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Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych przygo-
towuje się do wypłaty 
czternastej emerytu-
ry. Dodatkowe świad-
czenie zostanie wy-
płacone z urzędu. Nie 
trzeba będzie składać 
żadnego wniosku. 
Pierwsze wypłaty tra-
fią na konta emery-
tów pod koniec paź-
dziernika.

– Czternaste emery-
tury, trafią do klientów 
Zakładu wraz z wypłata-
mi świadczeń listopado-
wych. W związku z tym, 
że 1 listopada to dzień 
świąteczny, pierwsze 
przelewy trafią na konta 
pod koniec październi-
ka – wskazuje Monika 

Kiełczyńska, regionalna 
rzeczniczka prasowa ZUS 
województwa łódzkiego.

Czternastka w 2021 
roku wyniesie 1250,88 zł 
brutto. Będzie przysługi-
wała osobom, które na 31 
października 2021 r. będą 
miały prawo do jednego 
ze świadczeń długoter-
minowych wymienio-
nych w ustawie, m.in. 
emerytury, renty, ren-
ty socjalnej, świadcze-
nia przedemerytalnego. 
Czternastki nie otrzyma-
ją osoby, których prawo 
do tych świadczeń będzie 
zawieszone.

Pełną kwotę, czyli 
1250,88 zł brutto otrzy-
mają osoby, których 
świadczenie podsta-
wowe nie przekracza 

2900 zł brutto. Pozo-
stali otrzymają czter-
nastkę pomniejszoną 
zgodnie z zasadą „zło-
tówka za złotówkę”. 
Przykład: Pobierana 
emerytura wynosi 3000 
zł,( 3000 zł – 2900 zł 
= 100 zł). Czternastka 
będzie przysługiwać 
w kwocie mniejszej o 
100 zł.(1250,88 – 100 zł 
=1150,88 zł).

– Czternasta emerytura 
będzie podlegała opodat-
kowaniu i oskładkowaniu 
na ogólnych zasadach, 
niezależnie od tego, czy 
jest wypłacana w zbiegu 
ze świadczeniem opo-
datkowanym lub zwol-
nionym z podatku. Waż-
ne! Z kwoty kolejnego 
dodatkowego rocznego 

świadczenia pieniężne-
go nie będą dokonywane 
potrącenia i egzekucje – 
dodaje Kiełczyńska.

Czternasta emerytu-
ra zostanie wypłacona 
dla ok. 9,1 mln emery-
tów i rencistów. W pełnej 
wysokości będzie przy-
sługiwać dla ok. 7,9 mln 
świadczeniobiorców.

Przypomnijmy, że w 
kwietniu tego roku eme-
ryci, renciści i inni od-
biorcy świadczeń długo-
terminowych otrzymali 
już trzynastą emeryturę 
w kwocie 1250,88 zł brut-
to. Świadczenie przy-
sługiwało w pełnej wy-
sokości, bez względu na 
wysokość pobieranego 
świadczenia podstawo-
wego. •

Ważne informacje o „czternastkach”Ważne informacje o „czternastkach”
Wiadomo, kiedy trafią na konta emerytówWiadomo, kiedy trafią na konta emerytów

Czternastka w 2021 roku 
wyniesie 1250,88 zł brutto. 

Wolontariusze Szla-
chetnej Paczki z po-
wiatu kutnowskiego, 
zaczęli już odwiedzać 
rodziny zgłoszone 
do tegorocznej edy-
cji projektu. Poznają 
ich historie, a przede 
wszystkim wspólnie 
szukają sposobu po-
mocy, który pozwoli 
na zmianę ich trudnej 
sytuacji.

– Odwiedzamy głów-
nie osoby starsze, sa-
motne, samodzielnych 
rodziców, osoby chore i 

niepełnosprawne, na-
stępnie opisane histo-
rie rodzin trafią do Bazy 
Rodzin, której publikacja 
nastąpi 13 listopada 2021 
– mówi Justyna Szy-
mańska z kutnowskiej 
Szlachetnej Paczki.

Smutne historie – sły-
szą ich co roku tysiące

„Pani Maria ma 75 lat. 
Cukrzyca, nadciśnienie, 
niedotlenienie, bieda – 
to jej życiowy czwórbój 
w samotności i i bólu. Ma 
11 zł na przeżycie dnia. 
Rachunki rosną, recepty 
się tylko wydłużają. Nie 

ma na opał na zimę, ma 
kurtkę, ale cienką. Bar-
dziej niż głodu, boi się 
zimna”  – to prawdziwa 
historia.

Wolontariusze Szla-
chetnej Paczki słyszą ich 
co roku tysiące. Niestety. 
Półtora miliona Polaków 
żyje w nędzy, w warun-
kach stanowiących bez-
pośrednie zagrożenie dla 
psychofizycznego roz-
woju człowieka. A obecna 
pandemia może podwoić 
tę liczbę.

– Nadal też prowa-
dzimy poszukiwanie 

rodzin, które w tym 
roku zostaną włączone 
do projektu Szlachet-
nej Paczki. Rodzina nie 
może się sama zgłosić do 
udziału w programie – 
podkreśla J. Szymańska.

Mogą to zrobić ośrod-
ki pomocy społecznej, 
szkoły, przedszkola, 
stowarzyszenia, ale też 
osoby prywatne.

Jeśli w Waszej okolicy 
znajduje się ktoś, kto po-
trzebuje pomocy, może 
rodzina, osoba samotna, 
do której powinna do-
trzeć Szlachetna Pacz-

ka, prosimy o zgłoszenie 
za pośrednictwem Wo-
lontariusza Szlachetnej 
Paczki poprzez wypeł-
nienie zgody na kontakt z 
wolontariuszami. Zgodę 
można pobrać na stronie 
szlachetnapaczk a.pl 
Zgłoszona rodzina po-
winna podpisać formu-
larz zgody.

Do Szlachetnej Pacz-
ki włączane są rodzi-
ny, które znalazły się 
w trudnej sytuacji ma-
terialnej z przyczyn od 
siebie niezależnych. 
Docieramy do prawdzi-

wej biedy – tej niezawi-
nionej, ukrytej, a nie tej, 
która krzyczy, domaga 
się i żąda pomocy. Mądrą 
pomoc otrzymują Ci po-
trzebujący, którzy mimo 
słabości walczą o zmia-
nę swojej sytuacji, nie są 
bierni, nie czekają na jał-
mużnę. Ale również Ci, 
którzy nie poradzą sobie 
sami – ubodzy senio-
rzy czy niepełnospraw-
ni. Paczka ma być dla 
nich umocnieniem w ich 
zmaganiach, przywró-
ceniem nadziei i wiary w 
bezinteresowną dobroć 
ludzi. •

  Już 13 listopada publikacja bazy rodzin  

Liderką Szlachetnej 
Paczki w powiecie 
kutnowskim jest 
Justyna Szymańska.

Wolontariusze 
odwiedzają 

potrzebujących.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki nie próżnująWolontariusze Szlachetnej Paczki nie próżnują
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W najlepsze trwa-
ją prace związane z 
rewitalizacją Pałacu 
Saskiego. Sprawdzili-
śmy, jak obecnie wy-
gląda sytuacja na te-
renie budowy miejsca, 
które ma być jedną z 
wizytówek całego po-
wiatu kutnowskiego.

Niedawno Muzeum Re-
gionalne w Kutnie świę-
towało 40-lecie istnie-
nia (więcej piszemy na 

stronach 8-9) i podczas 
obchodów wielokrotnie 
przywoływano rewita-
lizację Pałacu Saskie-
go, która ma rozpocząć 
nowy rozdział w historii 
tej instytucji. Postano-
wiliśmy sprawdzić, jak 
obecnie wygląda sytu-
acja na placu budowy.

Jak informuje Kamil 
Klimaszewski z biu-
ra prasowego Urzędu 
Miasta Kutno, na tere-
nie nowo powstającego 
kompleksu muzealnego 

i Pałacu Saskiego trwają 
cały czas roboty budow-
lane.

W ostatnim czasie na 
dachu Pałacu pojawiły 
się gonty. Rozpoczęły się 
prace nad detalami ar-
chitektonicznymi oraz 
roboty związane z ocie-
pleniem budynku. We-
wnątrz kompleksu mu-
zealnego montowane są 
instalacje: elektryczne, 
wentylacyjne czy tele-
-techniczne.

– Rozpoczynają się ro-
boty wykończeniowe po-
szczególnych pomiesz-
czeń. Zaawansowanie 
prac jest już bardzo duże, 
dawny ratusz jest już w 
stanie zamkniętym. Cały 
czas czekamy na montaż 
stolarki okiennej w bu-
dynku Pałacu Saskiego. 
Trwają także roboty bu-
dowlane na dziedzińcu 
nowego kompleksu mu-
zealnego – komentuje K. 
Klimaszewski. •

 Najnowszy raport z placu budowy 
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Jak postępują prace w Pałacu Saskim?Jak postępują prace w Pałacu Saskim?
Tak wygląda plac 
budowy z lotu ptaka.

Wygląd pałacu zmienia się 
praktycznie z dnia na dzień.



4      |      ŚRODA, 27 PAŹDZIERNIKA 2021        •                  www.PanoramaKutna.pl

Będzie bezpieczniej 
i ładniej. Ruszyła 
przebudowa ulicy 
Marii Skłodowskiej-
-Curie na odcinku od 
skrzyżowania z ulica-
mi Maczka i Północ-
ną do granic miasta.

Dzięki inwestycji 
droga zyska nową na-
wierzchnię i odwodnie-
nie. Wymienione będzie 
oświetlenie uliczne. Do-
datkowo wybudowany 
zostanie ciąg pieszo-
-rowerowy, dzięki cze-

mu spacery i wycieczki 
rowerowe staną się dużo 
bardziej bezpieczne.

Do tej pory PWiK wy-
konywało na ulicy Skło-
dowskiej-Curie prace 
związane z budową ka-
nalizacji sanitarnej.  Te-
raz czas na kanalizację 
deszczową. To będzie 
pierwszy etap prac. Fir-
ma wykonująca roboty 
budowlane postara się 
zapewnić ruch na przy-
najmniej jednym pasie 
jezdni na przebudowy-
wanym odcinku.

W kolejnych etapach 
układana będzie nowa 
nawierzchnia jezdni 
oraz wybudowany zo-
stanie ciąg pieszo-ro-
werowy. Część dla ro-
werzystów wykonana 
będzie z betonu asfal-
towego tak, jak życzyli 
sobie podczas konsulta-
cji sami cykliści. Koszt 
przebudowy to 2 103 000 
złotych. Inwestycję wy-
kona Przedsiębiorstwo 
Budowlano Produkcyj-
ne „TRAKT”. •

Ma być bezpieczniej i ładniejMa być bezpieczniej i ładniej
Ruszyła przebudowa SkłodowskiejRuszyła przebudowa Skłodowskiej
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Termometry wska-
zują coraz niższe 
temperatury. To po-
czątek wyjątkowo 
trudnego czasu dla 
osób bezdomnych, 
bezradnych i samot-
nych. – Nie bądźmy 
obojętni, pamiętaj-
my, że nasza pomoc 
może uratować im ży-
cie – apeluje policja.

Każdego roku w okre-
sie jesienno – zimowym 
policjanci odnotowują 
przypadki zgonów osób 
z powodu wychłodze-
nia organizmu. Właśnie 
w tym zbliżającym się 

trudnym okresie policja 
podejmuje wzmożone 
działania prewencyjne 
zmierzające do udzie-
lania pomocy każdemu, 
kto jej potrzebuje. Mają 
one na celu dotarcie 
do miejsc przebywa-
nia osób bezdomnych i 
udzielanie tym osobom 
niezbędnej pomocy i 
informacji o schroni-
skach, noclegowniach i 
jadłodajniach. Policjanci 
wspólnie z innymi służ-
bami biorącymi udział 
w działaniach, między 
innymi funkcjonariu-
szami straży miejskiej, 
przeprowadzają sta-
łe kontrole ogrodów 

działkowych, pusto-
stanów, klatek schodo-
wych i innych miejsc, w 
których mogą przeby-
wać osoby bezdomne.

– Naszym wspólnym 
obowiązkiem jest prze-
ciwdziałanie tym tra-
gicznym zdarzeniom. 
Informacje o osobach, 
które z racji swojego 
wieku, samotności, nie-
zaradności, bądź trud-
nej sytuacji materialnej 
mogą być narażone na 
wychłodzenie organi-
zmu przekazywane są 
pracownikom socjal-
nym – mówi podkomi-
sarz Edyta Machnik z 
KPP Kutno. •

Nie bądźmy obojętni Nie bądźmy obojętni 
dla bezdomnychdla bezdomnych

 Policja apeluje: 
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Do makabrycznego wy-
padku doszło w ponie-
działek w Bedlnie, gdzie 
pod ciągnik rolniczy 
wjechała osobówka. Nie 
żyje mężczyzna.

Jak relacjonuje podko-
misarz Edyta Machnik, 
oficer prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w 
Kutnie, w poniedziałek 25 

października 2021 roku o 
godzinie 6.42 dyżurny po-
licji otrzymał zgłoszenie o 
wypadku na drodze kra-
jowej 92 w miejscowości 
Bedlno.

– Ze wstępnych usta-
leń policjantów wynika, 
że 38–letni mieszkaniec 
powiatu kutnowskiego 
kierujący samochodem 
volkswagen passat wyjeż-

dżając z parkingu na drogę 
z pierwszeństwem prze-
jazdu, zderzył się z cią-
gnikiem rolniczym fendt 
– mówi E. Machnik.

Na skutek obrażeń od-
niesionych w wypadku 
kierowca passata pomimo 
podjętej na miejscu re-
animacji zmarł. 21–letni 
traktorzysta był trzeźwy. 
Okoliczności tego wypad-

ku pod nadzorem proku-
ratora wyjaśniają kutnow-
scy policjanci.

W ostatnich dniach do-
szło także do kilku innych 
poważnych wypadków 
i policjanci apelują do 
kierowców o szczególną 
ostrożność, tym bardziej 
że warunki panujące na 
drogach z dnia na dzień 
ulegają pogorszeniu. •
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Makabryczny wypadek w regionieMakabryczny wypadek w regionie
Ciągnik zmiażdżył osobówkę!Ciągnik zmiażdżył osobówkę!

Pomimo długiej 
reanimacji w wypadku 

zginął 38-latek.

Osobówka została 
dosłownie zmiażdżona 
przez ciągnik rolniczy.

 Nie żyje jedna osoba 
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W środę odbyły się 
warsztaty wykonywania 
mydełek glicerynowych 
prowadzone przez in-
struktorkę sekcji arty-
stycznej Anetę Sikorę-
-Ołdakowską, następnie 

seniorzy mogli zapo-
znać się  z technikami 
parzenia kawy, o których 
opowiedziała baristka 
Sylwia Chądzyńska. Na 
koniec uczestnicy mogli 
przenieść się na "zieloną 

wyspę" oglądając pokaz 
tańca irlandzkiego z mu-
zyką na żywo w wykona-
niu zespołu Treblers.

Drugi dzień obfitował 
w atrakcje dla ciała i du-
cha. Seniorzy poznali taj-
niki malowania bawełny 
dzięki warsztatom pro-
wadzonym przez Ane-
tę Sikorę-Ołdakowską, 
a następnie wzięli udział 
w zajęciach Nordic Wal-
king, które przygotowała 
instruktorka fitness Ju-
styna Sierka. Po solidnej 
dawce ruchu na świeżym 

powietrzu na seniorów 
czekało ognisko z pysz-
nymi kiełbaskami.

Piątek był kolejnym 
dniem pełnym przyjem-
nych atrakcji. Wydarzenie 
otworzyła Wójt Gminy 
Kutno Justyna Jasińska, 
która powitała seniorów, 
następnie głos zajęła 
Kierownik GOPS Mał-
gorzata Modrzejewska. 
Powiedziano, jak ważna 
jest rola seniorów w spo-
łeczeństwie i jak bardzo 
potrzebna jest integracja 
tego środowiska. Następ-

nie seniorzy mogli wysłu-
chać wykładu na temat 
„10 zasad zdrowego ży-
cia", który został przygo-
towany przez kierownika 
ZOL Halinę Zagajewska 
i psychologa Bartosza 
Van Mierlo. Zebrani go-
ście zapoznali się też 
z ofertą Centrum Kultury 
Gminy Kutno oraz Gmin-
nej Biblioteki Publicznej. 
Dowiedzieli się również 
o nowym pomyśle, który 
Gmina Kutno chce zre-
alizować we współpracy 
z CKGK – Klubie Senio-
ra. W trakcie Dni Seniora 

zostały przeprowadzone 
ankiety z uczestnikami 
dotyczące zaintereso-
wania stworzeniem ta-
kiego klubu. Ostatnią 
i zarazem największą 
atrakcją dnia był występ 
Mirosława Deredasa, 
który wykonał piosenki 
Krzysztofa Krawczyka 
i Elvisa Presleya. Publicz-
ność doskonale bawiła 
przy znanych i lubianych 
utworach. Całe wydarze-
nie spotkało się bardzo 
ciepłym przyjęciem i po-
dobało się uczestnikom. •

Dni Seniora już za nami. Wydarzenie, które od-
było się w dniach 20-22 października obfito-
wało w wiele atrakcji skierowanych do osób 
starszych. Inicjatorem Dni Seniora był Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy 
z Centrum Kultury Gminy Kutno, Gminną Biblio-
teka Publiczną im. Józefa Bohdana Zaleskiego, 
a patronat nad wydarzeniem objęła Wójt Gminy 
Kutno Justyna Jasińska. 

Przez trzy dni w Leszczynku 
na seniorów czekało wiele 
różnorodnych atrakcji.

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Dni Seniora otwierają nową Dni Seniora otwierają nową 
aktywność w gminie Kutnoaktywność w gminie Kutno
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Gigantyczne pienią-
dze trafią z Polskie-
go Ładu do powia-
tu kutnowskiego. 
O rządowym wsparciu 
dla naszego regionu 
poinformowano na 
specjalnie zwołanej 
konferencji prasowej.

Mowa o aż 117 306 
331 złotych, jakie mają 
wesprzeć lokalne bu-
dżety samorządów z 
powiatu kutnowskiego 
w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład. 
Najwięcej ze wszystkich 
samorządów w regionie 
otrzymać ma Miasto 
Kutno. Mowa o aż 24,3 

mln złotych, które mają 
być przeznaczone na 
„budowę infrastruktu-
ry turystyczno-rekre-
acyjnej w dolinie rzeki 
Ochni”. Z kolei 16,1 mln 
złotych na moderniza-
cję dróg powiatowych 
nr 2172E, 2110E i 2161E 
powędruje do Starostwa 
Powiatowego w Kutnie.

O rozstrzygnięciach 
Polskiego Ładu poinfor-
mowano podczas kon-
ferencji prasowej w Sta-
rostwie Powiatowym 
w Kutnie. Z dziennika-
rzami spotkali się sta-
rosta kutnowski Daniel 
Kowalik, senator Prze-
mysław Błaszczyk, wi-

cestarosta Magdalena 
Krupińsk a-Kotulsk a 
oraz członkowie za-
rządu powiatu Tomasz 
Walczewski, Jolanta 
Pietrusiak i Marek Ku-
basiński.

– Polski Ład to prze-
łomowy program rządu 
Zjednoczonej Prawicy. 
W historii nigdy nie było 
chyba takich środków 
i takich możliwości dla 
samorządów – mówił 
senator Przemysław 
Błaszczyk. – Dziwię 
się, że niektórzy samo-
rządowcy wpisują się 
w retorykę opozycji. 
Miasto Kutno zarzu-
cało, że straci 13 mln 

złotych na zmianach 
podatkowych, a teraz 
otrzyma ponad 24 mln 
złotych na inwestycję. 
Trzeba sobie zdać spra-
wę, że samorządowcy 
dużych miast nie mó-
wią, że wzrost gospo-
darczy to większe po-
datki i większe zarobki, 
co też przekłada się na 
udział samorządów w 
tych podatkach (…) Pol-
ski Ład jest po to, żeby 
zmienić nasz kraj, żeby 
po okresie covidowym 
uruchomić samorządy 
i gospodarkę. Te środki 
mają pomóc utrzymać 
wzrost gospodarczy.

– Jest mi niezmiernie 

miło ze względu na to, 
jak ogromne środki fi-
nansowe w ramach Pol-
skiego Ładu spłyną na 
teren powiatu kutnow-
skiego. Mowa o ponad 
117 mln złotych. Bardzo 
cieszy nas fakt, że każdy 
z samorządów z nasze-
go powiatu pozytywnie 
przebrnął przez formułę 
wyłonienia tych pro-
jektów. Warto podkre-
ślić kwestię, jak ważny 
dla samorządowców jest 
Polski Ład. Kwoty są tak 
ogromne, że chyba ża-
den samorząd z nasze-
go powiatu w historii 
nie mógł liczyć na takie 
wsparcie – mówił sta-

rosta kutnowski Daniel 
Kowalik. – W przestrze-
ni medialnej było wiel-
kie powątpiewanie jeśli 
chodzi o środki z Pol-
skiego Ładu dla Kutna. 
A jednak się udało i są to 
aż 24 mln złotych. Duże 
środki otrzyma też po-
wiat kutnowski, co mnie 
niezmiernie cieszy.

Głos zabrała także 
Magdalena Krupińska-
-Kotulska, która przy-
bliżyła inwestycje, jakie 
będą realizowane przez 
Starostwo Powiatowe 
w Kutnie dzięki środ-
kom z Polskiego Ładu. •

 Wielkie wsparcie dla regionu z Polskiego Ładu 

Ponad 117 mln złotych dla powiatu kutnowskiego!Ponad 117 mln złotych dla powiatu kutnowskiego!

O rządowym wsparciu dla 
naszego regionu poinformowano 
w poniedziałek na specjalnej 
konferencji prasowej.

W zeszłym tygodniu 
w Kutnowskim Szpi-
talu Samorządowym 
Sp z o. o. miało miej-
sce oficjalne przeka-
zanie OIOM-u na ręce 
wykonawców prze-
budowy tego właśnie 
oddziału.

W ciągu 11 miesię-
cy przy kutnowskim 
szpitalu będzie trwała 
przebudowa i rozbu-
dowa budynku z prze-
znaczeniem na Oddział 
Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii oraz czę-

ści  Bloku Operacyjnego 
wraz z wyposażeniem.

– OIOM w Kutnie nie 
był remontowany od 
momentu wybudo-
wania szpitala. Zde-
cydowaliśmy się na tę 
inwestycję, by zapew-
nić pacjentom god-
ne warunki bytowe w 
przypadku trafienia na 
oddział. Modernizacja 
zdecydowanie uspraw-
ni pracę personelu me-
dycznego, a nowocze-
sny sprzęt z pewnością 
poprawi jakość pracy i 

wykonywanych czyn-
ności – komentuje Da-
niel Kowalik, starosta 
kutnowski.

Wykonawcy przeka-
zano dokumentację 
potrzebną do realizacji 
zadania. Uzgodniono 
miejsce składowania 
materiałów budowla-
nych oraz pozostałe 
szczegóły związane z 
Inwestycją. Powyższe 
czynności zakończono 
podpisaniem protoko-
łu z przekazania placu 
budowy. •

W kutnowskim szpitalu W kutnowskim szpitalu 
rusza przebudowa OIOM-urusza przebudowa OIOM-u

W Muzeum im. Jerze-
go Dunin Borkowskie-
go w Krośniewicach 
otwarto wystawy 
„Gazety Polskiej” pod 
tytułem Od „Zwier-
ciadła Polskości” po 
„Laur Niepodległości”.

Wystawę udało się 
zorganizować dzięki 
Powiatowi Kutnow-
skiemu, Klubowi Gaze-
ty Polskiej Krośniewice 
oraz Muzeum im. Jerze-
go Dunin-Borkowskie-
go w Krośniewicach. 
Starosta Kutnowski Da-
niel Kowalik po prze-

mówieniu dyrektor 
muzeum Kseni Stasiak 
podziękował gościom za 
przybycie i zabrał głos w 
sprawie tej inicjatywy. 
Za organizację przed-
sięwzięcia podziękował 
Sławomirowi Seldero-
wi, przewodniczącemu 
Klubu Gazety Polskiej w 
Krośniewicach.

– Bardzo ważne jest, 
aby w XXI wieku pa-
miętać o historii naszej 
ojczyzny. Dzięki tej wy-
stawie osoby w każdym 
wieku mogą poszerzać 
swoją wiedzę na temat 
wydarzeń już od roku 

1826. Jestem przekona-
ny, że dzięki tej galerii 
mieszkańcy nie tylko 
powiatu kutnowskiego, 
ale także okolicznych 
rejonów z chęcią odwie-
dzą Muzeum i rynek w 
Krośniewicach celem 
obejrzenia tego zobra-
zowanego kawałka hi-
storii – mówił starosta 
Daniel Kowalik.

Wystawa będzie obec-
na na Placu Wolno-
ści przy pomniku Gen. 
Władysława Andersa do 
2 listopada 2021 roku. •

Wyjątkowa wystawaWyjątkowa wystawa
w Krośniewicachw Krośniewicach
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W 2021 roku Piknik 
Saski odbył się pod 
hasłem TRADYCJA 
KRÓLEWSKICH ŁO-
WÓW. Temat tego-
rocznego wydarzenia 
jest częścią projektu 
edukacyjnego orga-
nizowanego wspólnie 
przez Fundację Pro-
mocji Kultury Otwar-
te, Muzeum Teatralne 
w Warszawie, Muzeum 
Regionalne w Kutnie 
oraz Muzeum Wnętrz 
w Otwocku Wielkim, 
oddział Muzeum Na-
rodowego w War-
szawie. Wydarzenie 
nawiązywało do jed-
nego z najważniej-
szych ceremoniałów 
dworskich, jakim było 
polowanie i związana 
z nim obyczajowość.

Polowania były przede 
wszystkim okazją do 
spotkań towarzyskich ,a 
także umożliwiały pro-
wadzenie zakulisowych 
rozmów i zawieranie 
umów. Wywarły duży 
wpływ na rozwój sztuki 
rzemiosł, a nawet małej 
architektury. 

W ramach tegoroczne-
go wydarzenia  przywo-
łane zostały najważniej-
sze aspekty dotyczące 
tradycji  łowów, głów-
nie  w takich dziedzi-
nach, jak: muzyka, teatr, 
moda, artystycznie wy-

konana broń, naczynia 
powitalne, malarstwo 
oraz kulinaria. Malar-
stwo i teatr dokumento-
wały ważne ze względów 

politycznych spotkania 
władców. Reprezenta-
cyjne portrety w naj-
modniejszych fasonach 
strojów myśliwskich 
z odpowiednimi akce-
soriami mody i bronią są 
cennym źródłem do ba-
dań naukowych.

Królewskie łowy były 
także ważnym ele-
mentem oficjalnej pro-
pagandy. W 1792 roku 
Wojciech Bogusławski 
przygotował w Teatrze 
Narodowym specjalne 
wystawienie sztuki, pt. 
„Henryk VI na łowach”, 

które ukazywało kró-
la jako sprawiedliwego 
władcę przejętego losem 
wszystkich obywateli. 
Odnosiło się to bezpo-
średnio do osoby Stani-
sława Augusta Ponia-
towskiego jako dobrego 
króla. Przedstawienie 
to było na tyle popular-
ne, że na jego podstawie 
Karol Kurpiński (patron 
Państwowej Szkoły Mu-
zycznej w Kutnie), wy-
bitny polski kompozytor 
1 poł. XIX wieku, stwo-
rzył operę. Utwory mu-
zyczne i baletowe o tej 
tematyce powstawały 
jeszcze w XX wieku. 

Muzyka jest nie tyl-
ko tłem przedstawień, 
w których ukazane są 
królewskie polowania, 
a  wręcz istotną czę-
ścią tradycji polowań. 
W okresie baroku muzy-
ka, określana jako my-
śliwska, autorstwa wy-
bitnych kompozytorów, 
przeżyła swój szczyt 
popularności. Utwory te 
stanowiły kanon nie tyl-
ko podczas polowań, ale 
i poza nimi były grane 
na wystawnych ucztach. 

Sygnały i kompozycje 
używane podczas kolej-
nych faz polowania mia-
ły być nie tyle słyszalne, 
co informujące o przy-
jemności przebywania 
wśród natury. Śpiew zaś 
jednoczył kompanów, 
towarzyszył spotkaniom 
w lesie, przy ognisku, 
stwarzał poczucie więzi, 
wspólnoty. 

Historia królewskich 
polowań, ilustrowa-
na materiałami ikono-
graficznymi z epoki, 
była prezentowana na 
wystawie plenerowej. 
Na najwybitniejszych 
przykładach rzemio-

sła tamtej epoki zapre-
zentowane były rodzaje 
broni ze szczególnym 
uwzględnieniem technik 
produkcji i ich dekora-
cji. Portrety ukazywały 
męskie i damskie stro-
je myśliwskie. Odrębnie 
omówione były instru-
menty muzyczne uży-
wane podczas polowań 
oraz historia rozwoju 
muzyki im towarzy-
szącej. Zdjęcia instru-
mentów pochodziły 
z nieznanej szerzej ko-

lekcji polskiego muzyka, 
pedagoga, wybitnego 
oboisty prof. Stanisława 
Malikowskiego. Frag-
menty libretta opery 
"Henryk VI na łowach" 
towarzyszyły planszom 
dotyczącym historii 
spektaklu Wojciecha Bo-
gusławskiego. 

Wystawa plenerowa 
to jedna z wielu atrakcji 
w parku Traugutta. Re-
konstruktorzy z Towa-
rzystwa Stanisławow-
skiego oraz Kutnowskiej 
Grupy Tańca Dawnego, 
Regiment Pieszy Koron-
ny Królewicza, Garnizon 
Fortecy Częstochow-
skiej, Verein Augustus 
Rex - Eine Zeitreise ins 
18.Jhdt. i Uwe 
Müller oraz wie-
lu gości z kraju i 
zagranicy wcie-
lili się w posta-
cie z epoki XVIII 
wieku. Odegrali 
m.in. odpowied-
nio wybrane 
fragmenty sztu-
ki „Henryk VI na 
łowach”, ukazu-
jące zarys fabuły. 
Podczas prelek-
cji  można było 
poznać historię 
organizowania 
łowów królew-
skich, kto i w 
jakiej kolejności w nich 
uczestniczył, jak wyglą-
dały fazy polowań, jakie 
znane są najsłynniejsze 
w Polsce łowy królew-
skie z XVIII wieku i gdzie 
się odbyły. Przypomnie-
liśmy też piosenkę „Po-
jedziemy na łów”, znaną 
zapewne niejednemu 
z nas z dzieciństwa. Jest 
to prosta i stara melodia, 
a jednocześnie znako-
mity przykład tradycyj-
nej muzyki myśliwskiej. 

 Była to podróż w świat 

kulinariów i smaków 
związanych z kuchnią 
myśliwską. Przygoto-
waliśmy szereg pokazów 
gotowania wraz z degu-
stacją potraw. Tomasz 
Welter, trener Repre-
zentacji Polski Kucharzy 
Wojskowych, uczestnik 
Pucharu Świata Luk-
semburg 2018, który 
przygotowywał Mię-
dzynarodowe imprezy 
m.in w głównej kwaterze 
NATO w Brukseli oraz 
w Ambasadach, czło-
nek Slow Food, miło-
śnik kuchni historycznej  
w „oprawie” jednego 
z najbardziej uznanych 
ekspertów kuchni staro-
polskiej, prof. Jarosława 

Dumanowskiego, zapre-
zentował swój warsztat. 

Wydarzeniu  towarzy-
szyły pokazy musztry, 
tańca, warsztaty oraz 
gry i zabawy. Nie za-
brakło atrakcji dla dzie-
ci, które zapewnił m.in. 
rewelacyjny pokaz te-
atru kukiełkowego Mar-
ka Żyły. •

dr Piotr Stasiak 

Zdjęcia: Michał Jabłoński

Za nami udany Za nami udany Piknik Saski 2021Piknik Saski 2021
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Trudne to zadanie, aby 
podsumować 40 lat istnie-
nia Muzeum Regionalnego 
w Kutnie. Trudne o tyle, 
że niedługo stanie się ono 
wspomnieniem. Zmieni się 
bowiem nie tylko nazwa 
(zastąpi ją Muzeum Pałac 
Saski w Kutnie), ale także 
ekspozycja, wygląd, infra-
struktura, a w sensie me-
rytorycznym – narracja.

Muzeum Regionalne w 
Kutnie od 1981 roku trwało 
na straży upowszechniania 
wiedzy na temat miasta i re-
gionu. Przez ten czas zor-
ganizowaliśmy niezliczoną 
ilość wystaw, prelekcji, par-
tycypowaliśmy w życiu Kut-
na poprzez stałe, wpisane 
w kalendarz wydarzenia de-
dykowane lokalnej społecz-
ności: Spotkania z Historią, 
Na ludowo w Mieście Róż, Noc 
w Muzeum czy Festyn Saski. 
Była to niesamowita okazja, 
aby spotkać się z Państwem 
także poza siedzibą naszej 
instytucji.

Idea, która nam przyświe-
cała, to „Trzecie miejsce” 
– miejsce odpoczynku – nie 
tylko od pracy, lecz także od 
wykonywanych na co dzień 
rutynowych czynności. Neu-
tralna przestrzeń, w której 
spędzamy wolny czas, spo-
tykamy przyjaciół. Miejsce, 
w którym tętni życie lokalnej 
społeczności, gdzie rodzą się 
nowe pomysły, utrwalają się 
lub ewoluują ważne w danym 
środowisku wartości.

Aby ideę tę realizować, po-
wołaliśmy do życia m.in. 
Uniwersytet Dziecięcy i Aka-

demię Przedszkolaka, a rok 
rocznie ośmiuset małych stu-
dentów odbierało swój indeks. 
Braliśmy udział w miejskich 
uroczystościach, celebrowa-
liśmy ważne rocznice pań-
stwowe. Przed Muzeum Bitwy 
nad Bzurą (które notabene 
istnieje już ponad 50 lat) mia-
ły miejsce uroczyste obchody 
rocznicy tej najważniejszej 
walki Kampanii Wrześniowej.

Muzeum to przede wszyst-
kim Ludzie, Pracownicy, Pu-
bliczność i Przyjaciele. Gdy-
by nie Ich zaangażowanie, 
energia i pasja nie rodziłyby 

się nowe pomysły, nie byłyby 
wdrażane i realizowane.

Przed nami czas wielkich 
wyzwań… I napawa to opty-
mizmem. Bowiem, jak pisał 
Vladimir Nabokov,  „Przy-
jemnie jest być obecnym 
przy spełnianiu się marzenia, 
choćby to nawet było marze-
nie cudze”. •

mgr Grzegorz Skrzynecki 
Dyrektor Muzeum 
Regionalnego w Kutnie 

Zdjęcia: Michał Jabłoński.

40-lecie Muzeum Regionalnego w Kutnie40-lecie Muzeum Regionalnego w Kutnie
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REKLAMA

 WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE:

Silnie wiejący wiatr 
mocno dał się we 
znaki mieszkańcom 
powiatu kutnowskie-
go w zeszłym tygo-
dniu. Strażacy mieli 
mnóstwo pracy i od-
notowali kilkadzie-
siąt interwencji zwią-
zanych z wichurą.

Zgłoszenia najczęściej 
dotyczyły połamanych 
i przewróconych drzew, 

a także zerwanych linii 
energetycznych. Nie-
stety były też zdecydo-
wanie bardziej groźne 
incydenty – silne po-
dmuchy wiatru zerwały 
dachy z kilku gospo-
darstw, a także domów. 
Do takiej sytuacji do-
szło między innymi w 
Bardzinku w gminie 
Krośniewice. Ruszyła 
już zbiórka pieniędzy 
dla poszkodowanych 
domowników.– Dach 

spadł z budynku miesz-
kalnego 80–letniej oso-
by i jej wnuczki. Budy-
nek nie nadaje się do 
zamieszkania. Prosimy 
dobrych ludzi o wpłaty, 
liczy się każda wpłaco-
na złotówka. Liczymy, 
że uda się wyremon-
tować dach, a osoby w 
nim mieszkające szybko 
wrócą do domu – czy-
tamy na stronie założo-
nej zbiórki pieniędzy. •

 Mnóstwo interwencji straży pożarnej 
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W całym powiecie odnotowano ponad 
50 interwencji związanych z wichurą.

W Bardzinku wiatr dosłownie 
zerwał dach z domu! 

Wichura znów Wichura znów siała spustoszeniesiała spustoszenie w regionie! w regionie!
Zeskanuj kod do 

zbiórki pieniędzy:
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W związku ze zbli-
żającym się Dniem 
Wszystkich Świętych 
występować będą 
utrudnienia w ruchu 
drogowym w ulicach 
29 Listopada, Zgoda, 
Cmentarna, Łąko-
szyńska. 

Od 29 października 
br. od godz. 6.00 prze-
widuje się wyłączenie 
z ruchu kołowego ul. 
Zgoda oraz ul. Cmen-
tarnej na odcinku od 
ul. Zgoda do końca 
ogrodzenia cmentarza 
parafialnego. Zakaz 
ruchu pojazdów nie 
dotyczy mieszkańców 
oraz osób upoważnio-
nych do handlu.

Od 30 październi-
ka br. od godz. 15.00 
przewiduje się wpro-
wadzenie ruchu jed-
n o k i e r u n k o w e g o 
w części ul. 29 Listo-
pada, od skrzyżowania 
z ul. M. Skłodowskiej 
- Curie do skrzyżo-
wania z ul. Okrzei. 
Po lewej stronie ulicy  
29 Listopada zaprojek-
towano parkingi dla 
pojazdów z podanym 
sposobem parkowa-
nia - na skos. Zmiany 
w organizacji ruchu 
obowiązywać będą do  
01 listopada br. do 
godz. 24.00.

Zmiany w organiza-
cji ruchu będą rów-
nież wprowadzone 

w rejonie cmentarza 
parafialnego Kutno - 
Łąkoszyn. Od dnia 31 
października br. ruch 
kołowy na ul. Staf-
fa odbywał się bę-
dzie jednokierunkowo 
od ul. Łąkoszyńskiej 
w stronę skrzyżowania 
z ul. Solskiego i od ul. 
Solskiego w kierunku 
ul. Korczaka również w 
jednym kierunku. 

Zmiany w organizacji 
ruchu w rejonie Łąko-
szyna obowiązywać 
będą pełną dobę od 
dnia 31 października 
do dnia 1 listopada do 
godz. 24.00.

Prosimy o zacho-
wanie szczególnej 
ostrożności. •  

Będą utrudnienia Będą utrudnienia 
pod cmentarzamipod cmentarzami

Pod kutnowskimi 
nekropoliami należy 
spodziewać się 
utrudnień w ruchu.

Państwowa Szkoła 
Muzyczna I i II stopnia 
obchodzi swój jubile-
usz. W tym roku mija 
75 lat od rozpoczęcia 
działalności kultural-
nej jednostki. Założy-
cielem szkoły był Jan 
Pychiński, który był 
również jej wielolet-
nim dyrektorem. 

W czwartek (14.10) ku 
jego pamięci odsłonię-
to pamiątkową tablicę, 

która zawisła w jednej 
z sal Pałacu Gierałty.

W trakcie uroczystości 
jubileuszowych przy-
znano nagrody zasłu-
żonym pracownikom i 
nauczycielom. Ponadto 
przedstawiciele Urzę-
du Miasta wręczyli 
dyrektor Małgorzacie 
Musiałowskiej Nagro-
dę Prezydenta Kutna 
w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej upo-
wszechniania i ochrony 
kultury. Zastępcy Pre-

zydenta Kutna: Jacek 
Boczkaja i Zbigniew 
Wdowiak przekazali 
okolicznościowy me-
dal i podziękowania.

Dyrektor Państwo-
wej Szkoły Muzycznej 
otrzymała nagrodę fi-
nansową w wysoko-
ści 10 000 złotych.  Za 
przyznaniem nagrody 
opowiedziała się jedno-
głośnie Kapituła ds. ww. 
nagrody, która swoją 
rekomendację przeka-
zała prezydentowi mia-

sta, a ten pozytywnie 
ustosunkował się do tej 
opinii. Małgorzata Mu-
siałowska jest rodowi-
tą Kutnianką. Edukację 
muzyczną rozpoczęła w 
1977 roku. W roku 1989 
ukończyła PSM I i II st. 
im. K. Kurpińskiego w 
Kutnie w klasie skrzy-
piec oraz II LO im. J. 
Kasprowicza w Kutnie 
o profilu matematycz-
no-fizycznym. W 1994 
roku uzyskała z  wyróż-
nieniem  dyplom  magi-

stra  sztuki  na  wydziale  
Teorii  Muzyki i Kom-
pozycji, w zakresie teo-
rii muzyki na podstawie 
pracy ,,Wątek góralski 
w twórczości Wojcie-
cha  Kilara",   w  której  
zamieściła obszerny 
wywiad, przeprowa-
dzony z kompozytorem.

W  2002 roku ukoń-
czyła Studium  Wycho-
wania   Muzycznego   
Carla   Orffa  w   Uni-
wersytecie Muzycznym 
Fryderyka Chopina w 

Warszawie. Od dzieciń-
stwa związana z PSM 
I i II st. w Kutnie jako 
uczennica, a następ-
nie nauczyciel teorii 
(od 1992 roku), wicedy-
rektor (w latach 1995-
2004) oraz od 1 wrze-
śnia 2004 roku do chwili 
obecnej jako dyrektor.

Uroczystość 75-lecia 
szkoły uświetnił występ 
absolwentów podczas 
krótkiego koncertu. •

 WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE 

Państwowa Szkoła Muzyczna świętuje 75-leciePaństwowa Szkoła Muzyczna świętuje 75-lecie

Jubileusz uświetnił występ 
absolwentów szkoły. Był też 
tort i mnóstwo wyróżnień.

Ponad 24 miliony do-
finansowania na reali-
zację Zielonej Osi Mia-
sta otrzyma Kutno z 
Rządowego Funduszu 
Polski Ład – Program 
Inwestycji Strategicz-
nych. To jedna z naj-
wyższych kwot wspar-
cia w województwie 
łódzkim. Większe do-
tacje otrzymają tylko: 
województwo łódz-
kie, Łódź oraz Skier-
niewice.

– Bardzo cieszy nas ta 
informacja i chcieliby-
śmy podziękować Panu 
Premierowi Mateuszo-
wi Morawieckiemu za 
tak duże wsparcie dla 

miasta Kutna. Podzię-
kowania kieruję rów-
nież do pana ministra 
Tomasza Rzymkow-
skiego, za jego duży 
wkład na rzecz naszej 
lokalnej społeczno-
ści. Jak wiadomo, my 
podnosiliśmy temat 
Zielonej Osi już wielo-
krotnie, były już nawet 
ogłaszane przetargi, 
ale środki finansowe 
były niewystarczające 
na realizację. Myślę, że 
teraz będzie można już 
zrealizować to zada-
nie, bo to dofinanso-
wanie jest bardzo duże 
– podkreśla prezydent 
Zbigniew Burzyński.

Projekt pn. „Budowa 

infrastruktury tury-
styczno-rekreacyjnej 
i sportowej w dolinie 
rzeki Ochni, na terenie 
miasta Kutna” zakłada 
budowę ścieżki pieszo-
-rowerowej o długości 
około 5,4 km od uli-
cy Wygoda do osiedla 
Łąkoszyn. W ramach 
strefy sportu powstanie 
pumptrack, skatepark 
oraz plaża z boiskami 
do siatkówki. Dodatko-
wo projekt przewiduje 
budowę rozarium, pa-
wilonu informacji tu-
rystycznej i mini ogro-
du botanicznego. Koszt 
realizacji tego zadania 
szacowany jest na kwo-
tę 27 mln zł. •

24 mln złotych24 mln złotych
na Zieloną Oś!na Zieloną Oś!

 Pieniądze z Polskiego Ładu dla Kutna: 
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Czy mieszkańcy Kutna i 
okolic będą mogli wziąć 
udział w kolejnym Bu-
dżecie Obywatelskim? 
Z taką inicjatywą wy-
szedł radny powiatowy 
Jacek Sikora.

– Już czas na Powiatowy 
Budżet Obywatelski! Pod-
czas ostatniej sesji Rady 
Powiatu Kutnowskiego 
wyszedłem z inicjatywą 
uchwalenia pierwszego 
budżetu partycypacyjne-
go powiatu kutnowskie-
go – napisał w mediach 
społecznościowych Jacek 
Sikora.

Radny dał propozycję, 
aby zacząć od 500 tysię-
cy złotych, o których wy-
datkowaniu zdecydują 
mieszkańcy.

– To symboliczna część 
budżetu powiatu, ale 
zawsze warto od czegoś 
zacząć. Jeżeli inicjatywa 
spotka się z poparciem 
innych polityków powia-
towych, możemy zacząć 
już w 2022 roku! – dodaje 
J. Sikora.

W zeszłym tygodniu w 
gmachu MEiN odbyła 
się uroczystość z oka-
zji Dnia Praw Rodziny, 
podczas której Minister 
Edukacji i Nauki Prze-
mysław Czarnek od-
znaczył kutnowskiego 
posła na Sejm RP Tade-
usza Woźniaka.

Z inicjatywy Posła Tade-
usza Woźniaka, po wielu 
latach jego starań zgodnie 
z uchwałą Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z 2016 

roku 22 października zo-
stał ustanowiony Dniem 
Praw Rodziny. Jak wspo-
mniano w uchwale, ro-
dzina jest fundamentem 
bytu i rozwoju polskiego 
państwa. Dlatego zachęca 
się wszystkich obywate-
li, instytucje oraz władze 
do stałej troski o prawa 
rodzin. Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej dokła-
da wszelkich starań, aby 
poprzez stanowienie od-
powiedniego prawa, pol-
skie rodziny mogły czuć 
się bezpiecznie, trwając w 

przeświadczeniu o stałej 
trosce państwa o ich byt 
materialny oraz wszech-
stronny rozwój.

Po 5 latach w ten szcze-
gólny dzień Minister Edu-
kacji i Nauki Przemysław 
Czarnek odznaczył me-
dalem Komisji Edukacji 
Narodowej Posła Tadeusza 
Woźniaka, za szczególne 
zasługi dla praw rodziny, 
dla podkreślania funda-
mentalnej roli rodziny w 
życiu społeczeństwa pol-
skiego, w życiu państwa 

polskiego.
– Bardzo dziękuję Panu 

Ministrowi Przemysła-
wowi Czarnkowi za to 
ogromne wyróżnienie ja-
kim jest medal Komisji 
Edukacji Narodowej. Jest to 
dla mnie wielki zaszczyt i 
honor, którego nie ocze-
kiwałem dbając o prawa 
polskich rodzin. Daje mi, 
jednak jeszcze większą 
siłę i motywację do dal-
szej pracy na rzecz praw 
rodzin – powiedział poseł 
Tadeusz Woźniak. •

Poseł Woźniak uhonorowanyPoseł Woźniak uhonorowany
medalem przez ministra Czarnkamedalem przez ministra Czarnka

Poseł Woźniak został 
uhonorowany “za 
szczególne zasługi dla 
praw rodziny”.

Mieszkańcy Mieszkańcy 
rozdysponują rozdysponują 
pół miliona?pół miliona?

 Inicjatywa Jacka Sikory: 

W minioną sobotę w 
Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Kutnie jubile-
usz 50–lecia pożycia 
małżeńskiego obcho-
dzili Państwo Zdzisła-
wa i Zdzisław Pietrzy-
kowscy oraz Danuta 
Romancewicz – Łaba 
i Jerzy Łaba.

Z tej okazji Prezydent 
Zbigniew Burzyński 
uhonorował Dostojnych 

Jubilatów Medalami Pre-
zydenta RP oraz okolicz-
nościowymi dyplomami. 
Czcigodnym Jubilatom 
prezydent pogratulował 
wspólnie spędzonych lat, 
podczas których przewi-
jały się radości i smutki, 
troski i obowiązki. Po-
dziękował również za 
wieloletnią pracę zawo-
dową połączoną z dzia-
łaniami na rzecz spo-
łeczności lokalnej.

Państwo Pietrzykow-
scy ślubowanie złożyli 31 
lipca 1971 roku w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego 
w Kutnie. Poza pracą za-
wodową małżonkowie 
angażowali się również 
w życie społeczne mia-
sta pełniąc różne funkcje 
np. radnego czy członka 
łódzkiego zarządu dział-
kowców. Jak podkreślają, 
to co pozwoliło im świę-
tować tak piękny jubile-
usz, to miłość, toleran-

cja i wyrozumiałość. Są 
szczęśliwymi rodzica-
mi synów: Arkadiusza 
i Roberta oraz dumny-
mi dziadkami wnucząt: 
Marty i Marcela.

Państwo Danuta i Je-
rzy Łaba przysięgę mał-
żeńską złożyli 29 lipca 
1971 w łódzkim Urzędzie 
Stanu Cywilnego. Zawo-
dowo Jubilaci związani 
byli z Gminą Krzyżanów.  
Jak wspólnie potwier-

dzają recepta na udany 
związek to ustępowanie 
jeden drugiemu, nawet 
jeśli dochodzi do kłótni 
to trzeba wiedzieć, kie-
dy się przeprosić. Czerpią 
wielką radość i szczęście 
z życia rodzinnego, któ-
re jest dla nich najwięk-
szą wartością. Są dum-
nymi rodzicami Rafała 
i Izabelli oraz kochający-
mi dziadkami wnucząt 
Pauliny, Piotra, Adama 
i Stanisława. •

Piękne jubileusze, są ze sobą ponad pół wieku!Piękne jubileusze, są ze sobą ponad pół wieku!
  Prezydent uhonorował kolejne pary z Kutna  
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Policjanci z Wydziału 
do Zwalczania Prze-
stępczości Pseudoki-
biców Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w 
Łodzi wspólnie z kut-
nowskimi funkcjona-
riuszami zatrzymali 8 
mężczyzn podejrza-
nych o rozbój. Spraw-
cy podszywali się 
pod funkcjonariuszy 
służby celnej i chcie-
li przejąć nielegalny 
towar wartości ponad 
25 milionów złotych! 

Do zdarzenia doszło 
13 października 2021 
roku na terenie gminy 
Krośniewice. Sprawcy 
podając się za  funkcjo-
nariuszy Służby Celnej 
zatrzymali do kontroli 
kierowcę opla astry. In-
formując 27–letniego 
mężczyznę, że jest za-
trzymany założyli mu 
imitujące kajdanki pla-
stikowe opaski na ręce. 

Następnie  razem z nim 
podjechali na teren jego 
posesji pod pretekstem 
konieczności wykona-
nia przeszukania. Na 
miejscu w kominiarkach 
i opaskach z napisem 
służba celna pozorowali 
czynności procesowe.

– Po ujawnieniu w jed-
nej z hal paczek z niele-
galnym tytoniem roz-
poczęli ich załadunek 
na wcześniej przygoto-
wany samochód cięża-
rowy. Niespodziewa-
nie dla oszustów w tym 
momencie  na posesji 
pojawili się prawdziwi 
policjanci z Wydziału do 
Zwalczania Przestęp-
czości Pseudokibiców z 
Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Łodzi, którzy 
od dawna pracowali nad 
sprawami podobnych 
zdarzeń – relacjonu-
je podkomisarz Edyta 
Machnik, oficer praso-
wy Komendy Powiatowej 
Policji w Kutnie.

Na widok kryminalnych 
rzekomi „celnicy” pró-
bowali uniknąć zatrzy-
mania ratując się uciecz-
ką. Szybka i sprawna 
akcja podczas, której 
padło kilka strzałów 
ostrzegawczych dopro-
wadziła do zatrzymania 
8 mężczyzn, którzy bra-
li udział w rozboju. Są to 
pseudokibice w wieku od 
26 do 36 lat, znani poli-
cjantom jako członkowie 
bojówki jednego z łódz-
kich klubów.

Towar, po który przy-
jechali to tytoń bez pol-
skich znaków akcyzy 
używany do palenia faj-
ką wodną. Łącznie poli-
cjanci zabezpieczyli po-
nad 33 tony tego wyrobu. 
Wartość uszczuplenia 
Skarbu Państwa wstęp-
nie oszacowano na po-
nad 25 mln złotych.  W 
trwających do późnych 
godzin wieczornych 
czynnościach proceso-
wych brało udział kil-

kadziesiąt policjantów 
zarówno z Komendy Po-
wiatowej Policji w Kut-
nie, Komisariatu Policji 
w Krośniewicach jak i  
Komendy Wojewódzkiej 
w Łodzi.

Zabezpieczono również 
fałszywe legitymacje 
policyjne, emblematy z 
napisem służba celna, 
którymi posługiwali 
się zatrzymani, a także 
fałszywe tablice reje-
stracyjne, kij bejsbolo-

wy czy też gaz łzawiący. 
Podczas przeszukań po-
mieszczeń okazało się, 
że 27–letni pokrzyw-
dzony rozbojem na swo-
jej posesji posiadał rów-
nież plantację konopi 
indyjskich. W związku z 
tym mężczyzna również 
został zatrzymany.

14 października 2021 
roku wszyscy usłysze-
li zarzuty. Prokuratu-
ra Rejonowa w Łęczycy 
wystąpiła z wnioskiem 

o tymczasowe aresz-
towanie 8 pseudokibi-
ców. 15 października sąd 
wydał decyzję o tym, że  
najbliższe trzy miesią-
ce spędzą oni w aresz-
cie. Członkom bojówki, 
która często finansuje 
swoją działalność z han-
dlu kontrabandą, grozi 
kara do 12 lat pozbawie-
nia wolności. 27–letni 
mieszkaniec powiatu 
kutnowskiego usłyszał 
natomiast zarzut upra-
wy konopi indyjskiej za 
co grozi kara do 3 lat po-
zbawienia wolności. Zo-
stał on oddany pod dozór 
policyjny. Sprawą niele-
galnych wyrobów akcy-
zowych zajmie się teraz 
Wydział do Walki z Prze-
stępczością Gospodarczą 
i Korupcją kutnowskiej 
komendy.

Sprawa jest rozwojowa. 
Policja nie wyklucza dal-
szych zatrzymań. •

 Akcja jak z filmów sensacyjnych! 

Sprawcy podszywali się pod 
funkcjonariuszy służby celnej i chcieli 
przejąć nielegalny towar wartości 
ponad 25 milionów złotych! 

Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 
33 tony tytoniu bez polskiej akcyzy.

Padły strzały, zatrzymano osiem osób!Padły strzały, zatrzymano osiem osób!

Policjanci z Wy-
działu Kryminal-
nego KWP w Ło-
dzi specjalizujący 
się w zwalczaniu 
przestępczości 
samochodowej 
odzyskali skra-

dzione w Kutnie 
bmw warte 
ponad 380 
tysięcy zło-
tych. 

Do kradzie-
ży pojazdu 

doszło 19 paź-

dziernika 2021 roku 
z terenu ogrodzo-
nej posesji na jed-
nej z ulic w Kutnie. 
Ustalenia kryminal-
nych wskazywały, 
że pojazd ten może 
znajdować się na 
terenie gminy Rz-
gów. Informacje te 
potwierdziły się.

– Jeszcze tego 
samego dnia sa-
mochód został od-
zyskany. Miał zde-
montowane tablice 
rejestracyjne, a we 
wnętrzu pojazdu 

ujawniono dwie 
włączone zagłu-
szarki sygnału GPS. 
Po numerze VIN po-
licjanci potwierdzi-
li, że to samochód 
skradziony z terenu 
Kutna. Pokrzywdzo-
ny oszacował war-
tość strat na ponad 
380.000 złotych – 
informuje podkom. 
Edyta Machnik, ofi-
cer prasowy Ko-
mendy Powiatowej 
Policji w Kutnie.

Ponadto pod-
czas przeszukania 

posesji policjanci 
znaleźli tablice re-
jestracyjne, części 
samochodowe oraz 
wyposażenie po-
chodzące od trzech 
innych pojazdów 
skradzionych w 
październiku 2021 
roku na terenie wo-
jewództwa łódzkie-
go i mazowieckiego. 
Policjanci cały czas 
pracują nad spra-
wą w celu ustalenia 
osób, które miały 
związek z kradzie-
żami pojazdów. •

W Kutnie ukradli W Kutnie ukradli BMW za prawie 400 tys. złotychBMW za prawie 400 tys. złotych

Samochód znaleziono pod Łodzią
We wnętrzu skradzionego BMW ujawniono 

dwie włączone zagłuszarki sygnału GPS. 
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REKLAMA

Kutnowski Urząd 
Miasta cały czas jest 
gotowy do pomo-
cy przy transporcie 
osób na szczepienia 
przeciwko COVID–19. 
Przypomnijmy, że 
od września w całej 
Polsce można się już 
przyjmować trzecią 
dawkę szczepionki. 
Jest ona zalecana dla 
seniorów, medyków i 
osób z niską odpor-
nością.

Na ten moment 
wszystkie osoby uro-
dzone w 1971 roku lub 
wcześniej, będą mogły 
otrzymać przypomi-
nającą szczepionkę po 
6 miesiącach od peł-
nego zaszczepienia. 
Osoby decydujące się na 
dawkę przypominającą 
otrzymają preparat fir-
my Pfizer.

Przypominamy, że 
dowozy do punktów 
szczepień realizowane 

są od początku funk-
cjonowania Narodowe-
go Programu Szczepień.

– Dysponujemy pro-
fesjonalną pomocą 
ratowników medycz-
nych oraz pojazdami 
specjalistycznymi do 
przewozu osób niepeł-
nosprawnych. Aby po-
moc była profesjonalna 

zakupiony został wó-
zek inwalidzki, dzięki 
któremu osoby starsze 
bądź mające problemy 
z poruszaniem mogą 
być transportowane w 
sposób bezpieczniejszy 
i dla nich samych bar-
dziej komfortowy – in-
formuje Adam Szton-
derski, koordynator ds. 
szczepień.

Transport na szcze-
pienie jest bezpłatny. 
Osoby niepełnospraw-
ne oraz inne mające 
obiektywne proble-
my w samodzielnym 
dotarciu do punktów 
szczepień mogą zgła-
szać taką potrzebę pod 
nr telefonu (24) 253 12 
16, który czynny jest od 
poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 8:00 
do 15:00. Przed zgło-
szeniem należy mieć 
wyznaczony termin 
szczepienia.

W ramach akcji do-
wozów na szczepienia 
przeciwko COVID–19 
uruchomione zostały 
zespoły transportowe 
przy ogromnym wspar-
ciu OSP Dąbrowszczak 
i MOPS Kutno, a także 
w niektórych przypad-
kach przy pomocy Sta-
ży Miejskiej, Komendy 
Powiatowej Straży Po-
żarnej w Kutnie oraz 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Kutnie. •

Nadal można korzystać z dowozów Nadal można korzystać z dowozów 
na  szczepienia przeciwko COVID-19 na  szczepienia przeciwko COVID-19 

Jak podkreślają władze 
miasta, transport na 

szczepienie jest bezpłatny.

Kolejna dobra in-
formacja dla miesz-
kańców Kutna, a 
konkretniej osiedla 
Batorego. Chodnik 
wzdłuż ulicy Łokiet-
ka już niedługo bę-
dzie nowy i równy. 
Prace już się rozpo-
częły i mają się za-
kończyć w ciągu kil-
ku tygodni.

– Na razie prace 
trwają przy zatokach 
parkingowych, ale 
chodnik zostanie wy-
mieniony na całej dłu-
gości ulicy. Wysłużone 

płyty chodnikowe zo-
staną zastąpione nową 
kostką, a te materiały, 
które uda się odzy-
skać, zostaną wyko-
rzystane przy innych 
remontach i napra-
wach – mówi Kamil 
Klimaszewski z Biu-
ra Prasowego Urzędu 
Miasta Kutno.

Remont chodnika to 
jedna z inicjatyw rad-
nego Porozumienia dla 
Kutna Pawła Markie-
wicza. Koszt tej nie-
wielkiej, ale potrzebnej 
inwestycji to prawie 80 
000 złotych. •

Na Łokietka ruszyłaNa Łokietka ruszyła
ważna inwestycjaważna inwestycja
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Piłkarze KS-u Kutno 
po bardzo zaciętym 
meczu wygrali  w mi-
nioną sobotę 2-1 z 
Lechią Tomaszów Ma-
zowiecki i kontynu-
ują wyśmienitą passę 
dziewięciu spotkań 
z rzędu bez porażki 
w III lidze.

Wynik meczu został 
rozstrzygnięty już w 
pierwszej połowie. Już w 
5. minucie KS wyszedł na 
prowadzenie za sprawą 
Marcina Kaceli. Radość 
kutnian nie trwała jed-
nak długo, bowiem trzy 
minuty później błąd kut-
nowskiej defensywy wy-
korzystał Artur Amro-
ziński. Później kilka 
niezłych okazji stworzy-
ła sobie Lechia, ale przed 
przerwą to kutnianie 
ponownie trafili do siat-
ki rywali. W 40. minucie 
na listę strzelców wpisał 
się Adam Patora i jak się 

później okazało, ustalił 
tym samym wynik so-
botniej potyczki.

Kwadrans po rozpo-
częciu drugiej części gry,  
KS mógł podwyższyć na 
3-1, ale strzał Bartosza 
Bujalskiego zatrzymał 
się na słupki. Do końca 
meczu optyczną prze-
wagę mieli przyjezdni z 
Tomaszowa Mazowiec-
kiego, jednak nie byli w 
stanie skruszyć muru 
defensywnego KS-u. W 
doliczonym czasie gry 
w polu karnym kutnian 
pojawił się nawet bram-
karz Lechii, Krzysztof 
Baran, ale ostatecznie 
trzy punkty pozostały 
przy Kościuszki.

– Wynik lepszy niż gra, 
ale najważniejsze są trzy 
punkty i kontynuowanie 
świetnej serii spotkań 
bez porażki. Zostawili-
śmy serce na boisku, cała 
drużyna mocno walczyła 

i wielkie brawa dla chło-
paków. Miło jest ogry-
wać solidną i naprawdę 
silną drużynę, jaką w 
tym sezonie jest Lechia 
– komentował Dominik 
Tomczak, trener KS-u 
Kutno.

Szkoleniowiec KS-u 
zwracał uwagę na pro-
blemy kadrowe, któ-
re wymusiły roszady w 
składzie.

– Zagraliśmy dobrze 
w defensywie, mimo 
iż mieliśmy spory pro-
blem z jej zestawieniem. 
Wypadli nam środkowi 
obrońcy i nie mieliśmy 
kogo przesunąć na tę 
pozycję. Piotrek Kasper-
kiewicz grał z urazem, 
na lekach przeciwbó-
lowych. W takich oko-
licznościach zwycięstwo 
cieszy jeszcze bardziej – 
dodawał Tomczak.

Po czternastu roze-
granych spotkaniach 

KS Kutno ma na swoim 
koncie 23 punkty i zaj-
muje 7. miejsce w tabeli. 
Nasi piłkarze do podium 
tracą jednak zaledwie 
dwa punkty. Liderem jest 
Legionovia Legionowo, 
która może pochwalić się 
33 punktami.

Najbliższy mecz pod-
opieczni Dominika 
Tomczaka zagrają na 
wyjeździe ze Zniczem 
Biała Piska (30 paździer-
nika, 13:00). 

KS Kutno 2-1 Lechia 
Tomaszów Mazowiecki
Marcin Kacela 5, Adam 

Patora 40 – Artur Amro-
ziński 8

KS Kutno: Wolański, 
Torrado (68. Szczyt-
niewski), Rokosz, Kacela 
(68. Białas), Ostrow-
ski (79. Świątek), Bu-
jalski, Kasperkiewicz, 
Kraśniewski, Bulek (79. 
Szczepański), Patora, 
Kralkowski. •

 Dziewiąty mecz z rzędu bez porażki!  

Trwa świetna passaTrwa świetna passa piłkarzy KS-u Kutno! piłkarzy KS-u Kutno!

Zwycięską bramkę 
dla KS zdobył 
Adam Patora.

Kutnianie dzielnie walczyli 
z faworyzowaną Lechią 
i zgarnęli komplet punktów.

Nie ma mocnych na 
rezerwy KS Kutno. 
Podopieczni Marci-
na Sztygla wygrali w 
sobotę na wyjeździe 
z Witonianką Wito-
nia 2-0. Kutnianie 
są bezapelacyjnym 
liderem rozgrywek 
łódzkiej A Klasy.

Zwycięstwo kutnia-
nom zapewniło dwóch 
zawodników z szerokiej 
kadry pierwszego ze-

społu, występującego w 
III lidze. Na listę strzel-
ców w Witoni wpisa-
li się Krystian Białas i 
Krzysztof Cudowski.

W najbliższą niedzie-
lę 31 października KS 
II Kutno zagra ostatni 
mecz w rundzie jesien-
nej. Rywalem będzie 
LKS Świnice Warckie.

Po 10. kolejkach KS 
II Kutno ma na swo-
im koncie komplet 30 
punktów. Drużyna pro-

wadzona przez Marcina 
Sztygla może pochwalić 
się rewelacyjnym bi-
lansem bramkowym: 
56:6. Na drugim miej-
scu w tabeli jest Bzura 
Ozorków, która traci 
do kutnian aż dziewięć 
punktów. Wśród dru-
żyn z powiatu kutnow-
skiego jest z kolei Bzura 
Młogoszyn, która ma 19 
punktów i plasuje się na 
3. miejscu. •

Rezerwy KS-u w tym sezonie wygrały 
wszystkie dziesięć spotkań.

Nie ma mocnych na rezerwy KS-u KutnoNie ma mocnych na rezerwy KS-u Kutno
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