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Szesnastu krwio-
dawców z Miejsko-
-Gminnego Klubu 
HDK PCK przy Kut-
nowskim Szpitalu 
Samorządowym w 
Kutnie zostało od-
znaczonych przez Mi-
nistra Zdrowia i Pol-
ski Czerwony Krzyż

Co roku w dniach od 
20 do 26 listopada ob-
chodzony jest w Polsce 
tydzień krwiodaw-

stwa. To dobra oka-
zja do podziękowania 
dla tych, którzy dzielą 
się tym niezastąpio-
nym lekiem. Honorowi 
dawcy krwi odebra-
li wyróżnienia z rąk 
prezydenta Kutna Zbi-
gniewa Burzyńskie-
go, posła Tadeusza 
Woźniaka, Jolanty 
Pietrusiak – członka 
zarządu powiatu kut-
nowskiego oraz Justy-
ny Jasińskiej – wójt 

gminy Kutno. Uroczy-
stość miała miejsce 
w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta.

– Chciałbym bardzo 
podziękować wszyst-
kim państwu za waszą 
postawę, a w szcze-
gólności Czesławowi 
Azarczykowi za to, że 
w czasie, gdy kutnow-
skie krwiodawstawo 
niemal przestało ist-
nieć, postanowił je 
wskrzesić i promować 

ideę oddawania krwi 
– mówił Zbigniew 
Burzyński.

M i e j s k o - G m i n -
ny Klub Honorowych 
Dawców Krwi przy 
KSS w Kutnie działa od 
13 października 2018 
roku. Liczy sobie obec-
nie ponad 300 krwio-
dawców w tym 48 pań. 
Podczas czwartkowej 
(25.11) uroczystości 
uhonorowanych zosta-
ło 16 członków klubu: 

Krzysztof Nawrocki, 
Krzysztof Czarnecki, 
Lucjan Nowak, Ma-
ciej Zębik, Józef Melka, 
Przemysław Chmurski, 
Czesław Azarczyk, Do-
minik Świderski, Ja-
cek Kondras, Jarosław 
Prętkiewicz, Damian 
Arkuszewski, Karol 
Małecki, Joanna Miko-
łajczyk, Krystian Pe-
cyński, Jakub Majewski 
i Marcin Tomczak. •
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Podczas spotkania w magistracie 
doceniono 16 honorowych dawców krwi.

Honorowi Dawcy Krwi z regionu odznaczeniHonorowi Dawcy Krwi z regionu odznaczeni

Co roku w dniach od 20 do 26 
listopada w Polsce obchodzony 

jest tydzień krwiodawstwa. 

Trwa sadzenie drzew 
w Kutnie. Nowe ro-
śliny pojawiają się 
w różnych częściach 
miasta zarówno w 
pasach drogowych 
jak i w parkach. W 
sumie będzie ich po-
nad 200. Najwięcej 
młodych drzew jest 
już na ulicy Morcinka.

– Zasadziliśmy tu-

taj ponad 50 klonów 
czerwonych. Dodatko-
wo ponad 20 nowych 
drzew jest na ulicy Wy-
gody. Poza tym w Parku 
Nad Ochnią wysadzi-
liśmy 26 drzew wokół 
wybiegu dla psów, aby 
w następnych latach 
było tam więcej cienia 
– wyjaśnia Jarosław 
Makowski, kierownik 
Biura Zieleni Miejskiej.

Pozostałe nasadzenia 

to głównie lipy, jarząby 
i jarzębiny, które poja-
wiają się nieregularnie 
chociażby na ulicach: 
Barei, Jagiełły Noskow-
skiego, Dąbrowskiego 
czy Armii Krajowej. Na-
sadzenia są realizowane 
w tych pasach drogo-
wych, w których brakuje 
drzew. Koszt posadze-
nia ponad 200 drzew na 
terenie Kutna to prawie 
50 000 złotych. •

Coraz bardziej zielono Coraz bardziej zielono 
Jest 200 nowych drzewJest 200 nowych drzew

Najwięcej młodych drzew 
jest już na ulicy Morcinka.

Grupa kutnian posta-
nowiła umilić zbli-
żające się Mikołajki 
dzieciom przebywa-
jącym na oddziale 
pediatrycznym w Kut-
nowskim Szpitalu Sa-
morządowym. Trwa 
zbiórka prezentów dla 
milusińskich.
Akcje zapoczątkowa-
ła Paulina Swachta, 
lokalna aktywistka, a 
zaangażowanie miesz-
kańców Kutna przerosło 
wszelkie oczekiwania.
– Na ten moment ze-
brała się grupa około 
30–stu osób, które chcą 
włączyć się w akcję. Do 

naszych działań do-
łączyły również dwie 
kutnowskie fundacje 
– Fundacja Inicjatyw 
Osób Niepełnospraw-
nych i Fundacja Pro 
Aperte, FION zapro-
ponowała przestrzeń, 
w której możemy prze-
chowywać dary i odbie-
rać prezenty, Fundacja 
Pro Aperte dysponuje 
natomiast samocho-
dem i z chęcią pomoże 
w transporcie poda-
runków od Świętego 
Mikołaja. Zachęcamy 
wszystkich do włącza-
nia się do akcji. Jeste-
śmy w kontakcie z Pa-
nią ordynator Pediatrii 

i słuchamy jej wskazó-
wek – komentuje Na-
talia Gackowska, która 
czynnie zaangażowała 
się w wyjątkową akcję.
Obecnie zbierane są 
książeczki, mazaki, 
plastelina, zabawki, 
słodycze, grzechotki, 
artykuły dziecięce do 
higieny. Jak dodaje Gac-
kowska, odzew jest bar-
dzo duży, więc jeśli ilość 
zebranych darów na to 
pozwoli, organizatorzy 
będą chcieli obdarować 
także podopiecznych 
kutnowskich organi-
zacji – kutnowskiego 
Wiatraka i Fundacji Pro 
Aperte.
Dary można przyno-
sić od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 9 
do 16 do siedziby funda-
cji FION, przy ul. Barlic-
kiego 14. •

Obdarują  prezentami Obdarują  prezentami 
dzieci  ze szpitaladzieci  ze szpitala

OGŁOSZENIE
Pilnie sprzedam wolnostojący lokal pod działalność gospodarczą

o powierzchni 30 metrów kwadratowych na osiedlu Grunwald.

Kontakt: 694 215 757

OGŁOSZENIE
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Trwa szacowanie strat 
po zeszłotygodnio-
wym incydencie na Pla-
cu Wolności w Kutnie. 
Kierowca dostawczego 
samochodu wjechał na 
fontannę i uszkodził 
płyty. Wszystko nagrał 
miejski monitoring.

– W zeszłym tygodniu 
doszło do uszkodze-
nia nawierzchni fon-
tanny na płycie Placu 
Wolności. Pomiędzy 
pawilonami gastro-
nomicznym i wysta-
wienniczym poruszał 
się pojazd dostawczy. 
Na miejscu stosowne 

czynności wykonywa-
ła policja. Sprawca jest 
znany, bo dysponujemy 
nagraniem z monito-
ringu – komentuje Jo-
anna Brylska, rzecznik 
UM Kutno.

Po zakończeniu czyn-
ności przez policję oraz 
przygotowaniu koszto-

rysu naprawy, szkoda 
zostanie zgłoszona do 
brokera ubezpiecze-
niowego Miasta Kutna. 
– W możliwie jak naj-
krótszym czasie przy-
stąpimy do naprawy 
nawierzchni fontanny – 
zapewnia J. Brylska.

Jak powiedziała Pano-

ramie Kutna mł. asp. Ju-
styna Cywka z Komen-
dy Powiatowej Policji, 
sprawcą uszkodzenia 
fontanny jest 33-latek z 
Łodzi, który przyjechał 
samochodem Iveco z 
zaopatrzeniem do jed-
nego z lokali gastrono-
micznych. Przyznał się 

do winy, był trzeźwy.
Przypomnijmy, to ko-

lejna taka sytuacja w 
ostatnim czasie. W ze-
szłoroczne wakacje na 
Placu Piłsudskiego fon-
tannę uszkodził poli-
cyjny radiowóz. Wów-
czas straty oszacowano 
na około 100 tysięcy zł. •

Kierowca dostawczaka uszkodził 
fontannę na Placu Wolności.

Kolejna fontanna zniszczonaKolejna fontanna zniszczona
Wszystko nagrał monitoringWszystko nagrał monitoring Zobacz zdjęcia i wideo na 

www.PanoramaKutna.pl

 Trwa szacowanie strat 
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Od środy 1 grudnia w 
Polsce obowiązywać 
będą nowe obostrze-
nia związane z pan-
demią koronawirusa i 
pojawieniu się nowej 
mutacji. Zmiany do-
tyczyć będą między 
innymi restauracji, 
obiektów kultury czy 
zgromadzeń i uroczy-
stości.

– Jesteśmy w apogeum 
4 fali pandemii COVID-19. 
Obserwujemy zmniej-
szającą się dynamikę 
zachorowań. Do tej pory 
byliśmy w stanie zarzą-

dzać walką z pandemią 
w sposób przewidywal-
ny. W ostatnich dniach 
pojawiła się nowa mu-
tacja koronawirusa na-
zwana przez WHO Omi-
kronem. Generuje ona 
ryzyko przyspieszenia 
procesów pandemicz-
nych, co zmienia na-
sze podejście do walki 
z pandemią – mówił w 
poniedziałek na konfe-
rencji Adam Niedzielski, 
minister zdrowia.

W związku z pojawie-
niem się nowego wa-
riantu koronawirusa re-
sort zdrowia opracował 
tzw. „pakiet alertowy”. 

Dotyczy on uszczelnie-
nia granic oraz ograni-
czeń krajowych.

Rząd między innymi wy-
dłuża kwarantannę do 14 
dni dla osób przybywa-
jących do Polski z krajów 
poza strefą Schengen. 
Ponadto zmienione zo-
staną limity w restaura-
cjach, obiektach kultury, 
koncertach, hotelach i 
obiektach sportowych 
do 50 proc. zajętych 
miejsc. Nie będą one 
obowiązywały osób za-
szczepionych.

MAKSYMALNIE 100 OSÓB: 
Zgromadzenia, uroczy-

stości (wesela, komunie, 
konsolacje, spotkania), 
dyskoteki (obecnie mak-
symalnie 150 osób)

50% OBŁOŻENIA:
Kościoły, gastronomia, 

hotele, kultura (kina, te-
atry, opery, filharmonie, 
domy i ośrodki kultury, 
koncerty i widowiska cyr-
kowe), obiekty sportowe 
(baseny, aquaparki itp.) 
(obecnie 75% obłożenia)

JEDNA OSOBA NA 15 M2:
Siłownie, kluby i centra 

fitness, hazard, muzea i 
galerie sztuki, targi, wy-
stawy, kongresy, konfe-
rencje, handel (zmiana 

z jednej osoby na 10m2)
Sytuacja epidemiczna 
w Kutnie i okolicach:

Według danych pocho-
dzących z Ministerstwa 
Zdrowia, wczoraj (wtorek 
30 listopada) w powiecie 
kutnowskim odnotowa-
no 61 nowych zakażeń 
koronawirusem, a 1559 
osób jest objętych kwa-
rantanną. Z kolei w skali 
kraju we wtorek odno-
towano 19074 nowych 
zakażeń i 526 przypad-
ków śmiertelnych (150 
wyłącznie z powodu CO-
VID-19).

Jak podaje Bartosz Se-

renda, zastępca dyrek-
tora Kutnowskiego Szpi-
tala Samorządowego ds. 
komunikacji i jakości, 
w kutnowskiej lecznicy 
(częściowo przekształ-
conej w placówkę covi-
dową) w poniedziałek 
przebywało 150 pacjen-
tów z koronawirusem.

W zwiąku ze wzrostem 
zakażeń, bezpośrednie 
przyjęcia petentów zawie-
siło między innymi Staro-
stwo Powiatowe w Kutnie. 
W kilku szkołach wprowa-
dzone było lub jest obec-
nie nauczanie zdalne. •

Rząd wprowadza „pakiet alertowy”Rząd wprowadza „pakiet alertowy”
Od 1 grudnia nowe obostrzeniaOd 1 grudnia nowe obostrzenia

– Mutacja Omikron generuje ryzyko 
przyspieszenia procesów pandemicznych, 
co zmienia nasze podejście do walki z pandemią 
– mówi Adam Niedzielski, minister zdrowia.
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Kutnowscy policjanci 
pod nadzorem pro-
kuratury wyjaśniają 
okoliczności tragicz-
nego w skutkach wy-
padku z udziałem sa-
mochodu osobowego 
i busa. W wyniku od-
niesionych obrażeń 
zmarła 20-letnia 
kobieta. Niestety, w 
ostatnim czasie do-
szło także do kilku in-
nych groźnych kraks 
na drogach powiatu 
kutnowskiego.

Do wypadku doszło 
w środę 24 listopada 
w miejscowości Ko-
nary (gm. Krzyżanów) 
na DW702. Jak powie-
działa Panoramie mł. 
asp. Justyna Cywka 
z Komendy Powiatowej 
Policji w Kutnie, według 

wstępnych ustaleń kie-
rujący busem (w którym 
przewożone były nie-
pełnosprawne osoby) 
jadąc drogą DW702 w 
kierunku Piątku skręcał 
w lewo, a w trakcie tego 
manewru młody kie-
rowca mercedesa podjął 
manewr wyprzedzania 
i doszło do zderzenia.

W wypadku poszko-
dowane zostały cztery 
osoby – dwie osoby do-
rosłe oraz dwoje dzieci. 
Na miejscu w akcji udział 
brały trzy zespoły ra-
townictwa medycznego, 
a także dwa śmigłowce 
Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Nieste-
ty, wypadek okazał się 
tragiczny w skutkach. 
Śmierć poniosła 20–let-
nia kobieta.

– Mogę potwierdzić, 

że zmarła 20–letnia 
kobieta biorąca udział 
w wypadku. Ponadto 
jedna osoba przebywa 
w szpitalu w związku 
z uszkodzeniem krę-
gosłupa – powiedział 
Panoramie Krzysz-
tof Kopania, rzecznik 

prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Łodzi.

W działaniach w miej-
scowości Konary udział 
brały 3 zespoły ratow-
nictwa medycznego, 
2 śmigłowce Lotnicze-
go Pogotowia Ratunko-

wego, a także strażacy 
z Kutna i Krzyżanowa 
oraz policjanci z Kutna.

Na tej samej trasie do 
groźnego wypadku do-
szło także w sobotę. 
W miejscowości Rybie 
(gm. Krzyżanów) doszło 
do zderzenia dwóch sa-
mochodów osobowych. 
Ranne zostały trzy oso-
by. Jak mówi mł. asp. Ju-
styna Cywka, 37-letni 
kierowca dacii wyjeż-
dżając z drogi podpo-
rządkowanej nie ustąpił 
pierwszeństwa prze-
jazdu jadącemu DW702 
od strony Piątku 36-lat-
kowi kierującemu citro-
enem.

– Kierowcy pojazdów, 
a także pasażerka ci-
troena zostali zabrani 
karetkami do szpitali. 
Wiadomo, że kierow-

cy byli trzeźwi. Postę-
powanie w tej sprawie 
prowadzą policjanci 
z naszej komendy – 
komentuje J. Cywka.

Z kolei dzień wcze-
śniej, w piątek na DK60 
w miejscowości Lesz-
czynek 40–latek kie-
rujący fordem w trakcie 
włączania się do ruchu 
nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu 26–lat-
ce kierującej renaultem. 
Jedna osoba została po-
szkodowana i trafiła do 
szpitala.

– Sprawca zdarze-
nia, 40–letni kierowca 
ford był w stanie nie-
trzeźwości i miał po-
nad 0,6 promila. Do-
datkowo nie posiadał 
uprawnień do kierowa-
nia – wyjaśnia  mł.asp. 
J. Cywka z KPP Kutno. •

W Konarach na DW702 lądowały aż 
dwa śmigłowce LPR-u, w działaniach 

udziałaniach udział brały także policja 
 i straż pozarna.

Seria wypadków na drogachSeria wypadków na drogach
Nie żyje 20-latka,Nie żyje 20-latka, jest wielu rannych jest wielu rannych

Bricomarche w Gostyninie poszukuje kandydatów
gotowych podjąć pracę na stanowisku:

Księgowa/Księgowy
Prowadzenie pełnej księgowości

Mile widziana znajomość środowiska Sage

Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Zapraszamy do złożenia CV na adres email: ksiegowosc_dorotea@wp.pl  

lub osobiście w Bricomarche w Kutnie przy ul. Oporowskiej 12
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Jeszcze do końca nie 
opadły emocje po 
Dożynkach Powiato-
wo-Gminnych 2021 w 
Dąbrowicach, a Sta-
rostwo Powiatowe 
w Kutnie planuje już 
kolejną imprezę. Tym 
razem ma odbyć się w 
Krzyżanowie.

W ubiegłym tygodniu 
zebrał się komitet do-
żynkowy, na którym 

ustalono podstawowe 
informacje dotyczą-
ce największej imprezy 
organizowanej przez 
Powiat Kutnowski w 
roku 2022. Tym razem 
Dożynki wraz z Galą Di-
sco-Polo odbędą się w 
Krzyżanowie.

– Tegoroczna impre-
za przerosła nasze naj-
śmielsze oczekiwania. 
Uczestnicy Dożynek 
2021 bawili się świet-
nie. Współpraca z Gmi-

ną Dąbrowice przebie-
gła znakomicie. Jestem 
przekonany, że Dożynki 
2022 odbędą się w rów-
nie licznym gronie i 
przyjemnej atmosferze 
– mówi Daniel Kowa-
lik,  starosta kutnowski.

Radości z powodu pla-
nowej imprezy nie kryje 
wójt gminy Krzyżanów, 
Tomasz Jakubowski.

– Jest nam niezmier-
nie miło, że w 2022 roku 

będziemy mogli cele-
brować święto plonów 
wraz z Powiatem Kut-
nowskim. Szykuje się 
niezapomniana impre-
za. Zapraszamy wszyst-
kich do Krzyżanowa 21 
sierpnia –  dodaje T. Ja-
kubowski.

Tomasz Walczewski, 
członek Zarządu Powia-
tu Kutnowskiego ujaw-
nił także informacje na 
temat oprawy muzycz-
nej planowanych doży-

nek.
– Postanowiliśmy 

zaprosić zespół Dejw, 
twórcę hitów tj „Do-
łeczki” – ponad 50 mln 
wyświetleń na YouTu-
be, „Petarda” – 50 mln 
odsłon, czy „Na fle-
cie” – klip z ubiegłe-
go roku, który został 
obejrzany ponad 15 mln 
razy! Gwiazdą przy-
szłorocznych dożynek 
będzie Camasutra – 
autorka utworów mię-

dzy innymi takich jak 
„Tego Chcesz” (68 mln 
wyświetleń) i „Porwij 
mnie” (44 mln odsłon 
na YouTube). Oprawę 
konferansjerską za-
pewni DJ z Radia Q, Ma-
teusz Winiarski – wy-
mienia Walczewski.

Na początku 2022 roku 
odbędzie się kolejne po-
siedzenie Komitetu Do-
żynkowego, na którym 
zostaną ustalone kolej-
ne szczegóły imprezy. •

Przyszłoroczne dożynki powiatowe w KrzyżanowiePrzyszłoroczne dożynki powiatowe w Krzyżanowie
Po raz kolejny będzie wielka gala disco polo!Po raz kolejny będzie wielka gala disco polo!

Na zdjęciu: Tomasz Walczewski 
- członek zarządu powiatu 
kutnowskiego, Daniel Kowalik 
- starosta kutnowski, Tomasz 
Jakubowski - wójt gminy Krzyżanów

W 2021 roku powiatowe dożynki odbyły 
się w Dąbrowicach, a gwiazdą 

imprezy był zespół Extazy

W Powiecie Kut-
nowskim została 
zrealizowana inwe-
stycja  pod nazwą:  
„Modernizacja ele-
wacji zewnętrznej 
budynku Powiato-
wego Urzędu Pracy 
w Kutnie”

- Budynek Powia-
towego Urzędu Pracy 
zdecydowanie wyma-
gał modernizacji. Nie 
był remontowany od 
ponad 25 lat. Potrzeb-
ne były zmiany, które 
w tym momencie wi-
dać gołym okiem. Je-
stem przekonany, że 
ta inwestycja podnie-
sie komfort pracow-
ników Urzędu oraz 

interesantów – mówi 
Starosta Kutnowski 
Daniel Kowalik. 

„W zakresie robót 
budowlanych znala-
zły się m. in. przygo-
towanie starego pod-
łoża pod docieplenie 
metodą lekką - mokrą 
(oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie, 
gruntowanie emulsją 
ATLAS UNI-GRUNT); 
wykonanie tynków 
cienkowarstwowych 
silikonowych; montaż 
nakładek brzegowych 
parapetów, wymiana 
parapetów uszkodzo-
nych; montaż obróbek 
blacharskich; napra-
wa, przygotowanie i 
licowanie ścian płyt-

kami klinkierowymi 
(zamiennie na naj-
bardziej uszkodzo-
nym odcinku położo-
no tynk mozaikowy); 
wykonanie chodni-
ka z kostki brukowej 
– dodaje Dyrektor 
Powiatowego Urzę-
du Pracy Małgorzata 
Czerwińska.

Wartość inwestycji 
wynosi 99 445,50 zł 
brutto. Modernizacją 
zajęła się firma Z.U.H. 
FUREX ZBIGNIEW 
FURMAŃSKI.

Przy odbiorze in-
westycji obecni byli: 
Dyrektor Powiatowe-
go Urzędu Pracy Mał-
gorzata Czerwińska, 

Starosta Kutnowski 
Daniel Kowalik, czło-
nek Zarządu Powiatu 
Kutnowskiego To-
masz Walczewski, 
Głowna Księgowa 
Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kutnie Elż-
bieta Łuczak, Marcin 
Wenerski Kierownik 
działu Administra-
cyjno-Gospodarczego 
Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kutnie, Wy-
konawca inwestycji 
Zbigniew Furmański 
(Z.U.H. FUREX) oraz 
Inspektor Nadzoru 
Mariusz Pawłowski 
(„PROMAR” Pro-
jektowanie, Nadzo-
ry, Wykonawstwo). •

Powiatowy Urząd Pracy jak nowy!Powiatowy Urząd Pracy jak nowy!

Trwają prace rozbudo-
wy i przebudowy OIOM-
-u. Dla przypomnienia 5 
października podpisano 
umowę na odbudowę 
Oddziału Intensywnej 
Terapii w Kutnowskim 
Szpitalu Samorządowym 
Sp. z o.o. z firmą SKB S.A. 

Na chwilę obecną wyko-
nano wykopy pod funda-
menty rozbudowywanej 
części szpitala, zaszalowa-
no i zazbrojono ławy fun-
damentowe oraz rozpo-
częto roboty rozbiórkowe 

wewnątrz budynku.  W su-
mie inwestycja ma trwać 
2 lata, jest finansowana z 
Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. Zadanie dotyczące 
przebudowy oddziału wy-
nosi 5,5 mln zł.  •

Trwa przebudowa OIOM-uTrwa przebudowa OIOM-u

Od zeszłego tygodnia w 
Kutnie można oglądać 
wystawę „Gazety Pol-
skiej”.

Wystawa pod tytułem Od 
„Zwierciadła Polskości” po 
„Laur Niepodległości” znaj-
duje się aktualnie pod Wy-
działem Komunikacji Staro-

stwa Powiatowego w Kutnie 
przy ul. Królowej Jadwigi 7. 
Udało się ją zorganizować 
dzięki Powiatowi Kutnow-
skiemu, Klubowi Gazety 
Polskiej Krośniewice oraz 
Muzeum im. Jerzego Dunin-
-Borkowskiego w Krośnie-
wicach. •

Wystawa Gazety Polskiej w KutnieWystawa Gazety Polskiej w Kutnie
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W ostatnim czasie do 
Narodowego Fundu-
szu Zdrowia wpłynęła 
skarga na jedną z kut-
nowskich przychodni, 
która miała odmówić 
przyjęcia chorego 3–
letniego chłopczy-
ka. – Moje dziecko w 
ciężkim stanie trafiło 
później do szpitala 
– relacjonuje zrozpa-
czona mama.

Do dramatycznych 
wydarzeń miało dojść 
na początku listopa-
da. Historia dotycząca 
przychodni IKMED uj-
rzała światło dzienne 
po tym, jak opisała ją 
w mediach społeczno-
ściowych pani Ewelina. 
Jak mówi, zrobiła to, aby 
chronić inne dzieci.

– Mąż z chorym trzy-
letnim dzieckiem na 
ręku prosił i wreszcie 

wymuszał przyjęcie na 
wizytę do lekarza na 
miejscu zaraz po otwar-
ciu IKMED-u, jednak 
odmówiono nam. Re-
jestracja była możliwa 
od 8:15, czekaliśmy pod 
przychodnią od 7:30 z 
chorym dzieckiem na 
ręku, a o 8:30 było już 
brak miejsc. Przedsta-
wiciele przychodni nie 
wyrazili zgody na od-
mowę przyjęcia na pi-
śmie. Zapisano nas na 
kolejny dzień, ale nie-
potrzebnie. Dziecko w 
ciężkim stanie trafiło do 
szpitala. Mój 3-letni sy-
nek dusił się i nie mógł 
złapać oddechu – opi-
suje pani Ewelina (na-
zwisko do wiadomości 
redakcji).

Jej synek ostatecznie 
trafił do Kutnowskiego 
Szpitala Samorządo-
wego na oddział pedia-
tryczny.

– Na szczęście leka-
rze bardzo dobrze zajęli 
się dzieckiem, od razu 
otrzymał odpowied-
nie leki i na drugi dzień 
czuł się lepiej. Jestem 
wdzięczna za udziele-
nie natychmiastowej 
pomocy. Stan dziecka 
wracał z dnia na dzień 
do normy i ostatecznie 
leczenie szpitalne trwa-
ło aż tydzień – relacjo-
nuje kutnianka.

Będzie kontrola 
w przychodni?

Historią pani Eweliny 
zainteresowała się Mar-
tyna Stasiak, asystent-
ka posłanki Agnieszki 
Hanajczyk, która zain-
terweniowała w Naro-
dowym Funduszu Zdro-
wia i napisała pismo 
dotyczące kutnowskiej 
przychodni. Domaga 
się ona między innymi 
przeprowadzenia kon-
troli w placówce.

– Do biura poselskie-
go Poseł na Sejm RP 
Agnieszki Hanajczyk 
zgłosiła się mieszkanka 
Kutna. Sprawa dotyczy 
przychodni IKMED (uli-
ca Józefa Sowińskiego 8, 
99-300 Kutno). Miesz-
kanka opisała niepo-
kojącą sytuację. Spra-
wa dotyczy przychodni 

IKMED. Mieszkanka 
opisała niepokojącą sy-
tuację. Mąż z chorym 
trzyletnim dzieckiem 
prosił o przyjęcie na wi-
zytę do lekarza na miej-
scu, zaraz po otwarciu. 
Odmówiono przyjęcia 
dziecka tego dnia. Za-
pisano dziecko dopiero 
na następny dzień. Po-
nadto jeden z pracow-
ników przychodni nie 
wyraził zgody na od-
mowę przyjęcia na pi-
śmie, pomimo, że o to 
proszono. Tego samego 
dnia, kiedy nie przyjęto 
dziecka, dziecko znala-
zło się w ciężkim stanie 
w szpitalu. Chciałabym 
podkreślić, że coraz 
więcej mieszkańców 
Kutna zgłasza problem 
dotyczący wyżej wspo-
mnianej przychodni. 
Taka sytuacja jest nie-
dopuszczalna. Proszę 
o podjęcie natychmia-
stowych działań i prze-
prowadzenie kontroli 
w przychodni IKMED 
– napisała do Narodo-
wego Funduszu Zdro-
wia Martyna Stasiak, 
asystentka posłanki 
Agnieszki Hanajczyk.

Do NFZ-u wpłynęło 
kilka skarg

Jak potwierdza w roz-
mowie z portalem Pa-

noramaKutna.pl Anna 
Leder, rzecznik praso-
wy łódzkiego oddziału 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia, w tym roku 
– poza wspomnianym 
wyżej pismem – wpły-
nęło kilka skarg na tę 
przychodnię.

– Skarga z początku 
2021 r dotyczyła spo-
sobu organizacji prze-
strzeni – oddzielania 
dzieci chorych od zdro-
wych. Poradnia wyja-
śniła nam, że przestrzeń 
i pracę poradni zorgani-
zowano tak, ze względu 
na pandemię, by chorzy 
nie zarażali się od sie-
bie, apelowała o punk-
tualne przychodzenie 
(a nie z dużym wyprze-
dzeniem) – komentuje 
A. Leder. Ta skarga oka-
zała się zdaniem NFZ 
niezasadna.

NFZ otrzymał niedaw-
no także skargę mamy 
6-latka. – Jak twier-
dzi skarżąca, wykonała 
83 telefony do porad-
ni, aby umówić wizytę 
Bezskutecznie. Miała 
kłopot z umówieniem 
chorego dziecka na wi-
zytę. Jesteśmy w trakcie 
wyjaśniania tej skargi 
– dodaje rzeczniczka. 
Sprawa jest w toku.

Przedstawicielka łódz-

kiego NFZ-u przypomi-
na, że każda poradnia 
POZ musi zapewnić – 
także w sezonie jesien-
nych infekcji – każdemu 
pacjentowi REALNY do-
stęp do leczenia. Przede 
wszystkim pacjent musi 
móc się dodzwonić. Po-
radnia MUSI odbierać 
telefony. Ponadto A. Le-
der przypomina, że co do 
zasady, chory z infekcją 
powinien otrzymać po-
moc w dniu zgłoszenia 
lub w innym ustalonym 
wspólnie z lekarzem 
terminie.

W mediach społecz-
nościowych w ostatnich 
tygodniach pojawiło się 
wiele wpisów rozgory-
czonych mieszkańców 
Kutna, którzy narzekali 
na działalność wspo-
mnianej przychodni. 

O skargach, które 
wpłynęły do NFZ-u, 
chcieliśmy porozma-
wiać z właścicielami 
przychodni. Niestety, 
mimo kilku prób tele-
fonowania pod numer, 
jaki otrzymaliśmy od 
personelu przychodni, 
nikt nie odbierał. Nie 
otrzymaliśmy także od-
powiedzi na wiadomość 
tekstową.

Do sprawy powrócimy. •

Przychodnia z Kutna odmówiłaPrzychodnia z Kutna odmówiła
przyjęcia chorego 3-latka?przyjęcia chorego 3-latka?

 Sprawą zajmuje się NFZ 

Policjanci z Komen-
dy Powiatowej Po-
licji w Kutnie od kil-
ku tygodni pełnią 
służbę przy granicy 
z Białorusią i razem 
z innymi służbami 
odpierają ataki mi-
grantów.

Na pierwszej linii do za-
bezpieczenia zamieszek 
wysłani zostali policjan-
ci z oddziałów prewen-
cji policji z całej Polski. 
Według naszych nie-
oficjalnych informacji, 
jeszcze w październiku 
Komenda Główna Policji 
podjęła decyzję o zadys-
ponowaniu policjantów 

z łódzkiego garnizonu 
na granicę z Białorusią. 
Wśród mundurowych, 
którzy pełnią służbę na 
terenie objętym sta-
nem wyjątkowym, nie 
brakuje policjantów 
z Kutna. Komenda Powia-
towa Policji w Kutnie nie 
udziela komentarzy na 
ten temat. Ze względów 
bezpieczeństwa mundu-
rowi nie podają żadnych 
szczegółów dotyczących 
działań podejmowanych 
przez policjantów.

Przypomnijmy, przy 
granicy z Białorusią słu-
żą także żołnierze Wojsk 
Obrony Terytorialnej z 
naszego regionu. – Żoł-

nierze z 9ŁBOT są zaan-
gażowani w działania na 
granicy polsko–białoru-
skiej. Wspierają działania 
Straży Granicznej wraz 
z oddelegowanym sprzę-
tem, zapewniają bezpie-
czeństwo lokalnej 
społeczności – 
powiedziała 
Panoramie 
Małgorzata  
G l i ń s k a , 
R z e c z n i k 
P r a s o w y 
9 Łódzkiej 
B r y g a d y 
Obrony Tery-
torialnej. •

Policjanci z Kutna Policjanci z Kutna 
strzegą granicy Polskistrzegą granicy Polski

Wśród policjantów strzegących 
granicy polsko-białoruskiej nie 

brakuje funkcjonariuszy z Kutna.
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W ostatnim cza-
sie w Gminie Kutno 
zrealizowano kilka 
ważnych drogowych 
inwestycji, a także 
poprawiono bezpie-
czeństwo mieszkań-
ców poprzez między 
innymi montaż pro-
gów zwalniających 
czy odpowiednich 
znaków. – Bezpie-
czeństwo użytkow-
ników dróg jest dla 
nas bardzo ważne 
– podkreśla Justyna 
Jasińska, wójt gminy 
Kutno.

Gmina Kutno w ostat-
nim czasie zrealizowała 
następujące inwestycje 
drogowe:

– „Przebudowa dro-
gi gminnej 102220E w 
miejscowości Woźnia-
ków, gm. Kutno cz. I dz. 
ew. nr 239 Woźniaków” 
– dofinansowanie z 
Funduszu Dróg Samo-
rządowych w wysokości 
268.085,00 zł, wykonanie 

– Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych Sp. z o.o.

Przebudowa drogi 
gminnej o długości – 
738,40 mb, szerokość 
jezdni - 3,50 m, sze-
rokość pobocza, dwu-
stronne - 2 x 0,75 m, 
wjazdy na posesje i pola 
– nawierzchnia z kru-
szywa.

– „Przebudowa drogi 
dojazdowej w miejsco-
wości Gnojno dz. ew. nr 
154” – dofinansowanie 
w wysokości 112.150,00 
zł z Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych, wy-
konanie – Przedsię-
biorstwo Robót Drogo-
wych Sp. z o.o.

Przebudowa drogi 
gminnej o długości – 
557 mb, szerokość jezd-
ni - 3,50 m, szerokość 
pobocza, dwustron-
ne - 2 x 0,75 m, wjazdy 
na posesje i pola – na-
wierzchnia z kruszywa.

– „Naprawa (remont) 
poboczy drogi gmin-
nej nr DG102673E w 
m. Nagodów gm. Kut-

no” –wykonanie Firma 
Transportowo – Han-
dlowa „WOTEX”, re-
mont poboczy drogi 
gminnej o długości – 
1.720,00 mb.

– Te drogi są nowe i 

bezpieczne, bo to dla 
nas bardzo ważne. Wie-
lokrotnie podkreślam, 
że każda drogą, jaką 
wykonujemy ma za-
bezpieczone pobocze. 
To jest standard, który 

jest dla nas ważny do 
spełnienia. Ten element 
drogi musi być moc-
no utwardzony, bo po-
ruszają się tędy różne 
środki transportu: od 
aut osobowych, przez 
dostawcze, po maszy-
ny rolnicze, które mają 
swoje działanie na na-
wierzchnię – mówi Ju-
styna Jasińska, wójt 
gminy Kutno.

Władze gminy zadbały 
także o poprawę bez-
pieczeństwa w innych 
miejscach. 

– Czasem odbiera-
my sygnały, że w nie-
których miejscach na 
przykład przekraczana 
jest prędkość czy par-
kujące auta ograniczają 
widoczność. Podjęliśmy 
już działania w tej kwe-
stii i zamontowane zo-
stały progi zwalniające 
czy odpowiednie znaki. 
Takich działań jest suk-
cesywnie coraz więcej – 
komentuje wójt Justyna 
Jasińska.

W gminie Kutno w 

ostatnim czasie zostały 
wprowadzone następu-
jące stałe zmiany orga-
nizacji ruchu:

– dla drogi gminnej o 
nr DG102220E (dz. ew. 
nr 221 ob. Woźniaków), 
zlokalizowanej w miej-
scowości Woźniaków 
(na zakręcie w okoli-
cach posesji Woźniaków 
19A), poprzez zastoso-
wanie m.in.: znaków in-
formujących o niebez-
piecznym łuku – U-3a 
lub U-3b oraz barierek 
ochronnych.

– dla drogi wewnętrz-
nej dz. ew. nr 224 obręb 
Leszczynek przecho-
dząca przez miejscowo-
ści Dudki, Leszczynek 
i Woźniaków, poprzez 
zamontowanie progów 
zwalniających w trzech 
miejscach.

– dla drogi wewnętrz-
nej dz. ew. nr 42 ob. Ko-
tliska, zlokalizowanej w 
miejscowości Kotliska, 
poprzez m.in. zasto-
sowanie znaku zakazu 
zatrzymywania. •

W ostatnim czasie gmina Kutno podjęła 
wiele dzialań mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa na drogach w regionie.

 Zrealizowano kilka ważnych inwestycji 

W gminie Kutno dbająW gminie Kutno dbają  
o bezpieczeąstwo na drogacho bezpieczeąstwo na drogach
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Strażnicy miejscy 
z Kutna uratowali 
mieszkankę miasta. 
Patrolujący mia-
sto Andrzej Jóźwiak 
i Kamil Czapiewski 
otrzymali drama-
tyczne zgłoszenie o 
kobiecie, która nie 
wykazywała funkcji 
życiowych. Miesz-
kanka Kutna zasła-
bła w samochodzie, 
a na domiar złego 
przestała oddychać.

 – Otrzymaliśmy in-
formację od dyżurnego, 
że na ulicy Olimpijskiej 
leży kobieta, która po-
trzebuje pomocy. Za-
uważyliśmy ją leżącą 
przy samochodzie. Nie 

wykazywała znaków 
życia, więc przystąpili-
śmy do reanimacji. Pro-
wadziliśmy ją do czasu 
przyjazdu karetki, a 
później wspólnie z ra-
townikami medyczny-
mi walczyliśmy o życie 
tej kobiety – relacjonuje 
Andrzej Jóźwiak z kut-
nowskiej Straży Miej-
skiej.

Po około 20 minutach 
wyczerpującej akcji 
ratowniczej udało się 
przywrócić czynności 
życiowe mieszkanki 
Kutna, która w takim 
stanie trafiła do kut-
nowskiego szpitala.

– Tego nie zapomnimy 
chyba do końca życia, 
ratowanie ludzkiego 
życia to na pewno zo-

stanie u każdego z nas 
na zawsze – przyzna-
je Kamil Czapiewski 
ze Straży Miejskiej w 
Kutnie. Jak dodaje Ry-
szard Wilanowski, ko-

mendant kutnowskiej 
Straży Miejskiej to nie 
był pierwszy raz, kiedy 
funkcjonariusze jed-
nostki ratowali życie 
mieszkańców miasta.

– Tego typu sytuacja 
mają miejsce. Było ich 
już kilka np. na ulicy 
Królewskiej, kiedy za-
słabła kobieta, albo na 
Targowicy Miejskiej, 
gdzie zasłabł mężczy-
zna. Mieliśmy również 
taką nietypową akcję, 
kiedy właścicielka zo-
stała pogryziona przez 
psa i trzeba było jakoś 
zająć uwagę tego psa, 
żeby pogotowie mogło 
wejść i pomóc tej kobie-
cie. Na przestrzeni lat 
takich zdarzeń było kil-
kanaście – wylicza ko-
mendant Wilanowski.

Bohaterską posta-
wę strażników docenił 
Prezydent Kutna Zbi-
gniew Burzyński, który 
wręczył im podzięko-

wania i nagrody.
– W imieniu władz 

samorządowych mia-
sta Kutna składamy 
serdeczne gratulacje 
oraz podziękowania 
za sumienną i pełną 
zaangażowania służ-
bę w trosce o bezpie-
czeństwo mieszkańców 
Miasta Kutna. Podczas 
pełnienia obowiązków 
służbowych w dniu 17 
listopada 2021 roku w 
Kutnie na ul. Olimpij-
skiej uczestniczyliście 
w akcji ratującej życie 
mieszkance Kutna w 
tym ważnym czasie, ja-
kim jest każda sekunda 
oczekiwania na przy-
jazd karetki pogotowia 
– podkreślał Zbigniew 
Burzyński. •
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Jak mówi komendant Straży Miejskiej, to 
nie był pierwszy raz, kiedy funkcjonariusze 
jednostki ratowali życie mieszkańców.

Strażnicy miejscy uratowali kobietęStrażnicy miejscy uratowali kobietę

Strażnicy miejscy Andrzej Jóźwiak 
i Kamil Czapiewski zostali docenieni 

przez prezydenta i komendanta.

 „Nie zapomnimy o tym do końca życia” 

W Bedlnie na DK92 
ma być bezpieczniej 
za sprawą budowy 
ronda. GDDKiA na 
razie nie jest jednak 
w stanie wskazać 
konkretnego terminu.

Mieszkańcy Bedlna i 
okolic mają dosyć opie-
szałości zarządców dróg 
i ostatnio zorganizowa-
li protest. „Dość ofiar”, 
„Prosiliśmy, teraz żą-
damy”, „Dość bierno-
ści zarządców dróg” – 
między innymi te hasła 
znalazły się na przygo-
towanych przez miesz-
kańców 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 poprawy 
bezpieczeństwa, bo nikt 
inny za nas tego nie zro-
bi. Już w maju br wspól-
nie z sołtysem Kazimie-
rek panem Zbigniewem 
Jagniątkowskim napi-
saliśmy petycję w spra-
wie budowy sygnalizacji 
świetlnej w Bedlnie. Ze-
braliśmy z mieszkańca-

mi ponad 200 podpisów, 
wysłaliśmy tę petycję 
do GDDKiA i otrzyma-
liśmy odpowiedź, że 
nasza inwestycja zna-
lazła się w tzw. planie 
redukcji liczby i skut-
ków zdarzeń drogowych 
na… 365 pozycji na 1111 
miejsc w całym kraju. 
Jest to dość odległa po-
zycja i nie wiemy, kiedy 
zostanie zrealizowa-
na. Cieszę się z dzisiej-
szej obecności wszyst-
kich państwa – mówił 
Tomasz Ryczkowski, 
jeden z organizatorów 
protestu w Bedlnie.

Jak ustaliliśmy, GDD-
KiA nie postawi sy-
gnalizacji świetlnej na 
newralgicznym skrzy-

ż o w a n i u , 
ale ma inny 
pomysł, jak 
p o p r a w i ć 
bezpieczeń-
stwo. Nie wia-
domo jednak, 
kiedy nastąpić 
może jego realizacja.

– Jak już informowa-
liśmy, planujemy w tym 
miejscu budowę ronda. 
Projekt został zgłoszo-
ny i czeka na realizację. 
Nie sposób jednak na 
dziś wskazać konkretną 
datę – powiedział por-
talowi PanoramaKut-
na.pl Maciej Zalewski 
z Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Auto-
strad Oddział w Łodzi. •

Na poprawę bezpieczeństwaNa poprawę bezpieczeństwa
muszą jeszcze poczekaćmuszą jeszcze poczekaćW najbliższy weekend Kutno 

opanują zmotoryzowani Mi-
kołaje. Wszystko za sprawą 
kolejnej akcji stowarzyszenia 
Kutnowskich Motocyklistów.

Tegoroczna edycja swoją po-
mocą obejmie ofiary wypad-
ków drogowych, które moto-
cykliści chcą wesprzeć w ich 
najtrudniejszej życiowej chwili.

„Kochani, już w najbliższą so-
botę 4 grudnia, zapraszamy na 
Moto Mikołajową paradę mo-
tocykli, quadów i aut! Spotyka-
my się o 10:45 na parkingu Bie-
dronki na Łąkoszynie w Kutnie, 
skąd ruszymy ulicami miasta. 
Kończyny na Placu Wolno-
ści gdzie będzie czekać kilka 
atrakcji dla najmłodszych” 
– komentuje Adrian Czekaj 
z Kutnowskich Motocyklistów.

Chętni będą mogli także do-
łączyć do zbiórki do puszek 
na rehabilitację dla Patrycji – 
motocyklistki, która ucierpiała 
w tragicznym wypadku. •

MikołajeMikołaje
na motorachna motorach

opanują Kutno!opanują Kutno!
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Za nami Koncert Ga-
lowy „Co jest w tym 
Kutnie, no, co jest 
w tym Kutnie” w ra-
mach Stacji Kutno 
2021. Ten wieczór na 
długo zapadnie w pa-
mięci publiczności, 
która pojawiła się w 
Kutnowskim Domu 
Kultury.

SPONSOREM koncertu 
było ECO Kutno sp. z o.o. 
W pierwszej części kon-
certu zaprezentowali 
się Bogdan Hołownia i 
Kamila Banasiak oraz 
laureaci tegorocznej 
Stacji Kutno. Ogłoszo-
no także werdykt tego-
rocznego jury i wręczo-
no nagrody (wyniki na 
dole artykułu).

Z kolei w drugiej części 
na deskach KDK–u po-
jawiła się Aneta Figiel. 
„Aneta Figiel i Starsi 
Panowie… zupełnie inna 
historia” to ukłon w 
stronę klasyki polskiej 
muzyki a zarazem efekt 
tęsknoty za piękny-
mi melodiami i treścią. 
Evergreeny Kabaretu 
Starszych Panów w no-
woczesnych, wypełnio-
nych żywymi instru-
mentami aranżacjach, 
pozwolą dzisiejszej 
młodzieży zapoznać się 
z nieco zapomniany-
mi piosenkami. Jest to 
również idealna pro-
pozycja dla tych, któ-
rzy chcieliby odkryć te 
wyjątkowe utwory na 
nowo. Za produkcję mu-
zyczną płyty odpowiada 
Marcin Murawski. Ar-
tystce towarzyszył ze-

spół w składzie: Adam 
Lemańczyk – piano key, 
akordeon, Paweł Za-
lewski – gitara, viola da 
gamba, Sebastian Stan-
ny – sax, bas clarinet

Marcin Murawski – 
bass, Cezar Kondrat – 
perkusja

Nad sukcesem nie-
dzielnego koncertu ga-
lowego czuwali:

– Scenariusz, reżyse-
ria, prowadzenie kon-
certu: Krzysztof Ryzlak

–Scenografia: Agniesz-
ka Dąbrowska – Wal-
czak, Marta Fiałkowska

– Scenariusz i reżyse-
ria: Krzysztof Ryzlak

– Nagłośnienie kon-
certu: Jarek Szymaniak, 
Janek Kluszewski

– Światła: Paweł Łabęc-
ki, Zbigniew Kamiński

– Obsługa techniczna 
sceny: Maciej Wasie-
lewski, Łukasz Jędrzej-
czak

WYNIKI STACJI 
KUTNO 2021:

Dnia 20 listopada 
2021r. odbyły się w Kut-
nowskim Domu Kultu-
ry przesłuchania Kon-
kursu zatytułowanego 
„Piosenki Mistrza Jere-
miego” w ramach „Sta-
cji Kutno”.

Jury w składzie: Mag-
dalena Ptaszyńska – 
wokalistka, muzyk i 
pedagog śpiewu, Paweł 
Sztompke – dzienni-
karz muzyczny Pol-
skiego Radia, Bogdan 
Hołownia – muzyk, 
kompozytor, Darek Si-

korski – aktor i reży-
ser, sekretarz jury po 
wysłuchaniu 20 utwo-
rów zaprezentowanych 
przez 10 wykonawców 
postanowiło przyznać 
następujące wyróżnie-
nia i nagrody:

I Wyróżnienie i nagro-
dę pieniężną w wysoko-
ści 1 500 zł brutto ufun-
dowaną przez ZAiKS, 
upominki ufundowa-
ne przez PHU Przyło-
ga i KDK za wykonanie 
utworów „Nie budźcie 
mnie” i „O, Romeo!” 
otrzymuje Ida Szebla ze 
Starego Wielisława.

II Wyróżnienie i na-
grodę pieniężną w wy-
sokości 1 500 zł brut-
to ufundowaną przez 
P.B.P. TRAKT Bobrzak, 
Tecław Sp.j., upominki 
ufundowane przez KDK 
za wykonanie utworów 
„Rodzina” i „Prysły 
zmysły” otrzymuje Vo-
ice Ekipa ze Skiernie-
wic.

III miejsce i nagrodę 
pieniężną w wysokości 
2 500 zł brutto ufundo-
waną przez Polfarmex 
SA, upominki ufun-
dowane przez Galerię 
Różaną, Muzeum Pol-
skiej Piosenki w Opolu 
i KDK za piosenki „Jam 
Król Kreon wspaniały” 
i „Uśmiechnij się, Po-
laku!” otrzymuje Klub 
Szyderców Bis z Pozna-
nia.

II miejsce i nagrodę 
pieniężną w wysokości 
3 500 zł brutto ufundo-
waną przez ZAiKS oraz 
upominki ufundowa-
ne przez Muzeum Pol-

skiej Piosenki w Opo-
lu i KDK za piosenki 
„Średnie miasta i „SOS” 
otrzymuje Zespół JPG 
z Piotrkowa Trybunal-
skiego.

I miejsce i nagrodę 
pieniężną w wysokości 
5 000 zł brutto ufun-
dowaną przez MAVEX 
MAREK MICHALSKI 
oraz upominki ufun-
dowane przez Galerię 
Różaną, PHU Przyłoga 
ufundowane przez KDK 
za piosenki „Jak zatrzy-
mać chwilę tę” i „Bądź 
mi tatą” otrzymuje 
Aleksandra Bogucka z 
Warszawy.

Pozostali uczestni-
cy: Katarzyna Doma-
lewska, Szymon Piąt-
kowski, Filip Rychcik, 
Martyna Maciąg otrzy-
mują upominki ufun-
dowane przez Muzeum 
Polskiej Piosenki w 
Opolu i Kutnowski Dom 
Kultury.

Akompaniatorzy Pa-
weł Grzesiuk, Agniesz-
ka Gruczek i Michał 
Ruksza otrzymują 
upominki ufundowane 
przez Muzeum Polskiej 
Piosenki w Opolu i Kut-
nowski Dom Kultury.

Jury zwraca uwagę na 
wysoki poziom wyko-
nawczy oraz a także na 
to, że dobór akompa-
niamentu ma ogromny 
wpływ na wykonanie i 
jego odbiór.

Jury w osobie Bogdana 
Hołowni po przesłu-
chaniu 10 wykonawców 
w imieniu fundatora:

Nagrodę Prezyden-

ta Miasta Kutna Pana 
Zbigniewa Burzyńskie-
go – o wartości 2 500 zł 
brutto, oraz upominki 
ufundowane przez Kut-
nowski Dom Kultury 
otrzymują Maja Koter-
ba i Paweł Grzesiuk z 
Warszawy za piosenki 
„Nie pamiętam” i „Por-
tugalczyk Osculati”.

Nagrodę przyznaną 
przez Rodzinę Przy-
borów (Annę i Kon-
stantego) w tym roku 
otrzymuje („Z dużym 
ukłonem dla świetnej 
muzycznej współpracy 
wokalistki i akompa-
niatora i zachęta, aby 
dalej ze sobą występo-
wali”) Maja Koterba i 
Paweł Grzesiuk z War-
szawy za piosenki „Nie 
pamiętam” i „Portugal-
czyk Osculati”. Nagrodą 
jest możliwość nagrania 
w profesjonalnym stu-
dio własnego materiału 
muzycznego i wydanie 
płyty CD.

Nagroda Publiczności 
w Koncercie Konkur-
sowym „STACJA KUT-
NO” 17. Ogólnopolskie-
go Festiwalu Jeremiego 
Przybory

Dnia 20 listopada 
2021r. odbyły się w Kut-
nowskim Domu Kultu-
ry przesłuchania Kon-
kursu zatytułowanego 
„Piosenki Mistrza Jere-
miego” w ramach „Sta-
cji Kutno”.

Komisja licząca głosy 
w składzie: Magdale-
na Mitlas–Kostrzewa, 
Anna Jasińska i Domi-
nika Staniszewska po 
przeliczeniu wszyst-

kich Kuponów Konkur-
sowych stwierdza, że w 
głosowaniu oddano 179 
głosów, w tym 6 nie-
ważnych.

Nagrodę Publiczno-
ści o wartości 1 000 zł 
brutto ufundowaną 
przez RosaĆwik oraz 
upominki ufundowane 
przez Hurt–Pap, Mu-
zeum Polskiej Piosen-
ki w Opolu i KDK oraz 
największą ilość gło-
sów otrzymuje Szymon 
Piątkowski ze Świecia 
za piosenki „Ballada Ja-
rzynowa” i „Herbatka”.

Dodatkowe wyróżnie-
nie: bon wartości 1 000 
zł na sadzonki róż ufun-
dowane przez Pana Ta-
deusza Pałkę właścicie-
la firmy „RÓŻE Pałka” z 
Końskowoli, otrzymuje 
Katarzyna Domalew-
ska z Warszawy.

Nagroda ufundowana 
przez Dominikę Bara-
bas – wokalistkę, kom-
pozytorkę i laureatkę 
Stacji Kutno, przyzna-
wana w tym roku po raz 
drugi, otrzymuje ba-
sista Paweł Grzesiuk z 
Warszawy.

Nagrodą jest kwa-
lifikacja do finałowej 
czwórki wiosennej edy-
cji MiNi Songwriting 
Camp ZAiKS 2022.

Prezes Fundacji Stu-
denckiego Festiwalu 
Piosenki w Krakowie 
– Mateusz Marchewka, 
nominuje do 58. Stu-
denckiego Festiwalu 
Piosenki w Krakowie w 
2022r. Aleksandra Bo-
gucka z Warszawy. •

Za nami Stacja Kutno 2021Za nami Stacja Kutno 2021
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REKLAMA

Przedstawiciele kut-
nowskiej Nowej Lewi-
cy zbierali w weekend 
podpisy pod inicjaty-
wą „Legalna aborcja. 
Bez kompromisów”. 
Akcję poparło około 
sto osób.

– Zbieraliśmy podpisy 
pod projektem „Legalna 
Aborcja Bez Kompro-
misów”. Mimo mroźnej 
atmosfery zebraliśmy 
około 100 podpisów. 
Można było nas spotkać 
na ulicy Królewskiej i 

jej okolicach. Spotkali-
śmy się z pozytywnym 
odbiorem. Jeżeli ktoś 
chce wesprzeć zbiórkę, 
a jeszcze się nie podpisał 
to zapraszamy do biu-
ra Nowej Lewicy, gdzie 
można podpisać się pod 
projektem – komentu-
je Sebastian Walczak z 
kutnowskiej Nowej Le-
wicy.

Jak mówią przedstawi-
ciele Lewicy, aby projekt 
„Legalna Aborcja, Bez 
Kompromisów” został 

zaprezentowany w Sej-
mie i poddany głoso-
waniu potrzeba 100 000 
podpisów obywatelek 
i obywateli, które mu-
szą zostać uzbierane w 
przeciągu 3 miesięcy od 
chwili zarejestrowania 
komitetu. 

Projektodawcy chcą 
między innymi prawa do 
bezpiecznego przery-
wania ciąży do 12. tygo-
dnia, a w szczególnych 
przypadkach także po 
12. tygodniu. •

Chcą legalnej aborcjiChcą legalnej aborcji
Lewica zbierała podpisyLewica zbierała podpisy

Poseł Tomasz Rzym-
kowski napisał list 
otwarty do czworga 
posłów ze swojego 
okręgu wyborczego, 
wzywający do patrio-
tycznej solidarności 
w obliczu kryzysu na 
granicy z Białorusią.

Kutnowski parlamen-
tarzysta ocenił kry-
tycznie postawę dwóch 
posłanek i dwóch po-
słów z sieradzkiego 
okręgu wyborczego, 

którzy jego zdaniem 
nie dostrzegają powagi 
sytuacji na granicy pol-
sko-białoruskiej. Poseł 
dr Tomasz Rzymkow-
ski wezwał do poli-
tycznego zjednocze-
nia ponad podziałami 
i zapytał, czy adresaci 
popierają wprowadze-
nie stanu wyjątkowego 
i zabezpieczenie pol-
skiej granicy państwo-
wej oraz sprzeciwiają 
się politycznym hap-
peningom, obrażaniu 

polskich żołnierzy, po-
licjantów i pogranicz-
ników.

Wskazał na ozna-
ki wojny hybrydowej 
i przypomniał o popar-
ciu Unii Europejskiej 
i NATO wobec działań 
polskiego rządu. Po-
wołał się przy tym na 
przykład posła PSL 
Pawła Bejdy, którego 
zdanie w opisanej spra-
wie jest zbieżne z sej-
mową większością. •

 Napisał list otwarty do parlamentarzystów 

Poseł Rzymkowski wzywaPoseł Rzymkowski wzywa
do patriotycznej solidarnoścido patriotycznej solidarności
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Nie mamy dobrych 
wieści dla kierowców 
w Kutnie. Nie wiado-
mo, czy w tym roku 
zostanie otwarty prze-
jazd pod wiaduktem 
kolejowym na Józe-
fowie. Inwestycja od 
kilku miesięcy para-
liżuje komunikację w 
mieście i na razie nikt 
nie wie, kiedy sytu-
acja ulegnie poprawie.

O problematycznej in-
westycji na Józefowie 
pisaliśmy wielokrotnie 
na łamach Panoramy 
Kutna. Termin rozpo-
częcia prac był kilku-
krotnie przesuwany 
i ostatecznie przejazd 

zablokowano 21 czerw-
ca. Gdy pod koniec lip-
ca pytaliśmy rzecznika 
firmy Strabag, która 
wykonuje prace na Jó-
zefowie, nic nie zapo-
wiadało przedłużenia 
drogowego paraliżu w 
Mieście Róż. 

– Planowane ukoń-
czenie robót w zakre-
sie konstrukcyjnym 
obiektu oraz oddanie do 
eksploatacji w zakresie 
kolejowym to II połowa 
listopada 2021 r. – in-
formowało nas wówczas 
biuro prasowe firmy 
Strabag. W ostatnich ty-
godniach kilkukrotnie 
próbowaliśmy skontak-
tować się ze Strabagiem 
w celu uzyskania infor-

macji, jak obecnie wy-
gląda postęp prac, jed-
nak bez rezultatu.

Na ostatniej sesji Rady 
Miasta prezydent Zbi-
gniew Burzyński rzucił 
nowe światło na spra-
wę. Niestety, przyszłość 
maluje się w czarnych 
barwach, ponieważ 
z inwestycją na Józefo-
wie jest wiele proble-
mów. Mają one leżeć po 
stronie PKP.

Pierwotnie za infra-
strukturę drogową przy 
wiadukcie (między in-
nymi odwodnienie te-
renu, oświetlenie) od-
powiadać miało miasto, 
zaś PKP miało zająć się 
drogą pod  wiaduktem 

kolejowym m.in. po-
szerzeniem przejazdu, 
aby mogły zmieścić się 
dwa samochody, a tak-
że podwyższeniem, aby 
mieściły się tam np. au-
tobusy miejskie.

– Teraz nagle wy-
chodzi, że PKP nie ma 
w planach zrobienia 
modernizacji drogi w 
swojej części. Ma to 
być bardzo kosztowne. 
Twierdzą, że jest to 20 
mln złotych, bo trze-
ba m.in. wylać żelbe-
tonową płytę, która ma 
podtrzymywać słupy 
wiaduktowe – mówił 
podczas zeszłotygo-
dniowej sesji prezydent 
Burzyński.

Jak przekazał prezy-
dent, przejazd pod wia-
duktem wprawdzie zo-
stał poszerzony zgodnie 
z założeniami, ale jest 
niższy niż poprzednio 
i nie przejadą tędy ani 
busy, ani autobusy ko-
munikacji miejskiej. 
Dodatkowo prace kole-
jowe związane z torami 
wciąż trwają i w naj-
bliższym czasie nie ma 
szans na otwarcie prze-
jazdu.

– Jako mieszkańcy 
widzimy co się dzieje, 
mamy wąskie gardło 
komunikacyjne. Małe 
miasto, a korki jak w 
Warszawie. Może trze-
ba jakichś innych kon-
cepcji szukać? – mówił 

radny Grzegorz Choj-
nacki, który „na go-
rąco” zaproponował 
budowę drogi wzdłuż 
nasypu kolejowego 
i połączenie Józefowa z 
Troczewskiego. Wiado-
mo jednak, że ta inwe-
stycja niemal na pewno 
nie dojdzie do skutku, 
bo byłaby bardzo kosz-
towana i czasochłonna.

Władze Kutna nie skła-
dają jednak broni i wy-
stosowały już pisma do 
PKP PLK w sprawie pro-
blematycznej inwesty-
cji w Kutnie. O tym, czy 
kolej znajdzie pieniądze 
na dokończenie prac na 
Józefowie będziemy in-
formować wkrótce. •

Problemy z wiaduktem na JózefowieProblemy z wiaduktem na Józefowie
Nie wiadomo, kiedy przejadą tędy kierowcyNie wiadomo, kiedy przejadą tędy kierowcy

Pod wiaduktem na Józefowie 
kierowcy niestety szybko 
nie przejadą...

Pomoc Kutna dla 
K u t n o w s k i e g o 
Szpitala Samo-
rządowego to już 
niemal tradycja. 
Miasto wspiera 
powiatową insty-
tucję od kilku do-
brych lat przeka-
zując pieniądze na 
różne cele. W tym 
roku lecznica dzię-
ki miejskiej dotacji 
ma kupić nowo-
czesny sprzęt.
– To jest dokładnie 
kwota 350 000 zło-
tych i dzięki uprzej-

mości Rady Miasta 
pieniądze te otrzy-
mamy, a zostaną one 
przeznaczone na za-
kup laparoskopu. Po-
przedni mający już 12 
lat odmawia współ-
pracy także bardzo 
dziękujemy, bo jest 
to bardzo potrzebna 
inwestycja w naszym 
szpitalu – mówi Ar-
tur Gur, prezes Kut-
nowskiego Szpita-
la Samorządowego.

Radni do tej pory 
podjęli decyzję o 
przekazaniu 250 000 
tysięcy złotych, ale 
na najbliższej sesji w 

porządku obrad po-
jawi się punkt doty-
czący dodatkowych 
100 000 złotych 
wsparcia.

– Ponownie szpi-
tal zwrócił się do nas 
o dalsze wsparcie w 
sprawie zakupu lapa-
roskopu. Po bliższym 
rozpoznaniu okazało 
się, że potrzeba do-
datkowych środków. 
Wszystko przez nie-
stabilną sytuację na 
rynku. Oczywiście 
będziemy wspierać 
te działania, bo po-
trzeby szpitala są 
rzeczywiście ważne 

i przez wszystkich 
popierane – wyjaśnia 
Zbigniew Burzyń-
ski, prezydent Kutna.

Tylko w ubiegłym 
roku z budżetu Kut-
na popłynęło do 
lecznicy 300 000 
złotych na remont 
głównego wejścia i 
schodów przed szpi-
talem. Dodatkowo 
w 2020 roku miasto 
przekazało środki 
ochrony osobistej 
oraz środki medycz-
ne o wartości 90 000 
złotych na walkę z 
epidemią COVID–19. 
W sumie w ciągu 

kilku ostatnich lat 
Kutno przekazało do 
szpitala wsparcie o 
wartości 4 000 000 
złotych.

Prezes Artur Gur 
był również gościem 
obrad Komisji Zdro-
wia, Pomocy Spo-
łecznej i Praworząd-
ności w kutnowskiej 
Radzie Miasta i od-
powiadał na pytania 
radnych dotyczą-
ce funkcjonowania 
szpitala podczas 
epidemii, przyszło-
ści kutnowskiej pla-
cówki oraz stanu fi-
nansów lecznicy. •

Jak mówi Artur Gur, prezes szpitala, dzięki 
miejskiemu wsparciu zakupiony zostanie 
nowy laparoskop. Obecny ma... 12 lat.

Kutnowski szpital po raz kolejny z miejskim wsparciemKutnowski szpital po raz kolejny z miejskim wsparciem

 Fatalne wieści dla kierowców 
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Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w 
Kutnie świętuje 90-le-
cie swojej działalności. 
Podczas uroczystości 
był tort, przemowy i 
występy artystyczne. 

Uroczystość rozpoczę-
ła część artystyczna, w 
której wystąpili ucznio-
wie zaprzyjaźnionego 
ZS nr 3 im. Władysława 
Grabskiego pod opie-
ką Haliny Sankowskiej, 
prezentujący fragmenty 
prozy o bibliotece i czy-
telnictwie. Uczniom to-
warzyszył znany muzyk 
Michał Borowski – sak-

sofonista, multiinstru-
mentalista, kompo-
zytor, aranżer, muzyk 
sesyjny i nauczyciel, 
który znanymi standar-
dami jazzowymi wpro-
wadził słuchaczy w do-
skonały nastrój.

Po części artystycznej, 
dyrektor Magdalena 
Konczarek przywita-
ła gości i przedstawiła 
w skrócie historię kut-
nowskiej biblioteki. Jest 
to najstarsza instytu-
cja kultury w mieście. 
Jej założenie przypada 
na 1931 rok i zawdzię-
cza je hrabiemu Janowi 
Moszyńskiemu i Stani-

sławowi Dangelowi – 
właścicielowi majątku 
Bielawki, którzy daro-
wali i zgromadzili księ-
gozbiór. Na początku, 
Sejmowa Biblioteka Pu-
bliczna posiadała 3 300 
egzemplarzy i 450 czy-
telników. W tej chwili 
może się poszczycić 110 
tys. książek, 5 tys. au-
diobooków, 5 tys. fil-
mów, 300 grami plan-
szowymi i ponad 3 tys. 
płyt winylowych.

Biblioteka dumna jest 
także z unikatowych 
zbiorów regionalnych 
zgromadzonych dzię-
ki hojności i zaufaniu 

darczyńców m.in. Alicji 
Kuźmińskiej przeka-
zującej zbiory Henry-
ka Lesiaka. Magdalena 
Konczarek wspomniała 
również o innych dar-
czyńcach, w tym o Sła-
womirze Małasie, któ-
rzy przekazał zbiór 2 
tys. płyt winylowych 
i anonimowym dar-
czyńcy, który przekazał 
bezimiennie kolekcję 
komiksów wartą kilka 
tysięcy złotych. Funda-
torzy książek towarzy-
szą zresztą tej instytucji 
na co dzień, przekazując 
książki czy to do księ-
gozbioru czy na book-

crossing. W swoim wy-
stąpieniu dyrektorka 
zaznaczyła ponadto, 
że obecna działalność 
biblioteki to nie tylko 
udostępnianie zbiorów, 
to również działalność 
wydawnicza, a także 
organizowanie spo-
tkań autorskich i innych 
wydarzeń takich jak: 
Cztery strony świata, 
Literackie biuro pasz-
portowe, Koło gene-
alogiczne, klub jazzo-
wy, pikniki rodzinne, 
Biblioteka dla bizne-
su, Odjazdowy biblio-
tekarz, Święto wolnej 
książki, Kutno z pasją, 

gry terenowe, czytanie 
dzieciom i wiele innych. 
Jedną z ważniejszych 
imprez jest kilkudniowy 
Festiwal Szaloma Asza, 
o którym zebrani mogli 
obejrzeć krótki film.

Okazuje się, że bi-
blioteka przy tak róż-
norodnej działalności 
boryka się jednak z pro-
blemem ograniczonej 
powierzchni, stąd na 
koniec ponownie pa-
dło marzenie o nowej 
siedzibie. Po licznych 
wystąpieniach i życze-
niach goście zostali po-
częstowani okoliczno-
ściowym tortem. •
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Biblioteka świętuje 90-lecieBiblioteka świętuje 90-lecie

Uroczystość rozpoczęła część 
artystyczna, w której wystąpili 
uczniowie “Grabskiego”, którzy 
zaprezentowali fragmenty prozy 
o bibliotece i czytelnictwie. 

To będzie kolejna, 
ważna pomoc dla se-
niorów i osób niepeł-
nosprawnych z Kutna. 
Od 1 stycznia będą oni 
mogli wezwać bez-
płatnie „złotą rącz-
kę” do pomocy przy 
drobnych domowych 
naprawach i uster-
kach. Kutnowscy rad-
ni miejscy na ostatniej 
sesji przegłosowali 
pomysł, który znalazł 
się w programie wy-
borczym Zbigniewa 
Burzyńskiego.

– Chcemy pomóc 
mieszkańcom, którzy 
mają niekiedy problem 
na przykład z wymianą 
kranu. Sami nie mogą 
tego zrobić, muszą pła-
cić za fachowców lub li-
czyć na rodzinę. Wiemy, 
że większość seniorów 
ma poważne wydat-
ki związane głównie 
z lekami i ochroną 

zdrowia, dlatego od-
ciążamy ich budżety 
dzięki właśnie takiej 
pomocy – podkreśla 
Zbigniew Wdowiak, 
zastępca prezydenta 
Kutna.

Z pomocy będą mogli 
skorzystać mieszkań-
cy, którzy ukończyli 
70. rok życia oraz osoby 
w wieku powyżej 60 
lat z orzeczeniem o 
n iepeł nospraw ności 
w stopniu znacznym. 

Spektrum pomocy bę-
dzie bardzo szerokie 
i obejmować będzie 
prace, przy których nie 
trzeba specjalistycz-
nych uprawnień.

– Chodzi przede 
wszystkim o pomoc na 
przykład przy wymia-
nie kranu, instalacji 
żyrandola, wymianie 
gniazdek i włączni-
ków światła, naprawie 
spłuczki, udrożnieniu 

odpływów, mocowaniu 
obrazów lub wymia-
nie klamek w drzwiach 
– wylicza Mariusz Si-
kora, przewodniczący 
Rady Miasta w Kutnie.

Akcja prowadzona 
będzie przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej i to tam będzie 
trzeba zgłaszać po-
trzebę skorzystania z 
usług „złotej rączki”. 
Zgłoszenia przyjmo-
wane będą osobiście lub 
telefonicznie. O pomoc 
będą mogli wniosko-
wać również pracow-
nicy socjalni. Sygnały 
od mieszkańców będą 
weryfikowane przez 
odpowiednich pracow-
ników. Przed wizytą 
wykonującego usługę, 
Senior otrzyma dane, 
które umożliwią po-
twierdzenie tożsamo-
ści, a wykonujący usłu-
gę będzie zobowiązany 
okazać dokument po-
twierdzający te dane. •

 Wiele osób na to czekało 

Złota rączka to pomysł, który 
był w programie wyborczym 

prezydenta Burzyńskiego.

Złota rączka pomoże senioromZłota rączka pomoże seniorom

Na Placu Wolności w 
ostatnich dniach sta-
nęła duża choinka, któ-
ra ma być największą 
świąteczną iluminacją 
w mieście.

Włodarze Miasta Róż 
chcą, aby mieszkańcy 
mocno poczuli świątecz-
ną magię, a pomóc w tym 
mają m.in. nowe ilumi-
nacje.

– Kupujemy nowe 
iluminacje świątecz-
ne, które ozdobią nowe 
miejsca w mieście. 
Oprócz stałych elemen-
tów dekoracyjnych, któ-
re mieszkańcy znają 
z poprzednich lat, ozdoby 
pojawią się też na Placu 
Wolności – mówił Kamil 
Klimaszewski z biura 

prasowego UM Kutno.
Na nowym Pl. Wolności 

stanęła LED-owa cho-
inka, która w poprzed-
nich latach cieszyła oko 
na Placu Piłsudskiego. 
Oprócz niej, pojawić mają 
się tam także “świecą-
ce prezenty”. W sumie 
nowe elementy ilumina-
cji kosztować będą ponad 
40 tysięcy złotych. Ilu-
minacja ma zostać uru-
chomiona na początku 
grudnia.

Jeśli sytuacja epide-
miologiczna pozwoli, to 
według planów Wigilia 
Miejska przed Ratuszem 
odbędzie się w dniach 16-
19 grudnia. Ostateczne 
decyzje powinny zapaść w 
ciągu najbliższych dni. •

Czuć już świętaCzuć już święta
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W Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Kutnie 
ostatnio miejsce mia-
ła wyjątkowa uroczy-
stość Złotych Godów. 
Pięćdziesięciolecie 
pożycia małżeńskie-
go świętowali pań-
stwo  Anny i Andrzeja 
Stawowscy. 

Wiceprezydent Kutna 
Zbigniew Wdowiak w 
słowach skierowanych 
do czcigodnych jubilatów 

pogratulował wspólnie 
spędzonych lat, podczas 
których doświadczy-
li wiele radości i szczę-
ścia, ale również i trosk. 

– Na pewno nie bez 
obaw podejmowaliście 
decyzję o wspólnej dro-
dze przez życie zadając 
sobie pytanie czy spro-
stacie wyzwaniom, czy 
podołacie? Bo wszakże 
ożenić się jest bardzo 
łatwo, tylko niełatwo 
być żonatym. Daliście 

radę – przede wszyst-
kim wychowaliście Wa-
sze dzieci, macie pię-
cioro wnucząt, których 
wychowanie wspiera-
cie, bo babcia i dziadek 
to pogotowie rodzinne; 
macie rodzinę i przyja-
ciół, którzy darzą Was 
miłością i szacunkiem. 
I macie od 50 lat nieza-
wodnie siebie – mówił 
Z. Wdowiak.

Prezydent podzię-
kował również za ich 

dorobek  zawodowy, 
dzięki któremu miasto 
Kutno na przestrzeni 
minionych lat rozwijało 
się. Państwo Stawow-
scy ślubowanie złoży-
li 25 grudnia 1971 roku 
w kutnowskim Urzę-
dzie Stanu Cywilnego. 
Zawodowo pani Anna 
związana była z Za-
kładami Podzespołów 
Radiowych "Miflex", 
pan Stefan pracował 
w Polskich Kolejach 
Państwowych. Ich pasje 

to m.in. podróżowanie, 
czytanie książek i maj-
sterkowanie.

Jak podkreśla jubilat-
ka w ich wspólnym ży-
ciu bywały różne chwi-
le, dobre i złe, ale tych 
lepszych było więcej. 
Te pięćdziesiąt lat mi-
nęło im bardzo szybko. 
Jednej recepty na uda-
ny związek nie mają, 
jak twierdzą potrzeba 
wszystkiego po trochu. 
Jak dodaje pan Stefan 

przede wszystkim to 
dużo miłości, odpo-
wiedzialność za rodzi-
nę.  Są szczęśliwymi 
rodzicami córek Ewy 
i Anity oraz dumnymi 
dziadkami nastoletnich 
wnucząt Sylwii, Karoli-
ny, Kacpra, Julii i Karola. 
Czerpią wielką radość 
i szczęście z życia ro-
dzinnego. Niezmiennie 
od ponad 50–ciu lat da-
rzą się wielką miłością 
i szacunkiem. •

 Państwo Stawowscy świętowali Złote Gody 

Są ze sobą ponad pół wieku!Są ze sobą ponad pół wieku! Małżonkowie niezmiennie od 
ponad 50–ciu lat darzą się 
wielką miłością i szacunkiem.
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Nie tak miało wyglą-
dać zakończenie pił-
karskiego roku w wy-
konaniu drużyny KS 
Kutno. Podopieczni 
Dominika Tomczaka 
zostali pokonani w 
Radomiu przez tam-
tejszą Broń aż 1-4. 
Honorową bramkę 
dla kutnian zdobył 
w końcówce Marcin 
Kacela.

Choć oficjalnie runda 
jesienna zakończyła się 
w zeszły weekend (KS 
wygrał 2-0 z Mamra-
mi Giżycko), to w ten 
weekend awansem ro-
zegrana zostanie jesz-
cze jedna kolejka z run-
dy wiosennej. I dlatego 
kutnianie w piątek  po-
jawili się w Radomiu, ale 
tej wizyty na pewno nie 

będą dobrze wspomi-
nać. Zarówno ze wzglę-
du na brzydką, listopa-
dową pogodę, ale także 
na wynik końcowy.

Do przerwy w Rado-
miu Broń prowadziła z 
KS-em już 2-0. Najpierw 
w 18. minucie w sytuacji 
sam na sam z Michałem 
Sokołowiczem drogę do 
bramki znalazł Tomasz 
Bartosiak, a pięć minut 
przed końcem pierw-
szej połowy strzałem 
głową po sprytnie roze-
granym rzucie różnym 
drugiego gola dla go-
spodarzy zdobył Piotr 
Goljasz. W tej części 
gry swoje szanse mie-
li także kutnianie, ale 
dogodnych sytuacji nie 
wykorzystali między 
innymi Krystian Białas i 
Krzysztof Cudowski.

Po zmianie stron KS 
ruszył do ataków i pró-
bował za wszelką cenę 
odwrócić losy spotka-
nia. Ofensywne zapędy 
okazały się jednak na 
nic, bowiem w 62. mi-
nucie pięknym uderze-
niem z dystansu popisał 
się Kumoch i Sokołowicz 
nie miał szans na udaną 

interwencję. Druży-
na Dominika Tomcza-
ka dobrze jeszcze nie 
otrząsnęła się po utracie 
gola, a było już 4-0. W 
68. minucie w zamie-
szaniu w polu karnym 
z najbliższej odległości 
do siatki wpakował Jan 
Głowacki.

W kolejnych minu-
tach okazje miała za-
równo Broń, jak i KS. 
Przyjezdnym z Kutna 
ostatecznie w doliczo-
nym czasie gry udało 
się zdobyć honorową 
bramkę, a jej strzelcem 
okazał się najskutecz-
niejszy w szeregach 
kutnian Marcin Kacela. 
Warto odnotować, także 
debiut w III lidze Mate-
usza Maryniaka, który 
na boisku pojawił się w 
85. minucie.

Ostatecznie KS Kutno 
przezimuje na 8. miej-
scu w tabeli III ligi z 
dorobkiem 28 punktów. 
Liderem jest Legiono-
via, która ma 41 oczek.

Broń Radom 4-1 
KS Kutno

Bartosiak 18, Goljasz 

40, Kumoch 62, Gło-
wacki 68 – Kacela 90

Żółte kartki: Olszew-
ski – Bujalski, Kacela, 
Torrado

Broń Radom: Kosio-
rek – Zborowski, Wrze-
śniewski, Kośmicki, 
Olszewski, Bartosiak 
(78. Danzel), Kumoch, 
Poręba (78. Grudzień), 
Głowacki (84. Michal-
ski), Kielak, Goljasz (75. 
Abrozik);

KS Kutno: Sokołowicz 
– Świątek (85. Mary-
niak), Rokosz, Kacela, 
Białas (65. Patora), Bu-
jalski, Skawiński (77. 
Szczepański), Cudow-
ski (65. Torrado), Bulek, 
Szczytniewski, Kra-
śniewski. •

Wysoka porażkaWysoka porażka KS-u Kutno w Radomiu KS-u Kutno w Radomiu

Na początku sezonu KS 
przegrał z Bronią 1-3, 
teraz było jeszcze gorzej.

Honorową bramkę dla kutnian 
zdobył najlepszy strzelec 
zespołu, Marcin Kacela.

Po końcowym gwizdku piłkarze KS-u 
nie mieli powodów do radości...

Kutnowski fighter Krystian 
Rosa w wielkim stylu poko-
nał trzech rywali i wygrał 
turniej 1 na 1 podczas gali 
The War 3!

W 8–osobowym turnieju 1 na 
1 mierzyli się ze sobą Szajba, 
Goku, McGregor, Kornik, Soroko, 
Szachta, Wojtas i nasz reprezen-
tant, Krystian Rosa. Walki odby-
wały się w formule K–1, dozwo-
lone były także uderzenia głową 
oraz łokciami.

Kutnowski fighter rozprawił się 
z Kornikiem (nokaut w pierwszej 
rundzie), McGregorem (TKO, nie-
zdolność do walki), a w wielkim 
finale pokonał Soroko (pod-
danie w 2 rundzie). Zwycięzca 

otrzymał 50 tysięcy złotych.
– Wrażenia bardzo dobre po 

walkach, ale jest mały niedo-
syt, bo mogłem pokazać się 
z jeszcze lepszej strony. Teraz 
odpocznę dwa, trzy dni i wra-
cam do treningów – powiedział 
w rozmowie z Panoramą Kutna 
Krystian Rosa.

THE WAR to gala 
sportów walki inna 
niż wszystkie! 
Tutaj potyczki 
odbywają się 
wyłącznie na 
gołe pięści i 
trwają aż do 
poddania lub 
nokautu. •
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Kutnowski fighter wrócił 
do ringu w wielkim stylu.

Sytuacja pandemiczna kompli-
kuje rozpoczęcie rozgrywek Kut-
nowskiej Amatorskiej Halowej 
Ligi Piłki Nożnej. Wiadomo, że 
popularna halówka na pewno nie 
ruszy w tym roku.

"Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Kutnie informuje, że rozpoczęcie 
rozgrywek Kutnowskiej Amatorskiej 
Halowej Ligi Piłki Nożnej zostało od-
roczone. Decyzja o dacie startu ligi 
podana zostanie w połowie grudnia. 
Pierwszy możliwy termin rozpoczę-
cia ligi to ewentualnie 9.01.2022 roku" 
– czytamy w komunikacie zamiesz-
czonym na stronie MOSiR Kutno. •

Kiedy wystartująKiedy wystartują
rozgrywki KAHLPN?rozgrywki KAHLPN?
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