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Mianowania dyrektorów podstawówek

i awanse nauczycieli
2021 r. do 31 sierpnia
2022 r.
W związku z objęciem
funkcji dyrektorów szkół
Prezydent Zbigniew Burzyński oraz Zastępca
Prezydenta
Zbigniew
Wdowiak przekazali serdeczne gratulacje oraz
złożyli życzenia wielu
kolejnych sukcesów zawodowych.
Zbigniew Burzyński i

Władze miasta w otoczeniu
dyrektorów kutnowskich szkół
i przedszkoli.

Nauczyciele kutnowskich szkół i przedszkoli złożyli uroczyste ślubowanie i
odebrali akty nadania stopnia awansu
zawodowego. Symboliczna uroczystość
miała miejsce w miniony poniedziałek
w sali konferencyjnej
UM Kutno. Akty nadania awansów wręczył
pedagogom
Prezydent Miasta Kutna
Zbigniew Burzyński.

Nauczyciele
musieli
przystąpić do specjalnego egzaminu na stopień
nauczyciela mianowanego. Warunkiem nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego było:
spełnianie
wymagań
kwalifikacyjnych, odbycie stażu i uzyskanie pozytywnej oceny dorobku
zawodowego nauczyciela oraz zdanie egzaminu
przed komisją egzaminacyjną. Komisja powołana przez Prezydenta
pozytywnie oceniła stopień spełnienia wymagań egzaminacyjnych.
Stopień
nauczyciela
mianowanego otrzymali:
1. Agnieszka Daniel –
nauczyciel Integracyjnego Przedszkola Miejskiego nr 3 „Jarzębinka”
w Kutnie
2. Monika Kowalik –
nauczyciel Przedszkola
Miejskiego nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie
3. Aleksandra Lewińska – nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr
17
„Niezapominajka”
w Kutnie
4. Marta Tarnowska –
nauczyciel Przedszkola
Miejskiego nr 15 „Bajka”
w Kutnie
5. Anna Kotkowska –

nauczyciel Przedszkola
Miejskiego nr 15 „Bajka”
w Kutnie
6. Gracjan Adam Wiśniewski – nauczyciel
Szkoły Podstawowej nr
7 im. A. Mickiewicza
w Kutnie
7. Dorota Anna Wojciechowska – nauczyciel
Szkoły Podstawowej nr 1
im. T. Kościuszki w Kutnie
8. Martyna Walczak –
nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie
9. Sandra Janiak – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie
Na
poszczególnych
szczeblach awansu zawodowego nauczyciele
uzyskują kolejno stopnie: nauczyciel stażysta,
nauczyciel kontraktowy,
nauczyciel mianowany,
nauczyciel dyplomowany.
Prezydent
Zbigniew
Burzyński pogratulował
nauczycielom zdanego
egzaminu oraz życzył
sukcesów zawodowych w
ich dalszej pracy wychowawczo – dydaktycznej.
Prezydent powierzył
stanowiska dyrektorom podstawówek
Tego samego dnia
w sali konferencyjnej
UM Kutno Prezydent
Kutna wręczył przedłużenia
powierzeń
stanowisk dyrektorów
przedszkoli i szkół oraz
powierzeń
pełnienia
obowiązków dyrektora
przedszkola i szkoły.
Wraz z nowym rokiem
szkolnym 2021/22 Prezydent Miasta Kutna
przedłużył powierzenia
stanowiska
dyrektora
następującym osobom:
1. Arlecie Barbarze

Kacprzak – stanowisko
Dyrektora
Przedszkola
Miejskiego Nr 5 „Stokrotka” w Kutnie na
okres od 1 września
2021 r. do 31 sierpnia 2025 r.,
2. Agnieszce Barbarze Sobczyk –
stanowisko Dyrektora
Przedszkola
Miejskiego Nr 15
„Bajka” w Kutnie na
okres od 1 września
2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.,
3. Jolancie Marii
Siudzie – stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr
17 „Niezapominajka”
w Kutnie na okres od
1 września 2021 r. do
31 sierpnia 2026 r.,
4. Jarosławowi Piotrowi Koszańskiemu
– stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie na
okres od 1 września
2021 r. do 31 sierpnia
2026 r.,
Prezydent
Miasta
Kutna powierzył również pełnienie obowiązków
dyrektora
przedszkola i szkoły
podstawowej:
1.
Katarzynie
Agnieszce
Kozłowskiej – powierzenie
pełnienia obowiązków Dyrektora Integracyjnego Przedszkola
Miejskiego
Nr 3 „Jarzębinka”
w Kutnie na okres od
1 września 2021 r. do
31 sierpnia 2022 r.,
2. Iwonie Katarzynie Domżał – powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora
Szkoły Podstawowej
nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie na
okres od 1 września

Zbigniew Wdowiak pogratulowali też nauczycielom, którzy obchodzą
w tym roku jubileusz
swojej pracy zawodowej.
Z tej okazji serdeczne
gratulacje skierowane
zostały do:
1. Małgorzaty Margulskiej–Haczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 9 im. Wł. Jagiełły w
Kutnie – 30–lecie pracy

Prezydent Miasta Kutna Zbigniew
Burzyński wręczył pedagogom
akty nadania awansów.

zawodowej,
2. Iwony Domżał p.o.
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie – 35–lecie pracy
zawodowej,
3. Małgorzaty Folman
– Dyrektor Przedszkola
Miejskiego Nr 8 „Promyczek” w Kutnie – 40–
lecie pracy zawodowej. •
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ŚMIERĆ NA DK92

Na trasie pomiędzy Kutnem a Łowiczem zderzyła
się osobówka i dwie ciężarówki. Śmierć poniósł
33-latek, a 25-latka trafiła do szpitala.

W wypadkach zginęły dwie osoby

Tragiczne zakończenie wakacji na drogach!

ZDJĘCIA: ŁUKASZ STASIAK, PANORAMAKUTNA.PL

Tragiczne zakończenie wakacji w regionie. W poniedziałek
na trasie pomiędzy
Kutnem a Łowiczem
doszło do makabrycznego wypadku
z udziałem osobówki
i dwóch ciężarówek.
Mężczyzna zginął na
miejscu, a kobieta w
ciężkim stanie trafiła
do szpitala. To niestety niejedyny dramatyczny wypadek
w ostatnim czasie.

Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do
którego doszło 30 sierpnia 2021 roku przed godziną 7.00 w miejscowości Rząśno (gmina
Zduny) na drodze krajowej numer 92 pomiędzy
Kutnem a Łowiczem.
– Z dotychczasowych
ustaleń policjantów wynika, że doszło do zderzenia osobowej toyoty
oraz dwóch pojazdów
ciężarowych iveco i renault. Niestety na sku-

Headlinerem RRFK 2021
było duńskie Artillery.

tek wypadku 33–letni
kierujący toyotą poniósł
śmierć na miejscu, zaś
25–latka z powiatu kutnowskiego, pasażerka
toyoty, została przewieziona do szpitala
w Łodzi – informuje
kom. Urszula Szymczak z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.
Kierujący
pojazdami ciężarowymi byli
trzeźwi.
Policjanci
zabezpieczyli
miejsce zdarzenia, ustalili
świadków i wykonali
oględziny pod nadzo-

Zobacz zdjęcia i wideo na
www.PanoramaKutna.pl

Mocne granie na Józefowie

Za nami Rock&Rose Fest Kutno

Na kutnowskim Józefowie
odbyłą się kolejna edycja
Rock&Rose Fest Kutno. Miłośnicy mocnych brzmień
nie mogli narzekać na
nudę, a headlinerem imprezy była legenda trash-metalu, duńskie Artillery!
Na scenie na kutnowskim Józefowie pojawiło
dziś łącznie sześć zespołów. Przed kutnowską

publicznością zagrali Nightmares, Unborn Suffer,
Horrorscope, Betrayer i
Alastor. Wisienką na torcie był koncert headlinera
z Danii, zespołu Artillery.
Przypomnijmy, RRFK powraca po przerwie spowodowanej
pandemią
koronawirusa. Właśnie z
tego powodu impreza nie
odbyła się w zeszłym roku.

Podczas ostatniej edycji, w
2019 roku w Kutnie zagrali
legendarny brytyjski Venom Inc, a także ukraińska
Ignea oraz polskie Straight
Hate, Psychopate, Quo
Vadis, Embrional i Leshy.
Organizatorami Rock&Rose Fest Kutno są Anti-Violent
Agency, zespół Alastor oraz
Kutnowska Kuźnia Kultury. •

rem prokuratora. Droga
przez wiele godzin była
całkowicie zablokowana. Śledztwo mające na
celu ustalić okoliczności
i przyczyny wypadku
prowadzi Prokuratura
Rejonowa w Łowiczu.
Tragedia
rozegrała się także w Kutnie
przy ul. Troczewskiego, gdzie w niedzielę 22
sierpnia śmierć poniósł
37–letni
mężczyzna.
Mimo reanimacji, nie
udało się go uratować.
– Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierują-

cy motorowerem suzuki mężczyzna 37–letni
mieszkaniec Kutna w
nieustalonych
na
chwilę obecną okolicznościach
na
łuku drogi uderzył
przednim kołem w
krawężnik, a następnie głową uderzył w słup oświetleniowy. Pomimo
podjętej reanimacji
mężczyzna poniósł
śmierć.
Policjanci
ustalają
dokładne
okoliczności
tego
wypadku – informuje podkom. Edyta

Machnik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. •

W Kutnie zginął 37-letni
kierowca motoroweru.
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Miasto ubiega się m.in. o dofinansowanie
budowy wiaduktu łączącego
ul. Grunwaldzką ze strefą ekonomiczną.

Zaszczep się
Wszystko zależy od „Polskiego Ładu”

W Kutnie będą inwestycje
za ponad 70 mln złotych?

zy w Kutnie poC
wstanie
nowy
wiadukt, który po-

prawi komunikację
pomiędzy miastem a
strefą ekonomiczną?
Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w
ramach tzw. Polskiego Ładu. Inwestycja
ma kosztować ponad
40 mln złotych.

Miasto Kutno ubiega
się o dofinansowanie
inwestycji w ramach
Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
W czasie pierwszego
naboru złożone zostały wnioski dotyczące
budowy wiaduktu nad
torami PKP w Kutnie,
łączącego drogi krajowe
nr 60 i 92 (przewidywana wartość 41 mln zł),
budowy infrastruktury
turystyczno – rekreacyjnej i sportowej w
dolinie rzeki Ochni na
terenie miasta Kutno
(przewidywana wartość
27 mln zł) oraz budowy
odgałęzienia ulicy Intermodalnej w Kutnie
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą (przewidywana wartość 4 mln
zł).
– Najważniejszy jest
wniosek dotyczący budowy wiaduktu. Szczególnie
w
ostatnim
czasie odczuwamy te
utrudnienia wszyscy,
kiedy są przebudowywane wiadukty na ul.
Józefów i Troczewskiego. Trwała również
przebudowa skrzyżowania ul. Sklęczkowskiej, Łąkoszyńskiej i

Bohaterów Walk pod
Kutnem. Budowa tego
wiaduktu ułatwi przemieszczanie się, dojazd
do pracy mieszkańców,
którzy pracują w dzielnicy
przemysłowej
Sklęczki, jak również
dojazd do węzła autostradowego A1. Jest to
bardzo ważna dla nas
inwestycja i od czasu
kiedy został zamknięty przejazd kolejowy
na ul. Grunwaldzkiej
bardzo brakuje w tym
miejscu nowej przeprawy nad torami –
podkreśla
prezydent
Zbigniew Burzyński.
Budowa wiaduktu nad
torami PKP w Kutnie,
łączącego drogi krajowe nr 60 i 92 – projekt
przewiduje modernizację ul. Grunwaldzkiej
na odcinku od Ronda im. R. Dmowskiego
do skrzyżowania z ul.
Zieloną, budowę ronda
w ul. Sklęczkowskiej.
Powstanie połączenie
drogi krajowej nr 60 z
drogą krajową nr 92.
Włączenie
wiaduktu
do drogi krajowej nr
92 nastąpi przez rondo
w ul. Sklęczkowskiej.
Inwestycja pozwoli na
lepsze skomunikowanie miasta z dzielnicą
przemysłową Sklęczki.
Projekt budowy infrastruktury
turystyczno – rekreacyjnej
i sportowej zakłada
urządzenie terenów rekreacyjnych przy rzece
Ochni. Planowane jest
wykonanie rosarium,
pawilonu
informacji
turystycznej,
ścieżki pieszo–rowerowej
o długości ok. 6 km,
pieszo – rowerowych

szlaków turystycznych
oraz plaży z boiskami
do siatkówki plażowej.
Inwestycja
obejmuje
również budowę skateparku i pumptracku.
Budowa
odgałęzienia ulicy Intermodalnej o długości ok. 1 km
zwiększy system dróg
lokalnych,
dojazdowych,
obsługujących
tereny Podstrefy Kutno ŁSSE oraz udostępni
nowe tereny inwestycyjne w strefie.
Rządowy
Fundusz
Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów
inwestycyjnych priorytetowych dla samorządów. Ma pobudzić
inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój
przedsiębiorstw i poprawić warunki życia
mieszkańców.
Wnioski
składane
były do Prezesa Rady
Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego,
który przekaże zbiorczy raport do komisji
w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Komisja ta przygotuje
rekomendację, na podstawie której zostanie
podjęta decyzja o przyznaniu dofinansowania.
Nabór wniosków zakończył się 15 sierpnia.
Wpłynęło blisko 8 tys.
wniosków na kwotę
ponad 93 mld zł. W tym
naborze na dofinansowanie inwestycji samorządów rząd przeznaczy 20 mld zł. •

podczas Święta Róży
uż w najbliższy
Jmożna
weekend
będzie
skorzystać

z wielu wydarzeń i
atrakcji w ramach 47.
edycji Święta Róży.
Niestety nadal trwa
walka z koronawirusem. W szybszym
powrocie do normalności może pomóc
przyjęcie szczepionki przeciw COVID–19,
co będzie również
możliwe podczas tegorocznego święta.
W dniach 4 i 5 wrze-

śnia 2021 roku w godzinach 10.00 – 18.00
na Placu Piłsudskiego
18 (obok wejścia do budynku Urzędu Miasta
Kutna) będzie uruchomiony mobilny punkt
szczepień
przeciwko
COVID–19.
Zespół szczepieniowy to pracownicy medyczni Centrum Medycznego "DERMEX"
w Kutnie. Szczepienia
będą wykonywane jednodawkowym preparatem o nazwie Johnson&Johnson.
– Wiem, że to kwestia

Redaktor naczelny: Łukasz Stasiak. Wydawca: Agencja Reklamowo–Prasowa PRESStige, ul. Zamenhofa 13/12a, 99–300 Kutno.
Kontakt: redakcja@panoramakutna.pl, tel. 512 – 66 – 77 – 27. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam.

osobistego
wyboru.
Jednak bezpieczeństwo
nas wszystkich w dużej
mierze zależy właśnie
od tych indywidualnych decyzji. Dlatego
apeluję do tych z Państwa, którzy takiej decyzji jeszcze nie podjęli. W trakcie Święta
Róży będzie można się
zaszczepić bez wcześniejszej
rejestracji.
Skorzystajcie Państwo
z tej możliwości ochrony zdrowia swojego
i najbliższych – apeluje Prezydent Zbigniew
Burzyński. •
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W Leszczynku historia była
na wyciągnięcie ręki.

Za nami wyjątkowy piknik historyczny
“Mała Odyseja” w Leszczynku
W niedzielę na
terenie
zespołu
dworsko-parkowego w Leszczynku
odbył się Piknik Historyczny. Imprezę
patronatem objęła
wójt gminy Kutno
Justyna Jasińska.

W Leszczynku historia była dosłownie na wyciągnięcie
ręki. W programie

wydarzenia,
które zostało nazwane
przez
mieszkańców „Małą Odyseją
Historyczną”,
były
między innymi wystawy, prelekcje, występ Orkiestry Gminy
Kutno,
widowisko
historyczne nawiązujące do wydarzeń
II wojny światowej
oraz kino plenerowe
z filmem „Wyklęty”. •

Jednym z punktów Pikniku
Historycznego była efektowna
inscenizacaja nawiązująca do
wydarzeń II wojny światowej.

Złożono wnioski do Polskiego Ładu

W gminie Kutno będą inwestycje

za ponad 30 mln złotych?

mina Kutno ubieG
ga się o dofinansowanie inwestycji

w ramach „Polskiego Ładu” o wartości
ponad 30 mln złotych. Co może zmienić się dzięki rządowemu wsparciu?

Jak informuje wójt
Justyna Jasińska, gmina Kutno w ramach
„Rządowego Funduszu
Polski Ład - Program
Inwestycji Strategicznych” ubiega się o dofinansowanie inwestycji:
I. Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej

w Gołębiewku Nowym
i Gołębiewku Starym
oraz zbiornika bezodpływowego dla potrzeb
Szkoły
Podstawowej
w Strzegocinie. Przewidywana wartość inwestycji to: 24 miliony
150 tysięcy złotych;
II. Przebudowa i rozbudowa dróg będących w zarządzie Wójta
Gminy Kutno, których
łączna wartość inwestycji to 7 milionów
złotych, w tym:
– Przebudowa drogi
dojazdowej w miejscowości Nowe Sójki,
– Rozbudowa i prze-

budowa drogi gminnej
w miejscowości Woźniaków - II etap,
– Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Malina,
– Wykonanie wzdłuż
drogi
gminnej
łączących
miejscowości Florek, Michałów,
Głogowiec, chodnika
o szerokości 1,5 m
III. Termomodernizacja budynku użyteczności
publicznej
i mieszkalnego przy
ul. Krośniewickiej 41
w Kutnie, którego wartość inwestycji wyniesie 2 miliony złotych. •

Zobacz więcej zdjęć na
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Wśród 31 osób jest aż 17 kobiet, w tym
mama z córką, a także brat żołnierza,
który służy już w 9 Łódzkiej Brygadzie
Obrony Terytorialnej.

Ponad 30 nowych Terytorialsów w Kutnie
W 92 batalionie lekkiej piechoty w Kutnie rozpoczęło się
szkolenie podstawowe dla nowych ochotników, którzy chcą
rozpocząć służbę w
szeregach łódzkich
terytorialsów.

Kandydatów,
którzy
stawili się rankiem 27
sierpnia w Zgierzu na
punkcie ewidencyjnym

przywitał nowy dowódca 91 batalionu lekkiej
piechoty, ppłk Robert
Foks. Ochotnicy zostali następnie przewiezieni do Kutna na teren
92blp, gdzie przeszli
test sprawności fizycznej, odbyli szkolenia
stanowiskowe, następnie pobrali przedmioty
umundurowania i wyekwipowania. Wśród 31
osób jest aż 17 kobiet,

w tym mama z córką,
a także brat żołnierza, który służy już w
9 Łódzkiej Brygadzie
Obrony
Terytorialnej.
Szkolenie podstawowe z zakresu taktyki
wojskowej, strzelectwa
i topografii dla nowych
terytorialsów odbywać
będzie się na terenie
Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w To-

Co oznaczają zmiany?

Numer straży pożarnej przełączony do CPR
W dniach 1-8 września br. na terenie
województwa łódzkiego rozpocznie się
proces przełączania
numeru alarmowego 998 do Centrum
Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi
(CPR).

Numer alarmowy 998
będzie nadal działał,
zmieni się natomiast
miejsce odbioru zgłoszenia. Oznacza to, że
dzwoniąc na numer
alarmowy 998 zostaniemy połączeni z operatorem numerów alarmowych w CPR, który

przyjmie zgłoszenie i
przekaże je do właściwej jednostki organizacyjnej
Państwowej
Straży Pożarnej. Dzięki temu, że informacja
od razu trafi do operatora numeru alarmowego w CPR, możliwe
będzie
jednoczesne
powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb, jeżeli
zajdzie taka potrzeba.
–
Obsługa numeru
alarmowego przez operatora numeru alarmowego w CPR pozwala,
także
wyeliminować
zgłoszenia niezasadne
lub fałszywe. Dyżur-

ni operacyjni PSP będą
otrzymywali od operatorów z CPR tylko te
zgłoszenia alarmowe,
które rzeczywiście dotyczą zagrożenia życia, zdrowia, mienia,
bezpieczeństwa
czy
środowiska – mówi
mł. bryg. Mariusz Jagodziński, oficer prasowy KP PSP w Kutnie.
Kolejnym
efektem
przełączenia
numeru alarmowego 998 do
CPR będzie ujednolicenie sposobu obsługi
zgłoszeń kierowanych
na numery alarmowe, w tym zgłoszeń
obcojęzycznych.
•

Alarmy bombowe w szkołach
W rozpoczęcie roku szkolnego służby w całym województwie miały sporo
pracy. Wszystko w związku z alarmami bombowymi w placówkach edukacyjnych. Takie zgłoszenia
odnotowano także w naszym regionie.

Do służb w całym województwie łódzkim wpływały informacje o możliwości podłożenia ładunku
wybuchowego. Takie sytuacje miały miejsce między
innymi w Wieluniu, Działoszynie, Piotrkowie Trybunalskim, Dobryszycach,
Łodzi, Zgierzu czy Łęczycy.

Jak dowiadujemy się nieoficjalnie, wiadomości o
bombie dotarły także do
placówek na terenie powiatu kutnowskiego. Tam
jednak nie dysponowano
strażaków. Na tę chwilę
wiadomo, że na szczęście
wszystkie alarmy były fałszywe i nie ma żadnego
zagrożenia bombowego. •

runiu, gdzie żołnierze 9
Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczynają 14 – dniowe
ćwiczenia poligonowe.
Ochotnicy, po zaliczeniu egzaminu końcowego, tzw. „pętli taktycznej”, złożą przysięgę
wojskową 11 września
br. na terenie 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu. •
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To pierwsza taka impreza w Leszczynku

Folklor w centrum nowoczesnej Europy

Za nami festiwal „Złota Leszczyna”

sobotę 21 sierpW
nia br. w zespole
dworsko-parkowym w

Leszczynku odbył się
Finał I Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki
Ludowej „Złota Leszczyna", nad którym
patronat objęli: Wojewoda Łódzki Tobiasz
Bocheński, Marszałek
Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, Wójt Gminy Kutno
Justyna Jasińska oraz
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.

Festiwal
otworzyła
Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska, witając
gości honorowych: Senatora RP Przemysława
Błaszczyka, Posła Tadeusza Woźniaka, Rafała
Jóźwiaka Dyrektora Departamentu Infrastruktury w Łódzkim Urzędzie Marszałkowskim
w zastępstwie za Marszałka
Województwa
Łódzkiego
Grzegorza
Schraibera, Ewę Marciniak Zastępcę Dyrektora
Regionalnego Centrum
Polityki Społecznej w
Łodzi, Marka Ciąpałę
Przewodniczącego Rady

Powiatu, Joannę Kajszczarek Przewodniczącą Rady Gminy Kutno
i Radnych Gminy Kutno
oraz wszystkich zgromadzonych.
Finał Festiwalu rozpoczął się od przesłuchań
12 zespołów, które zostały wyłonione podczas
I etapu eliminacji – 3
w kategorii „Kapele ludowe" oraz 9 w kategorii „Zespoły wokalno
– instrumentalne". Mieliśmy okazję wysłuchać
zespołów: Rustowianki,
Zespół Folklorystyczny
„Smardzewianie', Zespół
Folklorystyczny „Spod
Strzechy", Zespół Oktawa, Krzysztof Czarnecki,
Łanięckie Słowiki, Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń" oraz Zespołu Ludowego Leszczynianki.
W kategorii Kapele
ludowe wzięły udział:
Kapela Zespołu Pieśni
i Tańca Blichowiacy,
Odnowa Folk oraz Kapela Po Kopie.
Występy oceniane były
przez Jury w składzie:
Przewodnicząca
Jury
Alicja Borkowska – Solistka w Państwowym
Zespole Ludowym Pieśni i Tańca "Mazowsze",
Kinga Szczepanik – Wi-

cedyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej
w Kutnie i Joanna Krysiak – Nauczyciel Muzyki w Szkole Podstawowej im. Władysława
Reymonta w Gołębiewku.
Czekając na ogłoszenie
wyników, na scenie mogliśmy posłuchać występów Kornelii Baranowskiej, Anny Misztal
wraz z kapelą Odnowa
Folk.
Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców:
W kategorii "Kapela
Ludowa"
I miejsce - Kapela Zespołu Pieśni i Tańca
"Blichowiacy"
II miejsce - Odnowa Folk
III miejsce - Kapela
Po Kopie
W kategorii "Zespół
wokalno-instrumentalny"
I miejsce - Zespół Pieśni
i Tańca "Dobroń"
II miejsce - Zespół Ludowy "Leszczynianki"
III
miejsce
Zespół
Folklorystyczny
"Smardzewianie"
W tej kategorii jury

przyznało
dodatkowo wyróżnienia, które otrzymały zespoły
Śleszynianki i Zespół
Folklorystyczny "Spod
Strzechy".
Nagrody
finansowe
o wartości 1.000 zł,
700 zł oraz 500 zł odpowiednio za zajęcie
pierwszego,
drugiego
oraz trzeciego miejsca w
kategorii "Kapela Ludowa" ufundowała Dyrekcja Inwestycji w Kutnie,
natomiast w kategorii
" Zespół wokalno - instrumentalny" Państwo
Złotowscy z firmy Hydrobud.
Po ogłoszeniu wyników zwycięskie zespoły
ponownie zaprezentowały swój kunszt artystyczny na scenie,
a następnie mogliśmy
podziwiać występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej.
Podczas
prezentacji
filmowej z występem
Orkiestry Gminy Kutno zabrzmiały znane
i lubiane przeboje w nowych aranżacjach, a film
"Poznajmy się - Gmina
Kutno zaprasza" ukazał
zebranym walory i uroki
naszej gminy.

Na zakończenie Festiwalu do wspólnej biesiady tanecznej zaprosiła Kapela Krośniewiacy,
która grała do późnych
godzin wieczornych.
Poza wspaniałymi występami artystycznymi
było wiele innych atrakcji. Można było wziąć
udział w warsztatach
makramy i wikliniarstwa, a także podziwiać
piękne rękodzieła malarskie, rzeźby i witraże
czy biżuterię.
Dla
najmłodszych
Leo Market przygotował szereg interesujących zabaw i animacji, a
pyszne lokalne specjały
wykonały lokalne Koła
Gospodyń Wiejskich.
Festiwal był doskonałą okazją do zapoznania się z bogatym dorobkiem artystycznym
zespołów z różnych
regionów Polski. Wydarzenie organizowane
w ramach trwałości
projektu pn. „Rozwój
gospodarki turystycznej
w gminie Kutno poprzez
wykorzystanie walorów
przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego"
w sp ó ł f i n a n sow a nego
przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Gmina Kutno dziękuje
fundatorom nagród oraz
Państwu Jujkom z firmy
Młyn A&J Jujka, Państwu Cieślakom z firmy Wiatrpol, Cukrowni
Dobrzelin i Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej
– Proszkownia Mleka
w Krośniewicach.
– To piękne wydarzenie, które przeszło nasze oczekiwania. Jestem
dumna, że w miejscu
tak wspaniałym jak zespół dworsko-parkowy w
Leszczynku, jak gmina
Kutno, centrum nowoczesnej Europy, kultywujemy tradycje muzyki
ludowej, twórczości ludowej w obecności wspaniałych zespołów z naszego regionu. Artyści
pokazali twórczość, koloryt ludowości, śpiew
w bardzo pięknej odsłonie. Jury długo debatowało, żeby wyróżnić i docenić warsztat
i kunszt tej twórczości,
więc ogromny zaszczytem było nagrodzić wykonawców – komentowała Justyna Jasińska,
wójt gminy Kutno. •
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Za nami kolejna udana

yRÓŻnij się” to unikatowa
akcja społeczna zainicjo„W
wana w 2017 roku przez Kutnowski Dom Kultury.

Wziąć może w niej udział każdy, kto
chce pochwalić się swoimi różami.
Wystarczy tylko wypełnić zgłoszenie
i umówić się z naszym fotografem na
profesjonalną sesję zdjęciową. Od
pierwszej edycji do swoich ogródków i ogrodów zaprosiło nas już
ponad 150 mieszkańców Kutna. Niezwykli miłośnicy tych szlachetnych
kwiatów podzielili się swoją pasją
z naszymi fotografami.
Przez pięć dotychczasowych edycji
zdjęcia wykonywali: Paweł Pisarski,
Piotr Tomaszewski, Adam Pietrusiak,
Michał Jabłoński, Monika Ogłoszka
oraz Tomasz Tołłoczko. Najpiękniejsze zdjęcia pochodzące z piątej edycji akcji "WyRÓŻnij się" trafiły m.in.
do kalendarza. Za jego sprawą róże
zakwitną teraz w Waszych domach.
W końcu w Kutnie mogą kwitnąć
cały rok! Już teraz zapraszamy do
udziału w kolejnej edycji projektu
w 2022 roku!

Anna Gawłowska

Elżbieta Cykowska

E

Grażyna Siwińska

Jadwiga Kopańska

C

Longin Głogowski

Mariola Grodnicka

Mirosława Misiewicz

Radosław Rojewski

Wiesława Filipiak

Zofia Duklas
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a akcja wyRÓŻnij się!

Elżbieta Gmerek

Emilia Cegielska.

Ewa Walczak

Czesława i Jan Gassanow

Katarzyna Gąsiorowska

Lila Nowalska

13

Paweł Szczepanik

Zygmunt Lach

Zdjęcia w ramach akcji “Wyróżnij się”
wykonał fotograf Paweł Pisarski.
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Duże roszady personalne w szpitalu
Ostatnie dni przyniosły duże zmiany
personalne w Kutnowskim
Szpitalu
Samorządowym. Bartosz Serenda został
mianowany zastępcą
dyrektora ds. komunikacji i jakości, zaś
Joanna Świdrowska–
Jaros stała się nowym
kierownikiem Oddziału Pediatrycznego.

O zatrudnieniu w szpitalu Bartosza Serendy,
powiatowego radnego,
poinformowano na specjalnej konferencji prasowej, w której udział
poza zainteresowanym
wziął także prezes KSS-u
Artur Gur.
Serenda, który w przeszłości często poruszał
tematy związane z problemami
kutnowskiej
lecznicy, będzie teraz
odpowiadał za komunikację i informowanie
o działaniach szpitala,
szczególnie w trudnym
okresie pandemicznym
z uwzględnieniem możliwych sytuacji kryzysowych (CR), relację z
pacjentami/klientami
(CRM), współpracę z
organizacjami zewnętrznymi i otoczeniem lokalnym spółki, organizację
wydarzeń społecznych,

praca z naszymi najmłodszymi Pacjentami i ich
rodzicami wymaga dużej
empatii i stałego podnoszenia kompetencji przez
personel medyczny. Dr
n. med.
Joanna

Pod koniec sierpnia w
kutnowskim szpitalu
doszło do sporych zmian.
promocję działań prozdrowotnych i profilaktycznych.
Powiatowy
radny ma także za zadanie trwałą zmianę wizerunku szpitala na rynku
lokalnym, regionalnym i
ogólnopolskim, a w wyniku tych działań za budowanie nowej jakości
i nowej marki Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.
Nową twarzą w szpitalu
jest także dr n. med. Joanna Świdrowska-Jaros,
która od 23 sierpnia jest
kierownikiem oddziału
pediatrycznego.

– Stanowisko Kierownika
Oddziału Pediatrii to wielkie
wyzwanie,
gdyż

Świdrowska – Jaros, która dołączyła do naszego
Zespołu jest cenionym
ekspertem z zakresu
pediatrii. Będzie odpowiedzialna za podniesienie standardów i jakości usług świadczonych
przez nasz Szpital dla
najmłodszych Pacjentów
– mówi Artur Gur Prezes
Kutnowskiego Szpitala
Samorządowego.
Jak mówi J. Świdrowska-Jaros, jej pasją w
dziedzinie medycyny od
zawsze była pediatria, a w
szczególności reumatologia dziecięca. Specjalizację z pediatrii jak i studia
doktoranckie ukończyła
w Klinice Kardiologii i
Reumatologii
Dziecięcej UM w Łodzi, gdzie
11-letni staż pracy
zawodowej pozwolił nabyć ogromnego doświadcze-

Dr n. med. Joanna
Świdrowska-Jaros
została nowym
kierownikiem oddziału
pediatrii w KSS.

nia. – Jako Kierownik
Oddziału Pediatrycznego
w tak dużym regionie jakim jest powiat kutnowski uważam, że jakość
usług dla najmłodszych
pacjentów powinna być
świadczona na bardzo
wysokim, wojewódzkim
poziomie. Moim celem
jest dorównanie standardom najlepszym ośrodkom pediatrycznym w
Polsce, tak żeby opieka
nad dziećmi, diagnostyka i leczenie odbywały się
zgodnie z najnowszymi
rekomendacjami i zaleceniami. Głęboko wierzę,
że z nowym zespołem,
złożonym z samych specjalistów pediatrii stworzymy profesjonalny, ale
też przyjazny pacjentom
Oddział – mówi dr n.
med. Joanna Świdrowska–Jaros. •

Bartosz Serenda (z prawej)
ma odpowiadać m.in.
za poprawę wizerunku
szpitala w Kutnie.

Wkrótce na izbie przyjęć

tylko z “numerkiem”

Kutnowski Szpital Samorządowy jest w trakcie
wdrażania programu TOPSOR. To projekt, którego
celem jest wprowadzanie
systemu nowych rozwiązań na oddziałach ratunkowych. Wśród nowości
pojawi się między innymi konieczność pobrania
"numerka".

Założeniem TOPSOR (Tryb
Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym)
jest usprawnienie działania oddziału od pierwszego
kontaktu z pacjentem. Chory zgłaszający się na oddział
będzie podlegał wstępnym
badaniom i na ich podstawie

zostanie zakwalifikowany do
określonej kolorem grupy pacjentów (czerwona – konieczna natychmiastowa pomoc,
żółta – konieczna pomoc z
możliwym krótkim czasem
oczekiwania, zielona – czas
oczekiwania na pomoc może
wynieść do 240 minut, niebieska – czas oczekiwania na
pomoc do 360 minut, w praktyce zaś – bez określenia górnej granicy).
– Pacjent po dotarciu na oddział ratunkowy pobierze z automatu „numerek”, a następnie zarejestruje się. Po ocenie
stanu chorego odbędzie się
triażowanie, czyli segregacja.
Dzięki temu pacjent będzie
wiedział do jakiej grupy został
przydzielony i jaki związany

jest z tym czas oczekiwania na
pomoc. Czyli o czasie udzielenia pomocy decydować będzie
stan zdrowia pacjenta, a nie
kolejność zgłoszenia się na
oddział ratunkowy – wyjaśnia
dyrektor medyczny szpitala
dr nauk med. Krzysztof Pastewka. – System TOPSOR
pomoże także w wyjaśnianiu
przypadków spornych. Dzięki
niemu będzie można sprawdzić, czy interwencja została
udzielona o czasie – dodaje.
W związku z wprowadzaniem TOPSOR modernizacji
poddany został oddział ratunkowy. Zainstalowane zostały
m.in. monitory, na których
pojawiać się będą informacje o kolejności przyjęć pacjentów. Dla bezpieczeństwa

pacjentów oczekujących na
pomoc lekarza wprowadzono
oddzielne wejście dla chorych
przywożonych
karetkami
oraz oddzielne poczekalnie
dla chorych na Covid-19. Osoby przywożone do szpitala
karetkami będą już w drodze
do szpitala diagnozowane pod
kątem Covid-19. Pozostali pacjenci będą weryfikowani na
miejscu i kierowani do odpowiednich sal zgodnie z wynikami testu. Wprowadzenie
systemu TOPSOR zoptymalizuje pracę oddziału ratunkowego z zapewni udzielanie pomocy chorym w zależności od
ich stanu i zapewni najszybszą
opiekę medyczną najbardziej
potrzebującym jej osobom. •
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Nocny pożar w kamienicy
Jedna osoba trafiła do szpitala

Ewakuowano mieszkańców!

Służby ewakuowały z kamienicy
siedem osób. Jedna z nich trafiła
do szpitala w Kutnie.

i policja zostały zadysponowane w nocy z soboty
na niedzielę do kamienicy w Krośniewicach,
gdzie doszło do groźnego pożaru. Ewakuowano mieszkańców i jedna
osoba trafiła do szpitala.

Chwilę po godzinie 2.00 w
nocy z soboty na niedzielę do służb wpłynęło zgłoszenie o pożarze w jednej z
kamienic w Krośniewicach

przy ulicy Kutnowskiej. Na
miejscu przez ponad 2,5
godziny trwała akcja gaśniczo-ratunkowa.
Służby ewakuowały z budynku mieszkańców, głównie
starsze osoby.
Jak poinformował nas dyżurny Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, w kamienicy
doszło do pożaru śmieci w
pomieszczeniu pod schodami. Z tego powodu w budynku pojawiło się bardzo
duże zadymienie.
Strażacy łącznie ewaku-

owali siedem osób z kamienicy, a stan jednej z nich był
na tyle poważny, że została przetransportowana do
szpitala w Kutnie. Jak podają służby, prawdopodobną
przyczyną pojawienia się
pożaru, było zaprószenie
ognia przez osoby trzecie.
W akcji przy ulicy Kutnowskiej w Krośniewicach
udział wzięły cztery zastępy straży pożarnej z PSP
w Kutnie oraz OSP Krośniewice, dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz
policja. •

W akcji udział brali
strażacy z Kutna
i Krośniewic.

Ukradli
cukierki
za 400 zł

Kutnowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn
podejrzanych o kradzież w
jednym z marketów na terenie miasta. Łupem przestępców padły pudełka z
cukierkami o łącznej wartości prawie 400 złotych.
– Okazało się, że jeden
z zatrzymanych 20-letni
mieszkaniec Kutna kilka
dni wcześniej w tym samym sklepie również dokonał kradzieży na kwotę
prawie 500 złotych. Teraz
odpowie za przestępstwo.
Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Drugi
zatrzymany 23-latek odpowie za wykroczenie –
komentuje podkom. Edyta
Machnik, oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. •
FOT. WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

ilka zastępów straży
K
pożarnej oraz zespoły
ratownictwa medycznego

Zobacz zdjęcia na
www.PanoramaKutna.pl
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Żołnierze doskonalili swoje umiejętności
z zakresu terenoznawstwa w oparciu
o topografię miasta Kutno oraz
Las Kuczków i Głogowiec.

W centrum Kutna pojawili się żołnierze z bronią
Żołnierzy z 92 batalionu lekkiej piechoty w Kutnie można było spotkać w
pełnym
bojowym
rynsztunku
przemieszczających się
przez miasto.

Misją żołnierzy Wojsk
Obrony Terytorialnej
jest obrona i wspieranie
lokalnych społeczności.
W czasie pokoju to za-

danie realizowane jest
m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk
żywiołowych
oraz
prowadzenia działań
ratowniczych w sytuacjach
kryzysowych.
Aby móc dobrze wypełniać to zadanie terytorialsi muszą znać teren
swoich działań, dlatego szkolą się w swoich
stałych rejonach odpowiedzialności (SRO).

Ćwiczenia odbywają na
poligonach, w terenie
leśnym jak i miejskim.
W miniony weekend
terytorialsów
można
było spotkać na ulicach
Kutna. Żołnierze doskonalili swoje umiejętności z zakresu terenoznawstwa w oparciu
o topografię miasta
Kutno oraz Las Kuczków i Głogowiec. Głównym celem ćwiczenia

było przeprowadzenie
działań taktycznych w
marszu
ubezpieczonym w terenie zurbanizowanym.
W skład 9 Łódzkiej
Brygady Obrony Terytorialnej
wchodzą
dwa bataliony lekkiej
piechoty
oraz
dwie kompanie: logistyczna i dowodzenia. Stałym rejonem
odpow iedzialności

terytorialsów z Kutna
są powiaty: łęczycki,
łowicki,
kutnowski,
skierniewicki, rawski,
tomaszowski,
opoczyński, piotrkowski i
radomszczański. Pozostałe powiaty województwa łódzkiego
należą do SRO 91 batalionu lekkiej piechoty
w Zgierzu. W szeregach łódzkich terytorialsów służy już ponad 1300 żołnierzy. •
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Ponad 3 tys. dzieci w „podstawówkach”

Ruszył nowy rok szkolny!
Uczniowie wrócili do
szkół po wakacyjnej przerwie. W kutnowskich
szkołach
podstawowych
w
zasadach reżimu sanitarnego odbyły się
spotkania z dyrektorami i wychowawcami.

wszystkim, a szczególnie rodzicom uczniów
klas pierwszych niepewność i obawy. Dobrze rozumiem tę troskę.
Podzielam ją i deklaruję, że jako dyrektor tej
szkoły, razem z moimi
nauczycielami zrobimy
wszystko, co w naszej
mocy, abyśmy mogli
bezpiecznie prowadzić
kształcenie – mówiła
dyrektor SP nr 9.

Na uroczystości w
dziewiątce był obecny
Zbigniew Wdowiak, zastępca Prezydenta Kutna.
– Dzisiaj otwiera się
dla was zupełnie nowy
świat. Świat bardziej
dorosły. Świat, na który patrzycie z dużą nadzieją i odwagą, inni
może ze strachem, ale
przed wami piękne dni
dzieciństwa
związa-

nego ze Szkołą Podstawową nr 9. Życzę wam
realizacji edukacyjnych
planów i marzeń i aby
te lata były jak najbardziej dla was przyjemne
– mówił wiceprezydent
Zbigniew Wdowiak.
W siedmiu kutnowskich szkołach podstawowych naukę rozpoczęło 3101 uczniów w
147 oddziałach. 416 z

nich to uczniowie klas
pierwszych. Naukę w
kutnowskich placówkach gwarantuje 344
nauczycieli.
Rok szkolny rozpoczął
się także w przedszkolach. Z opieki w sześciu
placówkach miejskich i
punktach przedszkolnych skorzysta 1079
dzieci, w tym 304 dzieci
w wieku 6 lat. •

FOT. STAROSTWO POWIATOWE W KUTNIE

W Szkole Podstawowej
nr 9 osobno przywitani zostali pierwszo-

klasiści. Podczas uroczystego
rozpoczęcie
roku szkolnego w hali
sportowej
placówki
przywitała ich dyrektor
Małgorzata
Margulska–Haczyk.
– Ten rok szkolny z
pewnością będzie pełen
wyzwań dla uczniów,
rodziców i nauczycieli. W związku z pandemią towarzyszą nam

Nguyễn Duy Cường w zeszłym roku
wsparł kutnowski szpital, za co otrzymał
podziękowania od starosty Kowalika..

Wietnamczyk Nguyễn
Duy Cường otrzymał
order "Zasłużony dla
Powiatu Kutnowskiego". Uroczystość miała
miejsce po mszy w Głogowcu z okazji 41. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

W niedzielę 29 sierpnia
w kościele w Głogowcu
odbyła się msza święta z okazji 41. rocznicy

podpisania Porozumień
Sierpniowych. Na uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli
z NSZZ Solidarność.
Po mszy świętej starosta Daniel Kowalik
wręczył order „Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego” dla Nguyễn
Duy Cường za wybitne
osiągnięcia, szczególne
zasługi na rzecz Powiatu
Kutnowskiego w dzie-

Lekarz i milioner z Wietnamu

otrzymał order od starosty
dzinie
kultywowania
miejsc pamięci, znaczacych dla historii Powiatu
Kutnowskiego.
O Nguyễn Duy Cường’u
w powiecie kutnowskim głośno zrobiło
się w marcu 2020, gdy
podczas pandemii koronawirusa wsparł kutnowski szpital. Przekazał sprzęt medyczny
mający pomóc dzieciom
na oddziale pediatrycz-

nym oraz chorym na
koronawirusa.
– Na pomoc szpitalowi
zdecydował się partner Dermexu, którym
jest wietnamski lekarz
i jednocześnie sławny
w całym Wietnamie milioner dr Nguyen Duy
Cuong – mówił wówczas Panoramie Wojciech Ziółkowski.
Nguyễn Duy Cường

za powyższe wsparcie
otrzymał w kwietniu
2021
podziękowania
z rąk starosty kutnowskiego. – W ten sposób
Starostwo
Powiatowe
wraz z Radą Powiatu
Kutnowskiego dziękuje za udzielenie Kutnowskiemu Szpitalowi
Samorządowemu bezinteresownego wsparcia w czasie tak trudnej
sytuacji jaką jest pan-

demia
koronawirusa.
Ta nieodzowna pomoc
– w formie przekazania
sprzętu medycznego dla
dzieci oraz dla chorych
na Covid-19 – ze strony
Pana Nguyễn Duy Cươnga zostanie zapamiętana na zawsze w naszych
sercach oraz sercach
mieszkańców Powiatu
Kutnowskiego – mówił w kwietniu starosta
Daniel Kowalik. •
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W Dąbrowicach wystąpiły
między innymi zespoły
Extazy, Dejw czy
Mały z Dużym.

www.PanoramaKutna.pl

Zobacz zdjęcia i wideo na
www.PanoramaKutna.pl

Wielka powiatowa impreza w Dąbrowicach

Disco polo królowało na dożynkach!
Z

a nami jedna z
najważniejszych
imprez w Powiecie
Kutnowskim, tego
roku: Dożynki Powiatowo–Gminne w
Dąbrowicach. Była
to niezwykła zabawa przy rytmach
Disco–Polo na scenie wystąpili: Dejw,
2 for You, Mały z
Dużym, Dj Andreas
oraz gwiazda wieczoru zespół Extazy.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się od
mszy świętej w kościele pw. św. Wojciecha w
Dąbrowicach. Następnie barwny korowód w
towarzystwie zespołu
„Leszczynianki” przeszedł na plac dożynkowy. Tam odbyła się
część oficjalna – odbyły
się uroczystości obrzędowe, były wystąpienia
oficjeli, a także wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Warto dodać, że
Starostą tegorocznych
dożynek jest Rafał Pacholczyk, a Starościną
Iwona Dębicka–Wąs.
– Cieszymy się, że
pogoda dopisała. Zapowiadane były ulewy,
co mogło nam zepsuć
zabawę. Ale dzięki pomocy firmy Polfarmex
S.A. zabezpieczyliśmy

się przed tą ewentualnością,
rozkładając
specjalny namiot, który jest w stanie pomieścić kilkaset osób pod
swoim dachem – mówi
Wójt Gminy Dąbrowice
Dorota Dąbrowska.
– Na całe szczęście,
koniec końców, nie był
potrzebny dzięki czemu
publiczność mogła tańczyć i bawić się na całym terenie imprezy –
dodaje Wójt Dąbrowic.
Na scenie wystąpiły
lokalne zespoły ludowe. Zobaczyliśmy występy: Leszczynianek,
Strzelec Klonowianek
Krzyżanówka i Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Kutnowskiej. W części
oficjalnej odznaczono
także sołtysów z poszczególnych gmin.
– Niezwykle miło mi
było odznaczyć czternastu sołtysów z gmin
powiatu kutnowskiego. Istotne jest dla nas
to, aby docenić trudy
i starania rolników z
naszego regionu. Praca
na roli nie jest łatwa,
potrafi być przyjemna,
a na pewno przynosi
wiele satysfakcji i radości właśnie w okresie
dożynek – mówi Starosta Kutnowski, Daniel
Kowalik.
Podczas Dożynek Powiatowo–Gminnych

odznaczeni
zostali:
Hanna Dębicka – gm.
Nowe Ostrowy, Renata
Matczak – gm. Nowe
Ostrowy,
Wojciech
Walczewski – gm.
Krośniewice, Barbara
Jabłońska – gm. Dąbrowice,
Eugeniusz
Dropiński – gm. Dąbrowice,
Wojciech
Bednarek – gm. Dąbrowice, Andrzej Suliga – gm. Dąbrowice, Edward Kacprzak
– gm. Dąbrowice, Jan
Myszkowski – gm. Bedlno, Wojciech Rędzikowski – gm. Łanięta,
Krzysztof Trzeciak –
gm. Krośniewice, Ireneusz Wysocki – gm.
Nowe Ostrowy, Marian
Jasiński – gm. Krzyżanów, Józef Dąbrowski
– gm. Strzelce
– Dziękujemy mieszkańcom Powiatu Kutnowskiego oraz powiatów ościennych za
tak liczne przybycie
na dożynki. Dziękujemy również wszystkim
sponsorom tegorocznej
imprezy.
Totalizator
sportowy zapewnił wiele emocji i atrakcji nie
tylko na swoim stoisku,
lecz także na scenie
konkursami dla publiczności – mówi Tomasz Walczewski,
Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego. •
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Od 1 września bezpłatne przejazdy
autobusami dla dzieci i młodzieży
Od 1 września wszyscy uczniowie mogą
bezpłatnie
jeździć
autobusami kutnowskiej
komunikacji
miejskiej. W życie
weszło już odpowiednie zarządzenie prezydenta
Zbigniewa
Burzyńskiego.

Jak przyznaje włodarz
miasta, będzie to duże
ułatwienie dla dzieci
i młodzieży chcących

przemieszczać się w obrębie Kutna.
– Bezpłatne przejazdy będą obowiązywać
cały czas, a nie tylko do
szkoły i ze szkoły. Będą
z nich mogli skorzystać
uczniowie uczęszczający do szkół ponadpodstawowych, którzy nie
ukończyli 21 roku życia.
Myślę, że taki pomysł
zachęci do korzystania z naszej komunikacji miejskiej – mówił

w czerwcu na antenie
Radia Q Zbigniew Burzyński,
prezydent
Kutna. Warto podkreślić, że przez pandemię
koronawirusa i obostrzenia wprowadzone w całej Polsce liczba
pasażerów korzystających z usług MZK Kutno znacznie zmalała.
Widać to na przykład
po przychodach z tytułu kupowanych biletów,
które w ubiegłym roku
spadły o 50% wobec

planów zakładanych na
początku roku.
Skorzystanie z bezpłatnego przejazdu będzie możliwe po okazaniu ważnej legitymacji
szkolnej. Oprócz tego z
bezpłatnie autobusami
MZK Kutno pojechać
mogą: Posłowie i senatorowie RP, inwalidzi
wojenni i wojskowi oraz
ich przewodnicy, osoby
niewidome i ociemniałe
oraz ich przewodnicy,

Bezpłatne przejazdy będą
obowiązywać cały czas, a nie tylko
do szkoły i ze szkoły – zapewnia
prezydent Zbigniew Burzyński.

rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych oraz tych
z niepełnosprawnością
ruchową do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Ponadto
osoby, które ukończyły
70. rok życia, oraz osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnospraw ności
oraz towarzyszący im
przewodnicy,
zasłużeni dawcy krwi, oso-

by objęte „Kutnowską
Kartą Dużej Rodziny
3+”,
umundurowani
funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i
żołnierze Żandarmerii
Wojskowej. Bilety ulgowe przysługują natomiast: kombatantom,
studentom i słuchaczom kolegium, weteranom poszkodowanym
pobierającym rentę inwalidzką oraz emerytom i rencistom. •
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W Kutnie odbyły się dwie
uroczystości związane z 82.
rocznicą wybuchu II WŚ.

W całym mieście zawyły syreny

Kutno uczciło bohaterów II wojny światowej
W środę w Kutnie odbyły się dwie uroczystości związane z
82. rocznicą wybuchu
II wojny światowej.

Syreny alarmowe zawyły w Kutnie w środę w samo południe.
Dźwięk rozległ się nie
w związku z niebezpieczeństwem, a upamiętnieniem 82. rocznicy
wybuchu II Wojny Światowej. Kutnianie zebrali
się punktualnie o 12:00
przy pomniku Bohaterów Walk Nad Bzurą
w Parku Wiosny Ludów,
by oddać hołd poległym
w największym w historii konflikcie zbrojnym.
– 1 września po strzałach na Westerplatte
rozpoczęła się II Wojna
Światowa. Wojna, która
była najbardziej krwawą
i dramatyczną w dziejach.
W sposób szczególny dotknęła Polskę i Polaków.
Wojna ta bowiem przyniosła olbrzymie straty
do dzisiaj nie oszacowane. Wojna, która spowodowała śmierć sześciu milionów Polaków.
W pierwszych tygodniach
Wojsko Polskie starało
się powstrzymać Niemców nad Bzurą. Również
Kutno było terem, gdzie
toczono zaciekłe wal-

ki. Już 1 września bomby
spadły na dworzec kolejowy, na parowozownię
PKP i na koszary 37. Pułku Piechoty. Pamiętamy
o bohaterach września.
Pamiętamy o żołnierzach
Wojska Polskiego, którzy
poświęcili życie w walce
o obronę Rzeczpospolitej. Pamiętamy także
o ofiarach cywilnych. To
co jednak najcenniejsze
dla nas, jako lekcja historii powinniśmy nigdy nie
dopuścić do izolacji kraju
na arenie międzynarodowej - mówił Zbigniew
Wdowiak, zastępca prezydenta Kutna podczas
uroczystości.
W atmosferze zadumy
i nostalgii uczestnicy
złożyli kwiaty przy pomniku Bohaterów Walk
Nad Bzurą. W kutnowskich obchodach brali
udział
przedstawiciele
samorządów, parlamentarzyści, przedstawiciele
służb mundurowych.
Tego
samego
dnia,
o 15:00 odbyły się także
uroczystości na cmentarzu parafii pw. św. Wawrzyńca w Kutnie przy
pomniku poległych harcerzy i żołnierzy Wojska
Polskiego. W obchodach
udział wzięły władze
samorządowe,
poczty
sztandarowe i delega-

cje służb mundurowych,
instytucji i szkół oraz
placówek edukacyjno-wychowawczych. Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalnego
MDK w Kutnie.
Głos zabrał między innymi starosta kutnowski
Daniel Kowalik oraz Przemysław Zawadzki, dyrektor „Dąbrowszczaka”.
– Nasza ojczyzna została
zakleszczona
i
zdradzona, jednak głęboki patriotyzm i pragnienie życia w wolnym
państwie były silniejsze
niż okupacja niemiecka
i rosyjska. To wy kombatanci, żołnierze, bohaterowie
stawiliście
czynny opór najeźdźcy.
Jesteście żywą historią
tamtych lat potwierdzeniem, że każdy człowiek
ma prawo żyć w wolnym
kraju. Wasi przyjaciele
i towarzysze broni ponieśli najwyższą ofiarę.
Oddali swoje życie za nas.
II Wojna Światowa zakończyła się 2 września
1945 roku, gdy Japonia
podpisała bezwarunkową kapitulację – mówił
starosta
kutnowski
Daniel Kowalik. – Każda
wojna była i jest dramatem człowieka, ale ta II
była niewyobrażalnym
doświadczeniem świata

i ludzkości, na co wskazuje bilans strat. Naszym
moralnym obowiązkiem
jest zachowanie pamięci
tamtych dramatycznych
dni i wydarzeń. Żadne pokolenie w dziejach
naszego państwa nie
dało tak wiele nie biorąc
nic w zamian. Dzisiejsza
uroczystość jest naszym
hołdem i larum dla was
kombatanci,
żołnierze
wojska polskiego, polegli bohaterowie. Pamiętamy i nigdy nie zapomnimy. Składamy dla
was pokłony szacunku
i dumy. Dzięki wam dziś
możemy żyć w wolnym
i niepodległym państwie. Przekazujemy i
będziemy przekazywać
pamięć tamtych dni naszym dzieciom i wnukom. Nigdy więcej wojny!
Z kolei w godzinach 2021 na cmentarzu parafii
św. Wawrzyńca przy pomniku poległych harcerzu i żołnierzy Wojska Polskiego odbyło
się uroczyste czuwanie.
Przed pomnikiem posterunek honorowy wystawił Hufiec ZHP w Kutnie.
Wszyscy chętni mogli
oddać hołd żołnierzom
i harcerzom poległym
w czasie II wojny światowej. •

Zobacz więcej zdjęć na
www.PanoramaKutna.pl

WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE

•

PIĄTEK, 3 WRZEŚNIA 2021

|

21

!
es
izn
ob
rk
na
w
a
tn
Ku
z
ji
lic
po
e
ni
ze
er
Ud
Zatrzymano 2 osoby i sporo narkotyków
Kutnowscy kryminalni
zabezpieczyli ponad 370
gramów
narkotyków.
W związku z tą sprawą
zatrzymali dwóch mężczyzn. To mieszkańcy
Kutna w wieku 52 i 35
lat. 19 sierpnia usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek
Prokuratora Rejonowego w Kutnie sąd zdecydował, że najbliższe
trzy miesiące spędzą w
areszcie. Za posiadanie
znacznej ilości narkotyków grozi do 10 lat
pozbawienia wolności.

W połowie sierpnia kryminalni z kutnowskiej komendy weszli na teren jednej z posesji w Kutnie. Z ich
ustaleń wynikało, że osoby
tam przebywające mogą
posiadać narkotyki. Na
miejscu
funkcjonariusze
potwierdzili te informacje.
– W jednym z mieszkań
należącym do 52–latka
policjanci ujawnili prawie
240 gramów amfetaminy oraz ponad 86 gramów
marihuany. Cześć narkoty-

ków schowana był w słoiku
w skrzynce elektrycznej. Na
posesji obecny był również
35–letni mężczyzna, który
posiadał przy sobie dilerki z
białym proszkiem o łącznej
wadze prawie 49 gramów.
Wstępne badanie również
potwierdziło, że jest to amfetamina. Obaj mężczyźni
zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie – mówi podkom. Edyta
Machnik, oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.
Mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania znacznych
ilości
środków
odurzających i psychotropowych. Kryminalni tego
dnia zabezpieczyli łącznie
ponad 370 gramów narkotyków, które nie trafią już
na rynek.
Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Kutnie
sąd zdecydował, że mężczyźni najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.
Za posiadanie znacznej
ilości środków odurzających lub psychotropowych
grozi im kara do 10 lat
pozbawienia wolności. •

FOT. KPP KUTNO
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Kryminalni tego
zabezpieczyli łącznie
ponad 370 gramów
narkotyków, które nie
trafią już na rynek.
Za posiadanie
znacznej ilości
narkotyków
grozi do 10 lat
pozbawienia
wolności.
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W tym roku koncerty z
okazji Święta Róży odbędą
się na stadionie miejskim.

Koncerty ze specjalnymi zasadami
To będzie wyjątkowy
weekend w Kutnie,
a wszystko za sprawą
Święta Róży. Jedną
z największych atrakcji imprezy – której
program
możecie
znaleźć na stronie
15 – będą koncerty
gwiazd na stadionie.
Wszystkie bilety zostały już wyprzedane!

W sobotę przed publicznością z Kutna i
okolic wystąpią Grubson
i Enej, zaś w niedzielę na
scenie pojawią się Piotr

Cugowski i Daria Zawiałow. Wiadomo, że koncerty cieszyły się dużym
zainteresowaniem.
– Wszystkie bilety są
wyprzedane! Nie będzie dodatkowej puli w
dniach koncertów! Ale
jeżeli jesteś szczęśliwym posiadaczem biletu i wybierasz się na
któryś z koncertów to
mamy dla Ciebie krótką
instrukcję dzięki, której wejście na stadion
powinno być proste
i sprawne – napisali
w mediach społeczno-

ściowych przedstawiciele KDK–u.
Wiadomo, że na koncertach na stadionie
miejskim przy ul. Kościuszki 26 obowiązywać będzie limit publiczności. Łącznie pod
sceną znajdzie się 2 tys.
osób – 250 osób może
być niezaszczepionych,
pozostali będą musieli okazać odpowiednie
dokomenty.
Kutnowski Dom Kultury przekazuje ważne
informacje dotyczące
koncertów:

– przed wejściem na
teren Stadionu załóż
maseczkę
– jeśli posiadasz bilet w formie wydruku
z Kasy KDK okaż go
pracownikowi Ochrony
i przejdź dalej
– jeśli posiadasz bilet
w formie cyfrowej lub
jego wydruk – wymień
go w Punkcie Wymiany Biletów, a następnie
okaż Ochronie i przejdź
dalej
– jeśli posiadasz “Bilet
z certyfikatem” i w dniu

wydarzenia nie masz
możliwości
okazania
Certyfikatu Szczepienia wystarczy, że podpiszesz
oświadczenie
Uczestnika (będzie dostępne na miejscu, ale
sprawniej będzie jeżeli
przygotujesz je wcześniej) do pobrania na
stronie kdk.net.pl
– wszyscy Uczestnicy po kontroli biletów
przechodzą do kolejnego punktu, gdzie wypełniają niebieskie oświadczenie o stanie zdrowia
i akceptacji regulaminu

Jedną z gwiazd
47. Święta Róży
będzie Daria Zawiałow
oraz klauzulę RODO
– pracownik Ochrony
odbierze od Ciebie niebieskie oświadczenie,
dokona kontroli bezpieczeństwa a następnie przekaże Ci opaskę,
którą założysz na nadgarstek
– wejdź na teren imprezy i baw się świetnie
Na stronie internetowej www.kdk.net.pl
znaleźć można pełny regulamin dotyczący imprez odbywających się w
ramach 47. Święta Róży •
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Bieg jak zawsze
cieszył się dużym
zainteresowaniem
wśród kutnian.

FOT. PANORAMAKUTNA.PL

www.PanoramaKutna.pl

W Kutnie znów pobiegli z Forrestem

FOT. ANNA KRAWCZYK

Tym razem uczestnicy tego sportowego
wydarzenia pobiegli do
Aquaparku. Na starcie,
przy Alei Róż w Kutnie
zebrało się 110 zawodników. Byli tam zarówno
doświadczeni biegacze,
amatorzy, dzieci i ro-

dzice z najmłodszymi w
wózkach. Nie zabrakło
również
zawodników,
pokonujących swoją niepełnosprawność. Honorowy wystrzał z pistoletu startowego wykonał
Prezydent Kutna Zbigniew Burzyński. Trasa
wynosiła około 1400 m i
w większości prowadziła przez tereny należące
do Małej Ligi Baseballowej w Kutnie. Stamtąd

uczestnicy pobiegli do
Aquaparku Kutno gdzie
przywitani zostali Przez
Dyrektora MOSiR Pawła
Ślęzaka. Po pamiątkowym zdjęciu wszyscy
mogli skorzystać z licznych atrakcji Pikniku z
Aquaparkiem przygotowanych nie tylko dla
uczestników biegu, ale
także dla wszystkich
mieszkańców naszego
miasta. •

Zobacz zdjęcia i wideo na
www.PanoramaKutna.pl

Za nami gala

– My się nie poddamy,
będziemy walczyli i w
końcu zaczniemy się
piąć w ligowej tabeli
– komentuje Dominik
Tomczak, trener
KS Kutno.

Fight Rose

Trudny początek KS Kutno
Cztery punkty po pięciu meczach i trzecie miejsce w tabeli
od końca - piłkarze
KS-u Kutno nie mogą
mówić o dobrym początku tego sezonu
w III lidze. – My się
nie poddamy, będziemy walczyli i w
końcu zaczniemy się
piąć w ligowej tabeli
– komentuje Dominik
Tomczak, trener KS
Kutno.

Po derbowym zwycięstwie z Pelikanem
Łowicz (2-1) wydawało

się, że w kolejnych spotkaniach nasi piłkarze
będą podążać zwycięską ścieżką. Niestety, od
tamtej pory KS przegrał
dwa mecze i zremisował jedno spotkanie.
Najpierw
w
Łodzi
podopieczni Dominika
Tomczaka ulegli ŁKS
Łódź 1-2, a katem kutnian okazał się Łukasz
Dynel, były zawodnik KS-u, który zdobył
decydującą bramkę, a
przy pierwszym golu
asystował. Później na
Kościuszki KS mierzył
się z GKS-em Wikielec, ale mimo iż przez

spory czas grał z przewagą jednego zawodnika, ostatecznie padł
bezbramkowy remis. Z
kolei w miniony weekend KS przegrał na wyjeździe 1-2 z Legionovią
Legionowo.
– Zabrzmi to pewnie
banalnie, jednak nasza gra idzie mocno na
przód. Budujemy nowy
zespół i
jakość póki
co, nie przekłada się na
wyniki. Po prostu brakuje nam trochę lwiego
pazura w ofensywie i
szczęścia w defensywie. My się nie poddamy, będziemy walczyli

i w końcu zaczniemy
się piąć w ligowej tabeli
– komentuje Dominik
Tomczak, trener KS
Kutno.
Teraz przed KS-em
wyjazdowy
mecz
z
Wissą Szczuczyn. Mecz
pierwotnie miał odbyć
się w Kutnie, jednak
został przełożony ze
względu na odbywające
się w weekend koncerty
z okazji Święta Róży.
Legionovia Legionowo 2-1 KS Kutno
Zjawiński 25, Karabin
85 - Kralkowski 4
Legionovia: Krzywań-

ski - Waszkiewicz, Bujak,
Wojdyga (80. Barański),
Kaczorowski, Mroczek
(80. Sonnenberg), Zaklika, Koziara, Zjawiński
(73. Szerszeń), Bajdur
(80. Karabin), Papazjan
(60. Dobrogost);
KS Kutno: Wolański
- Szczytniewski (86.
Kowalczyk),
Klepacz,
Kasperkiewicz,
Kraśniewski, Kralkowski,
Ostrowski (86. Boczek),
Bujalski, Bulek (46. Białas), Kacela (73. Szczepański), Patora (73.
Skawiński); •

Za nami pierwsza gala
Fight Rose, która w sobotę odbyła się w sali
Magnolia w Kutnie. Nie
brakowało sportowych
emocji i zaciętych walk
w klatce.
W sobotni wieczór odbyło się pięć pojedynków mieszanych sztuk
walk, w tym Freak Fight.
Podczas gali wystąpił
także znany raper, Dedis.
W walce wieczoru Adrian Gralak z Kutna pokonał Adriana Dudusakisa
z Gostynina. Wcześniej
zmierzyli się ze sobą
Michał Szydłowski z Piotrem Golonem, Patrick
Viteritti z Patrykiem
Smardzewskim, Sebatian
Tronina z Maciejem „Maślokiem” Kozielskim oraz
Tomasz Skorodziłło z
Przemysławem Dąbrowskim. •

FOT. FIGHT ROSE/FB

Po raz kolejny mieszkańcy Kutno mogli
wziąć udział w Biegu z
Forrestem.
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