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Następne wydanie Panoramy 3 września 2021 »
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Zainteresowanie wojskowym Piknikiem 
Rodzinnym przerosło oczekiwania 
organizatorów. Na Sklęczkach pojawiły 
się prawdziwe tłumy kutnian!
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Podpalił market, 
nagrywał wideo, 

a później chciał po-
móc policjantom za-
trzymać… piromana. 
Mundurowi zatrzymali 
30–letniego mężczy-
znę, który jest podej-
rzany o spowodowa-
nie pożaru marketu 
przy ul. Łęczyckiej w 
Kutnie. Straty osza-
cowano na około 
3 miliony złotych!

W sobotę 7 sierpnia 
2021 roku tuż przed 
godziną 23:00, dyżur-
ny kutnowskiej policji 
odebrał zgłoszenie do-
tyczące pożaru mar-
ketu  w Kutnie przy ul. 
Łęczyckiej. Po zakoń-
czonej akcji gaśniczej 
policjanci przystąpili 
do zabezpieczania śla-
dów i przeprowadzenia 
niezbędnych czynno-

ści zmierzających do 
ustalenia przyczyny 
pożaru. Z zebranych 
na miejscu materiałów 
wynikało, iż  doszło do 
podpalenia. Ustalono 
świadków, którzy byli 
na miejscu. Właścicie-
le sklepu oszacowali 
straty na około 3 mln zł. 

– Funkcjonariusz Wy-
działu Dochodzeniowo 
Śledczego Kutnowskiej 
Policji wykazał niezwy-
kłą czujność podczas 
wykonywania czynności 
procesowych a konkret-
nie przesłuchań świad-
ków. Doprowadziło to 
do zatrzymania podej-
rzanego o spowodowa-
nie pożaru. Skrupulat-
na analiza materiałów 
zgromadzonych w spra-
wie pozwoliła na przed-
stawienie podejrzanemu 
zarzutów 30 – letniemu 
mieszkańcowi powia-

tu bydgoskiego. Męż-
czyzna przyznał się do 
zarzucanego mu czy-
nu. Policjanci spraw-
dzają jego ewentualną 
wcześniejszą działal-
ność przestępczą – mó-
wił mł. asp. Justyna 
Cywka z Komendy Po-
wiatowej Policji w Kutnie.

Podejrzany 30–latek 
usłyszał zarzut sprowa-

dzenia pożaru, który za-
grażał mieniu w dużych 
rozmiarach. Prokurator 
wystąpił z wnioskiem 
o tymczasowe aresz-
towanie. Za spowo-
dowanie pożaru grozi 
kara  do 10 lat więzienia.

Jak dodaje Krzysz-
tof Kopania, rzecznik 
Prokuratury Okręgo-
wej w Łodzi, podejrza-

ny mężczyzna nie jest 
mieszkańcem Kutna. Od 
pewnego czasu podró-
żował ze swoją partner-
ką po Polsce. Nocowali 
w hotelach, w ostatnim 
okresie wynajmowali 
pokój w pobliżu miej-
sca zdarzenia. Składając 
wyjaśnienia, mężczy-
zna podał, że dokonał 
kilku jeszcze innych 
podpaleń, na terenie 
Bydgoszczy. Informacje 
te będą weryfikowane.

Wielogodzinna akcja 
strażaków

Z pożarem marketu 
przez wiele godzin wal-
czyli strażacy z Kutna 
i okolic. Dzięki spraw-
nej akcji służb ogień na 
szczęście nie rozprze-
strzenił się na sąsiednie 
posesje i budynki. Akcja 
trwała przez całą noc.

– Na miejsce zadys-

ponowano sześć zastę-
pów straży pożarnej: 
trzy z JRG Kutno, a także 
trzy OSP z Komadzyna, 
Grochowa i Wroczyn. 
W późniejszym eta-
pie akcji dołączył także 
podnośnik hydrauliczny 
z JRG Łęczyca. Działa-
nia były utrudnione ze 
względu na dojście do 
pożaru tylko od stro-
ny dachu. Jednocześnie 
prowadziliśmy prace 
rozbiórkowe tego ele-
mentu konstrukcji bu-
dynku – relacjonował 
na gorąco portalowi 
PanoramaKutna.pl mł. 
asp. Radosław Topól-
niak z PSP w Kutnie.

Sytuacja została opa-
nowana w sobotę około 
godziny 23:40, jednak 
działania strażaków 
zakończyły się dopiero 
w niedzielę tuż przed 
godziną 8. •

Wielki pożar marketu na ŁęczyckiejWielki pożar marketu na Łęczyckiej
Piroman już w rękach policji!Piroman już w rękach policji!

Policjanci błyskawicznie 
zatrzymali mężczyznę 

podejrzanego o podpalenie 
marketu przy ul. Łęczyckiej.

 Straty oszacowano na 3 mln złotych! 

W akcji gaśniczej kutnowskich 
strażaków wspierali m.in. 
druhowie z OSP Komadzyn.
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Zobacz zdjęcia i wideo na 
www.PanoramaKutna.pl

Są wyniki przetargu 
wyłaniającego wy-
konawcę wymiany 
opraw oświetlenio-
wych w Kutnie. Naj-
korzystniejszą ofertę 
złożyła firma SPIE El-
bud Gdańsk S.A. Jak 
mówią przedstawi-
ciele magistratu, to 
największa tego typu 
inwestycja od 30 lat!

Spółka z Gdańska za-
proponowała cenę 6 

917 383,17 zł. Ponadto 
firma zamierza obni-
żyć do 153,77 kW moc 
wszystkich opraw za-
instalowanych w ra-
mach inwestycji i daje 
gwarancję 145 000 go-
dzin trwałości stru-
mienia światła oprawy.

Do Urzędu Miasta 
Kutno w sprawie naj-
większej w ostatnich 
30 latach moderniza-
cji oświetlenia złożo-
no cztery oferty. Ceny 
zaproponowane przez 

wykonawców wahały się 
od niecałych 6 500 000 
złotych, do prawie 
7 200 000 złotych. 
Kryterium ceny nie 
było jednak jedy-
ne. Wykonawcy 
musieli wykazać 
również odpo-
wiednią moc za-
i n s t a l o w a n y c h 
opraw oraz trwa-
łość strumienia 
światła. Nowe LED–
owe oprawy znacząco 
poprawią bezpieczeń-

stwo na drogach, będą 
też dużo oszczędniej-
sze, niż funkcjonujące 
obecnie sodowe. W nie-
długim czasie ma zo-

stać podpisana umowa 
z wykonawcą.

– Według zało-
żeń koszty związane 
ze zużyciem ener-
gii elektrycznej po-

trzebnej do oświetle-
nia miasta mają spaść 
o prawie 75%. Tak wy-
nika z przygotowanej 
wcześniej dokumenta-

cji. Zamiast ponad 2442 
megawatogodzin, zuży-
wanych będzie jedynie 
niespełna 600 megawa-
togodzin. Do tego do-
chodzą jeszcze czynniki 
ekologiczne, bo dzięki 
zmniejszeniu zużycia 
energii, miasto przy-
czynia się do zmniejsze-
nia emisji CO2 – mówi 
Jacek Boczkaja, zastęp-
ca prezydenta Kutna.

Realizacja inwesty-
cji ma zostać rozło-
żona na dwa lata. •

Modernizacja oświetlenia w Kutnie coraz bliżejModernizacja oświetlenia w Kutnie coraz bliżej
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Utrudnienia na Łąkoszynie 
powoli zaczynają odcho-

dzić w zapomnienie. W ze-
szłym tygodniu zlikwidowano 
„wahadło” i ruch odbywa się 
już płynnie. Całość inwestycji 
jest już na ostatniej prostej.

Przez ostatnich kilkanaście ty-
godni inwestor ustawił na skrzy-
żowaniu dodatkową sygnalizację 
świetlną i ruch odbywał się wa-

hadłowo. To sprawiało, że two-
rzyły się spore korki, w których 
trzeba było stać od kilkunastu 
do aż nawet kilkudziesięciu mi-
nut. W połączeniu z zamkniętym 
przejazdem na Józefowie sytu-
acja była naprawdę uciążliwa.

Teraz jednak sytuacja powoli 
wraca do normy i przejazd przez 
skrzyżowanie DK92/DW702/
DK60 jest płynny. O powodach 

mówi Łukasz Mielnik z biu-
ra prasowego Strabag Sp. z o.o. 
– W poniedziałek 9 sierpnia 
wprowadzony został etap przej-
ściowy tymczasowej organizacji 
ruchu działający już na docelo-
wej sygnalizacji świetlnej. Mamy 
już ułożoną warstwę ścieralną na 
jezdni, a do wykonania zostały 
jeszcze prace wykończeniowe na 
zieleńcach, oznakowanie piono-
we i poziome – nam   Ł. Mielnik. •

Przez Łąkoszyn już bez korków!Przez Łąkoszyn już bez korków! Inwestycja na Łąkoszynie dobiega 
końca. Nie ma już  “wahadła” i nie 

tworzą się tam duże korki.

To był weekend obfitu-
jący w patriotyczne wy-

darzenia. Poza wojskowym 
piknikiem na Sklęczkach, 
o którym piszemy na str. 8-9, 
w niedzielę na Placu Piłsud-
skiego odbyły się obchody 
101. rocznicy Bitwy War-
szawskiej i Święta Wojska 
Polskiego. Pod pomnikiem 
Marszałka złożono kwia-
ty, były także przemowy.

Niedzielne obchody rozpo-
częły się punktualnie o 9:00 od 
odegrania hymnu Polski. Póź-
niej głos zabrali oficjele: Michał 
Adamski, naczelnik Wydziału 
Kultury, Promocji i Rozwoju 
Miasta oraz Zbigniew Wdo-
wiak, wiceprezydent Kutna.

– Witam zgromadzonych na 
101. rocznicy Bitwy Warszaw-
skiej i Święcie Wojska Polskie-
go. Dziś w Kutnie mamy kolej-
ny dzień świętowania. Bardzo 
dziękuję wszystkim państwu 
za udział zarówno we wczo-
rajszych i dzisiejszych uroczy-
stościach – mówił prowadzący 
uroczystość Michał Adamski, 
naczelnik Wydziału Kultury, 
Promocji i Rozwoju Miasta. – 
Jeszcze raz bardzo dziękuję 
oficerom żołnierzom za pomoc 
w organizacji wczorajszego 

pikniku. Frekwencja przerosła 
nasze najśmielsze oczekiwa-
nia i chyba będziemy kontynu-
owali to wielkie wydarzenie.

Następnie głos zabrał wi-
ceprezydent Kutna Zbi-
gniew Wdowiak, który od-
niósł się do wydarzeń z 1920 
roku. Mówił także między 
innymi o wspólnocie, któ-
ra w ostatnich latach często 
jest wystawiana na próby.

– Szanowni zgromadze-
ni i drodzy żołnierze. Spoty-
kamy się 15 sierpnia przede 
wszystkim po to, aby oddać 
hołd wszystkim tym, którzy 
w 1920 roku walczyli w obro-
nie Rzeczypospolitej. Ta wojna 
miała szczególne znaczenie, 

ponieważ wojska polskie za-
trzymały pochód wojsk rosyj-
skich na zachód Europy i w ten 
sposób obroniły demokrację 
– przemawiał wiceprezydent 
Kutna Zbigniew Wdowiak. – 
Spotykamy się dzisiaj, przy-
wołując największe nazwiska, 
największe postaci tamtych 
czasów m.in. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Ale spotykamy 
się również, dając dowód pa-
mięci o mieszkańcach Kutna, 
którzy brali udział w wojnie. 
O uczniach Dąbrowskiego, 
szkoły rolniczej w Mieczy-
sławowie, 410 ochotnikach. 
56 z nich do dzisiaj spoczywa 
na cmentarzu kutnowskim.

– Święto Wojska Polskiego 

to moment, kiedy szczegól-
nie pamiętamy o Wojsku Pol-
skim, o żołnierzach i dziś też 
kieruję w ich stronę najser-
deczniejsze życzenia satys-
fakcji zawodowej, spełnienia 
i sukcesu. Święto Wojska Pol-
skiego to także moment, kiedy 
przychodzą nam na myśl naj-
ważniejsze wartości, takie jak 
patriotyzm, umiłowanie oj-
czyzny, wolności, suwerenno-
ści i wokół tych wartości two-
rzy się wspólnota narodowa. 
I szanujmy tę wspólnotę, która 
tak w sobotnich latach, czę-
sto wystawiana jest na próby, 
pamiętając o bardzo istotnej 
roli Wojska Polskiego – doda-
wał wiceprezydent Wdowiak.

Po przemowach pamiątkowe 
wieńce pod pomnikiem Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego 
złożyły delegacje samorządów 
z Miasta Kutno (prezydent 
Zbigniew Burzyński, wice-
prezydent Zbigniew Wdowiak, 
przewodniczący Rady Miasta 
Mariusz Sikora), Gminy Kutno 
(wójt Justyna Jasińska) i Po-
wiatu Kutnowskiego (wicesta-
rosta Magdalena Krupińska-
-Kotulska i członkini zarządu 
powiatu Jolanta Pietrusiak). 
Nie brakowało także delega-
cji politycznych, munduro-
wych i lokalnych działaczy. •

Patriotyczne obchody w KutniePatriotyczne obchody w Kutnie

W uroczystościach udział 
wzięły między innymi 
władze samorządowe 
z Miasta Kutno, Gminy 
Kutno i Starostwa 
Powiatowego w Kutnie.
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W czerwcu miejscy 
radni zadecydowa-
li, że do Kutna po-
wróci Strefa Płat-
nego Parkowania. 
Od kiedy w centrum 
Miasta Róż znów 
będzie trzeba pła-
cić za parkowanie?

– Rozpoczęły się pra-
ce związane z wyborem 
administratora strefy 
oraz jej wyposażeniem 
w odpowiedni sprzęt. 
Chodzi przede wszyst-
kim o parkometry. We-
dług wstępnych sza-
cunków strefa może 
zacząć funkcjonować 
w ostatnim kwartale 
tego roku – komentu-
je Kamil Klimaszew-
ski z biura prasowego 
Urzędu Miasta Kutno.

Nieoficjalnie mówi 
się, że Strefa Płatne-
go Parkowania ma być 
obsługiwana przez 
Samorządową Spół-
dzielnię Socjalną. Zaj-
muje się ona obecnie 
między innymi ob-
sługą krytego parkin-
gu na Placu Wolności.

Opłaty za postój po-
jazdu samochodowego 
w strefie wynosić będą: 
za pierwsze 20 minut 
– 0,50 zł; za pierwszą 
godzinę – 2,00 zł; za 
drugą godzinę – 2,50 
zł; za trzecią godzinę 
– 2,50 zł; za czwar-
tą i każdą następną 
godzinę – 2,00 zł; •

Co ze strefąCo ze strefą
parkowania parkowania 
w centrum?w centrum?

Na Placu Piłsudskiego odbyły 
się obchody 101. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego.



www.PanoramaKutna.pl •        ŚRODA, 18 SIERPNIA 2021      |      5MATERIAŁ PROMOCYJNY



6      |      ŚRODA, 18 SIERPNIA 2021        •                  www.PanoramaKutna.pl WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE NA STRONIE:

Nawałnice, które 
przeszły w ostat-

nim czasie przez po-
wiat kutnowski siały 
spustoszenie w wielu 
miejscach. Najmoc-
niej dotknięta zosta-
ła miejscowość Śle-
szyn. To właśnie tam 
żywioł dosłownie za-
brał dach nad głową 
państwa Kowalskich.

W internecie powstała 
zbiórka, z której pie-

niądze zostaną prze-
kazane na odbudowę 
domu zniszczonego 
przez wichurę. Potrzeba 
około 200 tysięcy zło-
tych, a w tej chwili uda-
ło się zebrać nieco po-
nad 21 tysięcy złotych.

– Ania i Józef są szczę-
śliwym małżeństwem 
od 46 lat. Ich spokojne, 
skromne życie zakłóciła 
jedna, krótka, ale bez-
litosna burza, która w 
okamgnieniu z siłą hu-
raganu, zniszczyła do-

szczętnie ich dom, zry-
wając cały dach, łamiąc 
kominy, pozostawiając 
ich tym samym bez ja-
kiegokolwiek schronie-
nia. Po akcji ratunkowej 
strażaków i oględzinach 
tego co zostało, wyrok 
jest bezlitosny: budy-
nek nadaje się tylko do 
rozbiórki, nie nada-
je się do zamieszkania 
ani remontu – czyta-
my na stronie zbiórki.

Małżeństwo kil-
ka lat wcześniej swoje 

wszystkie oszczędno-
ści zainwestowali w 
remont domu, licząc 
na to, że już do koń-
ca życia nie będą mu-
sieli się tym przejmo-
wać. Niestety, żywioł 
zabrał im wszystko.

Teraz mieszkają w 
jednym pomieszcze-
niu gospodarczym bez 
łazienki i ciepłej wody, 
nie chcąc opuszczać oj-
cowizny, aby chronić z 
dobytku całego życia, to 
co zostało. Schorowa-

ny pan Józef na rencie 
inwalidzkiej otrzymu-
je niecałe 1200 złotych, 
zaś jego żona, także 
emerytka, otrzymu-
je około 1000 złotych.

– Chcemy pomóc od-
budować ich dom, lecz 
pomoc rodziny i skrom-
nego odszkodowa-
nia nie wystarczy przy 
galopujących cenach 
materiałów budowla-
nych. Dlatego w akcie 

desperacji i świado-
mości, że dom w stanie 
zamkniętym i nada-
jącym się do zamiesz-
kania musi stanąć do 
pierwszych mrozów – 
rozpaczliwie prosimy 
o pomoc ludzi z dobrym 
sercem o wsparcie. Po-
móżmy tym serdecz-
nym, szczerym ludziom 
i sprawmy, żeby mo-
gli godnie żyć – mówią 
organizatorzy zbiórki. •

Żywioł zabrał im dach nad głową

Zrzutka dostępna na: www.bit.ly/3xRLs9F

 W internecie trwa zbiórka pieniędzy 
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W Kutnie pojawiły 
się billboardy z 

tegoroczną Królową 
Róż – Kają Górską. Na 
każdym z nich mo-
żecie zobaczyć inne 
zdjęcie. Niebawem 
nasza Królowa pojawi 
się w kolejnych od-
słonach, a to wszyst-
ko za sprawą niezwy-
kłej sesji zdjęciowej.

W tym roku po drugiej 
stronie obiektywu sta-
nął bardzo artystyczny 
zespół – z głowami peł-
nymi pomysłów i róża-
mi we włosach. Przede 
wszystkim nad sesją i 
spójnym wizerunkiem 
naszej Królowej czu-
wała Agnieszka Dą-
browska-Walczak, in-
struktor KDK, florystka 
i wieloletni kierownik 
Wystawy Aranżacji Flo-
rystycznych. Tym ra-
zem przygotowała róże 
i kwiaty do sesji i ko-
ordynowała wszystkie 
działania.

– Wszystkie zdjęcia 
wykonał Tomasz Kula. 
Nie jest to jego pierw-
sza sesja z Królową Róż, 
dlatego też cieszy nas 
fakt, że ponownie przy-
jął propozycję współ-
pracy. Z kolei za grafiką 
– projektem i przygo-
towaniem wszystkich 
materiałów promocyj-

nych stoi Paulina And-
ryszczak, która od wie-
lu lat realizuje z nami 
reklamę największych 
wydarzeń organizowa-
nych przez Kutnowski 
Dom Kultury. Jednym 
słowem ZAZA Projekt – 
mówią przedstawiciele 
KDK. Kaja ma na sobie 

piękną sukienkę, której 
autorką jest Małgorza-
ta Szwagiel – mistrzy-
ni florystyki. Jest ona 
uznaną w środowisku 
artystką, otrzymała 
między innymi tytuł 
Florystki Roku 2020.

Pani Małgorzata 
współpracowała z Kut-

nowskim Domem Kul-
tury w trakcie przygo-
towania pokazu kreacji 
floralnych, który od-
był się na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie. 
Wzięły w nim udział 
nasze Królowe: Marta 
Fryz, Magdalena Kaba, 
Dominika Walczak i 

Anika Koralewska.
– Już teraz możemy 

zdradzić, że Małgorzata 
Szwagiel pojawi się na 
tegorocznym Święcie 
Róży, a efekty jej pracy 
będzie można podzi-
wiać już 3 września na 
Placu Wolności Za ma-
kijaż Królowej odpo-

wiedzialna była Elżbie-
ta Wiewiórska z Studio 
02 Vanilla, za co bardzo 
dziękujemy – dodają 
organizatorzy Święta 
Róży. Warto zaznaczyć, 
że obecne w mieście 
billboardy to dopiero 
początek kampanii re-
klamowej Święta Róży. •

Królowa Róż w obiektywieKrólowa Róż w obiektywie
 Początek kampanii reklamowej Święta Róży 
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W miniony weekend 
obchodziliśmy Świę-

to Wojska Polskiego. 
W sobotnie przedpo-
łudnie tysiące miesz-
kańców Kutna wzięło 
udział w pikniku rodzin-
nym  w jednostce woj-
skowej na Sklęczkach.

Kutnianie mogli poznać 
bliżej pracę kutnowskich 
żołnierzy, obejrzeć sprzęt 
wojskowy, spróbować swo-
ich sił w zawodach strze-

leckich z karabinów pneu-
matycznych oraz łuku. 
Dodatkowo podczas pik-
niku nie zabrakło atrakcji 
dla dzieci. Najmłodsi mo-
gli skakać na dmuchanych 
zabawkach, przymierzać 
żołnierskie mundury czy 
zwiedzać statki powietrzne.

– Z okazji Święta Wojska 
Polskiego w imieniu władz 
samorządowych miasta Kut-
na pragnę złożyć serdecz-
ne gratulacje oraz wyrazy 
uznania za zaangażowanie 

i poświęcenie w pełnienie 
zawodowej służby wojsko-
wej. Kieruję słowa najwyż-
szego szacunku do żołnierzy 
Wojska Polskiego szczegól-
nie tych stacjonujących na co 
dzień w Kutnie, do ich rodzin 
oraz pracowników cywil-
nych, do wszystkich tych, 
którzy z mundurem Wojska 
Polskiego związali swoje 
życie, a troskę o polskie siły 
zbrojne i obronność kra-
ju uważają za swój osobisty 
przywilej, honor i zaszczyt. 
Drodzy żołnierze, życzę 

Wam, aby trud jaki podej-
mujecie był źródłem osobi-
stej satysfakcji i społecznego 
uznania. Łączę także ży-
czenia wielu sukcesów oraz 
zdobywania cennych do-
świadczeń podczas pełnie-
nia zawodowej służby woj-
skowej – tak  do żołnierzy 
w specjalnym liście zwró-
cił się prezydent Kutna 
Zbigniew Burzyński.

Frekwencja na pikniku 
przerosła najśmielsze wy-
obrażenia organizatorów. •

Weekend pełen wojskowych atrakcji w Kutnie
Zainteresowanie Piknikiem 

Rodzinnym było ogromne 
i przerosło oczekiwania 

organizatorów.

Prezydent Miasta Kutna Zbigniew Burzyński dziękuje organizatorom i partnerom Pikniku 
rodzinnego z okazji Dnia Otwartych Koszar oraz Święta Wojska Polskiego: Wielkopowierzch-
niowemu Wielobranżowemu Składowi Materiałowemu w Kutnie, 3 Regionalnej Bazie Logi-
stycznej, 92. Batalionowi Lekkiej Piechoty w Kutnie, I Liceum Mundurowemu PUL, stowa-
rzyszeniu OSP "Dąbrowszczak", Stowarzyszeniu Historycznemu PUŁK 37, Kutnowskiemu 
Domowi Kultury, Miejskiemu Zakładowi Komunikacji, Muzeum Regionalnemu oraz Straży Miej-
skiej, Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie, AMZ Kutno.
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Weekend pełen wojskowych atrakcji w Kutnie

Zobacz więcej zdjęć na 
www.um.kutno.pl

Prezydent Miasta Kutna Zbigniew Burzyński dziękuje organizatorom i partnerom Pikniku 
rodzinnego z okazji Dnia Otwartych Koszar oraz Święta Wojska Polskiego: Wielkopowierzch-
niowemu Wielobranżowemu Składowi Materiałowemu w Kutnie, 3 Regionalnej Bazie Logi-
stycznej, 92. Batalionowi Lekkiej Piechoty w Kutnie, I Liceum Mundurowemu PUL, stowa-
rzyszeniu OSP "Dąbrowszczak", Stowarzyszeniu Historycznemu PUŁK 37, Kutnowskiemu 
Domowi Kultury, Miejskiemu Zakładowi Komunikacji, Muzeum Regionalnemu oraz Straży Miej-
skiej, Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie, AMZ Kutno.
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Prawdziwe tłumy po-
jawiły się w miniony 
weekend na Placu 
Wolności, a wszystko 
za sprawą Żarciowo-
zów, czyli zlotu food-
trucków. Było bardzo 
pysznie!

Kutnowski Dom Kul-
tury zapowiadał, że do 
naszego miasta przy-
jadą specjalnie wy-
selekcjonowane food 
trucki z całej Polski. Do 

posmakowania mia-
ły być dania niemal 
z całego świata. I trzeba 
przyznać, że organiza-
torzy dotrzymali 
słowa! Przez week-
end w sercu Kutna 
pojawiły się praw-
dziwe tłumy, które 
mogły posmako-
wać wielu potraw.

Kutnianie mogli 
wybrać węgierskie 
langosze i kurtosze, 
meksykańskie bur-

rito i quesadilla, tajski 
pad thai i lody, greckie 
souvlaki i pita gyros, 
hiszpański przysmak 

Churros, belgijskie fryt-
ki, chińskie pierożki 
dim sum, amerykań-
skie burgery, pulled 
pork oraz kurczaki typu 
Kentucky czy polskie 
owoce w czekoladzie.

Przypomnijmy, to już 
drugi zlot foodtrucków 
w Kutnie, w te waka-
cje. Poprzedni odbył się 
w lipcu, jednak wów-
czas pogoda nie była 
łaskawa dla uczest-
ników wydarzenia •

Foodtrucki przyciągnęły tłumyFoodtrucki przyciągnęły tłumy
 Raj dla smakoszy w sercu Kutna 

Anti-Violent Agency, Zespół Alastor oraz Kut-
nowska Kuźnia Kultury zapraszają na VIII 
edycję Festiwalu ROCK& ROSE FEST KUTNO.

Na scenie wystąpi sześć zespołów, a He-
adlinerem będzie duńskie Artillery. Impre-
za jak zwykle odbywać się będzie przy uli-
cy Józefów 7A w Kutnie. Start o godzinie 15:00. 
Bilety można nabywać za pośrednictwem 
KupBilecik.pl lub w dniu imprezy przy wej-
ściu. Jednym z patronów medialnych imprezy 
jest Panorama Kutna.

Line-Up festiwalu przedstawia się następująco: 
ARTILLERY (DK), ALASTOR, BETRAYER, HOR-
RORSCOPE, UNBORN SUFFER oraz NIGHTMARES.

W sobotę na JózefowieW sobotę na Józefowie
Rock&Rose Fest KutnoRock&Rose Fest Kutno

Za nami Bieg Tropem 
Wilczym, który w mi-
nioną niedzielę odbył 
się w lesie w podkut-
nowskim Raciboro-
wie. To czwarta edy-
cja tej imprezy, która 
wyjątkowo odbyła 
się w innym terminie.

Wydarzenie pierwot-
nie miało odbyć się 
w marcu, ale zostało 
przełożone ze wzglę-
du na trudną wówczas 

sytuację epidemiczną. 
Ostatecznie pod Kutnem 
Tropem Wilczym pobie-
gli 15 sierpnia, w Świę-
to Wojska Polskiego.

O 11.00 odbył się marsz 
honorowy z flagami – tu 
nie obowiązywały za-
pisy i nie było żadnych 
ograniczeń wiekowych. 
Z kolei o 13.00 wystar-
tował główny Bieg Tro-
pem Wilczym, w którym 
biegacze mieli do po-
konania 8 kilometrów 

główną trasą leśną, zaś 
spacerowicze musieli 
pokonać dystans 6 ki-
lometrów. Warto dodać, 
że poza biegaczami, w 
zawodach udział wzięli 
także mundurowi. Nad 
bezpieczeństwem im-
prezy czuwali ratowni-
cy z OSP Dąbrowszczak.

Uczestników i zwy-
cięzców wydarzenie 
dekorowali między in-
nymi ppłk Arkadiusz 
Wypych – dowódca 92. 

Batalionu Lekkiej Pie-
choty, mł. chorąży Ja-
rosław Dzięgielewski 
z 92. Batalionu Lekkiej 
Piechoty, Mariusz Si-
kora – przewodniczą-
cy Rady Miasta Kutno 
i Joanna Kajszczarek – 
przewodnicząca Rady 
Gminy Kutno. Po biegu 
organizator wspólnie 
we współpracy z Ko-
łem Łowieckim Dzik 
udostępniło ognisko 
do samodzielnego bi-
wakowania w lesie. •

Zobacz zdjęcia i wideo na 
www.PanoramaKutna.pl

Po raz kolejny pobiegli Tropem Wilczym
Mimo zmiany terminu, 
bieg cieszył się sporym 
zainteresowaniem.
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CKGK w Leszczynku
działa pełną parą!
Gmina Kutno doczekała się w ostatnich latach kolejnej 
kulturalnej placówki z  prawdziwego zdarzenia. Mowa 
oczywiście o  Centrum Kultury Gminy Kutno w  Lesz-
czynku. Szereg prac remontowo-budowlanych, przepro-
wadzonych w ostatnich latach na terenie Centrum, po-
chłonął środki w wysokości blisko 11,5 miliona złotych. 
Niespełna 6 milionów złotych tej kwoty stanowiły środ-
ki pozyskane z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego.  

Unijne dofinansowanie było możliwe dzięki utworzeniu 
projektu „Rozwój gospodarki turystycznej w  Gminie Kut-
no poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dzie-
dzictwa kulturowego”. Prace w  ramach projektu zosta-
ły podzielone na cztery etapy. Pierwszy etap polegał na 
przebudowie trzech istniejących budynków, by mogły one 
obsługiwać gości oraz turystów. Wśród robót znalazło się 
m.in. wykonanie monitoringu, instalacji wodno-kanalizacyj-
nych, instalacji grzewczo-chłodniczych oraz fotowoltaiki. 
Ponadto zagospodarowany został teren wokół CKGK – po-
wstały choćby drogi, chodniki, czy parking.

Zadanie drugie polegało na utworzeniu placu zabaw dla 
dzieci oraz plenerowej siłowni i  obejmowało oczywiście 
zakup niezbędnych maszyn i  urządzeń. Dzięki realizacji 
trzeciego etapu prac zakupiono sprzęt i  wyposażenie do 
obsługi ruchu turystycznego, m.in. instrumenty, sprzęt na-
głośnieniowy, wyposażenie kina letniego, zewnętrznej sce-
ny, sali widowiskowej oraz punktu informacji turystycznej. 

Ostatnie z zadań polegało natomiast na przeprowadzeniu 
kampanii promocyjnej 

Tyle w ramach teorii. A jak wyglądają praktyczne aspekty 
działalności CKGK w  Leszczynku? Sprawdźmy na przykła-
dzie wydarzeń odbywających się tego lata.  W  każdy wa-
kacyjny piątek o godzinie 20 odbywają się seanse kina let-
niego, a  wyświetlane filmy przedstawiają szeroki zakres 
tematyczny. Tezę te potwierdzi z pewnością kilka tytułów, 
które latem obejrzeli lub obejrzą goście CKGK: „Mustang 
z dzikiej doliny”, „Trolle”, „Jurassic Park”, „Marzyciel”. Po-
nadto placówka w Leszczynku była gospodarzem warszta-
tów dla dzieci, rodzinnych pikników, a 21 sierpnia zorgani-
zuje pierwszą edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki 
Ludowej „Złota Leszczyna”.

Co natomiast czeka na korzystających z oferty instytucji po 
wakacjach? Rzecz jasna powrót do stałego rozkładu jazdy. 
Znajdą się na nim m.in. zajęcia plastyczne, warsztaty ręko-
dzieła, zumba dla dzieci oraz zajęcia muzyczne. Wśród tych 
ostatnich nie można nie wspomnieć o nauce gry na instru-
mentach, czy próbach działającego przy CKGK zespołu lu-
dowego „Leszczynianki”.
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Ścieki
Podczas odkręcania kranu, 

używania zmywarki, pralki, 
toalety rzadko zastanawia-
my się nad dalszym losem 
zużytej przed chwilą wody. 
Dzięki systemowi kanali-
zacji miejskiej i złożonemu 
procesowi oczyszczania 
ścieków nie musimy zaj-
mować sobie tym głowy.
Czy wszystkie ścieki są 

takie same? Co dzieje się 
z wytwarzanymi przez nas 
nieczystościami? Dlaczego 
oczyszczanie ścieków jest 
tak istotne? Czy mamy na 
to bezpośredni wpływ?

W związku z występowa-
niem wysokiej szkodliwości 
biologicznej ścieków, pod-
dane zostają oczyszczeniu. 
Grupowa Oczyszczalnia 
Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie 
świadczy takie usługi na 
terenie aglomeracji Kutno 
i powiatu kutnowskiego.
W gospodarce ściekowej 

GOŚ Sp. z o.o. można wy-
różnić cztery główne ro-
dzaje ścieków, które róż-
nią się od siebie przede 
wszystkim źródłem po-
wstawania oraz składem:
1. komunalne
2. socjalno–bytowe

3. przemysłowe
4. wody infiltracyjne
Ścieki komunalne – stano-

wią mieszaninę ścieków by-
towych, niewymagających 
specjalnego oczyszczania 
ścieków przemysłowych oraz 
wód opadowych, infiltracyj-
nych i drenażowych; ścieki te 
w ogólnej swej masie zawie-
rają przede wszystki wodę.
Ścieki socjalno–bytowe 

– powstają w gospodar-
stwach domowych i obiek-
tach użyteczności publicz-
nej; jest to zużyta woda 
odpływająca do kanałów 
z kuchni, pralni, toalet itp. 

Ścieki przemysłowe – 
powstają w różnorodnych 
procesach produkcyjnych 
i są szczególnie uciążliwe 
dla środowiska. Skład ście-
ków przemysłowych róż-
ni się od profilu zakładu.

Wody infiltracyjne – to 
wody pochodzące z od-
wodnienia terenu, które 
dostają się do kanalizacji 
w sposób celowy lub przy-
padkowy; wody te rozcień-
czają ścieki oraz zwiększają 
ich ilość, zaburzając tym sa-
mym proces oczyszczania. 

GOŚ Sp. z o.o. jest obiek-
tem mechaniczno-bio-
logicznym z technologią 
opartą na metodzie osadu 
czynnego pracującego 
w systemie wielofazowego 
zintegrowanego usuwa-
nia związków węgla, azotu 
i fosforu. Powstający w pro-
cesie oczyszczania osad 
nadmierny jest mecha-
nicznie zagęszczany, od-
wadniany, higienizowany 
wapnem i przekazywany 
do ostatecznego zagospo-
darowania. Oczyszczanie 

ścieków realizowane jest 
we wzajemnie powiąza-
nych  obiektach technolo-
gicznych. 
Wszystkie działania sku-

piają się na osiągnięciu 
odpowiedniej jakości ście-
ków przed odprowadze-
niem ich do odbiornika. 
W procesie oczyszczania  
istotnym elementem jest 
nieustanne i regularne mo-
nitorowanie jakości ście-
ków pod względem ilości 
i składu: zawartości sub-
stancji szkodliwych, związ-

ków organicznych i nie-
organicznych, które muszą 
zostać usunięte.  
Efektem pracy oczyszczal-

ni w Kutnie jest spełnienie 
wymagań wynikających 
z obowiązujących prze-
pisów w Polsce, regulo-
wanych w szczególności 
przez rozporządzenia oraz 
kolejno wydawane po-
zwolenia wodnoprawne 
dla spółki. W roku 2020 
do oczyszczalni dopły-
nęło kanalizacją miejską 
5 132 439,5 m3 ścieków i zo-

stały oczyszczone do para-
metrów określonych w obo-
wiązującym pozwoleniu.  
Następnie ścieki trafiają ko-
lektorem ścieków oczysz-
czonych do rzeki Ochni. 

Kontrola i sterowanie pra-
cą oczyszczalni odbywa się 
za pomocą systemu wizu-
alizacyjnego SCADA, który 
pełni funkcje sterowania, 
centralnej rejestracji z prze-
twarzaniem danych oraz 
sygnalizowania o awarii.

Prawdziwą zmorą 
oczyszczalni ścieków 

są trafiające do 
kanalizacji śmieci 

Wystarczy pamiętać o kilku 
zasadach, by zwiększyć droż-
ność przewodów kanaliza-
cyjnych i ograniczyć awarie 
na przepompowniach ście-
ków oraz oczyszczalniach.
Niechciane śmieci powo-

dują zmniejszenie prze-
pustowości przewodów 
kanalizacyjnych, trują bak-
terie oczyszczające ścieki 
lub wpływają niekorzyst-
nie na procesy biologicz-
ne w oczyszczalni oraz 
powodują utrudnienia 
związane z “obrastaniem” 
rurociągów i urządzeń.

Zmień nawyki – sanitariaty i kanalizacja to nie śmietnik 

ZAPAMIĘTAJ! NIGDY NIE WRZUCAJ:
•  środków higieny osobistej, podpasek, tamponów, 
    pampersów, wacików, patyczków do uszu, 
    nici dentystycznych, chusteczek nawilżanych

•  przeterminowanych lekarstw  i  toksycznych 
    substancji chemicznych

•  niedopałków

•  resztek jedzenia, zwłaszcza tłustych oraz
    wszelkiego rodzaju olejów

•  innych odpadów stałych

•  emulsji, lakierów, klejów, mieszanin cementowych 
   i wszelkich płynów niemieszających się z wodą

Zadbajmy wspólnie o środowisko. To proste!
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Kutno złożyło wnio-
ski o dofinan-

sowanie inwestycji 
związanych z bezpie-
czeństwem pieszych. 
Miasto zamierza prze-
budować trzy przej-
ścia dla pieszych po-
zyskując pieniądze 
z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg.

Odpowiednie doku-
menty już zostały zło-
żone w ramach nabo-
ru uzupełniającego. 
Ewentualne pieniądze 
pozyskane z Funduszu 
pozwoliłyby zastąpić 
zwykłe, namalowane 
pasy aktywnymi przej-
ściami, które funkcjo-
nują już w dwóch miej-
scach w Mieście Róż.

Takie instalacje do-
skonale sprawdzają się 

na ulicy Wyszyńskie-
go w pobliżu Centrum 
Seniora oraz na ulicy 
Grunwaldzkiej markecie 
Lidl. Piesi przechodzący 
przez jezdnię mogą czuć 
się bezpiecznie, bo o ich 
obecności na drodze, 
kierowców ostrzegają 
zapalające się światła.

Sygnalizacja zainsta-
lowana jest zarówno na 
nawierzchni jezdni jak 
i na znakach informu-
jących o przejściu dla 
pieszych. Moderniza-
cja przejść była pomy-
słem zgłoszonym do 
Kutnowskiego Budże-
tu Obywatelskiego w 
2018 roku. Szacowany 
koszt modernizacji jed-
nego przejścia to po-
nad 100 tysięcy złotych.

Tym razem pozyskane 
pieniądze pomogłyby w 

modernizacji przejść w 
trzech niebezpiecznych 
dla pieszych miejscach: 
na ulicy Szymankow-
skiego przy skrzyżowa-
niu z Olimpijską, na ulicy 
Zamoyskiego przy Szko-
le Podstawowej nr 1 oraz 
na Łąkoszyńskiej przy 
Kościele św Stanisława.

Łódzki Urząd Woje-
wódzki zadeklarował 
kwotę prawie 10 milio-
nów złotych na dofinan-
sowania do przebudo-
wy przejść dla pieszych. 
Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg ma na 
celu poprawę bezpie-
czeństwa ruchu dro-
gowego i parametrów 
technicznych lokal-
nej sieci drogowej oraz 
zwiększenie atrakcyj-
ności i dostępności te-
renów inwestycyjnych. •

Zmodernizują kolejneZmodernizują kolejne
przejścia dla pieszych?przejścia dla pieszych?

Kutnowski magistrat 
złożył wnioski dotyczące 
modernizacji trzech 
przejść dla pieszych.

Radni miejscy 
zdecydowali o 

przyznaniu Nagro-
dy Miasta Kutno 
do stowarzyszenia 
Hospicjum Kutnow-
skie za wybitne 
zasługi położone 
dla Miasta Kutno w 
dziedzinie ochrony 
zdrowia.

Od wielu lat orga-
nizacja prowadzi na 
terenie miasta ho-
spicjum domowe i 
stacjonarne, które 
zapewniają opiekę 
hospic y jno-pa l ia-
tywną. Jak można 
wyczytać w uchwa-
le przygotowanej 

na wtorkową sesję: 
„ S t o w a r z y s z e n i e 
Hospicjum Kutnow-
skie jest jedyną or-
ganizacją na terenie 
Kutna, które od 25 
lat sprawuje bezpo-
średnią opiekę nad 
osobami chorymi 
i ich rodzinami w 
n a j t r u d n i e j s z y m 
okresie choroby no-
wotworowej, świad-
cząc pomoc w formie 
opieki medycznej, 
psychologicznej i du-
chowej.”

O uhonorowanie 
stowarzyszenia za-
wnioskowała gru-
pa radnych z klubu 
Porozumienie Dla 

Kutna: Danuta Blus, 
Robert Feliniak, Ma-
riusz Sikora, Łukasz 
Walczak i Małgorza-
ta Żurada. Radni 20 
głosami „za” przyjęli 
uchwałę.

- Postaramy się 
wręczyć tę nagro-
dę jak najszybciej. 
Chcielibyśmy, aby to 
była następna sesja 
Rady Miasta – zapo-
wiada Mariusz Siko-
ra, przewodniczący 
Rady Miasta w Kut-
nie.

Nagroda Miasta 
Kutno dla Stowarzy-
szenia Hospicjum 
Kutnowskie wyniesie 
25 000 zł. •

Hospicjum nagrodzoneHospicjum nagrodzone
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Porażka i zwycię-
stwo – to bilans 

piłkarzy KS Kutno po 
dwóch kolejkach no-
wego sezonu III ligi. 
W miniony weekend 
podopieczni Domini-
ka Tomczaka i Pawła 
Klekowickiego wy-
grali w derbach regio-
nu z Pelikanem Łowicz 
2–1, zaś wcześniej 
ulegli Broni Radom.

Kutnianie sezon roz-
poczęli od porażki 1–3 z 
Bronią Radom.  W 3 mi-
nucie KS stworzył sobie 
pierwszą dobrą okazję 
do objęcia prowadze-
nia. Po zespołowej akcji 
piłka trafiła do Konra-
da Niedzielskiego, a ten 
strzelił zza pola karne-
go i pomylił się o kilka 
centymetrów. Chwilę 
później z bliska uderzył 
z kolei Marcin Kacela, 
ale na posterunku 
był bramkarz Broni.

Kolejne minuty to spo-
kojna gra w środku pola. 
Kutnianie dłużej utrzy-
mywali się przy piłce i 
praktycznie nie scho-
dzili z połowy rywali. 
Nie forsowali jednak 
tempa i akcji bramko-
wych było jak na lekar-
stwo. Trybuny ożywiły 
się dopiero w 21 minucie 
– Niedzielski uderzył 
głową nad bramką po 
dośrodkowaniu z rzu-
tu różnego przez Ad-
riana Kralkowskiego.

Po pół godziny gry 
doszło do niecodzien-
nej sytuacji. Zarów-
no pierwszy trener KS 
Dominik Tomczak, 
jak i jego asystent Pa-

weł Klekowicki zostali 
ukarani żółtymi kart-
kami. Miało to związek 
z mocnymi reakcjami 
sztabu szkoleniowe-
go na decyzję sędziów. 
Nie był to jednak koniec 
kontrowersji…

Emocje sięgnęły zeni-
tu w 34 minucie. Broń 
niespodziewanie objęła 
prowadzenie, po swo-
im pierwszym strza-
le w meczu, a na listę 
strzelców wpisał się 
Bartosiak. Chwilę póź-
niej drugą żółtą, a w 
konsekwencji czerwoną 
kartką ukarany został 
trener Dominik Tom-
czak i resztę spotkania 
obserwował z trybun.

Ta sytuacja podziała-
ła na KS jak płachta na 
byka i w 41 minucie mie-
liśmy już remis. Ładną 
akcję Marcina Kaceli 
celnym strzałem sfina-
lizował Adam Patora i 
w debiucie zdobył pre-
mierową bramkę dla 
kutnowskiej druży-
ny. Trzy minuty temu 
Broń mogła wyjść 
na prowadzenie, ale 
strzał Hernandesa 
zatrzymał się na słup-
ku bramki strzeżo-
nej przez Wolańskiego.

Druga połowa rozpo-
częła się fatalnie dla 
gospodarzy i w 52 mi-
nucie Broń wyszła na 
prowadzenie.  Strza-
łem z pola karnego na 
listę strzelców wpisał 
się Kielak, który wcze-
śniej sprytnie oszukał 
kutnowskich obrońców.

Reakcja sztabu KS była 
błyskawiczna i w 55 mi-
nucie doszło do pierw-

szych roszad w skła-
dzie kutnian. Na boisku 
pojawili się Białas i 
Szczytniewski, a zeszli 
Kralkowski i Szczepań-
ski. Kolejne minuty były 
bardzo wyrównane i na 
boisku pojawili się ko-
lejni nowi gracze, któ-
rzy mieli wnieść oży-
wienie w szeregi KS. W 
68 doszło  do podwójnej 
zmiany: Ostrowski i Bu-
lek zmienili Kasperkie-
wicza i Patorę. Później 
na debiut zaliczył także 
Krzysztof Cudowski.

W 78. minucie kut-
nianie powinni do-
prowadzić do remisu. 
Fatalny błąd popełnił 
bramkarz Broni, który 

zagrał prosto pod nogi 
jednego z kutnian, ten 
podał do Konrada Nie-
dzielskiego, ale nowy 
nabytek KS–u z bliska 
fatalnie przeniósł fut-
bolówkę nad bramką.

Niewykorzystana sy-

tuacja zemściła się w 83 
minucie. Matheus Dias 
zdecydował się na strzał 
z około dwudziestu me-
trów i bezradny Patryk 
Wolański musiał wycią-
gać piłkę z siatki. Kut-
no jeden, Radom trzy… 
Ostatecznie wynik nie 
uległ zmianie – choć 
oba zespoły miały swoje 
sytuacje m.in. KS trafił 
w słupek – i ostatecznie 
zaczął ligę od porażki.

KS Kutno 1–3 
Broń Radom

Patora 41 – Bartosiak 
34, Kielak 52, Dias 83

KS Kutno: Wolań-
ski – Szczepański (54. 
Szczytniewski), Kle-
pacz, Rokosz, Kra-

śniewski, Kralkowski 
(54. Białas), Ka-

sperkiewicz (67. 
O s t r o w s k i), 

Niedzielski, 
B u j a l s k i 
(79. Cu-
dow sk i), 
K a c e l a , 
P a t o r a 
(67. Bu-
lek);

W drugiej kolejce KS 
na własnym boisku 
mierzył się z Pelika-
nem Łowicz i chcieli 
zrehabilitować się za 
porażkę sprzed tygo-
dnia. Kibice, którzy po-
jawili się na derbowym 
pojedynku, na pierw-
szą bramkę czekali do 
38. minuty. Wówczas 
piłkę z rzutu wolnego 
egzekwował Sebastian 
Szczytniewski, a naj-
lepiej w polu karnym 
zachował się Adrian 
Klepacz i zdobył swo-
jego debiutanckiego 
gola w barwach KS–u, 
dając jednocześnie 
swojej drużynie upra-
gnione prowadzenie.

Wcześniej wybor-
ne sytuacje mieli Kry-
stian Białas i Marcin 
Kacela, ale świetnymi 
interwencjami popisał 
się bramkarz Pelika-
na, Orzeł. Goście przed 
przerwą stworzyli sobie 
praktycznie tylko jedną, 
ale za to groźną sytu-
acją po rzucie rożnym.

Po zmianie stron KS 
kontrolował przebieg 
boiskowych wydarzeń i 

miał optyczną przewa-
gę, którą udokumen-
tował w 84. minucie 
golem Marcina Kaceli. 
Nie był to jednak ko-
niec derbowych emocji, 
bowiem w doliczonym 
czasie gry po zamie-
szaniu w polu karnym 
Mycka strzelił kontak-
tową bramkę. Pelikana 
nie było już jednak stać 
na więcej i mecz zakoń-
czył się wygraną KS 2–1.

– To był mecz pełen 
walki, w końcu rozgry-
waliśmy derby regionu z 
Pelikanem. Nasi zawod-
nicy mieli nakreślone 
założenia taktyczne, 
które realizowali i to 
przeniosło się na wynik. 
Odnieśliśmy zasłużone 
zwycięstwo – komen-
tuje II trener KS Kut-
no Paweł Klekowicki.

KS Kutno 2–1 
Pelikan Łowicz

Klepacz 38, Kacela 84 – 
Mycka 90+.

KS Kutno: Wolański – 
Szczytniewski, Klepacz, 
Bujalski (77. Ostrowski), 
Kraśniewski, Kralkow-
ski, Kasperkiewicz, 
Niedzielski (83. Bu-
lek), Kacela, Białas (72. 
Szczepański), Patora.

Wczoraj (wtorek 17 
sierpnia) piłkarze KS–u 
Kutno zmierzyli się na 
wyjeździe z rezerwami 
ŁKS–u Łódź – mecz za-
kończył się po zamknię-
ciu bieżącego wydania 
gazety. Z kolei w naj-
bliższą sobotę kutnia-
nie na własnym boisku 
zmierzą się z GKS–em 
Wikielec (21 sierpnia, 
godzina 17:00). •

Wygrana z Pelikanem, porażka z Bronią
 Początek III ligi w kratkę 

W meczu z Bronią Radom trener KS-u Dominik 
Tomczak został ukarany czerwoną kartką i dwa 
następne spotkania oglądał z pozycji trybun. 
W zespół poprowadził Paweł Klekowicki.
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Derbowym zwycięstwem 
nad Pelikanem piłkarze KS-u 
zrehabilitowali się za porażkę 
z Bronią Radom na inaugurację.
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