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I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Kutna
informuje o możliwości zapoznania się z 

„Założeniami do budżetu Miasta Kutno na 2022 rok”.

Materiał został wyłożony do wglądu w Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie  

przy ul. Wojska Polskiego 5.

Ponadto dokument dostępny jest na stronie BIP Urzędu 
Miasta Kutna https://umkutno.bip.e-zeto.eu/ w zakładce 

Finanse Miasta Kutno/Budżet/Rok 2022. 

Ewentualne wnioski i uwagi należy składać w terminie 
do 15 października br. w Kancelarii Urzędu Miasta Kutno,  

Plac Marszałka J. Piłsudskiego 18, pok. 201
lub na e-mail: urzad@um.kutno.pl

OGŁOSZENIE

Kutnowski magi-
strat pomaga pani 
Małgorzacie, której 
mieszkanie doszczęt-
nie spłonęło na po-
czątku września w 
pożarze w jednym 
z bloków przy ulicy 
Wybickiego.

– Miejsce zdarzenia 
zostało zabezpieczo-
ne przez służby, a Pani 
Małgorzata otrzymała 
propozycję mieszka-
nia zastępczego. Dzięki 

szybkim decyzjom, Pre-
zydent Kutna Zbigniew 
Burzyński oraz zastęp-
ca Prezydenta Kutna Ja-
cek Boczkaja zapropo-
nowali pomoc lokalową 
w formie mieszkania 
zlokalizowanego przy 
ul. Majdany 1 – mówi 
Kamil Klimaszewski z 
biura prasowego Urzędu 
Miasta Kutno.

Jak dodaje Klimaszew-
ski, oprócz tego pomo-
cy finansowej kobiecie 
wychowującej samotnie 
dwójkę dzieci udzie-

li Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej. Straż 
Miejska pomogła z kolei 
przetransportować ro-
dzinę do nowego lokalu.

W piątek 3 września 
dokładnie o 10:18 dy-
żurny Komendy Po-
wiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kut-
nie otrzymał zgłoszenie 
o pożarze mieszka-
nia na parterze w bloku 
przy ul. Wybickiego 6. 
Na miejscu występowa-
ło wielkie zadymienie. 
Część osób wybiegła ze 

swoich mieszkań, część 
pozostała w środku.

Jak powiedział w roz-
mowie z portalem Pa-
noramaKutna.pl mł. 
bryg. Mariusz Jago-
dziński, oficer prasowy 
Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Po-
żarnej w Kutnie, praw-
dopodobną przyczyną 
pożaru była utrata izo-
lacyjności przewodów 
elektrycznych przy 
lodówce. Mieszkanie 
spłonęło doszczętnie.

– Na szczęście nie ma 
osób poszkodowanych. 
Przed naszym przyby-
ciem z płonącego domu 
ewakuowała się kobieta 
z dzieckiem. Z innych 
mieszkań ewakuację 
podjęło około 10 osób. 
Następnie strażacy, 
po oddymieniu klatki 
schodowej, ewakuowali 
kolejne 14 osób. Zady-
mienie było bardzo duże 
i strażacy pracowali w 
aparatach ochronnych 
– komentuje mł. bryg. 
Mariusz Jagodziński.

Na miejscu działa-
nia prowadziły zastępy 
z Kutna i Komadzyna, 
obecny był także patrol 
policji, który udzielał 
pomocy psychologicz-
nej kobiecie i dziecku, 
w których mieszkaniu 
wybuchł pożar. Dodat-
kowo strażacy spraw-
dzili mieszkania w są-
siednich klatkach na 
zawartość tlenku węgla, 
czyli czadu. •

Mimo błyskawicznej akcji 
strażaków, mieszkanie 
doszczętnie spłonęło.

Zobacz zdjęcia i wideo na 
www.PanoramaKutna.pl

Żłobek miejski „We-
soła Łąka” został 
wyróżniony w ogól-
nopolskim konkur-
sie „Żłobek Roku 
2021”. Nagrodę w 
imieniu placówki 
odebrała dyrektor 
Małgorzata Łaszew-
ska podczas IV edy-
cji ogólnopolskiej 
konferencji „Żłob-
ki i Kluby Dziecięce 
2021” w Pułtusku.

– Dziękuję I Ogólnopol-
skiemu Stowarzyszeniu 

Publicznych i Niepublicz-
nych Żłobków i Klubów 
Dziecięcych za Wyróż-
nienie Żłobek Roku 2021. 
Taka nagroda motywuje 
do dalszego działania. 
Serdecznie dziękuję rów-
nież całemu zespołowi. 
Jesteście wspaniali – na-
pisała na facebooku Mał-
gorzata Łaszewska.

Wesoła Łąka otrzymała 
również voucher o war-
tości 500 zł na szkolenia 
i eventy online organi-
zowane przez I Ogólno-
polskie Stowarzyszenie 
Publicznych i Niepublicz-

nych Żłobków i Klubów 
Dziecięcych.

– Cieszy nagroda dla 
Żłobka Miejskiego. To po-
kazuje, że kierunek, który 
obrała dyrektor placówki 
jest dobry. Jest tam dobra 
kadra pedagogiczna, co 
przynosi efekty w posta-
ci odpowiedzialnej opieki 
nad dziećmi – dodaje Zbi-
gniew Wdowiak, zastępca 
Prezydenta Kutna. 

Żłobek został otwarty w 
listopadzie 2018 roku. W 
tym roku szkolnym pod 
opieką wychowawców 
jest 85 dzieci. •

Żłobek z Kutna wśródŻłobek z Kutna wśród
najlepszych w krajunajlepszych w kraju

Dyrektor “Wesołej Łąki”
Małgorzata Łaszewska
i wiceprezydent Kutna 

Zbigniew Wdowiak.

 Władze miasta pomagają kobiecie z dwójką dzieci 
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REKLAMA

Trzy przejścia dla pie-
szych w Kutnie zosta-
ną zmodernizowane 
i będą znacznie bez-
pieczniejsze. Miasto 
złożyło w lipcu wnio-
ski o dofinansowanie 
inwestycji. Wszystkie 
trzy aplikacje zostały 
zaakceptowane.

Dzięki pozyskanym 

pieniądzom w trzech, 
niebezpiecznych dotąd 
miejscach, funkcjo-
nować będą aktywne 
przejścia dla pieszych. 
To rozwiązania, które z 
powodzeniem działają 
już w dwóch lokaliza-
cjach na terenie Kutna. 
Chodzi o przejścia na 
ulicach: Wyszyńskiego 
i Grunwaldzkiej.

Aktywne przejścia dla 
pieszych rozświetlają 

przejście w momencie, 
gdy w obrębie pasów 
pojawia się osoba chcą-
ca przejść przez jezdnię. 
Kierowcy otrzymują 
sygnał o znajdującym 
się w pobliżu pieszym 
za pomocą wbudowa-
nego w jezdnię systemu 
świetlnego. Dodatkowo 
przejście w momencie 
pojawienia się pieszego 
zostaje automatycznie 
doświetlone.

– Wybraliśmy trzy 
miejsca, w których 
przejścia zostaną zmo-
dernizowane. Chodzi o 
przejście na ulicy Za-
moyskiego przy Szkole 
Podstawowej nr 1, na 
ulicy Troczewskie-
go w pobliżu Szkoły 
Podstawowej nr 6 oraz 
na Szymanowskiego 
przy skrzyżowaniu z 
Olimpijską. Wiemy, że 
są to przejścia, z któ-

rych mieszkańcy czę-
sto korzystają, dlatego 
chcemy, aby było tam 
bezpieczniej – wyja-
śnia Jacek Boczkaja, 
zastępca Prezydenta 
Kutna.

Wartość trzech inwe-
stycji to prawie 206 000 
złotych. Dofinansowa-
nie sięga prawie 165 000 
złotych. Przejścia będą 
zmodernizowane do 
końca tego roku. •

Zmodernizują trzy przejścia dla pieszychZmodernizują trzy przejścia dla pieszych

– Wiemy, że są to przejścia, z których 
mieszkańcy często korzystają, dlatego 

chcemy, aby było tam bezpieczniej 
– wyjaśnia Jacek Boczkaja, zastępca 

Prezydenta Kutna.

Zmodernizowane mają zostać 
przejścia na Szymanowskiego, 
SP nr 6 i przy SP nr 1 w Kutnie.Wójt Gminy Kutno Ju-

styna Jasińska wraz 
ze Skarbnik Małgo-
rzatą Tulińską pod-
pisała z Wojewodą 
Łódzkim Tobiaszem 
Bocheńskim umowę 
na przebudowę dro-
gi gminnej 102220E 
w miejscowości Woź-
niaków. Przebudowa 
obejmie odcinek o 
długości 0,738 km.

Wysokość dotacji 
jaką otrzymała gmina 
wynosi 329 212, 00 zł. 
Środki te pochodzą z 
Państwowego Fundu-
szu Celowego Rządo-
wy Fundusz Rozwoju 
Dróg. •

Będzie remontBędzie remont
w Woźniakowiew Woźniakowie
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47. Święto Róży47. Święto Róży
przeszło do historiiprzeszło do historii

Zobacz zdjęcia i wideo na 
www.PanoramaKutna.pl

Za nami 47. Święto Róży w Kutnie! Efektowne otwarcie 
z użyciem pirotechniki, jarmark różany, mnóstwo kwia-
tów, lunapark czy koncerty gwiazd na czele z grupą Enej 
i Agnieszką Chylińską – tak w skrócie wyglądał week-
end pachnący różami w naszym mieście. Zapraszamy do 
obejrzenia fotorelacji z największej plenerowej imprezy 
w regionie.
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Porzucone szczeniaki 
znalazły nowe domy, 
a wszystko dzięki po-
licjantom, którzy po-
dejmowali interwen-
cję na ul. Objazdowej 
w Kutnie. „Pieski 
skradły serca mundu-
rowych” – komentuje 
rzeczniczka policji.

Wszystko wydarzy-

ło się 13 września 2021 
roku około godziny 
9:00. Do dyżurnego 
kutnowskiej komendy 
zadzwonił mężczyzna i 
poinformował, że przy 
ul. Objazdowej w Kutnie 
biegają trzy szczeniaki.

Policjanci natychmiast 
pojechali we wskazane 
miejsce, aby sprawdzić 
tę informację. Funk-

cjonariusze zastali trzy 
malutkie pieski biega-
jące przy drodze i osobę 
zgłaszającą. Nieopodal 
w krzakach znajdowało 
się również kartono-
we pudełko wyścielone 
materiałem. Pomimo 
próby ustalenia okolicz-
ności porzucenia psia-
ków, funkcjonariuszom 
tego dnia nie udało się 
dotrzeć do nieodpowie-

dzialnego właściciela 
zwierząt. – Porzucenie 
zwierzęcia, a w szcze-
gólności psa lub kota 
zgodnie z Ustawą o 
Ochronie Zwierząt jest 
przestępstwem zagro-
żonym karą pozbawie-
nia wolności do lat 3. 
Kutnowscy policjanci 
będą wyjaśniać teraz 
wszystkie okoliczności 
w jakich doszło do po-

rzucenia tych szczeniąt, 
a sprawca musi liczyć 
się z konsekwencjami 
prawnymi – komentu-
je podkomisarz Edyta 
Machnik, oficer praso-
wy KPP Kutno.

Mundurowi obecni na 
interwencji nie mogli 
przejść obojętnie wo-
bec bezbronnych zwie-
rzaków. Pieski skradły 

serca kutnowskich po-
licjantów i jeszcze tego 
samego dnia dwa z nich 
trafiły do domów poli-
cjanta i policjantki, któ-
rzy byli na interwencji. 
Trzecim szczeniakiem 
zaopiekował się Zastęp-
ca Komendanta Powia-
towego Policji w Kutnie 
mł. insp. Paweł Ciecha-
nowski. •
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Szczeniaki skradły serca 
policjantów do tego 

stopnia, że przygarnęli 
je do własnych domów.

Policjanci Policjanci uratowali porzucone szczeniakiuratowali porzucone szczeniaki
 Wielkie serca kutnowskich mundurowych 

Takiej imprezy w 
Kutnie nie było już 
dawno! Przed Galerią 
Różaną odbyło się 
Święto Kolorów oraz 
Dzień Baniek Mydla-
nych.

Od rana na parkin-
gu przy galerii trwał 
Dzień Baniek Mydla-
nych, którego spe-
cjalnym gościem była 
Kicia Kocia. Dzie-

ci chętnie puszczały 
bańki, a także przytu-
lały się i robiły sobie 
zdjęcia z pluszakiem. 
Później mieszkań-
cy Kutna celebrowali 
Święto Kolorów Holiki. 
Młodzież licznie poja-
wiła się pod „Różaną”, 
odbyło się kilka wy-
rzutów kolorów w górę 
i nie brakowało świet-
nej zabawy. •

Wyjątkowe święto kolorówWyjątkowe święto kolorów

Przed Galerią Różaną odbyła się 
najbardziej kolorowa impreza 
w tym roku w Kutnie.

W zeszłym tygodniu 
miejsce miała uro-
czystość z okazji za-
kończenia projektu 
Chopin, czyli urucho-
mienia czwartej linii 
produkcyjnej (K4) 
przekąsek Pringles 
przez firmę Kellogg’s 
(UMA Investments) w 
Kutnie.

W oficjalnym otwar-
ciu udział wziął między 
innymi Jacek Boczka-
ja, zastępca prezyden-
ta Kutna. W imieniu 
władz samorządowych 
podziękował firmie za 
zaufanie i życzył, aby 
biznes amerykańskiej 
firmy rozkwitał tak, jak 

róże w naszym mieście. 
Z tej okazji na ręce Jo-
hana Van Batenbur-
ga, dyrektora zakładu 
w Kutnie, prezydent 
Boczkaja przekazał 
symboliczne sadzonki 
róży Chopin. 

W uroczystości wzię-
ły udział także osoby 
kluczowe dla obecności 
firmy Kellogg w Eu-
ropie. Byli wśród nich 
m.in. David Lawlor, 
prezes Kellogg Euro-
pe, Luciano Salvatore, 
wiceprezes Kellogg Eu-
rope ds. produkcji i lo-
gistyki, a także Gràinne 
O’brien, dyrektor ds. 
korporacyjnych.

W trakcie uroczysto-

ści odbyła się również 
specjalna transmisja 
(pierwsza w historii 
Kellogg Europe, która 
nie odbywała się z cen-
trali firmy, a z fabryki) 
z symbolicznego uru-
chomienia nowej linii.

Warto zaznaczyć, że 
zakończony projekt 
firmy Kellogg był naj-
większą jednorazową 
inwestycją przemysło-
wą w historii miasta. 
Jej wartość to blisko 0,5 
mld zł.  Całe wydarze-
nie uświetnił koncert 
Michała Chojnackiego, 
absolwenta Państwo-
wej Szkoły Muzycznej 
w Kutnie, który wyko-
nał kilka utworów Fry-
deryka Chopina. •

Zakończono wielką inwestycjęZakończono wielką inwestycję
 Jej wartość to blisko 0,5 mld zł 
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Policjanci z Komen-
dy Powiatowej Policji 
w Kutnie zatrzymali 
42-latka, który prze-
chowywał nielegal-
ne wyroby akcyzowe 
i narkotyki. Zatrzy-
many najbliższe 
3 miesiące spędzi 
w areszcie. Wysokość 
uszczuplenia należne-
go podatku akcyzo-
wego wstępnie osza-
cowano na ponad 118 
tysięcy złotych.

Na trop nielegalnego 
procederu wpadli po-

licjanci z kutnowskie-
go Wydziału do Walki z 
Przestępczością Gospo-
darczą i Korupcją. Usta-
lenia i intensywna praca 
funkcjonariuszy dopro-
wadziła do zatrzymania 
14 września 2021 roku 
42-letniego mężczyzny.

Podczas przeszukania 
pomieszczeń należących 
do mężczyzny funkcjo-
nariusze ujawnili łącznie 
ponad 89 kg krajanki ty-
toniu, ponad 7000 sztuk 
papierosów bez polskich 
znaków akcyzy, ponad 
160 litrów alkoholu nie-
wiadomego pochodze-

nia, oraz ponad 2,5 kg 
marihuany. Nielegalny 
towar ukryty był między 
innymi w kontenerze na 
jednej z posesji, w samo-
chodzie, a także przy-
czepie samochodowej. 
Wszystko zostało zabez-
pieczone przez mundu-
rowych.

Zatrzymany 42-la-
tek został osadzony 
w policyjnym areszcie. 
16 września 2021 roku 
usłyszał zarzuty za po-
siadanie znacznej ilości 
środków odurzających za 
co grozi kara do 10 lat po-
zbawienia wolności oraz 

przechowywania wy-
robów akcyzowych bez 
polskich znaków akcyzy 
za co grozi dodatkowo 
wysoka grzywna. Wstęp-
ne oszacowano, że skarb 
państwa mógł zostać na-
rażony na uszczuplenie 
z tytułu niezapłacone-
go podatku akcyzowe-
go na ponad 118 tysięcy 
złotych. Sąd na wniosek 
prokuratora, zastosował 
wobec zatrzymanego 
środek zapobiegawczy 
w postaci tymczasowego 
aresztowania na okres 3 
miesięcy. •

Wstępne oszacowano, że skarb państwa 
mógł zostać narażony na uszczuplenie 
z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego 
na ponad 118 tysięcy złotych. 

 42-latek w rękach policji 

Wpadł z “lewymi“ papierosami i narkotykamiWpadł z “lewymi“ papierosami i narkotykami
FO

T.
 K

PP
 K

UT
N

O

W ostatnich tygo-
dniach na drogach po-
wiatu kutnowskiego 
doszło do kilku bardzo 
groźnych wypadków 
drogowych. Policjanci 
apelują do kierowców 
o rozwagę i ostroż-
ność, tym bardziej że 
za oknami jesień i co-
raz trudniejsze warun-
ki na jezdni.

Do najgroźniejszej krak-
sy doszło na wiadukcie 

przy ulicy Łęczyckiej, 
gdzie czołowo zderzyły 
się dwa samochody. Jak 
powiedziała Panoramie 
Kutna  podkomisarz Edy-
ta Machnik, oficer praso-
wy Komendy Powiatowej 
Policji w Kutnie, ze wstęp-
nych ustaleń wynika, że 
61-letni kierowca Mit-
subishi Outlander jadąc 
ulicą Łęczycką zjechał na 
przeciwległy pas ruchu i 
uderzył czołowo w Citro-
ena Berlingo. Jak się oka-
zało, sprawca wypadku 
był pijany i miał blisko 2 

promile alkoholu w orga-
nizmie! Z kolei poszkodo-
wany mężczyzna z wie-
loma obrażeniami został 
przetransportowany śmi-
głowcem do szpitala.

Równie groźnie wyglą-
dało zderzenie ciężarówki 
z osobówką na DK92 na 
wysokości miejscowo-
ści Woźniaków. Tam po-
szkodowana została jedna 
osoba, a przez kilka go-
dzin ruch na tym odcin-
ku był mocno utrudniony. 
Jedna osoba ranna została 
także w wyniku zderze-

nia dwóch pojazdów na 
DW702 w miejscowości 
Wały (gm. Krzyżanów).

Niebezpiecznie w ostat-
nich dniach było też na 
autostradzie A1 pod Kut-
nem, gdzie doszło do kil-
ku groźnych wypadków, w 
wyniku których rannych 
zostało kilka osób. W jed-
nym ze zdarzeń śmiertel-
nie potrącony został łoś.

O sytuacjach na drogach 
w regionie i wypadkach na 
bieżąco informujemy na 
www.PanoramaKutna.pl •

W wyniku wypadku na 
wiadukcie ciężko ranny został 
mężczyzna. Sprawca był pijany!

Seria Seria groźnych wypadkówgroźnych wypadków w regionie w regionie

Groźna kraksa na DK92 
w okolicy Woźniakowa.

Zobacz zdjęcia i wideo na 
www.PanoramaKutna.pl

FO
T.

 P
AN

O
RA

M
AK

UT
N

A.
PL

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



www.PanoramaKutna.pl •       ŚRODA, 22 WRZEŚNIA 2021      |      7

Strzały, huk, krew i po-
święcenie – takimi przy-
miotnikami można określić 
2 tygodnie walk trwających 
przy rzece Bzurze przebie-
gającej m.in. przez Powiat 
Kutnowski. 

Regionalne obchody 82. 
rocznicy Bitwy nad Bzurą 
odbyły się w Orłowie w gmi-
nie Bedlno. Pamięć poległych 
żołnierzy uczczono podczas 
mszy świętej oraz składając 

kwiaty przy obelisku upa-
miętniającym bohaterów 
września. Bitwa nad Bzurą 
to najważniejsza i najcięższa 
walka zbrojna jaka odbyła się 
podczas II Wojny Światowej 
na terenach Powiatu Kut-
nowskiego. Dziś upamiętnia-
my żołnierzy, którzy zginęli 
w tej bitwie za wolność oj-
czyzny. – mówi Magdalena 
Krupińska–Kotulska, Wice-
starosta Kutnowski. – Boha-
terami tamtych wydarzeń byli 
żołnierze Armii „Poznań” 

pod dowództwem genera-
ła Tadeusza Kutrzeby i Armii 
„Pomorze” pod dowódz-
twem generała Władysława 
Bortnowskiego – dodaje. W 
uroczystości, która odbyła 
się 19 września 2021 wzięli 
udział Magdalena Krupiń-
ska–Kotulska – Wicestaro-
sta Kutnowski, Marek Ciąpała 
– Przewodniczący Rady Po-
wiatu Kutnowskiego, Marek 
Drabik oraz Marek Jankowski 
– Radni Powiatowi. •

Za nami Regionalne obchodyZa nami Regionalne obchody
82. rocznicy Bitwy nad Bzurą82. rocznicy Bitwy nad Bzurą

W uroczystości, która odbyła się 19 września 2021 wzięli udział 
Magdalena Krupińska–Kotulska – Wicestarosta Kutnowski, 
Marek Ciąpała – Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego, 
Marek Drabik oraz Marek Jankowski – Radni Powiatowi. 

W minioną nie-
dzielę Gmina 
Daszyna świę-
towała zakoń-
czenie okresu 
rolnego. Świę-
to Plonów było 
zwieńczeniem 
miesięcy cięż-
kiej pracy rolni-
ków z Powiatu 
Łęczyckiego i 
Kutnowskiego.

Po mszy świę-
tej polowej, która 
odbyła się na te-
renach Dożynko-
wych wystąpiły 
lokalne zespo-
ły śpiewacze, DJ 
Andreas oraz ze-
spół Jorrgus.

Wśród stra-

ganów pełnych 
suwenirów moż-
na było posma-
kować potraw 
przygotowanych 
przez lokalne 
Koła Gospodyń. 
Była także dar-
mowa grochówka 
i kiełbasa z grilla.

Swoje stoisko 
miał także Po-
wiat Kutnowski, 
który wręczał 
n a j m ł o d s z y m 
odwiedzającym 
Dożynki balony 
oraz darmowy 
popcorn.

– Chciałbym 
serdecznie po-
dziękować Panu 
Wójtowi Zbignie-
wowi Wojterze za 

zaproszenie nas 
na tą wyjątko-
wą uroczystość 
jaką są Dożynki 
Gminne – mówi 
Tomasz Wal-
czewski, Członek 
Zarządu Powiatu 
Kutnowskiego – 
Pogoda nie do-
pisywała, ale gdy 
zespoły pojawiły 
się na scenie, at-
mosfera stała się 
bardzo gorąca.

Na dożynkach w 
Jackowie obecni 
byli również mię-
dzy innymi poseł 
na sejm RP – Ta-
deusz Woźniak 
oraz Starosta Łę-
czycki – Janusz 
Mielczarek. •

Gorące klimaty na Gorące klimaty na 
dożynkach w Jackowiedożynkach w Jackowie

Rozpoczęto re-
witalizację scho-
dów w budynku 
Starostwa Powia-
towego w Kutnie 
przy ul. Królowej 
Jadwigi. Ma to 
między innymi 
poprawić estety-
kę urzędu.

– Przebudowa 

schodów to dodat-
kowe udogodnie-
nie dla petentów 
o d w i e d z a j ą c y c h 
starostwo. Dbamy 
o bezpieczeństwo 
mieszkańców po-
wiatu kutnow-
skiego, dlatego 
zdecydowaliśmy 
się na wykona-
nie schodów z 

kostki brukowej, 
która zapewni 
lepszą przyczep-
ność szczególnie 
w okresie zimo-
wym. Dodatkowo z 
pewnością popra-
wią one również 
estetykę urzędu 
– mówi Starosta 
Kutnowski Daniel 
Kowalik. •

Przebudowa budynku przy Królowej JadwigiPrzebudowa budynku przy Królowej Jadwigi

Powiat Kutnowski złożył 
wnioski o uzyskanie dofi-
nansowania w ramach Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład 
– Program Inwestycji Strate-
gicznych na poniżej wymie-
nione zadania inwestycyjne:

1) Modernizacja dróg powia-
towych: 

Nr 2172E - Nowe - Marynin - 
Zalesie - Opiesin - Kurza Jama 
- Grabów - Nagórki, 

Nr 2110E - Oporów - Drze-
woszki - Dobrzelin

Nr 2161E - Kutno (ul. Lot-
nicza) - Łąkoszyn - Szewce 
Owsiane

(przewidywana wartość in-
westycji: 17.000.000,00 zł; 
wnioskowana kwota dofinan-
sowania: 16.150.000,00 zł);

2) Budowa instalacji foto-
woltaicznych do produkcji 
energii elektrycznej na po-
trzeby własne 9 placówek 
oświatowych z terenu powiatu 
kutnowskiego: ZS Nr 1, ZS Nr 

2, ZS Nr 3, I LO, II LO, SOSW 
Nr 1, Bursa Nr 1 w Kutnie oraz 
w ZS i MOS w Żychlinie (prze-
widywana wartość inwestycji: 
2.233.000,00 zł; wnioskowa-
na kwota dofinansowania: 
2.121.350,00 zł);

3) Budowa budynków sto-
łówki dla DPS w Kutnie, 
ul. Oporowska 27, dla DPS  
w Wojszycach, oraz do-
budowa klatki schodowej 
przy budynku DPS w Kutnie  
w powiecie kutnowskim 
(przewidywana wartość inwe-
stycji: 11.781.030,00 zł; wnio-
skowana kwota dofinansowa-
nia: 10.013.878,00 zł). •

Polski Ład pomoże w kilku Polski Ład pomoże w kilku 
powiatowych inwestycjach?powiatowych inwestycjach?
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W niedzielę 12 wrze-
śnia br. w sołectwie 
Wysoka Wielka odby-
ły się Dożynki Gminy 
Kutno, nad który-
mi patronat objęli: 
Ksiądz Biskup prof. dr 
hab. Andrzej Franci-
szek Dziuba, Minister 
Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Grzegorz Puda, 
Wojewoda Łódzki To-
biasz Bocheński, Mar-
szałek Województwa 
Łódzkiego Grzegorz 
Schreiber.

Dożynki rozpoczęły się 
od Mszy Świętej polo-
wej prowadzonej przez 
ks. Krzysztofa Kuśmir-
ka Proboszcza Parafi i 
Nowe, podczas której 
Wójt Gminy Kutno Ju-
styna Jasińska powitała 
gości honorowych: Ro-
berta Baryłę Członka 
Zarządu Województwa 
Łódzkiego, Ewę Marci-
niak Zastępcę Dyrekto-
ra Regionalnego Cen-
trum Polityki Społecznej
w Łodzi, Nadkom. Miro-
sława Liwińskiego, Ewę 
Rzymkowską - Kierow-
nika Oddziału Tereno-

wego KRUS w Kutnie, 
Aleksandrę Dudkiewicz 
Dyrektora Biura Sena-
tora RP Przemysława 
Błaszczyka, Joannę Kaj-
szczarek Przewodniczą-
cą Rady Gminy Kutno
i Radnych, Piotra Czer-
biaka Dyrektora gmin-
nej Biblioteki Publicznej
i Centrum Kultury Gmi-
ny Kutno, który był 
współorganizatorem Do-
żynek, Rolników, Poczty 
Sztandarowe, Starostów 
Dożynek, Sołtysów, Pre-
zesów OSP, Pracowni-
ków Urzędu Gminy i Jed-
nostek Podległych, Koła 
Gospodyń Wiejskich, 
jak również wszystkich 
zgromadzonych. Oprawę 
muzyczną mszy zapew-
nił Zespół Ludowy Lesz-
czynianki i Orkiestra 
Gminy Kutno.

Po mszy odbyła się ce-
remonia dożynkowa,
w czasie której reprezen-
tacje sołectw przekazały 
chleby oraz wieńce do-
żynkowe, a Wójt Gminy 
Kutno Justyna Jasińska 
podziękowała rolnikom, 
wyraziła wdzięczność
i uznanie za ich pracę. 

W trakcie ceremonii 

Pani Wójt wręczyła od-
znaczenia "Zasłużony 
dla Rolnictwa" dla Sołtys 
Sołectwa Leszczynek Te-
resy Lewańskiej, Sołtysa 
Sołectwa Bielawki Jana 
Starbały oraz Sołtysa 
Sołectwa Woźniaków 
Stefana Przygodzkiego. 
Podziękowania od Wójt 
za aktywne włączenie się 
w życie kulturalne Gmi-
ny Kutno otrzymały Koła 
Gospodyń Wiejskich. 

Część artystyczną Do-
żynek otworzył Zespół 
Ludowy Leszczynianki, 
a zaraz po nich odbył 
się koncert Orkiestry 
Gminy Kutno, następnie 
wystąpiła solistka Anna 
Selczuk i Anna Misztal
z Kapelą Odnowa Folk.

Zespół Folklorystyczny 
„Szamotuły" zaprezen-
tował się w kolorowych 
ludowych strojach, za-
chwycając wszystkich 
pięknym śpiewem i tań-
cem.

Gwiazdą wieczoru była 
Pani Marlena Drozdow-
ska – artystka znana 
z wielkiego przeboju 
„Mydełko Fa". Było ta-
necznie, pozytywnie
i energicznie, dlatego ten 

występ na długo zapad-
nie w pamięć publiczno-
ści. Niesamowitą atmos-
ferę Dożynek stworzył 
Iluzjonista Arkadiusz 
Amon Wiatrowski, który 
wykonał pokaz magicz-
nych sztuczek.

Na zakończenie Doży-
nek do wspólnej zaba-
wy tanecznej zaprosił 
Zespół Sobota, który 
grał do późnych godzin 
wieczornych. Poza sze-
regiem występów ar-
tystycznych na uczest-
ników czekało wiele 
innych atrakcji, m.in. 
fotobudka, wspaniałe 
animacje dla najmłod-
szych, które zapewniła 
fi rma „Teczowo Fabryka 
Zabawy". „Stowarzysze-
nie Wesoła Pasieka" za-
prezentowało natomiast 
leczniczy zabieg apitera-
pii, a dodatkowo każdy 
mógł otrzymać gadżety 
sfi nansowane z budżetu 
Gminy Kutno w ramach 
programu współpracy
z Organizacjami Poza-
rządowymi. 

Podczas wydarzenia 
można było odwiedzić 
Mobilny Punkt Szczepień 
czy Punkt Narodowe-

go Spisu Powszechnego 
oraz stoisko informacyj-
ne KRUS i ŁODR.

Pyszne ciasta własne-
go wypieku i dietetycz-
ne smakołyki zapewniły 
lokalne Koła Gospodyń 
Wiejskich z Wysokiej 
Wielkiej, Wierzbia, No-
wej Wsi, Strzegocina
i Stowarzyszenia Roz-
woju Wsi Gołębiew. Na 
uczestników czekał rów-
nież bezpłatny żurek, 
przysmaki z grilla czy 
pieczony prosiak.  

Władze gminy dzięku-
ją Darczyńcom, którzy 
przyczynili się do tego, 
że tegoroczne Święto 
Plonów było tak wyjąt-
kowym wydarzeniem: 
Państwu Złotowskim z 
fi rmy Hydrobud, fi rmie 
P.T.H.U NAT-TRANS, 
Prezero, Polfarmex, Ani-
mex Kutno Zakładowi 
gospodarowania odpa-
dami EKO, fi rmie "Fa-
zot" Więtczak i wspól-
nicy,  Panu Robertowi 
Liwińskiemu z fi rmy PW 
EKOBUD, Panu Wojcie-
chowi Wacławskiemu
z fi rmy WOTEX, Panu 
Jerzemu Kostrzewie, 
Pani Agnieszce Szym-

czak z fi rmy Agromaz, 
fi rmie Handlowo Usłu-
gowej Łukasz Piotro-
wicz, fi rmie VESTER 
Handzelewicz, fi rmie 
PHU Bracia Karczewscy 
S.C. Tartak, Bankowi 
Spółdzielczemu, Panu 
Michałowi Bednarkowi, 
Panu Rafałowi Zielako-
wi, Panu Sylwestrowi Sa-
wickiemu, Panu Karolo-
wi Walendziakowi, Panu 
Tomaszowi Starbale, 
Panu Jarosławowi Przy-
byszowi, Państwu Alber-
towi i Monice Kasińskim, 
Firmie Usługi Transpor-
towe Piotr Konopiński, 
Przedsiębiorstwu Pro-
dukcyjno - Handlowo 
Usługowemu Agro Skład 
Mariusz Konipiński, 
Gospodarstwu Pszcze-
larskiemu Karolina
i Marcin Zajączkowscy, 
Przedsiębiorstwu Wielo-
branżowemu "Novibis", 
Pani Joannie Kaźmier-
czak z Hurtowni Owo-
ców i Warzyw,  fi rmie 
Wiatrpol, Młynowi A&S 
Jujka, Krajowej Spół-
ce Cukrowej SA oddział
w Dobrzelinie, Okręgo-
wej Spółdzielni Mleczar-
skiej Proszkownia Mleka 
w Krośniewicach. •

Gmina Kutno dziękowała za plony!Gmina Kutno dziękowała za plony!
Mnóstwo atrakcji w Wysokiej WielkiejMnóstwo atrakcji w Wysokiej Wielkiej
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W niedzielę 12 wrze-
śnia br. w sołectwie 
Wysoka Wielka odby-
ły się Dożynki Gminy 
Kutno, nad który-
mi patronat objęli: 
Ksiądz Biskup prof. dr 
hab. Andrzej Franci-
szek Dziuba, Minister 
Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Grzegorz Puda, 
Wojewoda Łódzki To-
biasz Bocheński, Mar-
szałek Województwa 
Łódzkiego Grzegorz 
Schreiber.

Dożynki rozpoczęły się 
od Mszy Świętej polo-
wej prowadzonej przez 
ks. Krzysztofa Kuśmir-
ka Proboszcza Parafi i 
Nowe, podczas której 
Wójt Gminy Kutno Ju-
styna Jasińska powitała 
gości honorowych: Ro-
berta Baryłę Członka 
Zarządu Województwa 
Łódzkiego, Ewę Marci-
niak Zastępcę Dyrekto-
ra Regionalnego Cen-
trum Polityki Społecznej
w Łodzi, Nadkom. Miro-
sława Liwińskiego, Ewę 
Rzymkowską - Kierow-
nika Oddziału Tereno-

wego KRUS w Kutnie, 
Aleksandrę Dudkiewicz 
Dyrektora Biura Sena-
tora RP Przemysława 
Błaszczyka, Joannę Kaj-
szczarek Przewodniczą-
cą Rady Gminy Kutno
i Radnych, Piotra Czer-
biaka Dyrektora gmin-
nej Biblioteki Publicznej
i Centrum Kultury Gmi-
ny Kutno, który był 
współorganizatorem Do-
żynek, Rolników, Poczty 
Sztandarowe, Starostów 
Dożynek, Sołtysów, Pre-
zesów OSP, Pracowni-
ków Urzędu Gminy i Jed-
nostek Podległych, Koła 
Gospodyń Wiejskich, 
jak również wszystkich 
zgromadzonych. Oprawę 
muzyczną mszy zapew-
nił Zespół Ludowy Lesz-
czynianki i Orkiestra 
Gminy Kutno.

Po mszy odbyła się ce-
remonia dożynkowa,
w czasie której reprezen-
tacje sołectw przekazały 
chleby oraz wieńce do-
żynkowe, a Wójt Gminy 
Kutno Justyna Jasińska 
podziękowała rolnikom, 
wyraziła wdzięczność
i uznanie za ich pracę. 

W trakcie ceremonii 

Pani Wójt wręczyła od-
znaczenia "Zasłużony 
dla Rolnictwa" dla Sołtys 
Sołectwa Leszczynek Te-
resy Lewańskiej, Sołtysa 
Sołectwa Bielawki Jana 
Starbały oraz Sołtysa 
Sołectwa Woźniaków 
Stefana Przygodzkiego. 
Podziękowania od Wójt 
za aktywne włączenie się 
w życie kulturalne Gmi-
ny Kutno otrzymały Koła 
Gospodyń Wiejskich. 

Część artystyczną Do-
żynek otworzył Zespół 
Ludowy Leszczynianki, 
a zaraz po nich odbył 
się koncert Orkiestry 
Gminy Kutno, następnie 
wystąpiła solistka Anna 
Selczuk i Anna Misztal
z Kapelą Odnowa Folk.

Zespół Folklorystyczny 
„Szamotuły" zaprezen-
tował się w kolorowych 
ludowych strojach, za-
chwycając wszystkich 
pięknym śpiewem i tań-
cem.

Gwiazdą wieczoru była 
Pani Marlena Drozdow-
ska – artystka znana 
z wielkiego przeboju 
„Mydełko Fa". Było ta-
necznie, pozytywnie
i energicznie, dlatego ten 

występ na długo zapad-
nie w pamięć publiczno-
ści. Niesamowitą atmos-
ferę Dożynek stworzył 
Iluzjonista Arkadiusz 
Amon Wiatrowski, który 
wykonał pokaz magicz-
nych sztuczek.

Na zakończenie Doży-
nek do wspólnej zaba-
wy tanecznej zaprosił 
Zespół Sobota, który 
grał do późnych godzin 
wieczornych. Poza sze-
regiem występów ar-
tystycznych na uczest-
ników czekało wiele 
innych atrakcji, m.in. 
fotobudka, wspaniałe 
animacje dla najmłod-
szych, które zapewniła 
fi rma „Teczowo Fabryka 
Zabawy". „Stowarzysze-
nie Wesoła Pasieka" za-
prezentowało natomiast 
leczniczy zabieg apitera-
pii, a dodatkowo każdy 
mógł otrzymać gadżety 
sfi nansowane z budżetu 
Gminy Kutno w ramach 
programu współpracy
z Organizacjami Poza-
rządowymi. 

Podczas wydarzenia 
można było odwiedzić 
Mobilny Punkt Szczepień 
czy Punkt Narodowe-

go Spisu Powszechnego 
oraz stoisko informacyj-
ne KRUS i ŁODR.

Pyszne ciasta własne-
go wypieku i dietetycz-
ne smakołyki zapewniły 
lokalne Koła Gospodyń 
Wiejskich z Wysokiej 
Wielkiej, Wierzbia, No-
wej Wsi, Strzegocina
i Stowarzyszenia Roz-
woju Wsi Gołębiew. Na 
uczestników czekał rów-
nież bezpłatny żurek, 
przysmaki z grilla czy 
pieczony prosiak.  

Władze gminy dzięku-
ją Darczyńcom, którzy 
przyczynili się do tego, 
że tegoroczne Święto 
Plonów było tak wyjąt-
kowym wydarzeniem: 
Państwu Złotowskim z 
fi rmy Hydrobud, fi rmie 
P.T.H.U NAT-TRANS, 
Prezero, Polfarmex, Ani-
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Gmina Kutno dziękowała za plony!Gmina Kutno dziękowała za plony!
Mnóstwo atrakcji w Wysokiej WielkiejMnóstwo atrakcji w Wysokiej Wielkiej
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W minioną niedzielę 
w Parku Wiosny Lu-
dów w Kutnie odby-
ły się uroczystości 
upamiętniające 82. 
rocznicę Bitwy nad 
Bzurą. – Kutno było 
postrzegane jako 
bardzo ważny punkt 
oporu – podkreślał 
wiceprezydent Kutna 
Zbigniew Wdowiak, 
który przybliżył wy-
darzenia z września 
1939 roku.

Uroczystość rozpo-
częła się o godzinie 
10.00 mszą świętą, 
którą odprawił ksiądz 
Jerzy Swędrowski. Na-
stępnie licznie zgro-
madzeni mieszkańcy 
wzięli udział w dru-
giej części obchodów. 
Wystawiono posteru-
nek honorowy przed 
tablicą gen. Tadeusza 
Kutrzeby, podniesiono 
fl agę państwową na 
maszt czy odegrano 
hymn Polski. Oprawę 
muzyczną zapewni-
ła orkiestra dęta OSP 
Kutno.

Głos zabrał wice-
prezydent Kutna 
Zbigniew Wdowiak, 
a apel pamięci prze-
prowadził Remigiusz 
Wiśniewski.

– Jak co roku spoty-
kamy się tu w miejscu 
pamięci narodowej w 
rocznicę Bitwy nad 
Bzurą. Bitwy, która 
była największą bi-
twą pierwszej fazy 
II Wojny Światowej. 
Bitwą największą, bo 
wzięło w niej udział 
prawie 700 tysię-
cy żołnierzy. Bitwy 
najbardziej krwawej,
w której zginęło kil-
kadziesiąt tysięcy 
żołnierzy po obydwu 
stronach, a prawie 
200 tysięcy zostało 
wziętych do niewoli. 
Bitwy najważniejszej 
strategicznie, bitwy 
która była jedyną 
próbą kontrofensy-
wy wojsk polskich
i przełamania marszu 
wojsk niemieckich na 
Warszawę. Uderzenie 
Armii Poznań i Po-
morze na tyle zdez-
organizowało atak 
niemiecki, że podjęto 
decyzję o sprowadze-
niu nad Bzurę dodat-
kowych oddziałów 
pancernych i lotnic-
twa. A miarą mobili-
zacji wojsk niemiec-
kich był fakt wizyty 
na polu bitwy same-
go Adolfa Hitlera, 13 
września. W niemiec-
kich komunikatach 

wojennych określano 
Bitwę nad Bzurą jedną 
z największych i naj-
bardziej krwawych 
w dziejach – mówił 
wiceprezydent Kutna 
Zbigniew Wdowiak.

– My mieszkańcy 
Ziemi Kutnowskiej 
pamiętamy o tej naj-
ważniejszej operacji 
militarnej września. 
Pamiętamy, że to 
tutaj na Ziemi Kut-
nowskiej mieściło 
się dowództwo wojsk 
polskich z generałem 
Tadeuszem Kutrzebą 
na czele, w Krzesinie, 
a także w Głogowcu. 
Pamiętamy, że to stąd 
wyszło uderzenie na 
tyły armii niemiec-
kiej rozciągniętej 
między Warszawą a 
Łodzią. I dlatego Kut-
no było postrzegane 
jako bardzo ważny 
punkt oporu. Stąd 
w wielu relacjach, 
w wielu opiniach to 
właśnie Bitwa nad 
Bzurą była nazywa-
na Bitwą pod Kutnem 
– przybliżał historię 
mieszkańcom wice-
prezydent Wdowiak.

Wiceprezydent Mia-
sta Róż podkreślał, że 
każda wojna i roczni-
ca, skłania do refl ek-

sji. Jaki jest testament 
września 1939 po 82 
latach? – Na pewno 
wiemy jedno, że żoł-
nierz polski jak za-
wsze potwierdził, że 
potrafi  z poświęce-
niem, z determina-
cją, z olbrzymim bo-
haterstwem walczyć
w obronie gra-
nic. Przykłady ta-
kiej walki są nader 
liczne: Westerplat-
te, Poczta Polska w 
Gdańsku, Oksywie, 
Hel. Kock, Toma-
szów, Wizna, Mokra, 
i oczywiście Bitwa 
nad Bzurą. Żołnierz 
polski jak podkreślali 
sami Niemcy walczył
z wielką zaciętością, 
męstwem i cecho-
wał się wysokim wy-
szkoleniem bojowym. 
Bardzo wymowne
i znamienne były sło-
wa jednego z genera-
łów, który po latach 
w 1942 roku mówił
o tym, że tylko Polacy 
bronili się jak lwy, oni 
bili się jak lwy – wy-
mieniał Wdowiak.

– I druga lekcja, któ-
ra jest o wiele bardziej 
gorzka. W 1939 roku 
walczyliśmy osamot-
nieni z dwoma prze-
ciwnikami. Z Niem-
cami i od 17 września 

z armią sowiecką. 
Ten bój był nierów-
ny. Tak na prawdę od 
początku losy wojny 
były przesądzone. Bój 
był krwawy, ale był 
też przepełniony go-
ryczą, traumą, ginęły 
dziesiątki tysięcy żoł-
nierzy, ale były także 
tysiące ofi ar cywil-
nych w wyniku roz-
strzeliwań, w wyniku 
akcji Wermachtu. I ta 
wojna bardzo bolała, 
dlatego, że przecież 
przywódcy państwa 
polskiego głosili, że 
nie oddadzą ani guzi-
ka. Stąd dla nas bar-
dzo ważne wyzwa-
nie, które jest tak na 
prawdę uniwersalne
i wieczne: nie może-
my, nie stać nas na to, 
aby być samotnymi, 
osamotnionymi na 
arenie międzynaro-
dowej, nie stać nas na 
izolację.

Jak dodawał Z. Wdo-
wiak, każda społecz-
ność lokalna ma swo-
ją historię miejsca: 
„Także i my pamię-
tamy o naszej prze-
szłości i wyrazem tej 
przeszłości są tabli-
ce, które znajdują się 
wokół nas. Tablice 
upamiętniające od-
działy, pułki, dywizje, 

armii biorących udział
w wojnie. Ale za tymi 
tablicami ukrywają się 
konkretni żołnierze, 
konkretni ludzie, któ-
rzy poświęcili swoje 
życie dla ojczyzny. To 
jest kilkaset tysięcy 
żołnierzy. są tu z nami 
od 82 lat. Pamiętajmy 
zatem o żołnierzach 
września”.

Na zakończenie 
liczne delegacje zło-
żyły kwiaty przed ta-
blicą gen. Tadeusza 
Kutrzeby. Po uroczy-
stościach, zgroma-
dzeni mogli posilić 
się pyszną wojskową 
grochówką.  Jako im-
prezy towarzyszące 
odbyły się ponadto
I Muzealny Spływ 
Kajakowy “Szlakiem 
walk nad Bzurą”,
a także II Muzealny 
Rajd Rowerowy “Pa-
mięci Bohaterów Bi-
twy nad Bzurą”.

O r g a n i z a t o r a m i 
obchodów byli: Pre-
zydent Miasta Kut-
no, Dyrektor Mu-
zeum Regionalnego 
w Kutnie, Kutnow-
ska Rada Pamięci 
Narodowej oraz Dy-
rektor I LO PUL Li-
ceum Mundurowego 
im. 37 PP w Kutnie. •

W Kutnie upamiętniono
bohaterów Bitwy nad Bzurą

Organizatorami obchodów byli: Prezydent Miasta Kutno, Dyrektor
Muzeum Regionalnego w Kutnie, Kutnowska Rada Pamięci Narodowej

oraz Dyrektor I LO PUL Liceum Mundurowego im. 37 PP w Kutnie. •
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Aż 540 000 par ręka-
wiczek ochronnych 
w kilku rozmiarach 
trafiło do Kutnowski 
Szpital Samorządo-
wy im. dr A. Troczew-
skiego. To element 
przygotowań do 
szczytu IV fali pande-
mii koronawirusa.

– Z powodu wzra-
stającej liczby zakażeń 
musimy być przygo-
towani na ewentualną 

kolejną falę pandemii 
wirusa COVID–19. Per-
sonel szpitala jest w 
szczególności narażony 
na zakażenie korona-
wirusem. Dziękujemy 
za przekazany dar Mar-
szałkowi Wojewódz-
twa Łódzkiego, który z 
pewnością pomoże za-
hamować rozwijającą 
się epidemię. Pamiętaj-
my o zakrywaniu ust i 
nosa. Wszystkich dotąd 
niezaszczepionych za-
chęcam do szczepień 

przeciwko wiruso-
wi – komentuje Daniel 
Kowalik, starosta kut-
nowski.

Jak dodają władze po-
wiatu, transport udało 
się zrealizować dzięki 
Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Po-
żarnej w Kutnie.

Ostatnio w  związku ze 
wzrostem zakażeń ko-
ronawirusem w kraju, 
władze kutnowskiego 
szpitala zdecydowa-

ły się na wprowadzenie 
restrykcji dotyczących 
wstępu do lecznicy.

– Od 13 września w go-
dzinach najbardziej na-
silonego ruchu, czyli od 
poniedziałku do piątku 
w godz. 7–14, każda oso-
ba wchodząca na teren 
szpitala zostanie pod-
dana badaniu tempera-
tury. Ponadto zaleca się, 
aby osoby wchodzące do 
lecznicy miały masecz-
kę ochronną zasłania-
jącą usta i nos – komen-

tuje Bartosz Serenda 
z Kutnowskiego Szpitala 
Samorządowego.

O przygotowaniach 
szpitala do IV fali pan-
demii, na jednej z ostat-
nich konferencji praso-
wych mówił także Artur 
Gur, prezes KSS-u.

– Jesteśmy na ukoń-
czeniu inwestycji w 
wysokości 880 tysię-
cy złotych, jeśli chodzi 
o tzw. tleny. Polega to na 
tym, że rozprowadzi-

liśmy linie 75 nowych 
stanowisk tlenowych 
przy łóżkach pacjentów. 
Na ten moment mamy 
200 łóżek, które mogą 
obsłużyć pacjentów 
„tlenowych”. Przypo-
mnę tylko, że w szczy-
towym okresie trzeciej 
fali pandemii mieliśmy 
maksymalnie 170 takich 
pacjentów – mówił nie-
dawno Artur Gur, pre-
zes Kutnowskiego Szpi-
tala Samorządowego. •

Szpital przygotowuje się na Szpital przygotowuje się na czwartą falę czwartą falę 

Do szpitala dotarło ostatnio 
ponad pół miliona rękawiczek 
ochronnych.

Wszyscy wchodzący 
do szpitala mają 

mierzoną temperaturę.

Stowarzyszenie Po-
mocy Dzieciom z Do-
mów Dziecka i Rodzin 
Zastępczych "Wyspa 
Skarbów" we współ-
pracy z Powiatowym 
Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Kutnie, zor-
ganizowało imprezę 
integracyjną pod ha-
słem „Pożegnanie lata” 
w ramach programu 
„Rodzina od serca".

W pikniku uczestni-
czyli rodzice i dzieci 
umieszczone w pie-
czy zastępczej. Obec-
ne były także m.in.: 
Wicestarosta Powiatu 
Kutnowskiego Magda-
lena Krupińska-Kotul-
ska oraz dyrektor PCPR 
w Kutnie Anna Antczak. 
Program współfinan-
sowany jest ze środków 
Zarządu Województwa 
Łódzkiego  w zakresie 

realizacji zadania pu-
blicznego „Działanie 
z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy 
zastępczej w 2021 roku 
w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Re-
gionalne Centrum Poli-
tyki Społecznej w Łodzi. 
Organizatorzy zadbali  
o różnorodne aktywne 
formy spędzania czasu 
wolnego; gry i zabawy 
integracyjne, spraw-
nościowe, plastyczne, 
itp. Można było zrobić 
sobie również zdjęcie 
w przygotowanej Foto 
budce oraz skorzystać 
z poczęstunku. Uczest-
nicy pikniku świetnie się 
bawili o czym świadczy-
ły radosne uśmiechy na 
ich twarzach. To kolejne 
działanie, które stanowi 
część programu „Rodzi-
na od serca”. •

Pożegnanie lata Pożegnanie lata 
z “Wyspą Skarbów”z “Wyspą Skarbów”

Kutnowskie Hospi-
cjum obchodzi swoje 
25–lecie. Stowarzy-
szenie świętuje z po-
ślizgiem spowodo-
wanym pandemią, 
ponieważ faktycznie 
zostało powołane na 
zebraniu założyciel-
skim w dniu 19 wrze-
śnia 1995 roku, czyli 
już 26 lat temu. 

W czwartek (16.09) na 
scenie Kutnowskiego 
Domu Kultury wspomi-
nano początki działal-
ności oraz dziękowano 
wszystkim tym, którzy 
przez lata przyczynili 
się do rozwoju placówki.

– Na początku mu-
sieliśmy mnóstwo siły 
włożyć w to, żeby po-
zyskiwać pieniądze 
chociażby na utrzyma-
nie naszej kadry. Przez 
wiele lat funkcjonowa-
liśmy jako hospicjum 
domowe, ale plany bu-
dowy hospicjum stacjo-

narnego pojawiały się 
już w naszych głowach 
od początku – mówi-
ła podczas uroczysto-
ści Wiesława Sobczyk, 
prezes Stowarzyszenia 
Hospicjum Kutnowskie.

Od 2018 roku Hospi-
cjum Kutnowskie działa 
w trybie stacjonarnym 
w budynku przy ulicy 
Jastrzębiej 15.

– Pamiętam roz-
mowy związane z 
rozpoczęciem dzia-
łalności stowarzy-
szenia i byłem 
pod ogromnym 
w r a ż e n i e m 
planów snu-
tych przez 
założycieli. 
Wielki sza-
cunek za to, 
czego doko-
nuje Stowarzy-
szenie Hospicjum 
Kutnowskie na co 
dzień, ale jeszcze więk-
szy za determinację w 
dążeniu do tych realiza-
cji wspomnianych pla-

nów. Jesteśmy 
wdzięczni, że 
grupa tak wspa-
niałych ludzi od 
wielu lat poma-
ga mieszkańcom Kutna 
– dziękował Zbigniew 
Wdowiak, zastępca 
Prezydenta Kutna.

Urząd Miasta Kut-
no wspiera Hospicjum 
Kutnowskie. Poprzez 
różnego rodzaju dotacje 
i dofinansowania prze-
kazano już 407 000 zło-

tych na rzecz tej 
instytucji.

– Rów-
nież Rada 
M i a s t a 
przyzna-
ła Ho-
s p i c j u m 
Kutnow-

s k i e m u 
swoją na-

grodę. Ser-
decznie zapra-

szamy panią prezes 
wraz z delegacją na 
październikowe obrady, 
na których zorganizu-

jemy oficjalne przeka-
zanie nagrody – dodał 
Mariusz Sikora, prze-
wodniczący Rady Miasta 
Kutno.

Założycielką i inicja-
torką powstania Sto-
warzyszenia Hospicjum 
Kutnowskie jest Ka-
tarzyna Kowalewska, 
która została pierw-
szym Prezesem Stowa-
rzyszenia i pełniła tę 
funkcję nieprzerwanie 
do 2015 roku. W skład 
pierwszego zarząd we-
szli: Paweł Jędrzejczak, 
Wiesława Sobczyk, Hie-
ronima Glinda, ks. Jan 
Latoń, Bogumiła Sasak. 
25 września 1995 roku 
Stowarzyszenie „Ho-
spicjum Kutnowskie” 
zostało sądownie zare-
jestrowane, uzyskując 
osobowość prawną. •

Hospicjum Kutnowskie Hospicjum Kutnowskie 
świętowało 25-lecieświętowało 25-lecie Przedstawiciele Hospicjum 

otrzymali podziękowania 
i prezenty między innymi 

 od władz miasta.
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W minioną niedzielę w 
Gołębiewku Nowym 
odbywają się dożynki 
parafialne. Organiza-
torzy przygotowali 
moc atrakcji i zabawa 
była przednia!

Uroczystości rozpo-
częły się mszą świętą 
dziękczynną w kościele 
pw. Matki Wspomoże-
nia Wiernych na Dybo-
wie. Następnie, na te-
renie OSP w Gołębiewku 
Nowym odbył się piknik 
dożynkowy.

Był kolorowy koro-
wód, występy dzieci 
i młodzieży, występ ze-
społu „Leszczynianki” 
oraz taneczne prezen-
tacje grupy breakdance 
Bartłomieja Zimnego 
oraz szkoły tańca Stre-
et Dance Studio Joanny 
Gąsiorowskiej.

– Bardzo dziękuję za 
zaproszenie i jeszcze 
raz bardzo dziękuję za 
tak piękną inicjatywę. 
Dzisiaj spotkaliśmy się 
na uroczystości świę-
ta plonów w sołectwie 
Gołębiewek Nowy, aby 

wspólnie celebrować to 
wyjątkowe święto, któ-
re z zasady łączy nas po 
całorocznej pracy przy 
wspólnym stole. Czuje-
my radość, spełnienie, 
bo plony zostały zebra-
ne i mamy chleb, którym 
możemy się podzielić. 
To czas podsumowa-
nia, czas odpoczynku 
i oczywiście zabawy – 
mówiła do zgromadzo-
nych Justyna Jasińska, 
wójt gminy Kutno.

– Cieszę się, że plony 
w naszej gminie zosta-
ły zebrane, co nie było 

oczywiste, gdyż nieda-
leko w sąsiednich gmi-
nach wichury, grady, 
burze i ulewne desz-
cze poczyniły wielkie 
spustoszenie, straty 
w uprawach i w domo-
stwach. Lecz naszym 
rolnikom, wam moi 
drodzy, udało się ze-
brać plony, za co wszy-
scy jesteśmy wdzięczni. 
Dzisiejsze dożynki zor-
ganizowane są przez 
panie, kobiety z koła 
Kobiet Aktywnych 
z Gołębiewka, które 
z własnej inicjatywy 

z pomocą druhów z OSP 
i mieszkańców okolicz-
nych sołectw przygoto-
wały tę piękną uroczy-
stość – dodawała wójt 
J. Jasińska.

Podczas pikniku do-
żynkowego w Gołę-
biewku Nowym przygo-
towano między innymi 
stoiska z rękodziełem, 
wesołe miasteczko dla 
dzieci, gry i zabawy, 
przejażdżki na kucy-
kach. Nie mogło za-
braknąć także pyszności 
– były kiełbasa z gril-
la, żurek, pajda chleba, 

domowe wypieki, ogró-
dek piwny, zapiekanki 
i wiele, wiele innych.

Wydarzenie w Gołę-
biewku Nowym było 
współfinansowane ze 
środków Gminy Kut-
no w ramach Inicjatywy 
Lokalnej. Organizatorzy 
dożynek to: Koło Kobiet 
Aktywnych Gołębiewek 
Nowy, Sołectwo Gołę-
biewek Nowy, Sołectwo 
Gołębiewek Stary, Sołec-
two Florek, OSP Gołębie-
wek Nowy. •

Udany piknik dożynkowy w Gołębiewku NowymUdany piknik dożynkowy w Gołębiewku Nowym

Podczas pikniku nie 
brakowało występów 

ludowych.

Dobre marki. Super ceny. Zawsze!

NOWY SKLEP!
PARK HANDLOWY

ul. Żwirki i Wigury 4 

Do końca września 
powinniśmy poznać 
wyniki tegorocz-
nej edycji Kutnow-
skiego Budżetu 
Obywatelskiego. 
UM Kutno wydał 
ostatnio komuni-
kat w sprawie ma-
łych opóźnień.

– Drodzy miesz-
kańcy, 20 września 
mieliśmy ogłosić 
wyniki głosowa-
nia w Kutnowskim 
Budżecie Obywa-
telskim. Zgodnie z 
oświadczeniem wy-
danym w minioną 

środę przypomina-
my, że harmonogram 
ogłoszenia wyników 
w Kutnowskim Bu-
dżecie Obywatel-

skim uległ zmianie. 
Ze względu na zgło-

szone zastrzeżenia i 
wątpliwości potrze-
bujemy dodatkowego 

czasu na ustale-
nie ostatecznej 
listy zwycięskich 
projektów. Ogło-
szenie wyników 
tegorocznej edy-
cji KBO planuje-
my w terminie 
do 30 września 
br. Sprawdzamy 
wszystkie odda-
ne głosy. Gdyby 
ktoś z Państwa 
chciał zgłosić 
swoje uwagi w 

zakresie głosowania, 
prosimy o kontakt – 
czytamy w komuni-
kacie wydanym przez 
Urząd Miasta Kutno.

Wcześniej magistrat 
wydał oświadcze-
nie, w którym poin-
formował o tym, że 
nie będzie w stanie 
podać wyników w 
pierwotnie planowa-
nym terminie. Ma to 
związek ze zgłoszo-
nymi zastrzeżenia-
mi i wątpliwościami.

O wynikach KBO 
będziemy infor-
mować na portalu 
PanoramaKutna.pl •

Wyniki KBO do końca wrześniaWyniki KBO do końca września

Taneczne szaleństwo 
- tak najkrócej można 
opisać, to co działo się 
w niedzielę na Placu 
Wolności. Wszystko za 
sprawą Maratonu Fit-
ness Zumba Salsation 
Open Air!

Choć tego dnia pogoda 
nie sprzyjała i aura była 
typowo jesienna, to ta-
neczne wydarzenie w cen-
trum rozgrzało uczest-

ników do czerwoności!
Taneczny maraton po-

dzielony został na dwie 
części. Salsation poprowa-
dzil Dominik Sochacki oraz 
Dariusz Kras, natomiast 
Zumbę reprezentowa-
li Joanna Zielińska, Kacper 
Gąszcz, Jacek Filip Pach-
nowski, Krzysztof No-
wak oraz Michał Dudek.

Projekt został realizowany 
ze środków Kutnowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. •

Taneczne szaleństwoTaneczne szaleństwo
na Placu Wolnościna Placu Wolności
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W Komendzie Powia-
towej Policji w Kutnie 
swoją służbę rozpo-
czął wyjątkowy poli-
cjant. ,,Juma” to sze-
ścioletni owczarek 
niemiecki. 

Razem ze swoim prze-
wodnikiem w sierpniu 
ukończyli kurs specja-
listyczny w Zakładzie 
Kynologii Policyjnej w 
Sułkowicach. "Juma" to 

specjalistka od wyszu-
kiwania zapachów nar-
kotyków. Jest to trzeci 
czworonożny funkcjo-
nariusz służący w kut-
nowskiej komendzie.

– Aby psy mogły pra-
cować w naszych sze-
regach, muszą posiadać 
odpowiednie predyspo-
zycje. Jest to skrupulat-
nie sprawdzane jeszcze 
przed zakupem czworo-
noga. Później pies wraz 

ze swoim przewodni-
kiem trafia na kurs, po 
ukończeniu którego 
otrzymują atest i od tej 
chwili mogą wspólnie 
wykonywać zadania 
służbowe. Policjanci, 
którzy decydują się na 
pracę ze zwierzętami, 
muszą mieć do nich od-
powiednie podejście. 
Oprócz stanowczo-
ści, muszą po prostu 
je lubić, natomiast nie 

mogą się ich bać. Wa-
runkiem sukcesu jest 
świetnie wyszkolony 
i zgrany duet przewod-
nik i pies służbowy – 
komentuje podkomi-
sarz Edyta Machnik, 
oficer prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji 
w Kutnie.

,,Juma” jest psem 
przeszkolonym do wy-
szukiwania zapachów 
narkotyków. Razem ze 

swoim przewodnikiem 
mł. asp. Marcinem Bi-
gosińskim kurs ukoń-
czyli w sierpniu. Za-
pewne stworzą zgrany 
duet, bowiem opiekun 
„Jumy” jest doświad-
czonym przewodnikiem.

Od 5 lat również opie-
kuje się i patroluje uli-
ce miasta Kutna wraz 
z ”Lubą”, psem patro-
lowo–tropiącym. •

“Juma” to sześcioletni 
owczarek niemiecki.“Juma” będzie tropić narkotyki“Juma” będzie tropić narkotyki

 Nowy czworonożny policjant w Kutnie 

“Juma” razem ze swoim 
przewodnikiem mł.asp. 
Marcinem Bigosińskim 

w sierpniu ukończyli 
specjalny kurs.

„Jest to funkcjonariusz, 
któremu leży na sercu 
dbałość o bezpieczeństwo 
i spokój mieszkańców.....to 
człowiek pełen empatii i 
jednocześnie profesjonal-
ny w swoim działaniu” - to 
część podziękowań dla 
sierż. szt. Grzegorza Lan-
giewicza, dzielnicowego 
z kutnowskiej komendy, 
które nadesłane zostały 
do Komendanta Powiato-
wego Policji w Kutnie.
Na ręce Komendanta Po-
wiatowego Policji w Kut-
nie podinsp. Józefa Poredy 
wpłynęły podziękowania 
dla sierż.szt. Grzegorza 
Langiewicza, który na co 
dzień pełni służbę w Re-
wirze Dzielnicowych Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Kutnie.
„Takie podziękowania od 
obywateli są dla mundu-
rowych największą nagro-
dą za niesioną im pomoc 
i służbę” – komentuje 
podkom. Edyta Machnik, 
oficer prasowy Komen-
dy Powiatowej Policj 
w Kutnie. •

Pochwały dla Pochwały dla 
policjantapolicjanta
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Około 500 uczestni-
ków wzięło udział w 
Mistrzostach w Pol-
ski w Biegach Prze-
szkodowych, które 
rozegrane zostały na 
Stadionie Miejskim 
przy ulicy Oziębłow-
skiego w Kutnie. 
Sportowcy w różnym 
wieku mierzyli się 
z torami o różnych 
długościach i róż-
nym nagromadzeniu 
przeszkód.

Najpopularniejszy był 
bieg na 3 km, w któ-
rym brali udział rów-
nież mieszkańcy Kutna. 
To w ramach projektu 
"Kutno Challange" re-
alizowanego z Kutnow-
skiego Budżetu Oby-
watelskiego. Na starcie 
tej rywalizacji stanęło 
300 biegaczy. 92 spor-
towców mierzyło się w 
jednej z najbardziej wi-
dowiskowych konku-
rencji na torze OCR100. 

Dodatkowo w konku-
rencjach dziecięcych 
wzięło udział 150 naj-
młodszych biegaczy.

Nagrody dla najlep-
szych biegaczy wrę-
czał zastępca prezy-
denta Kutna Zbigniew 
Wdowiak. Mistrzostwa 
Polski w Biegach Prze-
szkodowych zostały 
zorganizowane przez 
OCR Polska przy współ-
udziale Urzędu Miasta 
Kutno. •

Biegacze i wojownicyBiegacze i wojownicy opanowali Kutno opanowali Kutno

Zobacz zdjęcia i wideo na 
www.PanoramaKutna.pl

Kutno było areną 
Mistrzostw Polski w 
biegach przeszkodowych.
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Piłkarze KS-u Kutno 
w miniony weekend 
wygrali na wyjeździe 
z Błonianką Błonie 
2-1 i pną się w ligo-
wej tabeli. Gole dla 
kutnian zdobyli Kry-
stian Białas i Damian 
Szczepański, dla któ-
rych były to pierwsze 
bramki w tym sezonie.

Kutnianie w 33. minu-
cie wyszli na prowadze-

nie za sprawą bramki 
Krystiana Białas, dla 
którego było to premie-
rowe trafienie w żółto-
-niebieskich barwach. 
Radość ekipy z Kutna 
nie trwała jednak długo, 
bowiem w 41. minucie 
gospodarze otrzymali 
„prezent” i wyrównał 
Włodarczyk.

Po zmianie stron ini-
cjatywę przejęli zawod-
nicy Błonianki i wiele 
wskazywało na to, że 

przechylą szalę zwycię-
stwa na swoją korzyść. 
Nadeszła jednak 85. 
minuta i wprowadzo-
ny wcześniej Damian 
Szczepański pokonał 
bramkarza gospoda-
rzy zapewniając KS-owi 
cenne trzy punkty.

– To zwycięstwo w 
dość dziwnych okolicz-
nościach, ale bardzo 
cieszą trzy punkty. W 
pierwszej połowie gra-
liśmy dobrze, ale przed 

przerwą straciliśmy 
kuriozalną bramkę. W 
drugiej połowie moż-
na powiedzieć, że nie 
wyszliśmy na boisku. 
Błonianka przeważała, 
ale dobrze spisywał się 
Patryk Wolański. Mie-
liśmy trochę szczęścia, 
czego brakowało nam 
we wcześniejszych me-
czach na początku se-
zonu – mówił po meczu 
dla BłoniankaTV Paweł 
Klekowicki, trener KS 
Kutno.

Rozgoryczenia takim 
wynikiem nie krył trener 
gospodarzy. – Możemy 
być na siebie wściekli, że 
nie zdobyliśmy trzech 
punktów. W drugiej po-
łowie w pełni domino-
waliśmy. Przeciwnik w 
drugiej połowie był raz 
na naszym polu karnym 
i zdobył gola. Przegra-
liśmy mecz, którego nie 
mieliśmy prawa nawet 
zremisować – komen-
tował Michał Pulkow-
ski, trener Błonianki.

Dla drużyny Dominika 
Tomczaka i Pawła Kle-

kowickiego to czwar-
ty ligowy mecz z rzędu 
bez porażki. Dobra pas-
sa sprawiła, że KS po 9. 
kolejkach plasuje się na 
wysokiej 6 pozycji i do 
liderującej Legionovii 
Legionowo traci sześć 
punktów.

W najbliższą sobotę 25 
września o 15:00 na Sta-
dionie Miejskim im. H. 
Reymana w Kutnie KS 
zmierzy się z rezerwami 
ekstraklasowej Jagiello-
ni Białystok. Serdecznie 
zapraszamy!

Błonianka Błonie 
1-2 KS Kutno

Włodarczyk 41 – Białas 
33, Szczepański 85

Błonianka: Jankowski 
– Skowron, Goliński, 
Zajączkowski, Brew-
czyński (86. Korczak), 
Jarczak, Niezgoda (77. 
Sieński), Ćwik, Szym-
czak, Włodarczyk, Chy-
rchała (65. Krawczyk);

KS Kutno: Wolański 
– Torrado, Skawiński, 
Kasperkiewicz, Kra-
śniewski, Kralkowski, 
Ostrowski (64. Świą-
tek), Niedzielski, Patora 
(70. Cudowski), Kacela 
(64. Boczek), Białas (70. 
Szczepański); •

 Trwa dobra seria kutnowskich piłkarzy 

Kutnianie po meczu z 
Błonianką mieli dużo 
powodów do radości!

Piłkarze KS-u Kutno notują serię 
czterech spotkań bez porażki i pną się 

w górę III-ligowej tabeli.

KS Kutno wygrywa i pnie się w górę tabeliKS Kutno wygrywa i pnie się w górę tabeli
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