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Sytuacja epidemiczna 
w kraju niestety wciąż 
się pogarsza. Z powo-
du coraz większej licz-
by zakażeń korona-
wirusem Kutnowski 
Szpital Samorządo-
wy został częściowo 
przekształcony w 
placówkę covidową. 
Niewykluczone, że 
jednak wkrótce sta-
nie się w całości szpi-
talem zakaźnym.

We wtorek Minister-
stwo Zdrowia poin-
formowało o 16 590 
nowych przypadkach 
zakażenia koronawiru-
sem i śmierci 282 osób 
z COVID-19. W powiecie 
kutnowskim odnoto-
wano 11 nowych zaka-
żeń i 2 zgony wyłącznie 
z powodu COVID-19. Po-
nadto aż 1215 osób prze-

bywa na kwarantannie.
Pogarszająca się sy-

tuacja epidemiczna 
sprawiła, że Kutnowski 
Szpital Samorządowy 
został częściowo prze-
kształcony w placówkę 
covidową. Pierwotnie 
zabezpieczonych było 
około 30 łóżek dla pa-
cjentów z koronawiru-
sem, jednak od czwart-
ku placówka musi być w 
gotowości do przyjęcia 
łącznie około 150 osób z 
COVID-19.

– Właśnie trafiła na 
naszą skrzynkę mailo-
wą najnowsza decyzja 
wojewody łódzkiego. I w 
związku z tym postano-
wieniem (z 15 listopada) 
Kutnowski Szpital Sa-
morządowy od czwart-
ku 18 listopada (pół-
noc) do odwołania musi 
zapewnić dodatkowo 
kolejne łóżka covido-

we – poinformował nas 
we wtorek rano Bartosz 
Serenda, zastępca dy-
rektora Kutnowskiego 
Szpitala Samorządo-
wego ds. komunikacji i 
jakości.

Od czwartku w Kutnie 
będzie więc 48 kolej-
nych łóżek obserwacyj-

no-zakaźnych (obecnie 
mamy 102 takie łóżka; 
na godz. 8:45 100 zaję-
tych) oraz 4 kolejne łóż-
ka intensywnej terapii 
(mamy 1 łóżko; na godz. 
8:45 zajęte)

– Polecenie podle-
ga natychmiastowemu 
wykonaniu. I podobnie 

jak wcześniej także i te-
raz łóżka powinny być 
skoncentrowane w jed-
nym miejscu. Obecnie 
zastanawiamy się nad 
dyslokacją tych łóżek i 
trzeba liczyć się z tym, 
że będzie to kosztem 
funkcjonowania praw-
dopodobnie 2 oddziałów 
– dodaje Serenda.

Covidowa sytuacja 
sprawiła, że od ponie-
działku petenci nie są 
przyjmowani przez 
Starostwo Powiato-
we w Kutnie. Jak mó-
wią urzędnicy, decyzję 
taką podjęto „w trosce 
o zdrowie i bezpieczeń-
stwo mieszkańców oraz 
interesantów”.

– Bezpośrednia obsłu-
ga interesantów zosta-
je wstrzymana od dnia 
15 listopada 2021 r. do 
odwołania. Urzędnicy 
nie przerywają pracy. 

Wszelkie sprawy, doku-
menty i wnioski można 
dostarczać do Starostwa 
poprzez pocztę elektro-
niczną, Profil Zaufany 
ePUAP, pocztę tradycyj-
ną lub kurierów a także 
przy pomocy skrzynek 
i urn wystawionych 
przed wejściami do sie-
dzib Starostwa przy ul. 
Kościuszki 16 i przy ul. 
Królowej Jadwigi 7 – 
czytamy w komunikacie 
wydanym przez Staro-
stwo Powiatowe w Kut-
nie.

Wykaz telefonów oraz 
innych form kontaktu 
z pracownikami Sta-
rostwa Powiatowego w 
Kutnie można znaleźć na 
stronie powiatkutno.eu.

O sytuacji epide-
micznej w naszym 
regionie informu-
jemy na bieżąco na 
PanoramaKutna.pl •

..

W związku z sytuacją epidemiczną, 
Starostwo Powiatowe w Kutnie zawiesiło 

bezpośrednie przyjęcia petentów.

Kutnowski Szpital Samorządowy 
został częściowo przekształcony 

w placówkę covidową.

 Szpital w Kutnie częściowo covidowy 

Decyzją wojewody łódzkiego z 
tygodnia na tydzień powiększa się 

baza łóżek dla pacjentów z COVID-19.
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Coraz powazniejsza sytuacja epidemicznaCoraz powazniejsza sytuacja epidemiczna

W minioną sobotę pod Kutnow-
skim Domem Kultury odbyła 
szlachetna akcja „Oddaj krew 
dla Niepodległej”. Organizato-
rzy cieszą się ze sporego zainte-
resowania wsród mieszkańców.

Pod KDK-em zaparkował duży 
mobilny punkt krwiodawstwa, 
w którym można było oddać krew. 
Podobna przedsięwzięcie zorga-
nizowano podczas Święta Róży, 
wówczas krwiobus był zlokali-
zowany przed Urzędem Miasta 
w Kutnie.

Jak mówi Robert Feliniak z Kut-

nowskiego Klubu Dawców Krwi, 
zainteresowanie akcją było bar-
dzo duże i bezcennym darem 
podzieliło się 32 mieszkańców. 
Łącznie oddano 14,5 litra krwi. 
„Jestem bardzo zadowolony, że aż 
tyle osób oddało krew i chce bez-
interesownie pomagać innym” 
– komentuje Feliniak.

Pierwsi dawcy otrzymali upo-
minki przekazane przez Mu-
zeum Niepodległości, Mu-
zeum II WŚ, Muzeum Wojska 
Polskiego, Pre Zero, SM Ło-
wiczanka, RCKiK w Łodzi 
i Klub HDK Kutno. •

Kutnianie oddali krew dla Niepodległej! Kutnianie oddali krew dla Niepodległej! 

Akcja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem 

mieszkańców.
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Mieszkańcy gminy 
Bedlno powiedzieli 
dość i wyszli na uli-
cę. W miniony piątek 
na DK92 zebrało się 
kilkadziesiąt osób, 
które protestowały i 
domagały się popra-
wy bezpieczeństwa w 
tym rejonie. „Prosili-
śmy, teraz żądamy” 
– to hasło z jednego z 
transparentów.

Mieszkańcy chcą po-
prawy bezpieczeń-
stwa na skrzyżowaniu 
DK92 w Bedlnie. Ostat-
nio doszło tu do ma-
kabrycznego wypadku 
z udziałem ciągnika i 
samochodu osobowego, 
wcześniej także miej-
sce miały groźne, w tym 
śmiertelne zdarzenia.

„Dość ofiar”, „Prosi-
liśmy, teraz żądamy”, 
„Dość bierności zarząd-
ców dróg” – między 
innymi te hasła znala-
zły się na przygotowa-
nych przez mieszkań-
ców transparentach. 
Protestujący wysto-
sowali trzy postulaty. 
Chcą zainstalowania 
sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu, wy-
tyczenie trzeciego pasa 
z drogi nr 92 w kierunku 

Janowa, a także budowę 
przejścia dla pieszych 
na drodze wojewódzkiej 
do marketu Dino.

– Musimy zabiegać 
o to, aby GDDKiA prze-
prowadziła w tym miej-
scu inwestycję, która 
doprowadzi do popra-

wy bezpieczeństwa, bo 
nikt inny za nas tego 
nie zrobi. Już w maju 
br wspólnie z sołtysem 
Kazimierek panem Zbi-
gniewem Jagniątkow-
skim napisaliśmy pe-
tycję w sprawie budowy 
sygnalizacji świetlnej 
w Bedlnie. Zebraliśmy 
z mieszkańcami po-
nad 200 podpisów, wy-
słaliśmy tę petycję do 

GDDKiA i otrzymali-
śmy odpowiedź, że na-
sza inwestycja znalazła 
się w tzw. planie re-
dukcji liczby i skutków 
zdarzeń drogowych 
na… 365 pozycji na 1111 
miejsc w całym kraju. 
Jest to dość odległa po-

zycja i nie wiemy, kiedy 
zostanie zrealizowana. 
Cieszę się z obecności 
wszystkich państwa – 
mówił Tomasz Rycz-
kowski, jeden z orga-
nizatorów protestu w 
Bedlnie.

Uczestnicy pikiety, 
w tym m.in. wójt gmi-
ny Józef Ignaczewski w 
miniony piątek prze-
prowadzili protest po-

legający na przecho-
dzeniu przez pasy. W 
tej okolicy tworzyły się 
spore korki i utrudnie-
nia w ruchu. Mieszkań-
cy nie chcieli rozzłościć 
kierowców, ale jak mó-
wią, są zdesperowani i 
protest był ostateczno-
ścią.

W składzie komitetu 
organizacyjnego prote-
stu znaleźli się Wiesława 
Lubocha oraz Konrad 
Olejniczak. Przewodni-
czącym zgromadzenia 
był Tomasz Ryczkow-
ski. Nad bezpieczeń-
stwem kierowców i 
protestujących czuwało 
kilka wozów policyjnych 
- nie doszło do żadnych 
groźnych incydentów.

– Ja również jestem 
mieszkańcem tej gmi-
ny i wspieram tę cen-
ną inicjatywę. Chodzi 
tu o zdrowie i bezpie-
czeństwo mieszkańców 
gminy, ale nie tylko. Za 
nami mamy tutaj skrzy-
żowanie drogi krajowej 
z droga wojewódzką i 
jako mieszkaniec wiem, 
jak to skrzyżowanie jest 
niebezpieczne i do ja-
kich zdarzeń tu docho-
dziło. W październiku 
mieliśmy tu tragiczny, 
śmiertelny wypadek. 

W tym roku również 
był wypadek na przej-
ściu, gdzie mieszkanka 
gminy Bedlno została 
poszkodowana. W po-
przednich latach było 
tu wiele innych wy-
padków. Mieszkańcy 
już wcześniej prote-
stowali i prosili o to, by 
to skrzyżowanie stało 
się bezpieczne poprzez 
założenie sygnaliza-
cji czy budowę ronda, 
są różne propozycje. 
Jak do tej pory mamy 
tylko takie grzeczno-
ściowe odpowiedzi, że 
jest to dostrzegane jako 
potrzeba, ale w budże-
tach przyszłościowych 
dopiero zapisane. A 
mieszkańcy nie mogą 
się tego doczekać. I ko-

lejne takie zdarzenia ich 
mobilizują, żeby dzia-
łać. Ja również jako wójt 
pisałem takie pisma do 
GDDKiA, do marszałka 
województwa łódzkie-
go. Staramy się wnio-
skować, ale kończy się 
na grzecznościowych 
odpowiedziach – mówił 
Józef Ignaczewski, wójt 
gminy Bedlno.

O tym, jakie działa-
nia w sprawie proble-
mu na DK92 podejmie 
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Au-
tostrad, której przed-
stawiciel pojawił się 
w piątek w Bedlnie i 
rozmawiał z miesz-
kańcami, będziemy in-
formować na bieżąco. •

 Protest mieszkańców na DK92 w Bedlnie 

Mają dość ofiar, chcą poprawy bezpieczeństwaMają dość ofiar, chcą poprawy bezpieczeństwa

Mieszkańcy Bedlna i okolic walczą o 
poprawę bezpieczeństwa w okolicy.

FO
T.

 P
AN

O
RA

M
AK

UT
N

A.
PL

„Dość ofiar”, „Prosiliśmy, teraz żądamy”, 
„Dość bierności zarządców dróg” – 

takie hasła wznosili protestujący.

Protestujący wystosowali kilka 
postulatów do zarządcy drogi.

Od kilku miesięcy na ul. 
Toruńskiej zrobić można 
zakupy w nowym mar-
kecie. Mieszkańcy mają 
jednak pewien problem, 
bowiem w okolicy nie ma 
żadnego przejścia dla pie-
szych.

W tej części ulicy Toruń-
skiej chodnik znajduje się 
tylko po lewej stronie (ja-
dąc w kierunku Dybowa). 
Dodatkowo przy nowym 
markecie nie ma „zebry” 

i piesi przechodzą przez 
jezdnię w miejscu nie do 
końca bezpiecznym.

– W związku z rozpoczę-
ciem działalności sklepu 
Dino przy ul. Toruńskiej 
zwracam się wnioskiem 
o wykonanie przejścia 
dla pieszych w okolicach 
sklepu. Umożliwi to bez-
pieczne dojście do sklepu 
od strony chodnika, któ-
ry zlokalizowany jest po 
przeciwległej stronie ulicy 

– uważa Robert Feliniak, 
który napisał w tej spra-
wie interpelację do władz 
miasta.

Z opinią na temat po-
trzeby powstania „zebry” 
w tym miejscu zgadza się 
wiceprezydent Jacek Bocz-
kaja, który odpisał na in-
terpelację.

– W celu realizacji tego 
zadania niezbędnym jest 
wykonanie dodatkowej 

infrastruktury na terenie 
placówki Dino poprzez wy-
konanie ciągu pieszego, 
do którego będzie można 
dobudować wnioskowa-
ne przejście. Wydział ZDiT 
podjął rozmowy z siecią 
Dino w powyższej sprawie. 
W wypadku projektu i wy-
konania przez sieć handlo-
wą chodnika Miasto Kutno 
przystąpi do realizacji tego 
zadania – wyjaśnia Jacek 
Boczkaja. •

Powstał market, ale nie ma chodnika i przejścia dla pieszychPowstał market, ale nie ma chodnika i przejścia dla pieszych
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• PLECKA DĄBROWA
Msza Święta w Parafii w Pleckiej Dąbro-

wie połączona z prelekcją radnego powia-
towego Marka Drabika o historii lokal-
nego pomnika pamięci, zlokalizowanego 
przy kościele wraz z uroczystym akcen-
tem pieśni patriotycznych i złożeniem 
kwiatów. Było świątecznie, patriotycznie 
i uroczystoście. 

W obchodach uczestniczyła Wicestaro-
sta Kutnowski Magdalena Krupińska–Ko-
tulska.

• DĄBROWICE
Z okazji 103. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości – w Dąbrowicach 
w powiecie kutnowskim, odsłonięto i po-
święcono pamiątkową tablicę. Upamięt-
nia ona poległych, walczących i zmarłych 
żołnierzy Gminy Dąbrowice w czasach I i II 
wojny światowej.

W uroczystości patriotycznej Powiat 
Kutnowski reprezentowali Starosta Kut-
nowski Daniel Kowalik, członkowie Za-
rządu Powiatu Kutnowskiego Tomasz 
Walczewski i Marek Kubasiński.

Organizatorami wydarzenia byli Staro-
stwo Powiatowe w Kutnie oraz Gmina Dą-
browice.

• KROŚNIEWICE
W hali sportowej w Krośniewicach odbył się 

turniej siatkarski połączony z prezentacją 
gry w Teqball z udziałem mistrzów Polski w 
tej dyscyplinie wraz z pokazem młodych ka-
rateków z Krośniewic.

Na trybunach pojawili się specjalni goście 
– Starosta Kutnowski Daniel Kowalik, czło-
nek Zarządu Powiatu Kutnowskiego Tomasz 
Walczewski, poseł Tadeusz Woźniak oraz 
Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman.

Na wspólne świętowanie obchodów Naro-
dowego Święta Niepodległości „na sporto-
wo” zapraszał Tomasz Marciniak, dyrektor 
ds. rozwoju i promocji Polskiego Związku 
Teqball i powiatowy radny.

• KUTNO
Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w 

Kutnie wzięli udział w miejskich uroczysto-
ści obchodów 103. rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Pod pomnikiem mar-
szałka Piłsudskiego w Kutnie kwiaty złoży-
li członek zarządu powiatu kutnowskiego 
Jolanta Pietrusiak, przewodniczący Rady 
Powiatu Marek Ciąpała, zastępca dyrekto-
ra Kutnowskiego Szpitala Samorządowego 
Bartosz Serenda i powiatowy radny Ryszard 
Olesiński 

• KUTNO
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Starosta Kutnowski 

– Daniel Kowalik wraz z Wicestarostą – Magdaleną Kurpinską-Ko-
tulską oraz członkami Zarządu Powiatu Kutnowskiego – Jolantą 
Pietrusiak, Tomaszem Walczewskim i Markiem Kubasińskim zło-
żyli kwiaty pod tablicą „Pamięci mieszkańców Powiatu Kutnow-
skiego poległych w walkach o wolność ojczyzny w latach 1914 – 
1924” znajdującej się na elewacji Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Moc patriotycznych wydarzeńMoc patriotycznych wydarzeń
w powiecie kutnowskimw powiecie kutnowskim



www.PanoramaKutna.pl •        ŚRODA, 17 LISTOPADA 2021      |      5MATERIAŁ PROMOCYJNY

Zmieniamy Łódzkie Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie@LodzkieRPO



6      |      ŚRODA, 17 LISTOPADA 2021        •                  www.PanoramaKutna.plMATERIAŁ PROMOCYJNY

Gmina Kutno w wy-
jątkowy sposób ob-
chodziła Narodowe 
Święto Niepodległo-
ści. Miejscem patrio-
tycznych wydarzeń 
było Centrum Kultury 
Gminy Kutno w Lesz-
czynku.

Od początku obcho-
dów mieszkańcy mogli 
obejrzeć wystawę mili-
tarną dotyczącą żołnie-
rza polskiego w latach 
1939-1945. Przy dworku 
w Leszczynku pojawiły 
się wojskowe maszyny, 

a wewnątrz budynku 
przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Pułk 37 pre-
zentowali umunduro-
wanie i broń.

W gminie nie zapo-
mniano także o naj-
młodszych i odbyły się 
warsztaty rodzinne z 
tworzenia magnesów 
z symbolami narodowy-
mi, a także można było 
stworzyć historyczne 
budowle z klocków Lego.

W CKGK rozbrzmiały 
także patriotyczne pie-
śni, a wszystko dzięki 

koncertowi „Wspólnie 
dla niepodległej” w wy-
konaniu Zespołu Lu-
dowego Leszczynianki, 
Kapeli Odnowa Folk oraz 
Michała Chojnackiego. 
Widownia zapełniła się 
do ostatniego miejsca, 
a umiejętności wokalne 
podziwiali m.in. wójt Ju-
styna Jasińska, dyrektor 
CKGK Lilianna Urbań-
czyk-Wójcik, sekretarz 
gminy Jacek Saramo-
nowicz czy dyrektor 
gminnej biblioteki Piotr 
Czerbniak.

Na zakończenie tego 

wyjątkowo patriotyczne-
go wydarzenia uczestni-
cy gminnych obchodów 
wzięli udział w spacerze 
z pochodniami po lesz-
czyńskim parku, a póź-
niej dla wszystkich przy-
gotowano ognisko ze 
smacznymi kiełbaskami.

– 11 listopada to szcze-
gólny dzień dla każdego 
Polaka. Ten dzień sym-
bolizuje walka i ofiar-
ność, ale zarazem radość 
i triumf, która płynie w 
naszych sercach, gdy po 
123 latach niepodległości 
nasza ojczyzna odzy-

skała wolność. „Ojczy-
znę wolną racz nam dać 
Panie” – tak śpiewali 
nasi przodkowie dbając 
o język, kulturę i trady-
cję, pielęgnowali pamięć 
o naszej ojczyźnie, ucząc 
tym samym młodsze 
pokolenia patriotyzmu – 
mówiła wójt gminy Kut-
no Justyna Jasińska.

– Dzisiaj patriotyzm 
i wolność pojmujemy 
trochę inaczej, inaczej 
niż nasi rodacy, którzy 
z heroizmem walczyli o 
wolność. Ta wolność dla 
Stefana Żeromskiego 

miała szczególne zna-
czenie. Ujął ją słowami 
„Szczęście moje mieści 
się w wyrazie wolność”. 
Dlatego szanowni pań-
stwo, bądźmy dumni z 
naszej niepodległości, 
bądźmy dumni z na-
szej wolności, polskości 
i uczcijmy dzisiaj god-
nie ten dzień wspomi-
nając tych, którzy o nią 
walczyli. Tych, którzy 
dla nas zachowali wia-
rę, nadzieję i polskość – 
dodała J. Jasińska. •

Klimatyczne obchody Święta Klimatyczne obchody Święta 
Niepodległości w gminie KutnoNiepodległości w gminie Kutno

W trakcie patriotycznych 
obchodów w Leszczynku 

odbył się koncert “Wspólnie 
dla niepodległej”.
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Ze śpiewem na ustach 
i uśmiechami na twarzach 
mieszkańcy Kutna uczcili 103. 
rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. W 
czwartkowe (11.11) przedpo-
łudnie tłumy kutnian zebrały 
się na placu marszałka Józe-
fa Piłsudskiego, by uczest-
niczyć w oficjalnych obcho-
dach Narodowego Święta 
Niepodległości. Obchody 103. 
rocznicy odzyskania niepod-
ległości rozpoczęły się uro-
czystą mszą świętą w koście-
le pw. Św. Wawrzyńca.

Później uczestnicy przema-
szerowali z Placu Wolności ulicą 
Królewską do Placu Piłsudskie-
go, gdzie miała miejsce dalsza 
część uroczystości. W towarzy-
stwie pododdziału honorowego 
92. batalionu Lekkiej Piechoty 
i pododdziału reprezentacyj-
nego Liceum Mundurowego 
PUL mieszkańcy śpiewali pa-
triotyczne pieśni i wysłuchali 
przemówienia prezydenta Kut-
na Zbigniewa Burzyńskiego.

– Narodowe Święto Niepod-
ległości jest symbolem sukce-

su, również symbolem jedności 
i współdziałania całego narodu. 
Wolność wywalczona w 1918 
roku i ponownie odzyskana w 
1989 roku jest wielką warto-
ścią, która podobnie jak demo-
kracja wymaga zwłaszcza od 
polityków odpowiedzialności, 
współpracy ponad podziała-
mi i troski o wspólne dobro, 
o Rzeczpospolitą. Można, a na-
wet trzeba mieć różne poglądy, 
ale nie można prowadzić nie-
ustających wojen parlamentar-
nych lub medialnych – mówił 
Zbigniew Burzyński, prezy-
dent Kutna. 

Pułkownik Remigiusz Wi-
śniewski wygłosił apel pole-
głych, po którym kilkadziesiąt 
delegacji złożyło kwiaty przy 
pomniku marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Tradycyjnie w Świę-
to Niepodległości nie zabrakło 
wystawy sprzętu wojskowego, 
a także żołnierskiej defilady.

Głównym organizatorem 
obchodów było Muzeum Re-
gionalne w Kutnie, pod pa-
tronatem Prezydenta Miasta 
Kutno oraz Kutnowskiej Rady 
Pamięci Narodowej. •

Kutno świętowało niepodległość!Kutno świętowało niepodległość!

Kilkadziesiąt delegacji z kwiatami i zniczami uczciło 103. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości w Kutnie. Wszystkie bukiety, wieńce i wiązanki oraz znicze zostały ustawione przy 
pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego.

 Mnóstwo kwiatów przy pomniku Józefa Piłusdskiego 
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Kutno świętowało niepodległość!Kutno świętowało niepodległość!

Kilkadziesiąt delegacji z kwiatami i zniczami uczciło 103. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości w Kutnie. Wszystkie bukiety, wieńce i wiązanki oraz znicze zostały ustawione przy 
pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego.

Więcej zdjęć na 
kolejnej stronie
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Kutno świętowało niepodległość!Kutno świętowało niepodległość!
 Defilada, wystawa militarna i wiele innych 

Głównym organizatorem 
obchodów było Muzeum 

Regionalne w Kutnie, pod 
patronatem Prezydenta Miasta 

Kutno oraz Kutnowskiej Rady 
Pamięci Narodowej.
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Kilkadziesiąt osób 
wzięło udział w ma-
nifestacji „Ani Jednej 
Więcej”, która odbyła 
się w w Kutnie. De-
monstranci przeszli 
ulicami naszego mia-
sta i zapalili znicze 
pod biurami posel-
skimi.

Protest dotyczy 
śmierci ciężarnej 30–
letniej Izabeli. Kobieta 
pod koniec września br. 

w piątym miesiącu cią-
ży trafiła do szpitala w 
Pszczynie po tym, jak 
odeszły jej wody pło-
dowe. Niestety, zmar-
ła w szpitalu w wyniku 
wstrząsu septycznego. 
Organizatorzy mani-
festacji w całym kra-
ju twierdzą, że ma to 
związek z zeszłorocz-
nym wyrokiem Try-
bunału Konstytucji 
zaostrzającym prawo 
aborcyjne.

Cichy marsz w Kut-
nie wystartował z Placu 
Piłsudskiego, a następ-
nie uczestnicy przeszli 
ulicą Królewską na Plac 
Wolności, gdzie mieści 
się biuro poselskie Ta-
deusza Woźniaka. Póź-
niej marsz skierował 
się na ul. Grunwaldzką 
pod biuro posła i wi-
ceministra edukacji i 
nauki Tomasza Rzym-
kowskiego. Zapłonęły 
tam znicze ku pamięci 
zmarłej 30-letniej Izy z 

Pszczyny. Swoje zdanie 
przedstawili organiza-
torzy oraz uczestnicy 
manifestacji. 

– Ja mam 22 lata i w 
przyszłości również 
chciałabym być mamą, 
ale w kraju gdzie będę 
czuła się bezpiecznie, 
a PiS atakuje wszystkie 
kobiety. Ostatnio jak 
wyszliśmy, to było mało 
osób. Cieszę się, że dziś 
jest nas tu tyle i mam 
nadzieję, że na kolej-

nych marszach będzie 
nas o wiele, wiele wię-
cej – mówiła Martyna 
Stasiak.

Wiceprzewodnicząca 
kutnowskiej PO i człon-
kini Kutnowskiej Spo-
łecznej Rady Kobiet do-
dawała, że „domyśla się, 
że mniejsza frekwencja 
jest spowodowana m.in. 
przez represje ze strony 
władz i policji.

Głos zabrał także mię-
dzy innymi przedstawi-

ciel kutnowskiej Lewi-
cy, Sebastian Walczak.

– To jest nasz wspól-
ny protest. Robimy to 
no-logo. Robimy to dla-
tego, że sprzeciwiamy 
się temu, co się dzieje w 
tej chwili w Polsce. To 
wszystko jest po prostu 
haniebne i jest mi cho-
lernie żal, że PiS jeszcze 
jest przy władzy i maj-
struje przy ustawie ży-
cia – mówił Sebastian 
Walczak z Lewicy. •

 Protest „Ani Jednej Więcej” 

Kilkadziesiąt osób przeszło w cichym marszuKilkadziesiąt osób przeszło w cichym marszu

Kutnowski magistrat 
przygotowuje się do 
ponownego urucho-
mienia Strefy Płat-
nego Parkowania. Po-
znaliśmy przybliżoną 
datę, kiedy znów bę-
dzie trzeba płacić za 
pozostawienie auta 
w centrum miasta.. 

– Ogłosiliśmy prze-
targ na dostawę par-
komatów. Chodzi o 14 
urządzeń, które ob-
sługiwać będą Strefę 
Płatnego Parkowania. 
Przymierzamy się do 
tego, aby strefę pro-
wadziła Samorządowa 
Spółdzielnia Socjalna. 
Przygotowania cały 
czas trwają – informu-
je Kamil Klimaszew-
ski z biura prasowego 

Urzędu Miasta Kutno.
Jak dodaje, najpierw 

musi zostać rozstrzy-
gnięty przetarg, później 
będzie trzeba poczekać 
na instalację urządzeń i 
przeszkolenie osób ob-
sługujących parkoma-
ty. Według wstępnych 
założeń Strefa Płat-
nego Parkowania po-
winna ponownie funk-
cjonować w Kutnie na 
początku 2022 roku.

– O konkretnych ter-
minach będziemy jed-
nak informować już 
niebawem – zapew-
nia Klimaszewski.

Strefa Płatnego Par-
kowania w Kutnie – 
jakie obejmie ulice?

Jakie ulice będzie 
obejmować Strefa Płat-
nego Parkowania w 

Kutnie? Według uchwa-
ły podjętej przez Radę 
Miasta Kutno, Strefa 
Płatnego Parkowania 
będzie funkcjonowa-
ła od poniedziałku do 
piątku w godz. 8:00 – 
18:00. W skład strefy 
płatnego parkowania 
wchodzić będą nastę-
pujące ulice, odcinki 
ulic i place ul. Naruto-
wicza (od ul. Sienkiewi-
cza do Ronda Solidar-
ności) ul. Kilińskiego;

ul. Teatralna; ul. Miła; 
Pl. Wolności (wschod-
nia, południowa i za-
chodnia pierzeja placu); 
ul. Zamenhofa; Pl. Pił-
sudskiego (wschodnia 
pierzeja); ul. Joselewi-
cza oraz ul. Sienkiewi-
cza (od ul. Słowackiego 
do ul. Podrzecznej). •

Strefa Płatnego ParkowaniaStrefa Płatnego Parkowania
na początku 2022 rokuna początku 2022 roku

Za parkowanie w 
centrum Kutna 

niebawem znów 
będzie trzeba płacić

W ciągu ulicy Naru-
towicza w Kutnie w 
najlepsze idą prace 
związane z przyłą-
czami kanalizacyjny-
mi. Utrudnienia w tej 
części miasta trwają 
już od kilku miesię-
cy i sprawdziliśmy, 
na jakim etapie jest 
obecnie inwestycja.

Jak mówi Kamil Kli-
maszewski z biura 
prasowego Urzędu 
Miasta Kutno, roboty 
związane z przyłącza-
mi kanalizacyjnymi w 

ciągu ulicy Narutowi-
cza idą bardzo szybko. 
Pierwotnie przedsta-
wiciele PWiK zakła-
dali, że prace będą po-
dzielone na trzy etapy.

Pierwszy z nich za-
kończył się w czerwcu 
2021 roku. Drugi na od-
cinku do skrzyżowania 
z ulicą Mireckiego miał 
według koncepcji za-
kończyć się wraz z koń-
cem roku, a trzeci etap, 
czyli odcinek od Mi-
reckiego do ulicy Wy-
goda miał zakończyć 
się w marcu 2022 roku.

– Jak się okazuje pra-
ce idą w bardzo szyb-
kim tempie i praktycz-
nie już trzy etapy mogą 
zostać zrealizowane 
do końca roku. Przy 
takim scenariuszu na 
przyszły rok zostaną 
tylko prace związane 
z odtworzeniem na-
wierzchni na odcinku 
od ulicy Mireckiego 
do ulicy Wygoda. Nie 
mniej jednak, jeśli po-
zwoli na to pogoda, 
będą one wykonane 
szybciej – komentuje 
Kamil Klimaszewski. •

Jak idą prace na Narutowicza?Jak idą prace na Narutowicza?
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Na początku grudnia 
Kutno po raz kolejny 
opanują Moto Mikołaje! 
Będzie to już piąta edy-
cja charytatywnej akcji 
Kutnowskich Motocy-
klistów.

– Już za trzy tygodnie, 
4 grudnia widzimy się 
ponownie, a nasze mia-
sto opanują Moto Mikoła-
je! To już 5 edycja naszej 
największej charytatyw-
nej akcji tym razem bez 
lockdownu! Co dla Was 
przygotujemy? Śledźcie 
naszą stronę oraz lokal-
ne media – komentuje 
Adrian Czekaj z Kutnow-
skich Motocyklistów.

Tegoroczna edycja swo-
ją pomocą obejmie ofiary 
wypadków drogowych, 
które motocykliści chcą 
wesprzeć w ich najtrud-
niejszej życiowej chwili.

– Na dniach pojawi się 
także nasz kalendarz 
charytatywny i tutaj do-
bra informacja dla Was 
– wersje mamy dwie 
– damską oraz męską. 
Wspólnie z Pawłem Pisar-
skim powstał niezły sztos 
– dodaje A. Czekaj.

Motocykliści Motocykliści 
znów staną znów staną 

się Mikołajamisię Mikołajami

Dzielnicowy podczas 
kontroli pustostanów 
odnalazł bezdom-
nego, który przeby-
wał w opuszczonym 
budynku grożącym 
zawaleniem bez żad-
nych warunków byto-
wych. Mężczyzna miał 
złamaną rękę. Dzięki 
reakcji policjanta tra-
fił już pod fachową 
opiekę medyczną.

Policjanci w okresie 
zimowym, wielokrot-
nie interweniują wobec 
osób, które przed niskimi 

temperaturami lub opa-
dami atmosferycznymi 
szukają schronienia w 
piwnicach, na strychach, 
bądź w opuszczonych 
budynkach. Takie inter-
wencje niejednokrotnie 
ratują bezdomnym życie.

Tak było również na 
początku listopada w 
Kaszewach Dwornych. 
W trakcie służby dzielni-
cowy sprawdzał miejsca, 
w których mogą przeby-
wać osoby bezdomne w 
związku z coraz niższy-
mi temperaturami. Na 
jednej z opuszczonych 

posesji, na której znaj-
dował się zrujnowany 
budynek znalazł leżące-
go na prowizorycznym 
legowisku mężczyznę. 
68-latek miał wyraźnie 
spuchniętą jedną rękę, 
która jak się później oka-
zało była złamana. Męż-
czyzna nie mógł wstać 
o własnych siłach.

– Budynek, w którym 
przebywał 68-latek nie 
posiadał żadnych wa-
runków zaspakajających 
podstawowe potrzeby. 
Mężczyzna nie posiadał 
również żadnej żywno-

ści. Dzielnicowy za po-
średnictwem dyżurnego 
natychmiast wezwał na 
miejsce karetkę pogoto-
wia, która zabrała męż-
czyznę do szpitala – re-
lacjonuje podkomisarz 
Edyta Machnik, oficer 
prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Kutnie.

Policjanci apelują: wy-
starczy jeden telefon, aby 
uratować komuś życie

Pamiętajmy pomóc 
może każdy, kto wi-
dzi człowieka będące-
go w trudnej sytuacji. 
To może być bezdomny, 

nietrzeźwy, osoba star-
sza albo człowiek chory. 
Nie traktujmy stereoty-
powo tych, którzy leżą 
na ulicy, ławce czy przy-
stanku. Czasem wystar-
czy jeden telefon, aby 
uratować komuś życie. 
Każdemu należy się po-
moc. Wystarczy tylko 
jeden telefon pod nu-
mer 112 lub 997, lub jed-
no kliknięcie myszką za 
pośrednictwem Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa by uchronić 
kogoś od wychłodzenia 
i uratować czyjeś życie. •

Krok od tragedii! Policjant uratował bezdomnegoKrok od tragedii! Policjant uratował bezdomnego
 Mężczyzna żył w katastrofalnych warunkach 
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Komenda Powiatowa Policji 
w Kutnie wzbogaciła się o 
kolejny nowy radiowóz. Tym 
razem to hybrydowa skoda 
octavia. Samochód został 
zakupiony w ramach dostaw 
centralnych realizowanych 
przez KGP. Radiowóz zasilił 
flotę Wydziału Ruchu Drogo-
wego.

Flota samochodów Komendy 
Powiatowej Policji w Kutnie po-
większyła się o kolejny radiowóz 
skodę octavię. To hybryda typu 
plug–in z możliwością ładowania 
akumulatorów z gniazdka.

Pojazd został zakupiony w ra-
mach dostaw centralnych reali-
zowanych przez KGP. Wyposażo-
ny jest w benzynową jednostkę 1.4 
turbo o mocy 150 KM i 108–kon-

ną jednostkę elektryczną oraz 
6–biegowy automat.

– Modernizacja floty policyjnej 
poprawi warunki służby policjan-
tów, co z pewnością przełoży się 
na zwiększenie skuteczności ich 
działań oraz wzmocni poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców – 
komentuje podkomisarz Edyta 
Machnik, oficer prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Kutnie. •

Nowe auto kutnowskiej drogówkiNowe auto kutnowskiej drogówki

Flotę kutnowskiej 
policji zasiliła 
hybrydowa 
skoda octavia.

Policjanci z kut-
nowskiej komendy 
przeprowadzili nie-
typową interwencję. 
Pomogli rodzącej 
kobiecie w szybszym 
dotarciu do szpitala. 
Samochodem kiero-
wał jej ojciec, a mun-
durowi na sygnałach 
zapewnili pilotaż do 
placówki zdrowia. 
Dzięki temu kobieta 
szybko i bezpiecznie 
trafiła pod opiekę 
lekarzy.

7 listopada 2021 roku 
tuż przed godziną 19.00 
dyżurny kutnowskiej 
komendy otrzymał 
zgłoszenie z prośbą 
o pomoc w szybszym 
dotarciu do szpitala ro-
dzącej kobiety z uwa-
gi na rozpoczętą akcję 
porodową. Samocho-
dem vw jetta kierował 
ojciec ciężarnej kobie-
ty. Dzwoniąc na numer 
alarmowy poinformo-

wał, że jedzie autostra-
dą A1 w kierunku Kutna.

– We wskazanym kie-
runku niezwłocznie zo-
stał skierowany patrol, 
który widząc wskaza-
nego vw, podjął jego pi-
lotaż do szpitala. Dzięki 
temu przyszła matka 
spieszącego się na świat 
maleństwa bezpiecz-
nie trafiła pod opiekę 
lekarzy. Zarówno ma-
mie, jak i maluszkowi 
życzymy dużo zdrowia 
oraz wielu wspaniałych, 
a przede wszystkim 
bezpiecznych podróży 
– mówi podkom. Edy-
ta Machnik z Komen-
dy Powiatowej Policji 
w Kutnie. •

Na porodówkęNa porodówkę
na sygnale!na sygnale!
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Dźwięki syren, blask 
rac, fajerwerki i wiel-
ka radość – ten dzień 
w gminie Łanięta 
będą pamiętać bar-
dzo długo. Druhowie 
z tamtejszej Ochotni-
czej Straży Pożarnej 
odebrali nowy wóz 
bojowy. 

Druhowie z Łaniąt do 
tej pory dysponowa-
li między innymi wo-
zem, który ma… 43 lata 

i nie spełnia już obec-
nych wymogów dla sa-
mochodów ratowni-
czych. Teraz mogą za 
to pochwalić się zupeł-
nie nowym pojazdem.

Na początku listopada 
pod strażnicę w Łanię-
tach w towarzystwie 
dwóch wozów strażac-
kich i pojazdów ratow-
nictwa drogowego BFC 
Kutno podjechał średni 
samochód ratowniczo-
-gaśniczy oznaczony 

jako GBA 3/28 na pod-
woziu Renault D16 w 
zabudowie Szczęśniak. 
Druhowie przygotowali 
wyjątkowe powitanie – 
były race i fajerwerki, 
a w całej okolicy było 
słychać dźwięk strażac-
kich syren.

Podczas tego wydarze-
nia pod remizą OSP Ła-
nięta pojawiło się wielu 
mieszkańców, a także 
druhów i sympatyków.

– Nareszcie go mamy! 

Nasz wymarzony, dłu-
go wyczekiwany i naj-
nowszy wóz w powiecie 
kutnowskim. Cieszę się, 
że to ja mogłem po-
prowadzić go pod na-
szą strażnicę. Ten wóz 
to owoc ciężkiej pracy 
druhów z naszej jed-
nostki – komentuje 
druh Robert Domżał, 
który zasiadł za kie-
rownicą nowego wozu.

Obecny był także wło-
darz gminy, który nie 

kryje radości z nowego 
nabytku.

– Jednostka OSP Ła-
nięta jest w Krajowym 
Systemie Ratownic-
twa Gaśniczego i dłu-
go oczekiwała takie-
go wozu. Zrobiliśmy 
wszystko, aby taki wóz 
pozyskać. Gmina też 
zabezpieczyła środki na 
wkład własny czyli 300 
tysięcy złotych, żeby 
pozyskać ten samochód. 
Przyczyni się on do ra-

townictwa na terenie 
gminy Łanięta, ale nie 
tylko. Druhowie wyjeż-
dżają także na autostra-
dę A1, ratują tam ludzkie 
życie i mając taki sprzęt 
będzie to bardziej sku-
teczne i zapewni lepszą 
pomoc dla poszkodo-
wanych. Oczywiście 
oby tych wyjazdów było 
jak najmniej – mówił w 
rozmowie z Panoramą 
Tomasz Szczęsny, wójt 
gminy Łanięta. •
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Druhowie na ten dzień czekali od latDruhowie na ten dzień czekali od lat

Druhowie z Łaniąt 
nie kryją radości z 
nowego wozu, na 
który czekali od lat.

Tegoroczne Święta 
Bożego Narodzenia 
w Kutnie będą wy-
jątkowe. Magistrat 
zapowiedział zakup 
nowych iluminacji, 
będzie też duża – i to 
dosłownie – zmiana 
w centrum miasta. 

Jak mówi Kamil Kli-
maszewski z biura 
prasowego UM Kutno, 
miasto mocno przy-
gotowuje się do okresu 
świątecznego. Włoda-
rze Miasta Róż chcą, 
aby mieszkańcy mocno 
poczuli świąteczną ma-
gię, a pomóc w tym mają 

m.in. nowe iluminacje.
– Kupujemy nowe 

iluminacje świątecz-
ne, które ozdobią nowe 
miejsca w mieście. 
Oprócz stałych ele-
mentów dekoracyjnych, 
które mieszkańcy znają 
z poprzednich lat, ozdo-
by pojawią się też na 
Placu Wolności – wy-
jaśnia K. Klimaszewski.

Wiadomo, że do serca 
Kutna zostanie prze-
niesiona duża, składana 
choinka, do której za-
kupione będą świecące 
prezenty. Oprócz tego 
na lampach pojawią 

się świetlne gwiazdy. 
W sumie nowe elemen-
ty iluminacji kosztować 
będą ponad 40 tysięcy 
złotych. Iluminacja ma 
zostać uruchomiona 
na początku grudnia.

Jeśli sytuacja epide-
miologiczna pozwoli, 
to według planów Wi-
gilia Miejska przed 
Ratuszem odbędzie się 
w dniach 16-19 grudnia. 
Od piątku do niedzie-
li liczyć będzie można 
na wiele świątecznych 
atrakcji, ale organiza-
torzy na razie nie zdra-
dzają szczegółów. •

Na Placu WolnościNa Placu Wolności
pojawi się choinka!pojawi się choinka!

Wielka oświetlona 
choinka do tej 
pory stała na 
Pl. Piłsudskiego.

Wystartowała re-
jestracja wolonta-
riuszy na 30 Finał 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomo-
cy. Termin składania 
zgłoszeń upływa 14 
grudnia 2021 roku.

Liczba wolontariuszy 
jest ograniczona, kto 
pierwszy ten lepszy! 
Kilka najważniejszych 
informacji:

– rejestracja możli-
wa jest tylko poprzez 
portal: iwolontariusz.

wosp.org.pl
– numer Sztabu Hu-

fiec ZHP Kutno to 5097
– jeżeli jesteś osobą 

niepełnoletnią wnio-
sek musi wypełnić za 
Ciebie rodzic lub opie-
kun prawny,

– dane podane w zgło-
szeniu będą musiały 
zostać zweryfikowane 
przez członków Sztabu 
na zorganizowanym w 
tym celu spotkaniu. W 
przypadku osób nie-
pełnoletnich na spo-
tkaniu konieczna bę-

dzie obecność rodzica 
lub opiekuna prawnego

Zapraszamy do 
wspólnego grania! 
Jubileuszowy 30. Fi-
nał odbędzie się 30 
stycznia 2022 roku, 
a wolontariusze będą 
kwestować na rzecz 
zapewnienia najwyż-
szych standardów 
diagnostyki i leczenia 
wzroku u dzieci. Or-
ganizatorem Finału w 
Kutnie będzie raz jesz-
cze Hufiec ZHP Kutno. •

Zostań wolontariuszem Zostań wolontariuszem 
WOŚP w Kutnie!WOŚP w Kutnie!
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Ostatnie dni nie są 
spokojne na terenie 
powiatu kutnow-
skiego. Mundurowi 
odnotowali kilka wy-
padków drogowych, a 
także śmiertelne zda-
rzenie na torowisku.

W poniedziałek wie-
czorem w miejscowości 
Nowe (gm. Krośniewice) 
doszło do śmiertelnego 
wypadku. Na miejscu 

działania prowadzili 
strażacy z Kutna i Kro-
śniewic, policja i straż 
ochrony kolei, obecny 
był także zespół ratow-
nictwa medycznego.  
 
– Na torowisku w miej-
scowości Nowe Kut-
nowskie pociąg towa-
rowy relacji Świnoujście 
– Płock potrącił męż-
czyznę idącego wzdłuż 
torowiska. Mężczy-
zna poniósł śmierć na 

miejscu. Policjanci za-
bezpieczyli ślady kry-
minalistyczne oraz 
przeprowadzili oglę-
dziny. Analiza zebra-
nego materiału pozwoli 
wyjaśnić okoliczności 
tego zdarzenia i ustalić 
personalia ofiary wy-
padku. Postępowanie 
w tej sprawie prowadzą 
śledczy z kutnowskiej 
komendy pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej 
w Łęczycy – mówi pod-

komisarz Edyta Mach-
nik z Komendy Powia-
towej Policji w Kutnie. 

Tego samego dnia, 
kilka godzin wcześniej, 
doszło do strasznie wy-
glądającego wypadku w 
miejscowości Rustów w 
gminie Krzyżanów. Sa-
mochód osobowy, kie-
rowany przez pijanego 
mężczyznę, zderzył się 
z ciągnikiem rolniczym. 

– Ze wstępnych usta-

leń wynika, że 43-let-
ni kierowca smarta nie 
zachował ostrożno-
ści podczas manewru 
wymijania i wjechał 
w nadjeżdżający z na-
przeciwka ciągnik rol-
niczy massey ferguson. 
Kierowca ciągnika był 
trzeźwy, natomiast kie-
rowca smarta miał po-
nad 1,5 promila alkoho-
lu w organizmie. Trafił z 
obrażeniami do szpita-
la. Policjanci wyjaśniają 

dokładne okoliczności 
zdarzenia – mówi pod-
komisarz Edyta Mach-
nik.

W poniedziałek rano 
z kolei w miejscowości 
Groszki (gm. Bedlno) 
zderzyły się dwa samo-
chody osobowe i przez 
dłuższy czas DK92 była 
częściowo zablokowa-
na. Tam na szczęście 
nikt nie doznał poważ-
niejszych obrażeń. •
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Tak wyglądało auto, 
które zderzyło się z 
ciągnikiem w Rustowie.

,,
Seria groznych wypadków w regionieSeria groznych wypadków w regionie

W Nowem pociąg 
śmiertelnie potrącił 
mężczyznę.

Żołnierze 9 ŁBOT wspie-
rają działania Straży 
Granicznej na granicy 
białoruskiej w zakre-
sie zapewnienia bez-
pieczeństwa lokalnej 
społeczności oraz w 
ramach operacji „Silne 
Wsparcie”. Te zadania 
wykonują również żoł-
nierze z innych brygad 
obrony terytorialnej.

9ŁBOT utrzymuje 24-go-
dzinna gotowość, co 

oznacza, że w czasie nie 
krótszym niż 24 godzi-
ny nasi żołnierze mogą 
otrzymać sygnał do sta-
wiennictwa w swoich jed-
nostkach. Sytuacja jest 
dynamiczna, zatem je-
steśmy przygotowani do 
zwiększenia zaangażowa-
nia na granicy.

Program szkolenia na-
szych żołnierzy obejmuje 
m. in. ochronę rejonów, 
obiektów,  wsparcie in-
nych służb, zasady udzie-
lania pierwszej pomocy. 

Dzięki temu żołnierze 
są przygotowani do wy-
konywania zadań w za-
kresie szeroko pojętych 
działaniach przeciwkry-
zysowych oraz wsparcia 
innych służb.

Niezmiennie żołnierze 
9ŁBOT zaangażowani są w 
działania związane z wal-
ką z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa, czyli w 
ramach operacji „Trwała 
Odporność” na terenie 
województwa łódzkiego. •
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We wtorek agresywni migranci rzucali kamieniami w stronę 
polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Polskie służby odpierały 

atak i użyto m.in. gazu łzawiącego i armatek wodnych.

 Atak migrantów na polską granicę 

Terytorialsi z naszego regionuTerytorialsi z naszego regionu
wspierają służby na granicy z Białorusiąwspierają służby na granicy z Białorusią
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REKLAMA

W Luboniu koło Poznania 
odbyły się Mistrzostwa Eu-
ropy w brazylijskim jiu jit-
su. Ze świetnej strony za-
prezentowali się fighterzy z 
kutnowskiego klubu Bone 
Breakers, którzy zdobyli 
worek medali!

Hala widowiskowo-sportowa 
Lubońskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji była w sobotę 6 li-
stopada 2021 areną zmagań VII 
Mistrzostw Europy CBJJP.

Podczas zawodów nie zabra-
kło reprezentantów Kutna, któ-

rzy pokazali się z jak najlepszej 
strony i zdobyli tytuły Mistrzów 
i Wicemistrzów Europy.

Maciej Gradecki zdobył złoty 
medal, Przemysław Dąbrowski 
złoty i srebrny medal, zaś Hen-
ryk Peda srebrny medal.

„Jak widać pochodzenie z 
mniejszego miasta i trenowa-
nie w piwnicy nie jest żadną 
przeszkodą do odnoszenia 
sukcesów” – komentuje Maciej 
Gradecki z Bone Breakers Kut-
no, który w sobotę zdobył tytuł 
Mistrza Europy. •

Kutnianie Mistrzami Kutnianie Mistrzami 
i Wicemistrzami Europy!i Wicemistrzami Europy!

Koniec świetnej passy 
piłkarzy KS-u Kutno! 
Podopieczni Domini-
ka Tomczaka przegrali 
w miniony weekend na 
wyjeździe z Pilicą Biało-
brzegi 1-3. Była to pierw-
sza porażka kutnowskiej 
drużyny od jedenastu 
spotkań.

W Białobrzegach jako 
pierwsi na prowadzenie 
wyszli gospodarze, którzy 
za sprawą Macieja Kence-
la w 45. minucie strzelili 
tzw. bramkę do szatni. Po 
zmianie stron w 70. minu-
cie kutnianie doprowadzili 
do remisu, a w 70. minucie 
celnym uderzeniem z rzutu 
karnego popisał się Maciej 
Kraśniewski, który ostatnio 
jest pewnym egzekutorem 
"jedenastek".

Niestety, radość kutnow-
skiej drużyny nie trwała 
długo, bo pięć minut póź-
niej na 2-1 strzelił Konrad 
Paterek. W 81. kropkę nad 
"i" postawił z kolei wpro-
wadzony wcześniej Bartło-
miej Niedziela i było już 3-1. 
KS do końca próbował od-
wrócić losy spotkania, ale 

niestety zabrakło im czasu.
Kutnianie w ostatnich je-

denastu meczach z rzędu 
byli niepokonani. Poprzed-
nio KS przegrał 28 sierpnia 
z silną Legionovią Legio-
nowo (1-2). Szansę na po-
wrót na zwycięską ścieżkę 
nasi piłkarze będą mieli już 
w najbliższą sobotę - przed 
własną publicznością o 
12:00 zmierzą się z Mamra-
mi Giżycko.

Pilica Białobrzegi 
3-1 KS Kutno

Maciej Kencel 45, Konrad 
Paterek 75, Bartłomiej Nie-
dziela 81 - Maciej Kra-

śniewski 70 (karny)
Pilica Białobrzegi: Adam-

czyk, Kencel, Żurawski, 
Walasek, Klinicki, Winiar-
ski (59. Król), Zawadzki (74. 
Czarnecki), Imiołek (59. 
Michalski), Rawski, Dob-
kowski (74. Niedziela), Pa-
terek;

KS Kutno: Wolański, 
Szczytniewski (46. Gło-
wiński), Rokosz, Kasper-
kiewicz, Kraśniewski, 
Kralkowski, Niedzielski, 
Świątek (78. Ostrowski), 
Szczepański (65. Skawiń-
ski), Białas (65. Cudowski), 
Patora (46. Kacela); •

Koniec pięknej serii KS KutnoKoniec pięknej serii KS Kutno

Kutnianie byli niepokonani od jednastu 
spotkań. Przed porażką z Pilicą, 
zremisowali z Legią II Warszawa.
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