Dworski 
w Leszczynku
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Jeśli pandemia nie 
pokrzyżuje pla-

nów, to w pierwszy 
weekend września 
odbędzie się 47. 
Święto Róży. Nie-
dawno poznaliśmy 
twarz największej 
kutnowskiej impre-
zy, czyli Królową 
Róż. Została nim 
Kaja Górska.

Pod koniec czerwca 

w Kutnowskim Domu 
Kultury odbył się ca-
sting na Królową Róż, 
na który zgłosiło się 
dziewięć kandydatek. 
Sandra, Kaja, dwie 
Natalie, dwie Eweli-
ny, Małgorzata, Julia 
i Emilia – jury sta-
ło naprawdę przed 
trudnym wyborem.

Ostatecznie Królo-
wą Róż 2021 została 
Kaja Górska. – Jestem 
bardzo szczęśliwa, że 

wygrałam. Streso-
wałam się i cieszę, że 
mam to za sobą. Czuję 
się zaszczycona, że to 
ja będą Królową Róż 
– mówiła nowa Kró-
lowa. Przypomnijmy, 
w zeszłym roku z po-
wodu pandemii koro-
nawirusa nie doszło 
do castingu i Królową 
Róż ponownie była 
Alicja Strupagiel, wy-
brana w 2019 roku.

47. Święto Róży ma 

odbyć się w dniach 
3–5 września. W naj-
bliższych tygodniach 
powinniśmy poznać 
pierwsze szczegó-
ły dotyczące tej naj-
większej w całym re-
gionie imprezy. Na 
razie nie jest znany 
kształt przedsięwzię-
cia. Niewykluczo-
ne, że organizatorzy 
wybiorą skromniej-
szą formułę, podob-
nie jak rok temu.  •

Kaja Górska, 
Królowa Róż 2021.

Nowa Królowa Róż wybrana!
Na tegoroczny casting 
zgłosiło się dziewięć 
pięknych kutnianek.
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Bedlno w miniony 
weekend dzięki 

Ogólnopolskiemu 
Przeglądowi Ka-
pel Ludowych stało 
się stolicą folkloru. 

W niedzielę w samo 
południe nastąpiło 
otwarcie Ogólnopol-
skiego Przeglądu Kapel 
Ludowych w Bedlnie. 
Przez kolejne godzi-
ny trwały prezentacje 
konkursowe poszcze-
gólnych zespołów. 
Nie brakowało nagród 
i wyróżnień. Upominki 
i pamiątkowe dyplomy 
wręczali między inny-
mi poseł Tadeusz Woź-
niak, wójt gminy Bedl-
no Józef Ignaczewski 

czy przewodnicząca 
rady gminy Anna Ra-
tajczyk. Wieczorem 
z kolei było można  po-
bawić się na potańców-
ce u Wójta, a zabawę 
taneczną poprowadził 
dj. Podczas Ogólnopol-
skiego Przeglądu Kapel 
Ludowych im. Adama 
Radzymińskiego w Be-
dlnie spróbować moż-
na było także pyszności 
przygotowanych przez 
KGW Stanisławice •

Bedlno stolicą folkloru
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Nagrody i wyróżnienia 
wręczał m.in. poseł 

Tadeusz Woźniak.
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Aż 93,5% głosują-
cych w referen-

dum opowiedziało 
się za odwołaniem 
burmistrz Krośnie-
wic Katarzyny Erd-
man przed końcem 
kadencji. Głosowanie 
nie zostało jednak 
uznane za ważne, 
ponieważ nie speł-
niono warunku zwią-
zanego z frekwencją.

W niedzielę 4 lipca do 
urn poszło 1518 osób 
mieszkańców gminy 
i nie udało się przekro-
czyć progu wymaganej 
frekwencji, przez co 
głosowanie nie zostało 
uznane za ważne. Aby 
referendum było ważne, 
udział w nim musiało 
wziąć 3/5 liczby osób, 
które głosowały w wy-
borach samorządowych 
w 2018 roku. W przy-
padku niedzielnego re-
ferendum w Krośnie-
wicach swój głos oddać 

musiało więc przynaj-
mniej 2147 osób.

Jak podaje Miejska 
Komisja do spraw Re-
ferendum w Krośnie-
wicach, w referendum 
wydano 1517 ważnych 
kart, a ostatecznie waż-
nych głosów było 1494. 
Zdecydowana więk-
szość, bo 1397 osób 
(~93,5%) zagłosowa-
ło „za” odwołaniem 
burmistrz Erdman, 
a 97 osób (~6,5%) 
było „przeciw”.

– Komisja 
stwierdza, że 
referendum 
jest nieważ-
ne, gdyż 
wzięło w 
nim udział 
mniej niż 
3/5 liczby 
biorących 
udział w 
w yborze 
o d w o -
ł a n e g o 
org a nu. 

Burmistrz Krośniewic 
nie został odwołany 
– czytamy w oficjal-
nym i końcowym 
protokole Miejskiej 
Komisji do spraw 
R e f e r e n d u m 
w Krośniewicach.

Warto podkre-
ślić, że w ostat-
nich dniach 
przed referen-

dum burmistrz 

prowadziła szeroką 
kampanię zachęcającą 
mieszkańców do zboj-
kotowania referendum 
i pozostania w domu. Do 
pójścia do lokali wybor-
czych namawiał za to jej 
główny oponent Sławo-
mir Kępisty, przewod-
niczący Rady Miejskiej 
w Krośniewicach.

– Drodzy Mieszkańcy, 
dziękuję za zaufanie, 
jakim mnie obdarzyli-
ście. Dziękuję, że nadal 
mogę dla Was praco-
wać i dla rozwoju naszej 
Gminy. Życzę Państwu 
dobrego dnia – napisa-
ła w mediach społecz-
nościowych Katarzyna 
Erdman. Próbowaliśmy 
skontaktować się z bur-
mistrz Krośniewic, jed-
nak nie odbierała od nas 
telefonu.

Z kolei Sławomir Kę-
pisty na gorąco po refe-
rendum zapowiedział, 
że złoży rezygnację 
z funkcji przewodni-

czącego Rady Miejskiej 
w Krośniewicach, jed-
nak kilka godzin póź-
niej zmienił zdanie.

– Po rozmowach z kil-
kunastoma osobami 
doszedłem do wniosku, 
że trzeba tej władzy pa-
trzeć na ręce i nieste-
ty nie mogę odpuścić. 
Wiem, że władza była-
by bardzo zadowolona 
z powodu mojej rezy-
gnacji. I myślę, że o to 
w tym wszystkim cho-
dziło, w tym hejcie 
i mowie nienawiści skie-
rowanych w moim kie-
runku w ostatnim czasie 
– mówi w rozmowie z 
Panoramą Kutna Sławo-
mir Kępisty, przewod-
niczący Rady Miejskiej 
w Krośniewicach. – Nie 
wiem, z czego cieszą się 
moi adwersarze. To gło-
sowanie jest porażką dla 
pani Erdman i daje jasno 
do zrozumienia, że ci 
którzy zagłosowali nie 
popierają jej polityki • 

Ponad 93% głosujących 
mieszkańców było przeciwko 

burmistrz Krośniewic.
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Ponad 93% za odwołaniem burmistrz Erdman
Referendum nieważne przez brak frekwencji

 WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE NA STRONIE:

Duży polityczny 
transfer w na-

szym regionie. Ja-
nusz Pawlak, jedna 
z najbardziej zna-
nych twarzy Platfor-
my Obywatelskiej 
w Kutnie zasila Poro-
zumienie Jarosława 
Gowina, które two-
rzy rząd Zjednoczo-
nej Prawicy.

– Jest mi niezmiernie 
miło, że mogę znaleźć 
się w tak dostojnym 
gronie. Porozumienie, 
to dość symptoma-
tyczna nazwa, mam 
nadzieję powoli za-
cznie kończyć się wojna 
polsko-polska, wojna 
plemion – mówił na 

konferencji prasowej 
Janusz Pawlak. – My-
ślę, że to jest dość dobra 
oferta na rynku, biorąc 
pod uwagę to, że Jaro-
sław Gowin jest już dwie 
dekady. To dobry kie-
runek dla nas, dla sa-
morządów, dla przed-
siębiorców i dla Polski.

Pawlak jako jeden 
z powodów swojego 
odejścia z PO wska-
zuje na „zbyt mocny 
skręt w lewą stronę”.

– To jest program, 
który mnie osobiście 
odpowiada. Jest bar-
dziej konserwatywny 
i z ideami, z którymi 
jestem związany. Dla 
mnie sytuacja jest zu-
pełnie oczywista, je-

śli organizacja, z którą 
jestem związany 20 lat 
(PO – przyp.red.) tak 
skręca w lewo. (…). Tu 
nie ma żadnej wolty, 
to jest normalna kolej 
rzeczy. W Porozumie-
niu są ludzie, z który-
mi znam się od lat, z 
panem Gowinem rów-
nież – mówił J. Pawlak.

Warto wspomnieć, że 
Janusz Pawlak przez 
wiele lat był jedną 
z najważniejszych figur 
w kutnowskiej Plat-
formie Obywatelskiej. 
W 2018 roku z list PO 
kandydował na fotel 
prezydenta Kutna. W 
przeszłości był tak-
że między innymi dy-
rektorem „Staszica”. • 

Janusz Pawlak
przechodzi

z PO do Gowina

 NIECODZIENNY TRANSFER 
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Od 1 lipca nowym 
zastępcą Dyrek-

tora ds. Medycznych 
w Kutnowskim Szpi-
talu Samorządowym 
Sp. z o.o. jest dr n. 
med. Krzysztof Ce-
zary Pastewka – za-
stępuje on na tym 
stanowisku dr Annę 
Łęczewską, która 
pełni funkcję Koor-
dynatora I Oddziału 
Chorób Wewnętrz-
nych w naszym Szpi-
talu.

– Dziękuję  dr Annie 
Łęczewskiej, która na 
trudny czas pandemii, 
podjęła się pełnienia 
funkcji zastępcy Dy-
rektora ds. Medycznych 
w naszym Szpitalu. Dr 

n. med. Krzysztof Ce-
zary Pastewka, który 
dołączył do naszego 
zespołu, jest eksper-
tem z zakresu urologii 
i chirurgii ogólnej. Ma 
on bogate doświadcze-
nie w zarządzaniu pla-
cówkami medycznymi 
z sektora publicznego 
i prywatnego. Jest au-
torem ponad 40 prac 
naukowych i wykła-
dowcą akademickim. 
Będzie odpowiedzial-
ny za transformację 
procesów pracy ze-
społów medycznych, 
a także podnoszenie 
standardów jakości, 
bezpieczeństwa i efek-
tywności usług w Kut-
nowskim Szpitalu Sa-
morządowym sp. z o.o. 
– mówi Artur Gur, Pre-

zes Kutnowskiego Szpi-
tala Samorządowego.

– Moim głównym za-
daniem będzie podnie-
sienie jakości i zakresu 
świadczeń medycznych 
udzielanych w KSS sp. 
z o.o. z możliwością 
uzyskania akredytacji 
z zakresu jakości udzie-
lania świadczeń me-
dycznych (CMJ). Posze-
rzymy Zespół Szpitala 
o nowych specjalistów. 
Usprawnimy dostęp-
ność do świadczeń me-
dycznych ambulatoryj-
nych i szpitalnych. W 
zakresie położnictwa 
wdrożymy Program 
Przyjaznego Porodu – 
komentuje dr n. med. 
Krzysztof Cezary Pa-
stewka, zastępca Dy-
rektora ds. lecznictwa •  

dr n. med. Krzysztof 
Cezary Pastewka.

Duże zmiany w Duże zmiany w 
kutnowskim szpitalukutnowskim szpitalu
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Piłkarze KS–u Kut-
no rozpoczę-

li przygotowania 
do nowego sezonu 
2021/22. Podopieczni 
Dominika Tomczaka, 
których czeka praw-
dziwa rewolucja ka-
drowa, mają już za 
sobą trzy mecze spa-
ringowe. – Jaki będzie 
nasz cel? Powiem o 
tym za kilka tygodni 
– zapowiada szkole-
niowiec trzecioligow-
ców z Kościuszki 26.

Wiadomo, że w rundzie 
jesiennej KS będzie wy-
glądał zupełnie inaczej, 
niż w poprzednich mie-
siącach. Z zespołu ode-
szło kilkunastu zawod-
ników, z czego część, 
była wiodącymi posta-
ciami. Na Kościuszki nie 
zobaczymy już  Łukasza 
Dynela, czyli najsku-
teczniejszego piłkarza 
KS–u w ubiegłym se-
zonie, który przeniósł 
się do ŁKS–u Łódź. W 
Kutnie więcej grać nie 
będzie także utytuło-
wany Łukasz Broź, któ-
ry wraca do rodzinnych 
Mamr Giżycko. Z KS–
em pożegnali się także 
między innymi Adrian 
Marcioch i Tomasz 
Dąbrowski (obaj Peli-
kan Łowicz) czy Jakub 
Szarpak (Kotwica Koło-
brzeg).

Na testach w różnych 
klubach przebywają po-
nadto Kamil Rokosz, 

Sebastian Szczytniew-
ski, Kamil Sadziński, 
Mateusz Matysiak i Mi-
chał Marciniak. Wypo-
życzenia skończyły się 
za to Jakubowi Świąt-
kowi (powrót do Wigier) 
i Damianowi Micha-
lakowi (powrót do GKS-
–u). Poważne kontuzje 
z gry do końca tego roku 
wyeliminowały z kolei 
Kamila Wielgusa i Ma-
teusza Brozia.

– Cieszę się, że zo-

stali zawodnicy, któ-
rzy mają w sercu dobro 
drużyny i wiem, że będą 
walczyć na murawie o 
każdy centymetr w bar-
wach KS–u – komentu-
je Dominik Tomczak, 
trener KS–u.

W ostatnich sparin-
gach z GKS–em Bełcha-
tów (2–2), Pelikanem 
Łowicz (0–4) i Sokołem 

Aleksandrów Łódzki 
(1–2) testowanych było 
mnóstwo młodych za-
wodników dosłownie z 
całej Polski. Szczególnie 
nietypowe było spotka-
nie z Pelikanem, które 
zostało podzielone na 
aż cztery części i trwało 
2,5 godziny. Na boisku 
w barwach KS–u zagrali 
tylko i wyłącznie nowi 
zawodnicy.

– Wynik tej potyczki 
był sprawą drugorzędną. 

Przyglądaliśmy się wie-
lu młodym piłkarzom z 
całej Polski. Na pewno 
był to zarówno dla nich 
jak i dla nas bardzo po-
żyteczny sparing. Mło-
dzi piłkarze, a aż ośmiu 
z nich miało status 
młodzieżowca, mogli 
sprawdzić się na tle so-
lidnego rywala, jakim 
jest Pelikan. W najbliż-
szych dniach będziemy 

podejmować pierwsze 
decyzje personalne, co 
do testowanych zawod-
ników – komentuje Pa-
weł Klekowicki, drugi 
trener KS–u.

W ostatnim meczu 
z Sokołem Aleksan-
drów od pierwszej mi-
nuty na boisku pojawili 
się Michał Sokołowicz, 
Maciej Kowalczyk, 
Piotr Kasperkiewicz, 
Adrian Kralkowski 
i Marcin Kacela. Resztę 
składu uzupełnili za-
wodnicy testowani. Po 
zmianie stron na bo-
isku, poza nowymi te-
stowanymi, na murawie 
zameldowali się także 
Mateusz Ostrowski i 
Igor Sobczak.

Sparing był bardzo wy-
równany, choć w pierw-
szej połowie optyczną 
przewagę mieli gospo-
darze. KS zresztą szyb-
ko, bo już w 8. minucie 
obją Prowadzenie, a gola 
zdobył Piotr Kasper-
kiewicz. Po zmianie 
stron do siatki tra-
fiał tylko Sokół. W 
51. minucie stan 
meczu wyrównał 
Tomasz Pałgan, 
a w doliczonym 
czasie gry ten 
sam zawodnik 
ustalił wynik 
na 2–1 dla alek-
sandrowian.

Działacze klubu 
z Kutna na razie 
nie podają perso-
naliów testowa-

nych zawodników, ale 
nieoficjalnie wiadomo, 
że wśród nich jest kil-
ku piłkarzy z szerokiej 
kadry klubów Ekstra-
klasowych i pierwszoli-
gowych. Nie brakuje też 
twarzy znanych z boisk 
II i III ligi z naszego re-
gionu. Ponadto z Peli-
kanem zagrał zawodnik 
z Ameryki Południowej.

–  Musimy zebrać 
kadrę, żeby wie-
dzieć, jakimi będziemy 
dysponowali zawod-

nikami. Ważne jest to, 
jak będziemy wyglądać 
w sparingach. Zobaczy-
my, jak zawodnicy od-
najdą się w nowościach 
taktycznych. Niewia-
domych jest sporo. Na to 
pytanie odpowiem tuż 
przed startem ligowych 
rozgrywek – komentu-
je Dominik Tomczak, 
trener KS-u, zapytany 
o to, jaki będzie cel na-
szej drużyny w nadcho-
dzącym sezonie.

Do rozpoczęcia no-
wego sezonu III ligi zo-
stało mniej niż miesiąc 
(pierwsza kolejka jest 
zaplanowana na week-
end 8–9 sierpnia). Do 
tego czasu kutnianie 
zagrają jeszcze pięć spa-
ringów. Rywalami będą 
Elana Toruń (17 lipca), 
Kotwica Kołobrzeg (20 
lipca), Warta Sieradz (24 
lipca), Sokół Kleczew 
(28 lipca). Tuż przed in-
auguracją ligi (31 lipca) 
KS zagra jeszcze jeden 

mecz, ale ry-
wal wciąż 
pozostaje 

w trakcie 
ustala-
nia.  • 

KS Kutno rozpoczął przygotowania
Drużynę czeka prawdziwa rewolucja

Łukasz Broź, były 
reprezentant Polski 
i czterokrotny Mistrz 
Polski z Legią Warszawa, 
nie będzie już grał w Kutnie.

O tym, którzy piłkarze zasilą 
KS Kutno, dowiemy się w ciągu 
najbliższych dwóch tygodni.

KS Kutno ma za sobą już trzy sparingi, w których 
testowano mnóstwo nowych zawodników. 
W ostatnim meczu kutnianie przegrali 1-2 
z Sokołem Aleksandrów Łódzki.

Dominik Tomczak, 
trener KS-u Kutno.
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