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3-5 września jedyny 
taki weekend pach-
nący różami! Najwięk-
sza w Polsce impreza 
kulturalno-rozryw-
kowa o tematyce ró-
żanej organizowana 
nieprzerwanie od 47 
lat!

Włodarze Kutna przy-
pominają, że nadal 
zmagamy się z pan-
demiczną rzeczywi-
stością, która wymaga 
zarówno od organiza-
torów jak i uczestników 
wzmożonej uwagi i tro-
ski o wspólne bezpie-
czeństwo. – Doświad-
czenie roku ubiegłego 
oraz fakt, że dopaso-
wana do tych niezwy-
kłych realiów formu-
ła najważniejszego 
kutnowskiego święta, 
mimo wielu wyrzeczeń 
i trudności, sprawdzi-
ła się - utwierdził na-
szą potrzebę i umocnił 
chęć do kontynuowania 
różanej tradycji. Jeste-
śmy bogatsi o ponad 
roczną praktykę funk-
cjonowania w świecie 
z wirusem i dziś dokła-
damy wszelkich sta-
rań, by zapewnić bez-

pieczną i obfitującą w 
różnorodne atrakcje 
rozrywkę mieszkań-
com Kutna i gościom 
odwiedzającym na-
sze miasto w trakcie 
Święta Róży – komen-
tują władze Kutna.

Program tegorocz-
nego Święta zawiera 
przeróżne propozycje 
i organizatorzy liczą, 
że każdy znajdzie coś 
co sprawi mu radość. 
Jednocześnie wszyst-
kie spełniają obowią-
zujące wymogi bezpie-
czeństwa. – Z uwagi 
na dynamicznie zmie-
niającą się sytuację 
w kraju jesteśmy gotowi 
na elastyczne dopaso-
wywanie się do nowych 
zarządzeń, dlatego też 
zawczasu zastrzega-
my możliwość zmiany 
programu wydarzeń 
w przyszłości. Nie-
mniej jednak, liczymy 
na pełen, niczym nie-
zakłócony przebieg 47. 
Święta Róży, bogatszy 
niż w 2020 roku – do-
dają organizatorzy.

Niezmiennie w cen-
trum całego wydarzenia 
znajdować będzie się 
Ogólnopolska Wystawa 

Róż przygotowana we 
współpracy z Polskim 
Towarzystwem Róża-
nym. W tym roku po raz 
drugi zagości ona przed 
budynkiem Kutnow-
skiego Domu Kultury. 
Swoje najpiękniejsze 
odmiany zaprezentują 
najlepsi producenci róż 
z całej Polski, którzy 
wezmą udział w Profe-
sjonalnym Konkursie o 
Złotą Różę. Nie zabrak-
nie też Plebiscytu Pu-
bliczności na Najpięk-
niejszą Różę Wystawy 
oraz konkursów dla 
entuzjastów domowej 
hodowli róż. Wystawie 
towarzyszyć będą Ple-
nerowe Targi Różane 
czyli gratka dla miło-
śników róż i ogrodnic-
twa. Jedno miejsce, a w 
nim tysiące sadzonek 
od najlepszych produ-
centów. Najpiękniej-
sze odmiany róż, które 
ozdobią każdy ogród. To 
też świetna okazja do 
spotkania i dzielenia się 
doświadczeniem z za-
kresu pielęgnacji roślin.

W zielonej przestrze-
ni Parku Traugutta 
i tym razem nie za-
braknie też imponują-

cych aranżacji flory-
stycznych wykonanych 
przez najlepszych, za-
przyjaźnionych z Kut-
nem florystów. Rado-
sny, świąteczny nastrój 
powróci w tym roku 
także na ulicę Królew-
ską, która na kilka dni 
zmieni się w Jarmark 
Różany z przeboga-
tym wyborem lokal-
nych przysmaków ta-
kich jak m.in. konfitury 
z płatków róż. Znaleźć 
tam też będzie można 
moc naturalnych ró-
żanych kosmetyków 
znanych z cudownych, 
pielęgnujących właści-
wości. Plac Wolności 
zagospodaruje Ogólno-
polskie Stowarzysze-
nie Twórców Ogrodów.

Zobaczyć będzie moż-
na również fotogra-
ficzne podsumowanie 
społecznej akcji “Wy-
RÓŻnij się” oraz wy-
stawę “Portret Róży”. 
Jedną z najbardziej wy-
czekiwanych atrakcji 
bezsprzecznie jest po-
wrót lunaparku i kon-
certów plenerowych. Na 
występy czterech wy-
bitnych gwiazd polskiej 
sceny muzycznej 47. 

Święta Róży zaprasza-
my na Stadion Miejski 
im. Henryka Reymana. 
Ze względów organi-
zacyjnych będą to wy-
darzenia biletowane za 
symboliczną złotówkę, 
dla ograniczonej liczby 
uczestników. Sprzedaż 
biletów zostanie uru-
chomiona na początku 
sierpnia. Zapraszamy 
do wspólnego, bez-
piecznego świętowania.

KONCERTY GWIAZD
4 września: Grub-
son, Enej; 5 wrze-
śnia: Piotr Cugow-
ski, Daria Zawiałow.
 Sprzedaż biletów na 
koncerty ruszy 10 sierp-
nia o godzinie 15:00. Bi-
lety będą dostępne w 
kasie KDK oraz online 
– czytamy w komuni-
kacie, jakie wydał Kut-
nowski Dom Kultury. 
W związku z pandemią 
koronawirusa i reżimem 
sanitarnym, 250 biletów 
będą mogły zakupić oso-
by niezaszczepione, a 
pozostała pula, czyli 1750 
biletów przeznaczona 
zostanie dla osób, któ-
re okażą dokument po-
twierdzający szczepienie 
przeciwko COVID-19. • 

Będą koncerty gwiazd i wiele atrakcjiBędą koncerty gwiazd i wiele atrakcji
Poznaliśmy program 47. Święta RóżyPoznaliśmy program 47. Święta Róży

Program tegorocznego Święta 
zawiera przeróżne propozycje
i organizatorzy liczą, że każdy 
znajdzie coś co sprawi mu radość. 

Rozrósł się system miej-
skiego monitoringu 
w Kutnie. Nowe kame-
ry zostały zamontowa-
ne na jednym z osiedli 
w centrum miasta. 
Przedsięwzięcie zostało 
zrealizowane w ramach 
Kutnowskiego Budżetu 
Obywatelskiego.

Mieszkańcy bloków w cen-
trum Kutna, a dokładniej 
przy Barlickiego 4, mogą 
czuć się bezpieczniej. 
Wszystko za sprawą pro-
jektu „Bezpieczne Barlic-
kiego”, w ramach którego 
zamontowane zostały dwie 
kamery. Są one podłączo-
ne do miejskiego systemu 
kamer, które obsługuje 
straż miejska. Inwestycja 

wyniosła 45 tysięcy złotych.
– Ze względu na bezpie-
czeństwo mieszkańców 
ulicy Barlickiego wnoszę 
o zakup i montaż 2 kamer 
służących do monitoringu. 
W okolicach naszego blo-
ku dochodzi do różnych 
niebezpiecznych sytuacji, 
często zagrażających ich 
życiu i zdrowiu, Kamery 

byłyby na zewnątrz bloku. 
Powyższy problem zgła-
szany był wielokrotnie 
służbom miejskim, a także 
policji – napisał wniosko-
dawca projektu do KBO.
Koszt inwestycji, która 
ma poprawić bezpieczeń-
stwo na osiedlu w ser-
cu Kutna, wyniósł oko-
ło 45 tysięcy złotych.  •

Są nowe kamery miejskiego monitoringuSą nowe kamery miejskiego monitoringu
 W centrum Kutna ma być bezpieczniej 

Inwestycja, która ma poprawić 
bezpieczeństwo na osiedlu 
w sercu Kutna kosztowała 
około 45 tysięcy złotych.

Odbudowa Pałacu Sa-
skiego i tworzenie 
nowoczesnego kom-
pleksu muzealnego w 
Kutnie wchodzą w na-
stępną fazę. Budynki 
obiektu są podłączane 
do sieci kanalizacyj-
nej. Prace związa-
ne z wykonywaniem 
przyłączy rozpoczę-
ły się w połowie lip-
ca i będą wiązać się 
z utrudnieniami dla 
kierowców.

Zmieniona została 
organizacja ruchu na 
ulicy Wincentego Wi-
tosa. Na fragmencie tej 
ulicy nie będzie moż-
na parkować jeszcze 
przez jakiś czas.

 – To ważna infor-
macja dla mieszkań-
ców, którzy przyjeż-
dżają załatwiać swoje 
sprawy na przykład do 
pobliskich urzędów. 
Miejsca parkingowe 
zostały wyznaczone 
nieco dalej. Natomiast 
w miejscu funkcjonu-
jącego wcześniej par-
kingu poprowadzona 
została droga – mówi 
Kamil Klimaszewski 
z biura prasowego 
Urzędu Miasta Kutno.

Prace związane 
z podłączaniem kana-
lizacji  do kompleksu 
muzealnego mogą po-
trwać około trzech ty-
godni. •

Utrudnienia
w centrum

Koncerty podczas tegorocznego Święta 
Róży odbędą się na stadionie przy 
Kościuszki, a nie na terenach przy Alei 
ZHP jak było dotychczas.
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W ostatnich tygo-
dniach pogoda nie 
jest łaskawa dla po-
wiatu kutnowskiego. 
Nawałnica kilkukrot-
nie nawiedziła nasz 
region i dosłownie 
siała spustoszenie. 
Jak podają straża-
cy, interweniowano 
w sumie ponad 270 
razy. Było napraw-
dę niebezpiecznie!

– W dniach od 9 do 
20 lipca 2021 roku na 
terenie powiatu kut-
nowskiego odnotowa-
no w sumie 271 zdarzeń 
związanych z usuwa-
niem skutków nawał-
nic. W usuwanie skut-
ków silnego wiatru 
i intensywnych opa-
dów deszczu zaanga-
żowane były zastępy 
z Państwowej Straży 
Pożarnej jak i zastępy 
z Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z całego 

powiatu kutnowskiego 
– informuje mł. bryg. 
Mariusz Jagodziń-
ski, rzecznik prasowy 
Komendy Powiato-
wej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Kutnie.

Najwięcej zdarzeń od-
notowano w następu-
jących gminach: Bedl-
no – 75, Żychlin – 63, 
Kutno – 35, Dąbrowi-
ce – 23 i Strzelce – 21. 
Najwięcej zdarzeń było 
związanych z usuwa-
niem pojedynczych 
drzew i nadłama-
nych konarów – 206.

– Uszkodzonych zo-
stało 26 dachów na bu-
dynkach mieszkalnych 
i 21 dachów na budyn-
kach gospodarczych. 
Działania jednostek 
ochrony przeciwpoża-
rowej polegały w szcze-
gólności na demontażu 
uszkodzonych i zagra-
żających elementów 
dachu oraz przykryciu 
uszkodzonych dachów 
plandekami. 12 zda-

rzeń dotyczyło zabez-
pieczania zerwanych 
linii energetycznych, a 
6 zdarzeń związanych 
było z wypompowywa-
niem wody z zalanych 
budynków – wylicza 
mł. bryg. Jagodziński. 

Do kutnowskiego sta-
nowiska kierowania 
wpływały dziesiątki 

zgłoszeń w ciągu go-
dziny. Sytuacja spowo-
dowała, że konieczne 
było wprowadzenia 
priorytetów działań. 
W pierwszej kolejności 
ratujące życie i zdro-
wie ludzi, następnie 
zabezpieczające mie-
nie i udrażniające szla-
ki komunikacyjne. Do 
usuwania skutków ży-

wiołu zaangażowane 
były prawie wszyst-
kie dostępne jednostki 
ochrony przeciwpoża-
rowej. W jednostkach 
ratowniczo-gaśniczych 
PSP podniesiono stany 
osobowe, aby jak naj-
efektywniej wykorzy-
stać posiadany sprzęt 
ratowniczy. • 

Wichura wyrywała wielkie 
drzewa z korzeniami.

Ze skutkami nawałnicy walczyli 
strażacy i druhowie z całego 

powiatu kutnowskiego. 
Na zdjęciu OSP Komadzyn.

Nawałnica nie oszczędziła okolic Kutna
Zerwane dachy, wielkie straty i mnóstwo interwencji 
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W miniony weekend 
policjanci z Komen-
dy Powiatowej Policji 
w Kutnie przeprowa-
dzili działania zapo-
biegające organizacji 
nielegalnych wyści-
gów samochodowych.

W sobotę, 31 lipca 2021 
roku ,w godzinach wie-
czornych na parkingu 

przed galerią handlo-
wą w Kutnie spotka-
ło się około 40 miło-
śników motoryzacji. 
Na miejscu zjawili się 
też policjanci. Ich ce-
lem było zapobieganie 
niebezpieczeństwom, 
jakie wiążą się z ewen-
tualnymi nielegalnymi 
wyścigami samochodo-
wymi na ulicach miast.

Jak mówi mł. asp. Ju-
styna Cywka z KPP 
Kutno, funkcjonariu-
sze w okolicy i na sa-
mym parkingu galerii 
przeprowadzili około 
40 kontroli pojazdów. 
Ujawnili łącznie 27 wy-
kroczeń, nałożyli 18 
mandatów karnych (w 
tym 11 za przekrocze-
nie prędkości). Ponad-

to jeden z kierujących 
stracił prawo jazdy za 
przekroczenie prędko-
ści, trzem kierującym 
zatrzymano dowody re-
jestracyjne w związku 
z niewłaściwym stanem 
technicznym pojazdów.

– Pamiętać należy, że 
droga to nie tor wyścigo-
wy, a jazda z nadmierną 

prędkością to zagro-
żenie, także dla innych 
uczestników ruchu dro-
gowego. Przypomina-
my, że słoneczna pogo-
da i sucha jezdnia, nie 
upoważnia kierowców 
do jazdy z nadmierną 
prędkością – komentuje 
mł. asp. Justyna Cyw-
ka z Komendy Powia-
towej Policji w Kutnie. •

Nielegalne wyścigi w Kutnie? Posypały się mandatyNielegalne wyścigi w Kutnie? Posypały się mandaty

Policjanci ukarali 
uczestników zlotu 
wieloma mandatami.
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 WICHURA ZRYWAŁA DACHY 
W powiecie kutnowskim odnotowano 
aż takich 47 przypadków.
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Od początku wakacji 
na autostradzie A1 
pod Kutnem doszło 
do kilku poważnych 
incydentów drogo-
wych. Najgroźniejsza 
kraksa miała miejsce 
pod koniec lipca – 
wówczas na wysoko-
ści miejscowości Nie-
drzew Drugi rozbił się 
autokar wiozący po-
nad 40 osób. W wyni-
ku wypadku rannych 
zostało aż 17 osób!

Kutnowscy policjanci 
wyjaśniają okoliczności 
zdarzenia drogowego, 
do jakiego doszło na 
autostradzie A1 na wy-
sokości miejscowości 
Nadrzew. Autobus wio-
zący 43 osoby uderzył w 
samochód ciężarowy. 17 
osób trafiło do szpitali.

Autobusem podróżo-
wały dzieci wracające 
z obozu harcerskiego 

z miejscowości Wałcz 
do miejsca zamieszka-
nia w okolice Piasecz-
na. Z niewyjaśnionych 
przyczyn kierujący au-
tobusem marki Setra, 
64-letni mieszkaniec 
powiatu grodziskiego 
uderzył w tył pojazdu 
ciężarowego marki VW 
Crafter, którym kie-
rował 34-letni miesz-
kaniec powiatu soko-
łowskiego. Kierujący 
pojazdami byli trzeźwi. 

– W chwili zdarzenia 
autokarem podróżo-
wały 43 osoby w tym 
38 dzieci. Na miejscu 
pomoc medyczna zo-
stała udzielona kil-
kunastu pasażerom. 
W wyniku zdarzenia 17 
osób, w tym 12 dzieci 
trafiło do okolicznych 
szpitali – wyjaśnia 
mł. asp. Justyna Cyw-
ka z Komendy Powia-
towej Policji w Kutnie.

Na miejscu akcję ra-
towniczą prowadziły 

wszystkie służby – po-
licja, pogotowie ratun-
kowe, straż pożarna 
i śmigłowiec Lotnicze-
go Pogotowia Ratun-
kowego. Jak mówi mł. 
bryg. Mariusz Jago-
dziński, oficer prasowy 
Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Po-
żarnej w Kutnie, dzia-
łania ratownicze po 
zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia polegały 
w szczególności na po-
mocy kierującemu akcją 
medyczną w przepro-
wadzaniu segregacji 
osób poszkodowanych.

– W wyniku segregacji 
stwierdzono u 17 osób 
obrażenia w postaci po-
wierzchownych otarć 
naskórka, stłuczeń, 
ran i bóli brzucha. Po 
udzieleniu medycznych 
czynności ratunkowych 
osoby te zostały prze-
wiezione do szpitali w 
Kutnie, Płocku, Łęczy-
cy i Łodzi. Na miejscu 

zdarzenia lądował LPR. 
Pozostałe osoby, które 
nie wymagały pomocy 
medycznej zostały po 
zbadaniu przez lekarza 
przetransportowane do 
autobusu zastępczego 
i mogły kontynuować 
podróż. Na miejsce zda-
rzenia został zadyspo-
nowany autobus z Ko-
mendy Wojewódzkiej  
PSP w Łodzi i psycholog 

z Komendy Wojewódz-
kie PSP w Toruniu – tłu-
maczy M. Jagodziński.

W trosce o bezpie-
czeństwo uczestników 
ruchu drogowego po-
licjanci apelują do kie-
rujących o zachowanie 
szczególnej ostrożno-
ści i ścisłe stosowa-
nie się do obowią-
zujących przepisów 
ruchu drogowego. • 

Pierwszej pomocy medycznej 
i psychologicznej poszkodowanym 
udzielali strażacy.

Zobacz więcej zdjęć na 
www.PanoramaKutna.pl

Straszny wypadek pod KutnemStraszny wypadek pod Kutnem
Rannych zostało aż 17 osób!Rannych zostało aż 17 osób!

 Autokar wiozący dzieci zderzył się z ciężarówką 

Wśród rannych głównie były 
dzieci. Na szczęście, obyło się bez 

poważniejszych obrażeń.
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W Kutnie po raz ko-
lejny dali o sobie znać 
wandale, którzy urzą-
dzili demolkę tym ra-
zem na ulicy Granicz-
nej. Zniszczony został 
tam przystanek auto-
busowy.

Na Granicznej przy 
zatoczce autobusowej 
wandale postanowili 
wyładować swoją fru-
strację na wiacie au-
tobusowej. W wyniku 
działań napastników 
rozbita w drobny mak 
została szyba. Uszko-
dzony został także 
stojący w pobliżu toi-
-toi. – Niestety szyba 
na przystanku zosta-
ła rozbita. Za każdym 
razem takie sprawy 
zgłaszamy na policję 
i teraz było podobnie – 
powiedział nam Jacek 
Sikora, prezes MZK 
w Kutnie.

Na Granicznej niedaw-
no zamontowane zo-
stały tam kamery mo-
nitoringu miejskiego. •

Przystanek
przeszkadzał
wandalom

Rozbity przystanek 
na Granicznej.

Kutnowscy policjanci 
pod nadzorem proku-
ratury ustalają oko-
liczności tragedii, do 
jakiej doszło w minio-
ny piątek w pobliżu 
jednego z marketów. 
Znaleziono tam zwłoki 
młodego mężczyzny.

W piątek około godzi-
ny 12 przy ulicy Grun-
waldzkiej pojawiły się  
dwa patrole policji oraz 
zespół ratownictwa 
medycznego. Na tyłach 

jednego z tamtejszych 
marketów znaleziono 
zwłoki mężczyzny. Jak 
udało nam się dowie-
dzieć, denat to 32–letni 
mężczyzna. Służby nie 
wykluczają, że do tra-
gedii mogły przyczy-
nić się osoby trzecie.

– Mogę potwierdzić, że 
na ul. Grunwaldzkiej zo-
stały ujawnione zwłoki 
mężczyzny. Po przy-
byciu na miejsce, pa-
trol policji zastał zespół 
ratownictwa medycz-

nego oraz denata. Na 
tym etapie na razie nie 
udzielamy więcej infor-
macji – powiedziała Pa-
noramie mł. asp. Justyna 
Cywka z Komendy Po-
wiatowej Policji w Kutnie.

Decyzją Prokuratu-
ry Rejonowej w Kutnie, 
ciało 32–latka zostało 
zabezpieczone w pro-
sektorium celem wy-
konania sekcji zwłok. 
Śledczy na razie nie mó-
wią o okolicznościach tej 
tajemniczej tragedii.  • 

Tajemniczy zgon pod marketemTajemniczy zgon pod marketem
Śledczy wyjaśniają okolicznościŚledczy wyjaśniają okoliczności

 NIE ŻYJE 32-LATEK 
Śledczy ustalają okoliczności śmierci 
mężczyzny i nie komentują sprawy.
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Pod koniec lipca w 
Komendzie Powia-

towej Policji w Kutnie 
odbyły się powiatowe 
uroczystości Święta 
Policji. Nie zabrakło 
wyróżnień i awansów.

Z uwagi na nadal 
trwającą sytuację zwią-
zaną z epidemią koro-
nawirusa, tegoroczne 
święto było obchodzone 
po raz kolejny w kame-
ralnym gronie. Uroczy-
stość ta jak zawsze jest 
okazją, aby awansować 
policjantów na wyższe 
stopnie i wyróżnić naj-
bardziej zasłużonych, 
a także podziękować 
policjantom i pracow-
nikom Policji za ich 
służbę i zaangażowanie.

Uroczystość rozpo-
częła się od złożenia 
meldunku Komendan-

towi Powiatowemu Po-
licji w Kutnie podinsp. 
Józefowi Poredzie. 
Meldunek składał ko-
misarz Mirosław Li-
wiński – Naczelnik 
Wydziału Prewencji. 
Z uwagi na pandemię 
koronawirusa, uro-
czystość po raz kolej-
ny miała skromniejszy 
charakter i wzięła w niej 

udział mniejsza, niż 
w latach poprzednich 
liczba gości oraz wy-
różnionych policjantów 
i pracowników Policji. 
Władze samorządowe 
reprezentowali: Staro-
sta Kutnowski  Daniel 
Kowalik oraz Zastęp-
ca Prezydenta miasta 
Kutna  Jacek Boczkaja.

Kolejnym punktem 

uroczystości była cere-
monia wręczania aktów 
mianowania na wyższy 
stopień służbowy poli-
cjantów. W tym roku z 
okazji Święta Policji 59 
policjantów kutnow-
skiej komendy zostało 
mianowanych na wyż-
szy stopień policyjny.

2 funkcjonariuszy 
otrzymało awans na 

stopień  nadkomisarza, 
2 policjantów otrzymało 
awans na stopień komi-
sarza,2 funkcjonariu-
szy otrzymało stopień 
aspiranta sztabowego, 
13 policjantów otrzy-
mało awans na stopień 
starszego aspiranta, 
aspirantami mianowa-
no 4 funkcjonariuszy, 
a młodszym aspiran-
tem 15 policjantów. Na 
stopień sierżanta szta-
bowego awansowało 3 
policjantów, 4 funkcjo-
nariuszy mianowano 
na stopień starszego 
sierżanta, 8 funkcjo-
nariuszy mianowano 
na stopień sierżanta. 6 
policjantów otrzymało 
awans na stopień star-
szego posterunkowego.

8 funkcjonariuszy z 
Komendy Powiatowej 
Policji w Kutnie otrzy-

mało również  listy 
gratulacyjne od Ko-
mendanta Wojewódz-
kiego Policji w Łodzi 
nadinsp. Sławomira Li-
twina za wyjątkowe za-
angażowanie w służbę.

Po wręczeniu awan-
sów głos zabrał Komen-
dant Powiatowy Policji 
w Kutnie podinsp. Józef 
Poreda.Podczas swoje-
go przemówienia pod-
kreślił rolę Policji w tym 
trudnym dla wszyst-
kich czasie pandemii. 
Zaznaczył, że pomimo 
nowych obowiązków, 
które realizowali poli-
cjanci, byli oni zawsze 
tam, gdzie ich potrze-
bowano. Nastepnie głos 
zabrali zaproszeni go-
ście przekazując słowa 
uznania za trud i ry-
zyko, jakie na co dzień 
ponoszą policjanci. •

Policjanci mieli swoje świętoPolicjanci mieli swoje święto

Podczas Święta Policji nie brakowało 
wyróżnień i awansów.

 Awanse, wyróżnienia i nowe obowiązki 
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Spokojnie to tyl-
ko element nowej 

kampanii społecznej 
realizowanej w ra-
mach projektu „Plu-
to sprząta po sobie”.

Pomysł został zło-
żony przez Łukasza 
Walczaka do Kutnow-
skiego Budżetu Obywa-
telskiego w 2019 roku.

W ramach tej inicjaty-
wy w mieście pojawiło 
się już ponad 100 pojem-
ników na psie odcho-
dy, a teraz dodatkowo 

rusza kampania edu-
kacyjna. W filmie zo-
baczyć możemy sapera, 
który zostaje wezwany 
na jedno z kutnowskich 
osiedli, by zebrać leżą-
cą na trawniku „minę”. 
Autorzy filmu podkre-
ślają jednak, że nie trze-
ba być saperem, aby po-
sprzątać po swoim psie.

– W ten trochę hu-
morystyczny sposób 
chcę zwrócić uwagę na 
problem, który w Kut-
nie cały czas jest. Pa-

miętajmy, że psie od-
chody to nie jest nawóz 
i on nie pomaga traw-
nikom, a przez zanie-
czyszczenia trawników 
czy chodników musimy 
później sporo się na-
trudzić, żeby wyczyścić 
chociażby buty – mówi 
Łukasz Walczak, po-
mysłodawca projektu.

Przypominamy, że 
za nieposprzątanie po 
swoim pupilu możemy 
otrzymać mandat w wy-
sokości do 100 złotych. •

Saper w centrum Kutna?!Saper w centrum Kutna?!
W kutnowskim Oknie 
Życia znaleziono 
dziecko. Do zdarze-
nia doszło w czwar-
tek 22 lipca około 
godziny 17.

Na miejscu natych-
miast pojawiła się poli-
cja oraz zespół ratow-
nictwa medycznego. To 
już drugie dziecko zna-
lezione w tym miejscu 
w tym roku w Kutnie. 
Ostatni taki przypadek 

miał miejsce 8 marca.
– Tuż przed godziną 

17.00 dyżurny otrzymał 
zgłoszenie o noworod-
ku, chłopczyku pozo-
stawionym w oknie 
życia. Dziecko zosta-
ło zabrane do szpitala 
na badania. W takich 
sytuacjach działania 
policjantów polegają 
głównie na sprawdze-
niu czy nie doszło do 
popełnienia żadnego 
przestępstwa – mó-

wiła wówczas porta-
lowi PanoramaKut-
na.pl podkom. Edyta 
Machnik, oficer pra-
sowy Komendy Powia-
towej Policji w Kutnie.

Jak nieoficjalnie się 
dowiadujemy, dziec-
ko znalezione w oknie 
życia to malutki chłop-
czyk, który na świat 
przyszedł kilkana-
ście godzin wcześniej. 
Jest cały i zdrowy. •

Dziecko znalezione w Oknie Życia
ZD

JĘ
CI

A:
 Ł

UK
AS

Z 
ST

AI
AK

, P
AN

O
RA

M
AK

UT
N

A.
PL

ZD
JĘ

CI
E:

 P
AN

O
RA

M
AK

UT
N

A.
PL



www.PanoramaKutna.pl •        ŚRODA, 4 SIERPNIA 2021      |      7MATERIAŁ PROMOCYJNY

24 lipca 2021 roku 
w zespole dworsko-
-parkowym w Lesz-
czynku miało miejsce 
uroczyste przeka-
zanie nowego wozu 
ratowniczo – gaśni-
czego marki VOLVO 
dla OSP Leszczy-
nek. Druhom z gmi-
ny Kutno ten dzień 
zapadnie w pamię-
ci na bardzo długo.

W wydarzeniu wzięli 
udział między innymi 
Wójt Gminy Kutno Ju-
styna Jasińska, senator 
Przemysław Błaszczyk, 
członek zarządu wo-
jewództwa łódzkiego 
Robert Baryła, bryg. 
mgr Marcin Adamiak 
Zastępca Komendanta 
Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej 
w Kutnie, przewodni-
cząca Rady Gminy Jo-
anna Kajszczarek wraz 

z radnymi Rady Gminy 
Kutno, prezesi Ochotni-
czych Straży Pożarnych 
z naszej gminy wraz 
z druhami.

Uroczystość rozpo-
częła się pożegnaniem 
zasłużonego wozu mar-

ki STAR 244, rok pro-
dukcji 1979. Na początku 
auto było na wyposaże-
niu Państwowej Straży 
Pożarnej w Kutnie, na-
stępnie zostało przeka-
zane Ochotniczej Straży 
Pożarnej we Wroczy-
nach, potem trafiło do 

Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Komadzynie, 
a od sierpnia 2011 roku 
jest eksploatowane 
przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Leszczynku. 
Przy akompaniamencie 
Orkiestry Dętej Gminy 
Kutno wóz odjechał na 

zasłużoną emeryturę.
Chwilę później, wraz 

z syrenami innych wo-
zów strażackich OSP 
gminy Kutno, na teren 
Leszczynka wjechał 
nowy samochód ratow-
niczo – gaśniczy marki 
VOLVO. Pojazd ten został 
zaprojektowany zgod-
nie z nowoczesną er-
gonomiczną linią użyt-
kową, jest wyposażony 
m.in. w układ napędowy 
4x4,w zbiornik na wodę 
– 4100 l, system piany 
sprężonej i nowoczesne 
urządzenia sygnali-
zacyjno-ostrzegawcze 
świetlne i dźwiękowe.

Następnie Wójt Gminy 
Kutno Justyna Jasiń-
ska przekazała klucze 

do nowego samochodu 
Prezesowi OSP Lesz-
czynek, Rafałowi Ol-
szewskiemu, a ksiądz 
Piotr Kalisiak, kape-
lan strażaków powia-
tu kutnowskiego, wraz 
z ks. Henrykiem Chi-
bowskim dokonali po-
święcenia auta.

Po przemówieniach, 
wszyscy zebrani mieli 
niepowtarzalną oka-
zję obejrzeć z bliska 
nowy wóz oraz wszyst-
kie wozy strażackie OSP 
gminy Kutno. Uczest-
nicy wydarzenia mo-
gli posłuchać koncertu 
Orkiestry Gminy Kutno 
pod batutą kapelmistrza 
Tomasza Marciszew-
skiego oraz koncertu 
Marleny Drozdowskiej. •

Wielka chwila dla OSP Leszczynek
Druhowie z gminy Kutno otrzymali nowy wóz

Ksiądz Piotr Kalisiak, 
kapelan strażaków powiatu 
kutnowskiego wraz 
z ks. Henrykiem Chibowskim 
dokonali poświęcenia auta.
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Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska 
wraz z druhami OSP Leszczynek. 

W Leszczynku pojawili się 
druhowie z całej gminy Kutno.

Uroczystość uświetnił koncert 
Marleny Drozdowskiej.

Wójt Gminy Kutno Justyna 
Jasińska przekazała klucze 
do nowego samochodu 
Prezesowi OSP Leszczynek.

Wydarzenie odbyło się przy 
akompaniamencie Orkiestry 
Dętej Gminy Kutno.
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Kutno pamiętało 
o bohaterach Po-

wstania Warszaw-
skiego. Na cmentarzu 
parafialnym odby-
ły się uroczystości 
związane z 77. rocz-
nicą wydarzeń, jakie 
rozegrały się w sto-
licy naszego kraju.

Punktualnie o 17:00 
w niedzielę (1.08) odby-
ły się uroczystości upa-
miętniające heroiczny 
zryw powstańczy. 77 
lat temu warszawia-
nie, harcerze, żołnie-
rze AK rozpoczęli akcję 
zbrojną wymierzoną 
przeciwko niemieckim 
okupantom. Walczy-
li wszyscy: mężczyźni, 
kobiety i dzieci. Lud-
ność cywilna organizo-
wała szpitale tymcza-
sowe. W walkach brali 
również udział miesz-
kańcy Kutna: Andrzej 
Błędowski, Krystyna 
Błędowska, Henryk Dą-
browski, Urszula Du-
dzińska, Roman Fryze, 
Marian Geromin, Hali-
na Jasiukowicz, Halina 
Kenska, Andrzej Kle-
pa, Lucjan Kłopotow-
ski, Zbigniew Kociur-
ski, Zbigniew Kutnik, 
Zdzisław Macher, Zo-
fia Piwnicka, Ludwika 
Pychińska, Stanisław 
Suchiński, Kazimierz 
Wenerski, Janina Wi-
wała, Alicja Włodarska, 

Andrzej Wyganow-
ski i Leszek Żukow-
ski. Specjalną dioramę 
informującą o udziale 
kutnian w powstaniu 
przygotowało Stowa-
rzyszenie Historyczne 
"Pułk 37".

- Powstanie plano-
wane na zaledwie kil-
ka dni, trwało ponad 
dwa miesiące. Oddzia-
ły powstańcze, cho-
ciaż liczne, ale bez 
odpowiedniego uzbro-
jenia stanęły do walki 
z regularną armią nie-
miecką wspartą artyle-
rią i lotnictwem - mó-
wił w niedzielę podczas 
symbolicznego prze-
mówienia Jacek Bocz-
kaja, zastępca prezy-
denta Kutna.

Kutnowskie uroczy-
stości upamiętnie-
nia Powstania War-
szawskiego odbyły się 
w miejscu pamięci na-
rodowej na cmentarzu 
parafialnym. Wzięli 
w nich udział: miesz-
kańcy, harcerze kut-
nowskiego hufca ZHP, 
członkowie Stowa-
rzyszenia "Pułk 37", 
członkowie Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi 
Kutnowskiej, samo-
rządowcy i politycy. 
Uczestnicy uroczysto-
ści zapalili znicze pa-
mięci i złożyli pamiąt-
kowe wieńce. •

Kutno pamiętało o bohaterach
 Obchody 77. Rocznicy Powstania Warszawskiego 

Zobacz więcej zdjęć na 
www.PanoramaKutna.pl
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Mamy dobre infor-
macje dla kie-

rowców! Już za kilka 
tygodni nie będzie 
problemów z przejaz-
dem przez skrzyżo-
wanie na Łąkoszynie. 
W dobrym kierunku 
idą także prace na 
Józefowie i Troczew-
skiego, co oznacza, 
że drogowa męka 
w Kutnie niebawem 
przejdzie do historii.

Jak mówi Łukasz 

Mielnik z biura pra-
sowego Strabag Sp. 
z o.o., prace na Łąko-
szynie prowadzone 
są zgodnie z przyję-
tym harmonogramem. 
W zeszłym tygodniu 
rozpoczęło się układa-
nie warstwy ścieralnej 
w całym zakresie. Na 
sierpień zaplanowane 
jest wykonanie doce-
lowego oznakowania 
pionowego i poziomego, 
zakończenie prac przy 
montażu wygrodzeń 
i barierek dla pieszych, 
a także prace porząd-
kowe i humusowanie 

terenów zielonych. – W 
pierwszym tygodniu 
sierpnia przywróco-
na zostanie tymczaso-
wa organizacja ruchu, 
która funkcjonowała 
przez cały okres zi-
mowy i wiosenny, na 
docelowej sygnaliza-
cji świetlnej – czyli bez 
większych utrudnień 
i korków. Planowany 
odbiór końcowy inwe-
stycji to wrzesień 2021 
r – zapowiada Łukasz 
Mielnik z biura praso-
wego STRABAG Sp. z o.o.

Pojawiły się też nowe 

informacje o drugiej, 
ważnej i jednocze-
śnie paraliżującej ruch 
w mieście inwesty-
cji, czyli przebudowie 
wiaduktu na Józefowie. 
Jak informuje Ł. Miel-
nik, wykonane zostało 
już tam posadowienie 
obiektu oraz przygo-
towanie pod roboty 
żelbetowe oczepów.

– Na drugą połowę 
sierpnia zaplanowany 
jest montaż prefabry-
katów sprężonych (be-
lek) ustroju nośnego, 
tak żeby w pierwszej 

połowie września moż-
liwe było udostępnienie 
tymczasowego przejaz-
du z płyt betonowych 
pod obiektem. Plano-
wane ukończenie robót 
w zakresie konstruk-
cyjnym obiektu oraz 
oddanie do eksploatacji 
w zakresie kolejowym to 
II połowa listopada 2021 
r. – powiedział Pano-
ramie Łukasz Mielnik.

Na Troczewskiego z 
kolei zakończone zo-
stały już prace fun-
damentowe: posado-
wienie obiektu oraz 

żelbetowe fundamenty. 
Obecnie realizowane są 
roboty związane z wy-
konaniem korpusów 
przyczółków. Na pierw-
szy tydzień sierpnia za-
planowany jest montaż 
konstrukcji stalowej 
ustroju nośnego obiek-
tu. Planowane ukoń-
czenie robót w zakresie 
konstrukcyjnym obiek-
tu oraz oddanie do eks-
ploatacji w zakresie ko-
lejowym, podobnie jak 
w przypadku wiaduktu 
na ul. Józefów, to II po-
łowa listopada 2021 r. •

Niebawem koniec drogowej udręki w KutnieNiebawem koniec drogowej udręki w Kutnie
 Najnowsze informacje o pracach na Łąkoszynie i Józefowie 

 ŁĄKOSZYN NA FINISZU 
Przebudowa skrzyżowania na Łąkoszynie ma 
zostać zrealizowana do końca września 2021.

Na Józefowie prace mają potrwać 
do końca listopada 2021.
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Taki staż związku to powód do dumy!Taki staż związku to powód do dumy!
Piękne jubileusze małżeńskie w KutniePiękne jubileusze małżeńskie w Kutnie
W Urzędzie Sta-

nu Cywilnego w 
Kutnie miały miejsce 
piękne uroczystości 
Złotych i Diamento-
wych Godów. Jubile-
usz 50–lecia pożycia 
małżeńskiego obcho-
dzili Państwo Kry-
styna i Leszek Zielak, 
Klementyna i Antoni 
Dworeccy, natomiast  
Jubilaci Diamento-
wych Godów to Pań-
stwo Marianna i Sta-
nisław Kubiakowie.

Z tej okazji Prezydent 
Zbigniew Burzyński 
uhonorował Dostoj-
nych Jubilatów Medala-
mi Prezydenta RP oraz 
okolicznościowymi dy-
plomami. W słowach 
skierowanych do czci-
godnych Jubilatów po-
gratulował wspólnie 
spędzonych lat, podczas 
których doświadczyli 
wiele radości i szczę-
ścia, ale również i trosk. 
Ich wzajemny szacunek, 
cierpliwość i odpowie-
dzialność  wychowa-
ły następne pokolenia. 
Prezydent podziękował 
również za ich doro-
bek  zawodowy, dzięki 
któremu miasto Kutno 
na przestrzeni minio-
nych lat rozwijało się.

Państwo Krysty-
na i Leszek Zielako-
wie – jubilaci Złotych 
Godów – poznali się w 
1969 roku na przyjęciu 
u wspólnych znajomych. 

Ponownie spotkali się 
po roku i po kilku mie-
siącach znajomości 10 
października 1970 roku 
złożyli przysięgę mał-
żeńską w tutejszym USC 
w Kutnie. Sakramen-
talne TAK wypowie-
dzieli w kościele para-
fialnym w Oporowie, z 
okolic którego pochodzi 
pani Krystyna. W Kut-
nie zamieszkali krót-
ko po ślubie. Pani Kry-
styna zawodowo przez 
wiele lat związana była 
z Kutnowskim Przed-
siębiorstwem Budowla-
nym. Pan Leszek nadal 
prowadzi działalność 
gospodarczą. Obo-
je z zawodu są tech-
nikami elektrykami.

– Wybrałam bardzo 
dobrze. Znajomość była 
krótka, ale życie owoc-
ne. Uważam, że dobrze 
wybrałam, wspólnie 
nam się bardzo dobrze 
mieszka, żyje. Kocha-
my się. Mimo różnych 
trudności w życiu, po-
konujemy je razem 
tak, aby wszystko było 
jak najlepiej – pod-
sumowuje Jubilatka.

Jak wspólnie potwier-
dzają recepta na uda-
ny związek to miłość, 
wzajemne zaufanie 
i wspieranie się w trud-
nych chwilach bo życie 
nie jest usłane samy-
mi różami. Są dumny-
mi rodzicami synów 
Jarosława i Arkadiu-
sza oraz wnuków: Mi-
chała i Jakuba. Czerpią 

wielką radość i szczę-
ście z życia rodzinne-
go, które jest dla nich 
największą wartością.

Jubileusz 50–lecia 
pożycia małżeńskie-
go obchodzili również 
Państwo Klementy-
na i Antoni Dworec-
cy. Związek małżeński 
zawarli 17 maja 1970 
roku w Krasnokijewce 
na terenie byłego ZSRR. 
Pan Antoni urodził się 
w miejscowości Czmiel 
na terenie Ukrainy, pani 
Klementyna w Biełojar-
ce w Kazachstanie.   Pra-
cowali w gospodarstwie 
rolnym tzw. kołchozie 
w Kazachstanie, on jako 
traktorzysta, a pani Kle-
mentyna jako dyspozy-
torka. Tam się właśnie 
poznali i podjęli decyzję, 
że idą przez życie wspól-
nie. Jubilatka godziła 
wychowywanie dzieci, 
pracę i naukę konty-
nuując zaocznie studia 
ekonomiczne. Pod ko-
niec lat 90–tych rozpo-
częli starania o uzyska-
nie statusu repatrianta. 
Ostatecznie formalności 
z uzyskaniem obywa-
telstwa polskiego udało 
się zakończyć w 2008 
roku. Rodzina Państwa 
Dworeckich skorzysta-
ła z zaproszenia władz 
miasta i w styczniu 2009 
roku osiedliła się w Kut-
nie. Jubilaci dochowali 
się córek Olgi, Mariny 
i syna Wasilija. Wiel-
ką radością są dla nich 
wnuczki Alona, Marina 

i Anna oraz prawnu-
ki Taisija oraz Kordian.

Jubilaci Diamento-
wych Godów Państwo 
Marianna i Stanisław 
Kubiakowie – to mie-
szańcy Kutna, któ-
rzy ślubowanie złożyli 
18 stycznia 1960 Roku 
w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Ligowie (woj. 
mazowieckie). Pan Sta-
nisław urodził się we 
Frankach pod Kutnem 
natomiast pani Marian-
na w Sudragach, okoli-
ce Sierpca. Poznali się 
w kwietniu 1960 roku w 
pociągu, ponieważ pan 
Stanisław pracował jako 
konduktor. W grudniu 
tego samego roku byli 
już małżeństwem. Jak 
podkreśla Jubilat, naj-
ważniejsza w związku 
jest miłość od początku 
do końca, bo ona daje 
radość. Są szczęśliwy-
mi rodzicami Jolanty, 
Grzegorza i Grażyny. 
Doskonale odnajdują się 
również w roli dziad-
ków wnucząt Artura, 
Damiana, Joanny, Łuka-
sza, Adriana i Malwiny. 
Dochowali się również 
9–ciorga prawnucząt. 
Niezmiennie od 60–ciu 
lat darzą się wielką mi-
łością i szacunkiem.  

Dostojnym Jubila-
tom składamy serdecz-
ne gratulacje i życze-
nia wielu długich lat 
w zdrowiu, wzajem-
nym poszanowaniu 
i dozgonnej miłości. •

Kutnowski krajo-
braz jest jesz-

cze bardziej różany. 
Wszystko za sprawą 
nowego muralu, któ-
ry w ramach Kutnow-
skiego Budżetu Oby-
watelskiego pojawił 
się w Parku Traugutta.

W ostatnich dniach swój 

wygląd całkowicie zmie-
niły schody przy Kutnow-
skim Domu Kultury. Poja-
wił się tam różany mural. 
To jeden ze zwycięskich 
projektów Kutnowskiego 
Budżetu Obywatelskie-
go z 2019 roku. W związku 
z pandemią koronawirusa, 
zrealizowany został dopie-
ro teraz. Warto było jed-
nak czekać, bowiem praca 

prezentuje się wybornie.
– Schody na pozór wyda-

ją się zwyczajnym, mało 
rzucającym się w oczy, 
elementem architektu-
ry miejskiej. Jednak, przy 
odrobinie kreatywności, 
mogą zmienić nie do po-
znania. Wystarczy trochę 
chęci, żeby przekształcić je 
w coś niesamowitego, coś 

co umili nam życie w mie-
ście i sprawi, że chociaż na 
chwilę zwolnimy i poma-
rzymy o przysłowiowych 
niebieskich migdałach. 
Piękne kwieciście koloro-
we schody, po których nie 
da się przejść obojętnie! – 
tak o swoim projekcie pisa-
li pomysłodawcy Katarzy-
na i Konrad Madanowscy. •

 Kolejna udana realizacja Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 

Piękny mural na schodach przy 
Kutnowskim Domu Kultury.
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Róże pojawiły się na murzeRóże pojawiły się na murze
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31 lipca 2031 roku na bo-
isku Orlik przy Szkole 
Podstawowej im. Kor-
nela Makuszyńskiego w 
Strzegocinie odbył się 
Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Wójt Gminy Kutno. 
Pogoda była idealna dla 
sportowych zmagań, ki-
bice dopisali, a wysoki 
poziom zawodów poka-
zali się zawodnicy drużyn 
Borek Strzegocin, KS Fair 
Play Kutno, Łanięta (Ego-
lit Łanięta), Monsterki, 
GKS Byszew oraz Ragazzi.

Turniej otworzyła Wójt 
Gminy Kutno Justyna Ja-

sińska. Drużyny podzielono 
na dwie grupy, gdzie rywa-
lizowano systemem każdy 
z każdym. W grupie A 
o awans walczyły GKS By-
szew, Monsterki oraz Ła-
nięta. Natomiast w grupie B 
o grały drużyny Borek Strze-
gocin, KS Fair Play Kutno 
i Ragazzi. Po wyrównanych 
meczach grupowych awans 
do półfinałów wywalczy-
ły drużyny Monsterki, Ła-
nięta, Strzegocin i Ragazzi.

Pierwszy półfinał zakończył 
się zwycięstwem drużyny 
z Łaniąt, którzy po dogrywce 
pokonali Ragazzi ostatecz-
nie 4-3. Natomiast w drugim 
meczu Monsterki obdarło 

z marzeń Borek Strzegocin, 
zwyciężając 1-0, również po 
emocjonującej dogrywce. 
W meczu o 3 miejsce starli się 
Ragazzi z Borek Strzegocin, 
pokonując tych drugich 4-0.

Po półfinałach przyszedł 
czas na grand final. Zarówno 
Łanięta jak i Monsterki wy-
chodziły na boisko z nadzieją 
na wygraną oraz pełne pozy-
tywnej energii i rywalizacji. 
Mecz stał na bardzo wysokim 
poziomie, obfitował w zwroty 
akcji. W podstawowym czasie 
pojedynek zakończył się re-
misem, w dogrywce przewagę 
zdobyła drużyna Monsterki, 
ostatecznie wygrywając 3-1.

Tabela zwycięzców na 
koniec turnieju prezen-
towała się odpowiednio:

1. miejsce Monsterki
2. miejsce Łanięta
3. miejsce Ragazzi.
Puchary oraz gratulacje 

wręczyła Wójt Gminy Kutno 
Justyna Jasińska zwycięskim 
trzem drużynom. – Nikt nie 
był przegrany, bo wszyscy 
dobrze się bawili. Zwycięz-
cy otrzymali puchar i piłki. 
Mam nadzieję, że drużyny są 
zadowolone i już teraz zapra-
szam do udziału w kolejnym 
turnieju, który odbędzie się 
w przyszłym roku – mówi-
ła wójt Justyna Jasińska. •  

Zagrali o Puchar Wójt Gminy KutnoZagrali o Puchar Wójt Gminy Kutno

W Strzegocinie nie brakowało 
emocji i pięknych bramek.

 Piłkarskie emocje w Strzegocinie 

Drużyny rywalizowały 
o Puchar Wójt Gminy Kutno.

REKLAMA
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Już w najbliższą so-
botę piłkarze KS-u 

Kutno zainaugurują 
nowy ligowy sezon. 
Ostatnie tygodnie 
w klubie z Kościuszki 
26 były bardzo burzli-
we i zespół przeszedł 
prawdziwą rewolucję. 
O roszadach, finan-
sach i problemach 
rozmawiamy z Domi-
nikiem Tomczakiem, 
który w swoim stylu 
nie gryzie się w język.
• Wyniki w sparin-
gach nie napawają 
optymizmem przed 
ligą. Nie wygrali-
śmy żadnego meczu. 

Tak to prawda. Roze-
graliśmy siedem spa-
ringów, z czego jeden 
zremisowaliśmy i sześć 
przegraliśmy. Nasz bi-
lans bramkowy to 7 goli 
zdobytych i 20 straco-
nych. Komentarz jest 
chyba zbędny. Zawsze 
powtarzam, że im bliżej 
ligi, tym drużyna musi 
wyglądać lepiej, aby 
w lidze mogła punkto-
wać i brylować. Niestety, 
u nas potrzeba jeszcze 
sporo czasu, żeby dru-
żyna się zgrała. Popeł-
nialiśmy za dużo in-
dywidualnych błędów 
w defensywie. I wła-
śnie na tym elemencie 
będziemy skupiać się 
przed meczem z Bronią, 
bo na inaugurację chce-
my zagrać na zero z tyłu.

• Rewolucja - tak naj-
krócej można podsu-
mować to, co wydarzyło 
się z kadrą naszej dru-
żyny. Czy zespół po tylu 
roszadach jest goto-
wy do inauguracji ligi?

Rewolucja? To bar-
dzo delikatne określe-
nie. Z 26 zawodników 
z poprzedniego sezonu 
zostało z nami tylko 9. 
Świątek i Michalak wró-
cili z wypożyczenia do 
swoich macierzystych 
klubów i wiadomo, że 
wolą występować na po-
ziomie centralnym. Ale 
Dynel, Dąbrowski, Mar-
cioch, Broź czy Szar-
pak po prostu wybrali 
klub, które zaoferowały 
im świetne warunki fi-
nansowe. A my po pro-
stu nie byliśmy w stanie 

im sprostać. Budujemy 
drużynę w zasadzie od 
nowa, a wiadomo, że 
w 2-3 tygodnie nie jeste-
śmy w stanie zmontować 
machiny, która będzie 
postrachem ligi. Mało 
tego, w ostatnim cza-
sie z powodu kontuzji z 
gry wypadło nam trzech 
obrońców i sytuacja na-
prawdę nie jest ciekawa.

• Czyli rewolucja swo-
je podłoże ma w sytu-
acji finansowej klubu?

Jako beniaminek mie-
liśmy niezły sezon i wie-
lu chłopców pokazało się 
z dobrej strony, co za-
owocowało ciekawymi 
propozycjami dla nich. 
A wiadomo, że idzie się 
tam, gdzie się lepiej pła-
ci. Tak jak mówiłem, nie 
byliśmy w stanie ry-
walizować finansowo z 
wieloma klubami. Żeby 
kibice mieli świadomość 
– normalny, średni bu-
dżet na sezon w III li-
dze, to jest około 1,2 – 1,5 
mln złotych. Dla przy-
kładu, gdy MKS walczył 
o II ligę kilka lat temu, 
dysponował finansami 
rzędu 900 tysięcy zło-
tych. Proszę zobaczyć, 
jak to wszystko się teraz 
zmieniło. Obecnie eki-
py z górnej części tabeli 
mają od 2 mln złotych 
w górę. Dlaczego tak to 
wygląda? Wyróżniający 
się zawodnicy w tej lidze 
zarabiają nawet w okoli-
cach 7-8 tysięcy złotych 
netto, ci z nieco niższej 
półki inkasują 3-4 tysią-
ce, a młodzieżowcy 2-3 
tysiące złotych. Proszę 

to pomnożyć przez 12 
miesięcy… Na ten mo-
ment Kutna w ogóle nie 
stać na to, żeby włą-
czyć się do walki o grę 
w II lidze. Absolutnie. 

• Mimo wielu odejść, 
musieliście zbudować 
kadrę na nowy sezon. 
Jak można w kilku zda-
niach podsumować let-
nie transfery? Kto może 
być z marszu wzmoc-
nieniem, a kto będzie 
potrzebował cza-
su na aklimatyzację?

Pozyskaliśmy kilku 
doświadczonych za-
wodników, takich jak 
choćby Patora,  Klepacz 
czy Głowiński, którzy 
mają na swoim koncie 
grę w III lidze i to z po-
wodzeniem. Każdy 
z nich miał jednak 
w ostatnim czasie 
różne przejścia i 
też potrzebują 
czasu, żeby za-
ak limat yzo-
wać się w tej 
lidze i nowej 
d r u ż y n i e . 
P r z y s z ł o 
też wie-
lu mło-
dych graczy, 
którzy również 
muszą mieć czas na 
przystosowanie się do 
nowych okoliczności. 
Wiadomo, że chcieli-
byśmy, aby wszyst-
kie transfery wypaliły 
i każdy z zawodników 
grał na 110%, ale to zwe-
ryfikuje już boisko.

• Rozmawialiśmy kil-
ka tygodni temu i tuż 

przed ligą trener miał 
wskazać, jaki bę-
dzie cel naszej dru-
żyny w tym sezonie?

Odpowiedź bę-
dzie prosta i chy-
ba wielu jej się 
spodziewa: po 
prostu nie spaść 
z ligi i aby po 
jesieni nie być 
czerwoną la-
tarnią ligi. Nie 
chcę po raz kolej-
ny się powtarzać, 
ale w tej lidze 
mocno li-
czą 

się pieniądze. Z per-
spektywy finansowej 
w porównaniu z inny-
mi ekipami, nie jeste-
śmy nawet Dawidem 
walczącym z Goliatem, 
tylko małym Dawid-
kiem. Taka jest bru-
talna rzeczywistość.

• Pozostając w mało 
optymistycznych kli-
matach, to w piłkar-
skich kręgach powta-
rza się, że drugi sezon 
dla beniaminka jest o 
wiele cięższy niż ten 
pierwszy. Jak może 
być w naszej sytuacji?

Dla nas już pierwszy 
sezon był bardzo trudny, 
choćby z tego powodu, 
że taka III liga w Kut-
nie była ostatni raz po-
nad 20 lat temu. Bo tych 
rozgrywek, w których 

występował kilka 
lat temu MKS 

Kutno nie 
można w ża-
den sposób 
p orów ny-

wać, bo 
tam były 
za ledw ie 

dwa woje-
wództwa i o 

wiele, wiele 
niższy po-

z iom . 

Ale wracając do pyta-
nia, wydaje mi się, że 
ten sezon będzie o tyle 
łatwiejszy, że znamy 
już większość drużyn, 
wiemy gdzie jedziemy, 
wiemy gdzie zjeść dobry 
obiad (śmiech). Nato-
miast jesteśmy zupełnie 
inną drużyną, budową 
w pośpiechu. To będą 
miesiące pełne wyzwać 
dla nas wszystkich. A 
czy im sprostamy, to 
dowiemy się po kilku 
pierwszych kolejkach.

• W ostatnich miesią-
cach po covidowym 
lockdownie na try-
buny wrócili kibice. 
Podczas jednego ze 
sparingów usłyszeć 
można było wiele nie-
wybrednych słów w 
kierunku sztabu i dru-
żyny. Chyba nie takiego 
wsparcia oczekujecie?

Temat kibiców w na-
szym mieście jest bar-
dzo trudny. Mam dla 
nich radę: zanim zaczną 
krzyczeć z trybun i nam 
ubliżać, niech najpierw 
zapytają, co się dzie-
je. Widzą, że budujemy 
nowy team i jaki jest 
sens ubliżać piłkarzom 
czy sztabowi? Zapra-
szam tych wszystkich 
„kozaków” na trening 

i wtedy zobaczymy, 
kto co potrafi. Nie 

pozwolę na to, 
żeby moi piłka-

rze czy człon-
kowie sztabu 
byli obrażani.

Może nie-
którym nie 

spodoba się 
to, co po-
wiem, ale 
jeśli kibice 
wciąż tak 
będą się 
z a c h o -
w y wać, 
to może 
l e p i e j 
b ę d z i e 

nam się 
grało przy 

pustych trybu-
nach. Gdzie nie poje-
dziemy to widzimy, jak 
kibice wspierają swoje 
drużyny, są na dobre i na 
złe. A u nas wieczne nie-
zadowolenie. To bardzo 
przykre, tym bardziej, że 
na murawie zostawiamy 
serce i chcemy sprawiać 
publiczności radość. •

O co KS Kutno będzie grać w III lidze?
Trener Tomczak mówi o brutalnej rzeczywistości

Drużyna KS-u w ostatnim czasie przeszła 
prawdziwą rewolucję kadrową.

 Ostatnie dni przed inauguracją sezonu 2021/2022 
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Mateusz Błażejczyk Michał Sokołowicz Patryk Wolański Adrian Klepacz Maciej Kowalczyk Maciej Kraśniewski

Kamil Rokosz Wojciech Skawiński Igor Sobczak Krystian Ślęzak Bartosz Tomczak Brian Torrado

Maksymilian Boczek Bartosz Bujalski Fabian Bulek Dominik Głowiński Marcin Kacela Piotr Kasperkiewicz

Adrian Kralkowski Konrad Niedzielski Mateusz Ostrowski Krystian Białas Krzysztof Cudowski Adam Patora

Damian Szczepański Dominik Tomczak Paweł Klekowicki Kamil Wielgus Bartosz Janiak Andrzej Bieńkowski

GÓRNY RZĄD (OD LEWEJ): Maciej Kraśniewski, Maciej Kowalczyk, Krzysztof Cudowski, Piotr Kasperkiewicz, Adrian Klepacz, Krystian Białas, Konrad Niedzielski, 
Kamil Rokosz, Damian Szczepański; ŚRODKOWY RZĄD: Igor Sobczak, Krystian Ślęzak, Marcin Kacela, Maksymilian Boczek, Mateusz Błażejczyk, Patryk Wolański, 
Michał Sokołowicz, Bartosz Bujalski, Dominik Głowiński, Fabian Bulek, Bartosz Tomczak; DOLNY RZĄD: Brian Torrado, Mateusz Ostrowski, Adam Patro, Bartosz Janiak 
(trener przyg. fiz.), Paweł Klekowicki (II trener), Dominik Tomczak (I trener), Andrzej Bieńkowski (fizjoterapeuta), Kamil Wielgus (kierownik), Wojciech Skawiński, Adrian Kralkowski.
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