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Ulica Morcinka już w 
nowej odsłonie. Za-
kończyła się przebu-
dowa jednej z pierw-
szych historycznie 
asfaltowych dróg w 
Kutnie. Nawierzchnia 
ulicy Morcinka pa-
miętała jeszcze lata 
70–te ubiegłego wie-
ku. W tym momencie, 
po przebudowie jest 
jedną z najładniej-
szych dróg w mieście.

Prace związane z 
przebudową rozpoczęły 
się w czerwcu. Wspo-

mniana nawierzchnia 
z ubiegłego wieku zo-
stała zastąpiona równą 
jak stół nakładką asfal-
tową. Również chodniki 
doczekały się wymiany. 
Nie zapomniano także 
o zieleni, która tuż po 
zakończeniu robót pre-
zentuje się niezwykle 
okazale.

– Mieszkańcy już od 
dłuższego czasu mogli 
korzystać z przebudo-
wanej drogi. Cały czas 
trwały prace wykoń-
czeniowe. Teraz oficjal-
nie odbieramy tę inwe-
stycję. Mamy nadzieję, 
że będzie ona przez dłu-

gi czas służyć miesz-
kańcom – mówi Jacek 
Boczkaja, zastępca pre-
zydenta Kutna.

W pasach zieleni po-
siano nową trawę, 
a drzewa znajdujące się 
wzdłuż jezdni zostały 
korekcyjnie przycięte. 
Kilkanaście drzew zo-
stało usuniętych, ale 
jeszcze tej jesieni zasa-
dzone zostaną 52 nowe. 
Mieszkańcy mogą ko-
rzystać z nowych, po-
szerzonych wjazdów 
do posesji. Prace trwały 
trzy miesiące i koszto-
wały 922 000 złotych. •

  Jest zielono i nowocześnie 

Ulica Morcinka, w tym momencie, 
po przebudowie jest jedną z 

najładniejszych dróg w mieście.
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Inwestycja kosztowała około
920 tysięcy złotych 
i trwała trzy miesiące.

Ulica Morcinka już w nowej odsłonieUlica Morcinka już w nowej odsłonie
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ŻYCZENIA

W niedzielę w całej 
Polsce odbywały się 
manifestacje związa-
ne z ostatnim wyro-
kiem Trybunału Kon-
stytucyjnego. Także 
w Kutnie spotkała się 
grupa kilkudziesię-
ciu osób, które wy-
raziły swój sprzeciw

W zeszłym tygodniu 
Trybunał Konstytu-
cyjny orzekł, że polska 
konstytucja jest waż-
niejsza niż prawo Unii 
Europejskiej. Zdaniem 
opozycji, to krok w 
stronę wyjścia naszego 
kraju z UE. W związku 

z tym działacze Koalicji 
Obywatelskiej zaczęli 
nawoływać do prote-
stów przeciwko „po-
lityce PiS ewidentnie 
dążącej do polexitu”. W 
Kutnie na apel opozycji 
odpowiedziało około 80 
osób. Część z nich miała 
flagi Unii Europejskiej, a 
także Polski. Poza dzia-
łaczami KO, pojawili się 
ponadto przedstawi-
ciele Lewicy. Wszyscy 
krytykowali politykę i 
działania Prawa i Spra-
wiedliwości, a także 
między innymi ubole-
wali, że podczas kut-
nowskich manifestacji 
jest tak mało młodzieży.

– Obecne działania 
władz stawiają zna-
ki zapytania dotyczące 
naszej obecności w Unii 
Europejskiej (…) Pamię-
tam felietony, gdzie było 
napisane, że nie ma co 
się bać PiS-u. Ja się boję 
PiS-u. I boję się tego, że 
jak kiedyś cieszyłem się, 
że weszliśmy do Unii Eu-
ropejskiej, tak niestety 
za jakiś czas będziemy 
mogli zbierać owoce i 
skutki decyzji podejmo-
wanych obecnie przez 
rządzących. To jest waż-
ne, żebyśmy pokazali, 
że chcemy być w Euro-
pie – mówił do zgro-
madzonych Artur Gie-
rula, radny powiatowy.

– Jestem nauczycie-
lem od długiego czasu i 
od 2004 roku prowadzę 
w liceum Klub Europej-
ski. Młodzież bardzo 
aktywnie działa w tym 
klubie i jest mi bardzo 
smutno, że dzisiaj [na 
manifestacji – przyp.
red.] tak mało jest mło-
dych ludzi. Prawie nie 
widzę młodzieży, to jest 
zły omen na przyszłość 
(…). Jeszcze jedna smut-
na rzecz: nie ma z nami 
władz miasta, a powin-
ni się w to zaangażować 
i powinni być obecni 
tutaj. Władze powiatu, 
radni miejscy, też nie 
są obecni. To jest pstry-
czek idei europejskiej – 

mówił Andrzej Michał-
kiewicz, nauczyciel a w 
przeszłości kandydat PO 
na miejskiego radnego.

W słowach nie prze-
bierał Sebastian Wal-
czak z Lewicy, który w 
zeszłym roku w Kutnie 
organizował manife-
stacje w ramach Strajku 
Kobiet.

– PiS w zeszłym roku 
postanowił zrobić za-
mach na prawa kobiet, a 
w tym roku robi zamach 
na nasze członkostwo w 
UE. Trybunał Przyłęb-
skiej nie jest Trybuna-
łem Konstytucyjnym. Ja 
jestem magistrem prawa 
i ona też jest tylko ma-

gistrem prawa. Aby móc 
być w TK, ktoś powi-
nien posiadać autorytet, 
którego ona nie ma. Ta 
kobieta może być co naj-
wyżej przewodniczącą 
kółka katolickiego pod 
kościołem (…) PiS nisz-
czy nas od najniższych 
warstw, kradną na potę-
gę, niszczą wszystko, a 
teraz, tak jak powiedział 
przewodniczący Tusk, 
próbują nas wypie**** z 
Unii Europejskiej. Teraz 
my musimy wypie**** 
ich z Polski. Jak im się 
nie podoba, to niech PiS 
wypie**** na Białoruś 
– grzmiał przy aplauzie 
zgromadzonych Seba-
stian Walczak z Lewicy. •

W Kutnie protestowali w sprawie wyroku TKW Kutnie protestowali w sprawie wyroku TK
 Kilkadziesiąt osób na Placu Piłsudskiego 

Ahmed Ahmed 
El Mallul El Mallul 
dołączył dołączył 
do szpitala do szpitala 
w Kutniew Kutnie
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Kolejna nowa twarz 
w Kutnowskim Szpi-
talu Samorządowym. 
Nowym ordynatorem 
Chirurgii i Chirurgii 
Onkologicznej zo-
stał Ahmed El Mallul.

– Doktor jest z nami 
od początku wrze-
śnia i zyskał już wiel-
ką sympatię naszych 
pacjentów– informu-
je kutnowski szpital 
w mediach społeczno-
ściowych.

Dr El Mallul jest ab-
solwentem Wojskowej 
Akademii Medycznej. 
Wraz z rodziną miesz-
ka w Polsce od okresu 

studiów medycznych. 
Uruchomił i prowa-
dził Oddział Chirurgii 
w Poddębickim Cen-
trum Zdrowia w Pod-
dębicach, następnie 
kierował Oddziałami 
Chirurgii w Miejskim 
Szpitalu im. Sonnen-
berga w Łodzi oraz w 
SPZZOZ w Pruszko-
wie. Pracował w Kli-
nice Chirurgii i Ży-
wienia Pozajelitowego 
Centrum Kształcenia 
Podyplomowego w 
Warszawie, placówce 
specjalizującej się w 
leczeniu pacjentów po 
szczególnie ciężkich i 
wielokrotnych opera-
cjach chirurgicznych.

Dr El Mallul został 
również koordynato-
rem pracy bloku ope-
racyjnego w naszym 
szpitalu z zamiarem 
poszerzenia zakre-
su i liczby świadczeń 
zabiegowych. Spe-
cjalizuje się bowiem 
w trudnych i mało-
inwazyjnych opera-
cjach laparaskopowych 
(np. przepukliny, czy 
wszystkie wyrostki ro-
baczkowe).

Interesuje się golfem, 
piłką nożną i tenisem, 
które czynnie uprawia. 
Jest miłym, otwartym 
i bardzo i sympatycz-
nym człowiekiem. •
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 Gmina Kutno zaprasza do udzia-
łu w konkursie literacko - foto-
graficznym "Kapliczki gminy 
Kutno" zorganizowanym przez 
Wójt Gminy Kutno Justynę Ja-
sińską. Patronat honorowy nad 
konkursem objął 
Jego Ekscelen-
cja Ksiądz Biskup 
prof. dr hab. An-
drzej Franciszek 
Dziuba.

– Zabytkowe ka-
pliczki stanowią 
istotny element 
kulturowego kra-
jobrazu gminy 
Kutno oraz świa-
dectwo religijności 
jej mieszkańców. 
Budują tożsamość 
naszej społecz-
ności lokalnej, łą-
cząc przeszłość z 
teraźniejszością . 

Obiekty te posiadają nie tylko wa-
lory artystyczne, ale również war-
tość historyczną, którą chcemy 
udokumentować – mówi Justy-
na Jasińska, wójt gminy Kutno.

Celem konkursu jest promocja 

gminy Kutno i propagowanie jej 
piękna poprzez spisanie historii 
i sfotografowanie kapliczek oraz 
przydrożnych krzyży, a także za-
chęcenie mieszkańców do pre-
zentowania własnej twórczości 

i rozwijania kultury słowa.
Zgłoszenia są przyjmo-

wane od 1 kwietnia do 30 
października 2021 roku. 
Rozstrzygniecie Konkursu na-
stąpi do 31 grudnia 2021 roku.

Dla osób wyróżnionych prze-
widziane są atrakcyjne na-
grody w postaci malarskich 
pamiątek z Gminy Kutno. 
Laureat I miejsca otrzyma od 
Księdza Biskupa prof. dr hab. 
Andrzeja Franciszka Dziu-
by dodatkowy upominek.

Regulamin konkursu oraz 
wszystkie dokumenty zgło-
szeniowe znajdą Państwo na 
stronie www.gminakutno.pl •

Prace można nadsyłać do końca października 

Trwa konkurs “Kapliczki gminy Kutno”Trwa konkurs “Kapliczki gminy Kutno”
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Wiadomo już na jaki cel 
zbierane będą pieniądze 
podczas nadchodzącego 
jubileuszowego 30. finału 
WOŚP. Oficjalnie ogłosił to 
Jurek Owsiak.
30.Finał WOŚP zagra dla 
zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostyki 
i leczenia wzroku u dzie-
ci – poinformował Jurek 
Owsiak podczas specjalne-
go spotkania transmitowa-
nego na żywo w mediach 
społecznościowych.
„Gramy do końca świata 
i jeden dzień dłużej dla 
zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostyki i 
leczenia wzroku u dzieci. 
Chcemy widzieć świat wy-
raźnie i kolorowo” – zapo-
wiada główny sztab Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.
Wiadomo, że 30. finał WOŚP 
odbędzie się 30 stycznia 
2022 roku. Wkrótce będzie-
my informować o tym, co 
wydarzy się z tej okazji w 
Kutnie i okolicach. •

Wiemy, dla kogo Wiemy, dla kogo 
zagra WOŚPzagra WOŚP

W zeszłym tygodniu w 
kutnowskiej komen-
dzie odbyło się spo-
tkanie dla osób, któ-
re zainteresowane są 
wstąpieniem w szere-
gi policji.

– Odwiedzili nas 
uczniowie ze szkoły 
mundurowej w Kut-
nie. Zebrani zapozna-
ni zostali z procesem 
doboru do służby oraz 
poznali specyfikę pra-
cy w niektórych wy-
działach – komentu-
je podkomisarz Edyta 
Machnik, oficer praso-
wy kutnowskiej policji.

W zeszłym tygodniu w 

sali odpraw kutnowskiej 
komendy, w ramach 
„Doborowych czwart-
ków” policjanci prze-
prowadzili spotkanie 

dla uczniów I Liceum 
O g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 
PUL w Kutnie. Podczas 
spotkania uczestnikom 
zostały przedstawio-

ne poszczególne eta-
py rekrutacji. Zapre-
zentowany został film 
przedstawiający jak na-
leży w prawidłowy spo-
sób pokonać tor prze-
szkód, który jest jednym 
z etapów rekrutacji.

W dalszej części spo-
tkania poza omówie-
niem poszczególnych 
pionów służby policji, 
zebrani uzyskali też 
informacje o wyma-
ganym wykształceniu, 
umiejętnościach i pre-
dyspozycjach, które są 
niezbędne do pracy w 
tym zawodzie. Ucznio-
wie mieli również okazję 
zobaczyć i przymierzyć 

sprzęt, którego na co 
dzień używają policjanci 
w służbie, zobaczyć cen-
trum dowodzenia jakim 
jest dyżurka oraz zoba-
czyć gdzie robi się odci-
ski palców w jednostce. 

Osoby zainteresowa-
ne pełnieniem służby 
w policji mogą złożyć 
komplet dokumentów 
w Komendzie Powiato-
wej Policji w Kutnie, ul. 
Toruńska 14. Szczegóło-
wych informacji udziela 
Zespół do Spraw Kadr, 
Szkolenia i Obsługi Kan-
celaryjnej Komendy Po-
wiatowej Policji w Kut-
nie, tel. 47 842 22 08 •

Z bliska zobaczyli, jak pracują policjanciZ bliska zobaczyli, jak pracują policjanci

W policji trwają tzw. 
“doborowe czwartki”.

 Chcesz wstąpić do kutnowskiej policji? 
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Kutnowską komendę z bliska 
obejrzeli uczniowie z I LO PUL.
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Będzie bezpieczniej 
i bardziej komfortowo 
dla pasażerów kut-
nowskiego MZK. Dwie 
wiaty przystankowe 
staną przy ulicy Skło-
dowskiej-Curie. To od-
powiedź na informa-
cje przekazywane do 
Urzędu Miasta przez 
mieszkańców.

– Wsłuchujemy się 
w głos kutnian, któ-
rzy podkreślali, że na 
dwóch przystankach  
zlokalizowanych na 
wysokości marketu 
spożywczego brakuje 
wiat przystankowych. 
Chcemy, aby pasażero-
wie MZK czuli się kom-
fortowo i mogli cze-
kać na swój autobus, a 
jednocześnie schronić 

się przed deszczem lub 
wiatrem – informuje 
Jacek Boczkaja, zastęp-
ca Prezydenta Kutna.

Warto dodać, że za 
jednym razem wymie-
nione będą też szyby w 
sześciu uszkodzonych 
przez wandali wiatach 

przy ulicach: Szpitalnej, 
Toruńskiej, Granicznej, 
Mickiewicza, Siemi-
radzkiego oraz Papie-
ża Jana Pawła II. Prace 
związane z wymianą 
szyb i montażem wiat 
mają zakończyć się do 
29 października. •

Chcemy, aby 
pasażerowie 
MZK czuli się 
komfortowo 
- komentują 
władze 
miasta.

W Kutnie powstająW Kutnie powstają
nowe wiaty przystankowenowe wiaty przystankowe
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Kutnowscy policjanci 
zabezpieczyli ponad 
15 tysięcy sztuk pa-
pierosów bez polskich 
znaków akcyzy. Za-
trzymali 45-letniego 
mężczyznę, który od-
powie za paserstwo 
akcyzowe. Grozi mu 
wysoka grzywna.

Policjanci zajmujący 
się zwalczaniem prze-
stępczości gospodarczej 
na bieżąco monitorują 
zjawisko handlu niele-
galnymi papierosami.

7 października 2021 
roku na terenie Kutna 
przeprowadzili działa-

nia przeciwko osobom 
wprowadzającym do 
obiegu wyroby bez zna-
ków skarbowych. Po-
dejrzewając, że jeden z 
mieszkańców porusza-
jący się samochodem 
marki Citroen może 
rozprowadzać wyroby 
tytoniowe bez polskich 
znaków akcyzy, funk-
cjonariusze pojawili się 
w rejonie jego miejsca 
zamieszkania.

W pewnym momen-
cie ustalony mężczy-
zna podjechał na par-
king citroenem i zaczął 
przepakowywać paczki 
z jednego samochodu 
do drugiego. Funkcjo-
nariusze przystąpili do 

działania. Wylegitymo-
wali mężczyznę i prze-
szukali oba samochody. 
Zabezpieczyli łącznie 
ponad 15 tysięcy sztuk 
papierosów bez pol-
skich znaków akcyzy. W 
tej sytuacji 45-latek zo-
stał zatrzymany.

Jeszcze tego samego 
dnia mężczyzna usły-
szał zarzut paserstwa 
akcyzowego. Przyznał 
się do zarzucanego mu 
czynu. Swoim działa-
niem uszczuplił na-
leżności wobec Skarbu 
Państwa na prawie 18 
tysięcy złotych. Te-
raz grozi mu wysoka 
grzywna. •

Zabezpieczono 15 tysięcy „lewych” Zabezpieczono 15 tysięcy „lewych” 
papierosów i zatrzymano mężczyznępapierosów i zatrzymano mężczyznę
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Kutno zajęło V miej-
sce w kategorii miast 
powiatowych w ran-
kingu Pisma Samo-
rządu Terytorialnego 
WSPÓLNOTA w ran-
kingu pn. "Budow-
nictwo komunalne 
i społeczne 2000 
– 2020". Wręczenie 
wyróżnienia miało 
miejsce podczas XIX 
Samorządowego Fo-
rum Kapitału i Finan-
sów w Katowicach.

Ranking został opra-
cowany przez zespół 
naukowców z Uni-
wersytetu Warszaw-
skiego na podstawie 
danych GUS. Ogólna 

liczna mieszkań ko-
munalnych oraz spo-
łecznych czynszowych 
wybudowana przez 
jednostkę samorządo-
wą została podzielona 
przez 1000 mieszkań-
ców. Uzyskany wskaź-
nik – liczby takich 
mieszkań przypadają-
cych na tysiąc miesz-
kańców – posłużył do 
zbudowania rankingu.

– Jest to ważne wy-
różnienie, bo WSPÓL-
NOTA to jest Pismo 
Samorządu Terytorial-
nego, które w sposób 
obiektywny ocenia i 
patrzy na pewne rzeczy 
w branży komunalnej. 
Wyróżnienie dostali-
śmy za budownictwo i 

społeczne i komunal-
ne czyli TBS–owskie 
i nasze na przestrzeni 
ostatnich 20 lat. Jest to 
prestiżowe V miejsce  
i cieszymy się z tego 
wyróżnienia – podsu-
mowuje Jacek Boczka-
ja, zastępca Prezydenta 
Miasta.

Ranking ten poka-
zuje, że na przestrzeni 
tych lat miasto suk-
cesywnie zwiększało 
zasób lokali w ramach 
budownictwa społecz-
nego i komunalnego.

Dodatkowo w Rankin-
gu WSPÓLNOTY, pod-
sumowującym wydatki 
inwestycyjne samorzą-
dów w latach 2018 – 

2020, Miasto Kutno za-
jęło wysoką pozycję. W 
kategorii miast powia-
towych miasto awan-
sowało na 74 miejsce 
(w rankingu obejmują-
cym latach 2017 – 2019 
– 180 pozycja). W skali 
województwa łódz-
kiego Kutno uplaso-
wało się na 4 miejscu.

– Wszystkie działa-
nia proinwestycyjne 
są dobre, bo wtedy nie 
„przejadamy” środ-
ków publicznych tylko 
tworzymy nowy ma-
jątek, który ma służyć 
mieszkańcom. I bu-
downictwo jest cho-
ciażby tego przeja-
wem – podsumowuje 
zastępca prezydenta. •

Trwa Tydzień Bez-
pieczeństwa na pol-
skich budowach. To 
okazja do zwrócenia 
uwagi na kwestie 
ochrony zdrowia 
i życia pracow-
ników, ale także 
okazja do przypo-
mnienia zasad bez-
pieczeństwa w dro-
dze do i z pracy oraz 
w życiu codziennym.

7 października 2021 
roku na terenie jednej 
z firm w Kutnie odbyło 
się spotkanie pracow-
ników z asp. szt. Jac-
kiem Czerniawskim 
z Wydziału Ruchu 
Drogowego kutnow-
skiej komendy. Wizyta 
policjanta odbyła się 

w ramach trwające-
go Tygodnia Bezpie-
czeństwa na polskich 
budowach po hasłem 
"Koniecznie bezpiecz-
nie". Działania re-
alizowane w ramach 
tego przedsięwzięcia 
mają przypominać 
o zasadach bezpie-
czeństwa na tylko na 
placu budowy czy w 
biurze, ale także w ży-
ciu codziennym. Asp.
szt. Jacek Czerniawski 
poruszył między inny-
mi kwestię bezpiecz-
nych powrotów do 
miejsca zamieszkania 
po ciężkim dniu pracy, 
jak i również nowych 
przepisy Ruchu Drogo-
wego. Zebrani otrzy-
mali również ulotki 
dotyczące najważniej-
szych przepisów w Ru-
chu Drogowym. •

Niecodzienna wizyta Niecodzienna wizyta 
policji na terenie budowypolicji na terenie budowy
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 Chodzi o budownictwo komunalne i społeczne 

Prestiżowe wyróżnienie dla KutnaPrestiżowe wyróżnienie dla Kutna

FO
T.

 U
M

 K
UT

N
O



8      |      ŚRODA, 13 PAŹDZIERNIKA 2021        •                  www.PanoramaKutna.plMATERIAŁ PROMOCYJNY

Za nami udane Kutnowskie Dni Seniora
Wyjątkowe koncerty i spotkania artystyczne

Kutnowskie Dni Seniora rozpoczęły się koncertem muzyków z Państwo-
wej Szkoły Muzycznej. Ponadto najstarsi mieszkańcy miasta mogli rów-
nież wziąć udział w koncercie Śpiewającej Rodziny Kaczmarek pt. „Usta 
milczą, dusza śpiewa”. W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
seniorzy spotkali się z kolei z pisarką i malarką Marleną Kluk.

W zdrowym ciele zdrowy duch
Jednym z ważniejszych ele-

mentów była  aktywność fizycz-
na. Uczestnicy Senioraliów brali 
udział w zajęciach jogi, zumby, 
salsy oraz ćwiczeń na zdrowy 
kręgosłup. Dodatkowo spoty-
kali się na basenie w Aquapar-
ku, na spacerach Nordic Wal-
king, grali w brydża oraz brali 
udział w zawodach wędkarskich 
i strzeleckich.

Blisko trzy tygodnie 
różnorodnych wyda-
rzeń, aktywności ru-
chowych, warsztatów 
i wycieczek. Mnóstwo 
uśmiechów i świetnie 
spędzonego czasu. Tak 
w skrócie można opisać 
zakończone w czwartek 
30 września 2021 r. Kut-
nowskie Dni Seniora.

Jak co roku bardzo duża 
grupa najstarszych miesz-
kańców miasta uczestni-
czyła w przygotowanych 
dla nich atrakcjach. Nad 
bogatą ofertą tegorocz-
nej edycji Kutnowskich 
Dni Seniora czuwali pra-
cownicy Wydziału Spraw 
Społecznych Urzędu 
Miasta współpracujący 
z wieloma instytucjami: 
Centrum Seniora w Kut-
nie, Kutnowskim Domem 
Kultury, Miejską i Powia-
tową Biblioteką Publiczną 
w Kutnie, Muzeum Re-
gionalnym w Kut-
nie, Miejskim Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji 
w Kutnie oraz Radą Se-
niorów i organizacja-
mi pozarządowymi: 
Towarzystwem Przyja-
ciół Ziemi Kutnowskiej 
a także Stowarzyszeniem 
Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Kutnie. •

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna    /    MOSiR     /    MOPS    /    Muzeum Regionalne
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Prezydent Miasta serdecznie dziękuje wszystkim instytucjom i organizacjom 
zaangażowanym w realizację wydarzeń w ramach Kutnowskich Dni Seniora.

Za nami udane Kutnowskie Dni Seniora

Warsztaty rozwijające pasje
Nieodłącznym elementem Senioraliów były warsztaty 

organizowane w kutnowskiej bibliotece, Kutnowskim 
Domu Kultury czy Centrum Seniora. Seniorzy bardzo 
chętnie rozwijali swoje umiejętności w zakresie ręko-
dzieła artystycznego, fotografii, korzystania z ebooków 
czy gotowania. Nie zabrakło także zajęć dla amatorów te-
atru, chętni mogli spróbować swoich sił na deskach sceny 
w Centrum Teatru Muzyki i Tańca.

Zwiedzili ciekawe miejsca w regionie
Podczas Kutnowskich Dni Seniora można było wziąć 

udział w wycieczkach autokarowych. Seniorzy odwie-
dzili m.in. Winnicę „Witaj Słońce”, skansen w Kłóbce oraz 
trzykrotnie byli na grzybobraniu w Hucie Zborowskiej, 
Budach Kaleńskich i Nowym Duninowie. W Centrum Se-
niora zorganizowane zostały trzy spotkania przy grillu z 
muzyką na żywo i tańcami.

Centrum Seniora     /     Kutnowski Dom Kultury     /     Centrum Teatru Muzyki i Tańca
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Wyniki tegorocznego KBO 
ogłoszono na specjalnej 

konferencji prasowej na terenach 
rekreacyjnych przy Ochni.

Znane są już wyniki 
tegorocznego Kut-
nowskiego Budże-
tu Obywatelskiego! 
Mieszkańcy wybrali 
jedenaście projektów, 
które zostaną zreali-
zowane. Udział w gło-
sowaniu wzięło 6 841 
mieszkańców.

Ogłoszenie wyników 
tegorocznego Kutnow-
skiego Budżetu Obywa-
telskiego nastąpiło na 
specjalnej konferencji 
prasowej, która odbyła 
się na terenach rekre-
acyjnych przy al. ZHP. 

– Proszę państwa, nie 
przypadkiem jesteśmy 
akurat w tym miej-
scu. Tegoroczna edycja 
Kutnowskiego Budżetu 
Obywatelskiego wpro-
wadziła nową kategorię 
- projekty zielone. I to 
właśnie to miejsce zo-
stało obdarzone szcze-
gólnym zaufaniem 
mieszkańców, gdyż w 
kategorii projektów 
zielonych dwa projek-
ty dotyczące tego miej-
sca wygrały. Właśnie 
na tym terenie za nami 
będą nasadzenia drzew, 
które uzyskały tak duże 
uznanie mieszkańców. 
Chciałbym dodać, że bu-
dżet obywatelski, który 

od kilku lat realizujemy 
sukcesywnie zdobywa 
coraz większe uznanie 
naszych mieszkańców. 
Robiliśmy właśnie nie-
dawno badania opinii 
publicznej, z których 
wynika, że większość 
mieszkańców z budżetu 
jest zadowolona – mówił 
Zbigniew Wdowiak, wi-
ceprezydent Kutna.

Wyniki tegorocznego 
KBO przedstawiła (peł-
na lista na stronie obok) 
Paulina Trzaskowska z 
Wydziału Kultury, Pro-
mocji i Rozwoju Miasta.

– Warto wspomnieć, 
że udział w głosowa-
niu wzięło 6 841 miesz-
kańców. Formularz 
internetowej karty do 
głosowania poprawnie 
wypełniło 6 128 osób, 
natomiast 713 zostało 
unieważnionych z na-
stępujących przyczyn: 
wielokrotne oddanie 
głosu przez tę samą 
osobę, podanie błędnych 
3 ostatnich cyfr numeru 
PESEL, błędne wpisanie 
imienia lub nazwiska – 
mówiła P. Trzaskowska.

Dr Michał Adamski, 
naczelnik Wydziału 
Kultury, Promocji i Roz-
woju Miasta podkreśla, 
że pod wieloma wzglę-

dami tegoroczne kon-
sultacje były wyjątkowe. 
Działano w rzeczywi-
stości pandemicznej i 
stąd całkowite ucyfro-
wienie konsultacji oraz 
pojawienie się pewnych 
problemów organiza-
cyjnych, które zostały 
jednak rozwiązane. – 
Dysponowaliśmy rów-
nież ok. czterokrotnie 
mniejszym budżetem 
na promocję i animowa-
nie zadania, ale jak wi-
dać nie ma to większego 
wpływu na frekwencję i 
zainteresowanie miesz-
kańców – mówi dr M. 
Adamski.

Naczelnik odniósł się 
również do nowej, zielo-
nej kategorii projektów. 
– Pojawiła się nowa ka-
tegoria, która wyewo-
luowała z poprzedniej, 
dość hermetycznej ka-
tegorii różanej. Oczywi-
ście chodzi mi o projek-
ty zielone. Widzimy jak 
wielką wagę kutnianie 
przywiązują do jakości 
otaczającej nas zieleni, 
mam dużo satysfak-
cji z powodzenia tego 
przedsięwzięcia. Dzięki 
kutnowskiemu budże-
towi obywatelskiemu po 
dwudziestu latach nad 
Ochnią powstanie park z 
prawdziwego zdarzenia, 

to wielki sukces i trwa-
ła zmiana – komentuje 
Adamski.

M. Adamski podkre-
śla także, że pełnym 
powodzeniem cieszyło 
się skorelowanie czasu 
głosowania ze Świętem 
Róży. – Od kilku edycji 
rozmawialiśmy na te-
mat okresu, w którym 
można głosować i oba-
wialiśmy się, że budżet 
obywatelski zginie w 
szumie informacyjnym 
święta miasta. Ale uda-
ło się, w plenerowym 
stoisku urzędu miasta 
zagłosowało ponad ty-
siąc mieszkańców, od-
byliśmy jeszcze więcej 
spotkań i ciekawych 
rozmów. Będziemy kon-
tynuować tradycję gło-
sowania w czasie Świę-
ta Róży – zapowiada 
Adamski.

– Kutnowski Budżet 
Obywatelski jest war-
tością samą w sobie. 
Rokrocznie wywołu-
je emocje, ale to cecha 
wszystkich tego typu 
projektów w Polsce. 
Kutno z budżetem oby-
watelskim jest po prostu 
lepszym miastem i bar-
dzo dziękuję wszystkim 
mieszkańcom Kutna, 
którzy wzięli udział w 
tegorocznych konsulta-

cjach. Za wsparcie dzię-
kuję również koleżan-
kom i kolegom z urzędu 
miasta zaangażowanym 
bezpośrednio w proces 
konsultacyjny. Bez wa-
szej pomocy zwyczaj-
nie nie dalibyśmy rady 
przeprowadzić konsul-
tacji, zwłaszcza w cza-
sie Święta Róży. Bardzo 
dziękuję tegorocznej 
koordynatorce Pauli-
nie Trzaskowskiej oraz 
pozostałym pracowni-
kom wydziału – dodaje 
Adamski.

Do pewnych kontro-
wersji, które pojawiały 
się w trakcie tegorocz-
nego KBO odniósł się 
wiceprezydent Zbigniew 
Wdowiak. Zachęcał tak-
że do angażowania się 
w konsultacje społecz-
ne dotyczące kolejnych 
edycji tego przedsię-
wzięcia.

– Po każdej edycji bu-
dżetu obywatelskiego 
przeprowadzamy kon-
sultacje społeczne, co 
do kształtu budżetu 
obywatelskiego w na-
stępnym roku. W tym 
roku również w trakcie 
głosowania wybrzmia-
ły różne zastrzeżenia 
i prosimy o to, by w 
trakcie konsultacji spo-
łecznych zgłaszać te 

uwagi, które zdaniem 
państwa powinny być 
uwzględnione. Proszę 
zauważyć, że była mowa 
głównie o radnych i ich 
pozycji w budżecie, jego 
realizacji i jak ten te-
mat ewentualnie na-
leżałoby rozstrzygnąć. 
Drugi bardzo istotny 
problem, to głosowanie 
poprzez pełnomocnic-
twa. My wszystkie te 
uwagi zbieramy i ape-
lujemy o to, by w trakcie 
konsultacji również do 
tego się odnieść, abyśmy 
przyszłą edycję budżetu 
obywatelskiego mogli 
tak zaplanować, by nie 
budziła ona wątpliwości. 
Oczywiście wymaga to 
od wszystkich zarówno 
przestrzegania prawa, 
ale także i pewnego ko-
deksu etycznego, z któ-
rym czasami niektórzy 
z projektodawców mają 
problem. Pragnę po-
dziękować wszystkim 
którzy się w ten projekt 
zaangażowali, nie tylko 
tym po stronie urzędu, 
ale również wszystkim 
mieszkańcom, którzy 
wzięli udział w głoso-
waniu – dodawał wice-
prezydent Wdowiak. •

Poznaliśmy wyniki tegorocznej edycjiPoznaliśmy wyniki tegorocznej edycji
Kutnowskiego Budżetu ObywatelskiegoKutnowskiego Budżetu Obywatelskiego
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Miejsce Nr projektu Projekt Głosy: Koszt

1 1 Plac zabaw na 5 1125 150 000 zł

2 7 Boisko wielofunkcyjne przy ul. Granicznej 955 148 393,67 zł

3 32 Tor do rekreacyjnej jazdy na rolkach 780 150 000 zł

4 3 Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 4 720 140 000 zł

5 30 Aktywne przejście dla pieszych przy ulicy Grunwaldzkiej na wysokości marketu ALDI 650 100 000 zł

6 38 Książki przez całą dobę- książkomat 616 130 000 zł

7 37 BOISKO WIELEFUNKCYJNE PRZY SP NR 7 IM. A. MICKIEWICZA W KUTNIE 566 150 000 zł

8 15 Ogród sensoryczny dla małych dzieci 502 108 117,70 zł

9 31 Hip-Hop Rose Festival „Kutno” (2022) 478 150 000 zł

10 10 Umyjmy ulicę Królewską 325 150 000 zł

11 22 Maluchowo – odnowienie placu zabaw na ulicy Batorego 273 60 000 zł

12 34 Sowińskiego to też Kutno. 247 118 000 zł

13 42 PARKING PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. A. MICKIEWICZA W KUTNIE 218 74 000 zł

14 19 Mieszkam tu: „Zielony parking” dla mieszkańców osiedla przy ul. Granicznej. 74 150 000 zł

15 54 MUR,ALe – Historia Kutnowskiego Sportu 68 72 500 zł

Miejsce Nr projektu Projekt Głosy: Koszt

1 2 Rekreacja przy Wiadukcie 931 50 000 zł

2 12 Bezpieczna Wenecja – monitoring I etap. 435 49 000 zł

3 33 Lampki w Parku Traugutta 360 18 500 zł

4 35 Wyjątkowe zajęcia dla wyjątkowych dzieci – terapie wspierające rozwój dzieci z 
niepełnosprawnością w wieku 0 – 6 lat oraz ich rodziców.

348 40 900 zł

5 49 Modernizacja oświetlenia boisk na Stadionie Miejskim 253 49 490,28 zł

6 50 Festiwal Miłośników Nauki i Sztuki 250 50 000 zł

7 45 JAZZ W MIEŚCIE RÓŻ 137 50 000 zł

8 28 Rowerowe wyzwanie – po śniadanie ! 100 28 700 zł

9 53 Poznaj polskie legendy 45 49 000 zł

10 46 Wyślij pocztówkę z Kutna 28 32 000 zł

Miejsce Nr projektu Projekt Głosy: Koszt

1 21 Sadzimy 100 drzew w Parku nad Ochnią! 1040 25 000 zł

2 11 Drzewa w parku nad Ochnią 529 150 000 zł

3 8 Chipowanie i/lub kastracja zwierząt właścicielskich/innych – Sterylobus Kutno dla 
zwierząt.

527 150 000 zł

4 18 Mieszkam tu: Zielone miasto – więcej drzew dla Kutna. 489 75 000 zł

5 9 Zielony przystanek 421 70 000 zł

6 29 ZAKRĘTKOWE CZERWONE SERCE NA PLASTIKOWE NAKRĘTKI POMAGANIE JEST KAPI-
TALNE.

322 40 000 zł

7 13 Pierwszy park kieszonkowy w Kutnie – „Zielony zakątek” 313 85 000 zł

8 25 Dybowski skwer różany 196 150 000 zł

9 41 OGRÓD REKREACYJNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. A. MICKIEWICZA W KUT-
NIE – „ZIELONY ZAKĄTEK”

193 131 800 zł

10 43 ZIELONO MI – CZYLI PNĄCZA W MIEŚCIE RÓŻ 168 26 000 zł

11 56 Psi Piknik 155 35 000 zł

12 36 1000 RÓŻ dla Kutna – sadzonki dla mieszkańców i instytucji 115 25 000 zł

13 27 Krokusowe „dywany” w Kutnie 102 33 000 zł

14 5 Chleb zabija ! 86 12 000 zł

Projekty zielone:

Projekty małe:

Projekty duże:

– KBO jest wartością samą w 
sobie. Rokrocznie wywołuje 

emocje, ale to cecha wszystkich 
tego typu projektów w Polsce – 
podkreślał dr Michał Adamski.

Poznaliśmy wyniki tegorocznej edycjiPoznaliśmy wyniki tegorocznej edycji
Kutnowskiego Budżetu ObywatelskiegoKutnowskiego Budżetu Obywatelskiego
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Rozpoczęła się bu-
dowa brakującego 
elementu ścieżki ro-
werowej na skrzy-
żowaniu ulic Krasiń-
skiego, Mickiewicza i 
Łęczyckiej. To inwe-
stycja realizowana w 
ramach Kutnowskie-
go Budżetu Obywa-
telskiego.

Dzięki temu połącze-
niu rowerzyści, będą 
mogli włączyć się bez-
piecznie do ruchu na 
wysokości wspomnia-
nego skrzyżowania.

Ta ważna dla miło-
śników jednośladów 
inwestycja ma zostać 
zakończona jeszcze w 
październiku. Frag-

ment ścieżki rowerowej 
zostanie wykonany z 
betonu asfaltowego. Jak 
podkreślają cykliści, 
jest to jedna z najlep-
szych nawierzchni do 
jazdy rowerem.

Wartość inwestycji 
to nieco ponad 131 000 
złotych. •

Inwestycja realizowana 
jest w ramach KBO

Rowerzyści będą bezpieczniejsiRowerzyści będą bezpieczniejsi
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Uroczystą galą, która 
odbyła się w minioną 
sobotę, Miejska i Po-
wiatowa Biblioteka 
Publiczna w Kutnie za-
kończyła XII edycję Fe-
stiwalu Szaloma Asza. 

Zebranych w Kutnow-
skim Domu Kultury go-
ści powitała Magdalena 
Konczarek - dyrektor 
kutnowskiej biblioteki 
zaznaczając, że bardzo 
ważnym elementem 
festiwalu jest konkurs 

literacki im. Szaloma 
Asza.W tym roku wpły-
nęło 214 prac, z których 
197 spełniło formalne 
kryteria zawarte w Re-
gulaminie.

Prace oceniał wyśmie-
nity skład Jury w oso-
bach: Cezary Łazarewicz 
(przewodniczący), Aga-
ta Tuszyńska, Agniesz-
ka Żółkiewska. Jak się 
okazuje, opowiadania 
nadesłano z całej Pol-
ski, ale również spoza 
jej granic, na przykład z 

Londynu. Nie zabrakło 
prac z Kutna.

Jury przyznało nagro-
dy pieniężne:

I miejsce (ex aequo) – 
Karolina Borowiecka, 
„Martwa natura”, Kra-
ków (godło: Noc), Marek 
Karczmarzyk, „Skoru-
py”, Gdańsk (godło: A. 
Zajezdna)

III miejsce – Piotr Paz-
dej, „Golec”, Pabianice 
(godło: ROK2501)

Ponadto jury wyłoni-

ło 7 prac, które zostaną 
wyróżnione publikacją 
w pokonkursowej anto-
logii: Sebastian Bartosz 
Opryszek, „Babcia. Pań-
stwo Zdybiccy”, Kraków 
(godło: znak graficzny 
– łoś) Justyna Ociepa, 
„Drejdel”, Londyn (go-
dło: Canis) Aleksandra 
Koroluk, „Drzewo”, 
Szczecin (godło: Jan-
ka) Zakrzewska,Moni-
ka Katańska, „Inter-
city”, Gdańsk (godło: 
Troya),Kamila Szmigiel, 

„Mejdl mit a szmejchl”, 
Działoszyn (godło: Ka-
myk)

Krzysztof Martyna, 
„Ostatnia noc w Ivry”, 
Kalisz (godło: Avenue of 
Longing), Szymon We-
gner, „Uśmiech prezy-
denta”, Poznań (godło: 
Stoję z kamyczkiem w 
ustach)

Po wręczeniu nagród 
laureatom i wystąpie-
niu Z-pcy Prezydenta 
Miasta Kutna Zbignie-
wa Wdowiaka nastą-

piła część artystyczna, 
której atrakcją był wy-
stęp zespołu Kroke w 
składzie: Tomasz Ku-
kurba (altówka), Je-
rzy Bawoł (akordeon) , 
Tomasz Lato (kontra-
bas) i gościnnie Sławek 
Berny (perkusja). Ze-
spół początkowo koja-
rzony jedynie z muzyką 
klezmerską, w obecnej 
twórczości sięga po in-
spiracje do muzyki et-
nicznej i autorskich im-
prowizacji. •

Za nami 12. festiwal Za nami 12. festiwal Szaloma AszaSzaloma Asza
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W zeszłym tygodniu 
w Kutnowskim Szpi-
talu Samorządowym 
odbyła się specjalna 
konferencja prasowa, 
na której podpisa-
no umowę dotyczą-
cą przebudowy Od-
działu Intensywnej 
Terapii. Inwestycja 
ma ruszyć w ciągu 
najbliższych tygodni.

Jak podkreślał Artur 
Gur, prezes kutnow-
skiej lecznicy, obec-
ny oddział jest moc-
no przestarzały i nie 
spełnia wielu ogólnie 
przyjętych standardów. 
– Podpisania tej umo-
wy nie byłoby, gdyby 
nie działania senatora 
Błaszczyka i posłanki 
Lichockiej, którzy z du-
żym zaangażowaniem 
i olbrzymią skuteczno-
ścią pozyskali fundusze 
(…) Remont jest wręcz 

konieczny i bez tego 
szpital miałby bardzo 
utrudnione działanie, 
a wręcz może nawet nie 
byłoby to możliwe – 
mówił A. Gur. – Obec-
nie istniejący oddział 
jest mocno przestarzały 
i nie spełnia standardów 
wymaganych przez sa-
nepid czy ministerstwo 
zdrowia. W ciągu roku 
będziemy mieli OIOM, 
który spełnia światowe 
standardy i będzie słu-
żył mieszkańcom Kutna 
i powiatu.

Wtórował mu staro-
sta kutnowski Daniel 
Kowalik, który mówił, 
że szpital bez remontu 
OIOM-u w najbliższym 
czasie mógłby zostać 
zamknięty. Podkreślał 
też rolę i zaangażowa-
nie parlamentarzystów.

– Kutnowski szpital 
bez tego remontu zo-
stałby w najbliższym 

czasie zamknięty. Decy-
zje sanepidu czy prze-
ciwpożarowe, jeśli cho-
dzi o funkcjonowanie 
tego oddziału „wisiały” 
już od kilku ładnych 
lat. Organy, które zaj-
mują się bezpieczeń-
stwem oraz kwestiami 
sanepidowskimi wzy-
wały wręcz poprzednie 
zarządy powiatu kut-
nowskiego, aby działać 
w tej materii. Na szczę-
ście mamy takie dobre 
duchy jak nasi parla-
mentarzyści, którzy 
wskazali skąd te środki 
można pozyskać i dzięki 
ich wsparciu to się udało 
– mówił starosta.

Jak dodawał Daniel 
Kowalik, środki pocho-
dzą z Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych i jest 
to ponad 7,4 mln zło-
tych. Zadanie dotyczące 
przebudowy oddziału 
opiewa na 5,5 mln zło-

tych, a pozostała kwota 
zostanie przeznaczo-
na na zakup sprzętu 
do OIOM-u. Inwesty-
cja będzie trwała 2 lata 
i została podzielona na 
dwa etapy: pierwszy do 
końca 2021 roku i będzie 
to część typowo budow-
lana, zaś w drugim eta-
pie w 2022 roku nastąpi 
całkowite wyposażenie 
oddziału.

Podczas konferencji 
głos zabrali także mię-
dzy innymi posłan-
ka Joanna Lichocka 
i senator Przemysław 
Błaszczyk z Prawa 
i Sprawiedliwości oraz 
Sławomir Dobosz, pre-
zes zarządu SKB S.A. 
w Warszawie.

– Panie starosto, nie 
ma za co dziękować. To 
jest nasza praca, od tego 
są parlamentarzyści, 
żeby wspierać region 
z którego kandydowali 

i z którego reprezen-
tują swoich wyborców 
(…)  Ja o tym, że szpital 
w Kutnie trzeba wspie-
rać wiem od pierwszego 
dnia mojej aktywno-
ści i starałam się w tej 
sprawie zaangażować 
maksymalnie – mówiła 
Joanna Lichocka, par-
lamentarzystka i „je-
dynka” PiS-u w naszym 
okręgu.

Senator Przemysław 
Błaszczyk z kolei mó-
wił między innymi o 
politycznym wykorzy-
stywaniu szpitala przez 
opozycję, a także o ko-
lejnych inwestycjach.

– Problemy szpitala 
kutnowskiego miesz-
kańcy znają od lat, róż-
ne były sugestie, różne 
mieliśmy tutaj sytuacje 
również jeśli chodzi 
o opozycję i kutnow-
ską i tą ogólnokrajową. 
Na szpitalu w Kutnie od 

lat toczą się różne roz-
grywki polityczne. My 
nie chcemy tego konty-
nuować, chcemy poka-
zać, że można zmieniać, 
są środki, realizujemy 
inwestycje, poprawia-
my jakość obsługi me-
dycznej. Myślę, że to nie 
ostatnia inwestycja. Je-
steśmy po rozmowach 
w ministerstwie zdro-
wia, podnosimy pro-
blemu Kutna i szpitala 
w Kutnie. Jest rozumie-
nie, i mam nadzieję, że 
będzie realizacja kolej-
nych inwestycji. Ogrom-
ne wsparcie również 
dzięki rządowi Zjedno-
czonej Prawicy, dzięki 
panu premierowi Mate-
uszowi Morawieckiemu, 
mamy też duże wspar-
cie pana wojewody To-
masza Bocheńskiego – 
dodawał senator Prze-
mysław Błaszczyk. •

Bez tej inwestycji szpital w KutnieBez tej inwestycji szpital w Kutnie
mógłby zostać zamknięty!mógłby zostać zamknięty!

 Chodzi o ponad 7 milionów złotych 
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Starosta Kowalik w ramach podziękowań 
za wsparcie, wręczył pamiątkowe 

kompasy posłance Lichockiej 
i senatorowi Błaszczykowi.
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W najbliższą sobotę 
16 października w 
Kutnie odbędzie się 
wyjątkowe wydarze-
nie. Mowa o Pikniku 
Saskim. Przygotowa-
no mnóstwo atrak-
cji, które sprawią, że 
będzie można poczuć 
się jak w wehikule 
czasu.

W ramach Jubileuszu 
40-lecia Muzeum Re-
gionalnego w Kutnie 16 
października w Parku 
Traugutta odbędzie się 
Piknik Saski, którego 
motywem przewodnim 
będzie „Tradycja Kró-
lewskich Łowów”. Pod-
czas wydarzenia w Kut-

nie pojawią się między 
innymi rekonstruktorzy 
z Towarzystwa Stani-
sławowskiego oraz Kut-
nowskiej Grupy Tańca 
Dawnego „La Danse”, 
Regiment Pieszy Koron-
ny Królewicza, Garnizon 
Fortecy Częstochow-
skiej, Verein Augustus 
Rex – Eine Zeitreise ins 
18. Jhdt. i Uwe Muller.

Program Pikniku Sa-
skiego 2021 w Kutnie:

12.30 | Otwarcie wysta-
wy plenerowej „Tradycja 
Królewskich Łowów” 
(poprzedzone pokazem 
musztry i salwą)

13.00 | Gotowanie 

z degustacją cz. 1 „Gotuj 
z prezydentem Jackiem 
Boczkają”

13.30 | Teatrzyk Mar-
ka Żyły dla dzieci i larp 
o kuchni (Projekt Rekre-
ator z Krakowa)

14.00 | Gotowanie cz. 2 
Konkurs kulinarny

14.30 | Spektakl „Hen-
ryk VI na łowach” – po-
kaz fragmentów sztuk 
teatralnych w wykona-
niu rekonstruktorów 
z Towarzystwa Stani-
sławowskiego oraz Kut-
nowskiej Grupy Tańca 
Dawnego „La Danse”

15.00 | Gotowanie 
z degustacją cz. 3 O Sta-

ropolskiej kuchni my-
śliwskiej – prof. Jaro-
sław Dumanowski oraz 
degustacja potraw

15.30 | O ceremonia-
le łowów królewskich 
w Polsce w XVIII w. (po-
kaz strojów, ekwipunku 
łowieckiego i instrumen-
tów używanych w cza-
sie polowań oraz nauka 
piosenki „Pojedziemy na 
łów”)

12.15 – 16.00 | Gry 
i zabawy oraz warsztaty 
(kapelusze, wykonywa-
nie broszek myśliwskich, 
klejenie lalek, podchody, 
II konkurs strzelecki o 
nagrodę Kanclerza Hie-
ronima Zamoyskiego) •

Piknik Saski już w tę sobotęPiknik Saski już w tę sobotę
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Piłkarze KS–u Kutno 
bezbramkowo zremi-
sowali na Kościuszki 
z Ursusem Warszawa. 
Kutnowska druży-
na mecz kończyła w 
osłabieniu, ponieważ 
w kontrowersyjnych 
okolicznościach czer-
woną kartką ukara-
ny został Sebastian 
Szczytniewski.

Pierwsza połowa była 
zacięta, ale żadna z dru-
żyn nie była w stanie 
objąć prowadzenia. Po 
stronie KS–u najlepsze 
okazje mieli Adam Pato-
ra i Konrad Niedzielski. 
Po przerwie inicjaty-
wę zaczęli przejmować 
kutnianie, którzy mieli 
optyczną przewagę.

Punktem kulminacyj-
nym spotkania była 68. 
minuta. Wówczas w pole 
karne Ursusa wbiegł 
Sebastian Szczytniew-
ski i upadł po starciu z 
obrońcą ekipy ze stolicy. 
Sędzia Bartłomiej Zy-
wert z Wielkopolski nie 
wskazał jednak na rzut 
karny, tylko ukarał kut-

nowskiego zawodnika 
żółtą kartką, a że było to 
jego drugie „żółtko”, to 
musiał opuścić boisko.

KS mimo iż musiał do 
końca spotkania radzić 
sobie w osłabieniu, to 
wcale nie zamierzał co-
fać się do obrony. Wręcz 
przeciwnie – przejął 
inicjatywę i zagrażał 
bramce Ursusa. W 72. z 
dystansu strzelał Maciej 
Kraśniewski i golkiper z 
trudem wybił futbolów-
kę na rzut rożny. Sześć-

dziesiąt sekund później 
bohaterem KS–u mógł 
zostać Krzysztof Cu-
dowski, który chwilę 
wcześniej pojawił się na 
murawie zmieniając Pa-
torę. Kutnowski napast-
nik spudłował jednak z 
bliska i zamiast radości, 
z trybun dało się usły-
szeć jęk zawodu. Goście 
także próbowali się od-
gryźć, ale na posterunku 
był Patryk Wolański oraz 
kutnowska defensywa. 
Do końca meczu, mimo 

iż sędzia doliczył sześć 
minut do regulamino-
wego czasu gry, nieste-
ty kibice nie obejrzeli 
żadnego gola i padł bez-
bramkowy remis. Po 12. 
kolejkach KS na swoim 
koncie ma 19 punktów i 
zajmuje siódme miejsce 
w tabeli. Co warte odno-
towania, kutnianie kon-
tynuują passę 7 spotkań  
z rzędu bez porażki!

– Myślę, że gdyby nie 
czerwona kartka dla 
Sebastiana Szczytniew-

skiego, to mielibyśmy o 
wiele większe szanse na 
zdobycie trzech punk-
tów. Brawa jednak dla 
chłopaków, że mimo gry 
w osłabieniu dowieźli 
remis do końca. Z jed-
nej strony możemy być 
zadowoleni z punktu, 
ale z drugiej jest niedo-
syt. Dziś zabrakło nam 
zimnej krwi pod bram-
ką, zarówno w pierwszej 
jak i drugiej połowie, bo 
stworzyliśmy sobie kilka 
dobrych sytuacji, gdzie 
mogły paść bramki. Te-
raz chwila regeneracji i 
szykujemy się na mecz 
z Sokołem Aleksandrów 
– powiedział po meczu 

Dominik Tomczak, tre-
ner KS Kutno.

KS Kutno 0–0 Ursus 
Warszawa

KS Kutno: Wolański; 
Torrado (46. Bulek), 
Rokosz, Kacela, Bujal-
ski, Patora (72. Cudow-
ski), Szczepański (80. 
Świątek), Niedzielski 
(46. Ostrowski), Szczyt-
niewski, Kraśniewski, 
Kasperkiewicz;

Żółte kartki: Szczyt-
niewski, Bujalski, Wo-
lański – Prusinowski, 
Jurczyński;

Czerwona kartka: 
Szczytniewski (KS, za 
dwie żółte) •

 To siódmy mecz z rzędu bez porażki!  

Osłabiony KS Kutno zremisował z UrsusemOsłabiony KS Kutno zremisował z Ursusem

W meczu nie brakowało okazji, 
ale nie padła żadna bramka.

Piłkarze obu zespołów walczyli 
dosłownie o każdą futbolówkę.
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W bardzo dobrym 
stylu koszykarze 
KS-u Kutno rozpo-
częli trzecioligowy 
sezon. Na inaugura-
cję wygrali we wła-
snej hali z silnym 
TKM Włocławek 59-
57.

Spotkanie od począt-
ku było bardzo zacię-
te i toczyło się prak-
tycznie kosz za kosz. 
Ostatecznie to jednak 
kutnianie zachowa-
li więcej zimnej krwi 

i wygrali dwoma 
punktami, 59-57. Co 
warte podkreślenia, 
drużyna z Włocław-
ka w zeszłym sezonie 
zajęła wysokie, drugie 
miejsce.

N a j s k u t e c z n i e j -
szymi zawodnikami 
kutnowskiej drużyny 
w meczu z TKM byli: 
Arkadiusz Stachera - 
16, Mateusz Ćwirko-
-Godycki - 11 punktów 
oraz Artur Lewan-
dowski - 10 punktów. •

Kutnianie wygrali 
dwoma punktami.

Udana inauguracjaUdana inauguracja
kutnowskich koszykarzykutnowskich koszykarzy
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Ekipa z Włocławka 
musiała uznać 

wyższość KS-u Kutno.

PROMOCJA
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