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W weekend Urzędzie 
Stanu Cywilnego w 
Kutnie miała miej-
sce wyjątkowa uro-
czystość jubileuszu 
65-lecia pożycia mał-
żeńskiego Państwa 
Krystyny i Jana Za-
tońskich.

Z tej okazji Prezy-
dent Zbigniew Burzyń-
ski przekazał Jubilatom 
serdeczne gratulacje 
oraz okolicznościowy 

dyplom z podarunkiem 
różanym. W słowach 
skierowanych do nich 
pogratulował wspólnie 
spędzonych lat oraz po-
dziękował za zaangażo-
wanie w życie społeczne 
miasta,a także wspa-
niały przykład do na-
śladowania dla wszyst-
kich młodych ludzi.

Jubilaci to mieszań-
cy Kutna, którzy ślubo-
wanie złożyli 8 grudnia 
1956 roku w Urzędzie 

Stanu Cywilnego w Kut-
nie, a następnie w Świę-
ta Bożego Narodzenia  
tego samego roku wy-
powiedzieli sakramen-
talne „TAK”. Zawodowo 
związani byli z Zakła-
dem Podzespołów Ra-
diowych „Miflex” oraz 
Fabryką Maszyn Rolni-
czych „Kraj” Państwo 
Zatońscy byli mocno 
zaangażowani w życie 
społeczne miasta po-
przez aktywny udział 

w takich organizacjach 
i stowarzyszeniach, jak 
Polski Czerwony Krzyż 
czy Chór Speranza, 
uświetniający swoimi 
występami wiele miej-
skich uroczystości pa-
triotycznych.

Są szczęśliwymi ro-
dzicami córki Grażyny i 
syna Adama. Doskonale 
odnajdują się również w 
roli dziadków wnucząt 
Igora, Marceliny i Karo-
liny. Dochowali się tak-

że czworga prawnucząt.
Jak przyznaje pani 

Krystyna miłość, wza-
jemny szacunek, dba-
łość o rodzinę, o dzieci 
to jest podstawa udane-
go związku, ale w życiu 
bywało różnie.

– Poznaliśmy się, 
gdy ja miałam 18, a mąż 
24 lata. Po ukończeniu 
technikum kolejowym 
w Poznaniu musiałam 
szukać zatrudnienia i 
tu w Kutnie właśnie on 

przyjmował mnie do 
pracy. Dzięki temu, że 
podpowiedział mi gdzie 
zrobiłam błąd w trak-
cie egzaminu, udało mi 
się go poprawić i dostać 
pracę – wspomina Pani 
Krystyna.

Jak podkreśla pan 
Jan, jak się przyrzekło 
tak ma zostać. I tak zo-
stało niezmiennie od 
65-ciu lat. Dostojnym 
Jubilatom składamy 
serdeczne gratulacje. •

Małżeństwo odebrało 
mnóstwo gratulacji 
od najbliższych.

Piękny jubileusz Państwa Zatońskich!Piękny jubileusz Państwa Zatońskich!
 Są małżeństwem od 65 lat! 
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć Państwu
najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia i wszelkiej pomyślności. 
Niech ten czas wypełni nas wszystkich

spokojem, radością i szczęściem.
 

ŻYCZENIA
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Rada Miasta Kutno 
wystosowała apel do 
mieszkańców Kutna, 
w którym zachęca do 
szczepień przeciwko 
COVID-19. Nie wszyst-
kim radnym ten po-
mysł przypadł jednak 
do gustu.

Podczas ostatniej se-
sji Rady Miasta, rajcy 
głosowali za podjęciem 
uchwały w sprawie wy-
stosowania apelu do 
mieszkańców w sprawie 
szczepień przeciwko 
koronawirusowi. Dzie-
więtnastu radnych za-
głosowało „za”, a dwóch 
wstrzymało się od gło-
su. Byli to radna Danuta 
Blus oraz radny Tomasz 
Rędzikowski.

W apelu radni pod-
kreślają, że dzięki 
szczepieniom, przy-
czynimy się do szyb-
szego powrotu do nor-
malnego życia, sprzed 

pandemii. Przytaczają 
też, że „z bardzo dużym 
prawdopodobieństwem, 
sięgającym nawet 95%, 
szczepienia uchronią 
nas przed zakażeniem 
COVID-19”.
Poniżej pełna treść 
apelu wystosowanego 
do mieszkańców Kutna:

My Radni Rady Mia-
sta Kutno, w trosce 
o zdrowie nas wszyst-
kich zamieszkujących 
na terenie Miasta Kutno 
zachęcamy do szczepień 
przeciwko COVID-19.

Z bardzo dużym 
prawdopodobieństwem, 
sięgającym nawet 95%, 
szczepienia uchronią 
nas przed zakażeniem 
COVID-19. Zaszczepie-
nie się pozwoli na unik-
nięcie zachorowania 
bądź na łagodniejszy 
przebieg choroby.

Możemy komuś ura-
tować życie – im więcej 
będzie zaszczepionych 

osób, tym szybciej osią-
gniemy odporność po-
pulacyjną.

Szczepionki na koro-
nawirusa są dobrowol-
ne, bezpłatne i skutecz-
ne.

Przyczynimy się do 
zwalczenia pandemii na 
świecie – od wybuchu 

epidemii na COVID-19 
zmarło już ponad 5 mln 
ludzi na całym świe-
cie. Każdy zaszczepio-
ny uchroni potencjalnie 
od kilku do kilkunastu 
osób przez zarażeniem. 
Już 50% zaszczepio-
nej populacji istot-
nie wpłynie na 
zmniejszenie ry-

zyka szerzenia się w niej 
koronawirusa. Szczepiąc 
się, zyskamy wewnętrz-

ny spokój, wynikający 
z bezpieczeństwa wła-
snego, najbliższych, 
znajomych, przyjaciół 
i współpracowników.

Szczepionki są ba-
dane przez najlepszych 

naukowców z całej Unii 
Europejskiej. Ich do-
puszczenie do użytku 
jest zależne od decyzji 
Europejskiej Agencji 
Leków.

Przed szczepieniem 
każdy zostanie prze-
badany przez lekarza. 

Dzięki temu sprawdzi 
swój aktualny stan 
zdrowia.
Szczepiąc się, przy-

czynimy się do 
szybszego powrotu 

nas wszystkich do 
normalnego życia.
Szczepionki są naj-

bardziej skuteczną me-
todą chroniącą przed 
zarażeniem różnymi 
chorobami. Ludzkość 
z powodzeniem korzy-
sta z tej zdobyczy cy-
wilizacji od kilkuset 
lat. Nie ma już czasu na 
wątpliwości. Apelujemy 
więc, zaszczepmy się 
i uratujmy nasze zdro-
wie i życie. •

Radni podkreślają, że dzięki 
szczepieniom, przyczynimy 
się do szybszego powrotu 
do normalnego życia, 
sprzed pandemii.

Miejscy radni apelują do mieszkańców:Miejscy radni apelują do mieszkańców:
Szczepcie się przeciwko COVID-19Szczepcie się przeciwko COVID-19

ŻYCZENIA
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Zmieniamy Łódzkie Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie@LodzkieRPO
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Do niecodziennego 
zdarzenia doszło w 
jednym z kutnowskich 
sklepów. Policjanci 
zatrzymali mężczy-
znę, który miał przy 
sobie... pistolet, ma-
czetę i szablę.

Jak wynikało z na-
szych nieoficjalnych 
ustaleń, w zeszły 
czwartek do jednego ze 
sklepów spożywczych 

przy ulicy Kościuszki 
w Kutnie miał wejść 
mężczyzna, który miał 
mieć przy sobie przed-
miot przypominający 
pistolet, a także długie 
noże. Policja potwier-
dziła te doniesienia.

– Policjanci przy 
wejściu do sklepu za-
uważyli mężczyznę sto-
jącego przy kasie, który 
na taśmie położył ma-

czetę, szablę i przed-
miot przypominający 
rewolwer. W stosunku 
do zatrzymujących go 
funkcjonariuszy był 
spokojny. W związku z 
tym, że był 73–latek nie 
wyrażał się i nie zacho-
wywał w sposób logicz-
ny, na miejsce wezwany 
został zespół ratownic-
twa medycznego. Nikt 
nie został poszkodowa-
ny – mówi mł. asp. Ju-

styna Cywka z Komen-
dy Powiatowej Policji 
w Kutnie.

Jak dodaje Adam 
Stępka, rzecznik WSRM 
w Łodzi, ratownicy me-
dyczni udzielili męż-
czyźnie wykazującemu 
zaburzenia zachowa-
nia pomocy medycznej 
i przetransportowali go 
do szpitala im. Babiń-
skiego w Łodzi. •

 73-latek trafił do szpitala 

Poszedł na zakupy zPoszedł na zakupy z  
maczetą i pistoletem!maczetą i pistoletem!

Policjanci ujęli 
73-letniego 
mężczyznę 

i zabezpieczyli 
ostre narzędzia.

Fontanna zniszczona 
pod koniec listopa-
da na Placu Wolności 
została naprawiona. 
Wymienione zostały 
wszystkie granito-
we płyty uszkodzone 
podczas incydentu 
z udziałem samocho-
du dostawczego.

– Na razie naprawio-
ne zostały te elementy, 
które są widoczne. Cho-
dzi przede wszystkim 
o płyty, które pod napo-
rem masy samochodu 
dostawczego połamały 
się i zapadły. Fontanna 
nie musi być już ogro-
dzona. Na wiosnę, gdy 
zbiorniki wodne zostaną 
napełnione, naprawione 
będą szkody wyrządzone 

w instalacji wodnej 
– komentuje Kamil 
Klimaszewski z biura 
prasowego UM Kutno.

Te elementy nie zo-
stały mocno uszkodzone. 
Warto jednak podkreślić, 
że koszt naprawy fon-
tanny to prawie 44 000 
złotych z czego ponad 
40 000 pochłonęły pra-
ce związane z wymianą 
płyt granitowych. Koszt 
naprawy uszkodzonych 
elementów instalacji 
wodnej wyniesie około 
2 500 złotych. Urzędnicy 
miejscy złożyli już wnio-
sek o zabezpieczenie od-
powiedniej kwoty na na-
prawę szkód z pieniędzy 
ubezpieczyciela sprawcy 
tego zdarzenia. •

Fontanna już Fontanna już 
naprawionanaprawiona

ŻYCZENIA

FO
T.

 P
AN

O
RA

M
AK

UT
N

A.
PL



www.PanoramaKutna.pl •        ŚRODA, 22 GRUDNIA 2021      |      7 WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE 

W Centrum Kultury Gmi-
ny Kutno w Leszczynku 
na własnej skórze moż-
na było poczuć magię 
zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia. 
Były elfy, mikołaj i wie-
le świątecznych atrakcji 
dla najmłodszych i ich 
rodziców.

– Jesteśmy w świą-
tecznym klimacie, przy-
gotowujemy się do tego 

wyjątkowego czasu. Przed 
CKGK rozbłysnęła ilumi-
nacja, która wraz z zimo-
wą aurą tworzą wspaniałą 
perspektywę do robienia 
zdjęć. A wewnątrz też bar-
dzo gorąca i świąteczna 
atmosfera za sprawą wy-
darzenia dedykowanego 
najmłodszym. Są z nami 
elfy, szczudlarz, mikołaj 
z prezentami, a także pa-
nie z kół gospodyń wiej-
skich z Wysokiej Wiel-
kiej, Strzegocina, Nowej 

Wsi i Wierzbia, które w 
ostatnim czasie pieczo-
łowicie przygotowywały 
m.in. pierniki, które dziś 
dzieci mogły udekorować 
– mówiła Liliana Urbań-
czyk-Wójcik, dyrektor 
Centrum Kultury Gmi-
ny Kutno w Leszczynku.

Dzieci mogły  także 
zrobić świąteczne ozdo-
by na choinkę z opłat-
ka, były także anima-
cje z Mikołajem i elfami. 

W CKGK pojawiła się mię-
dzy innymi wójt gmi-
ny Kutno Justyna Jasiń-
ska, która przyglądała się 
twórczości najmłodszych.

Ze względu na obec-
nie panujące obostrze-
nia związane z pandemią, 
w CKGK przebywać mo-
gła ograniczona liczba 
osób. Rozdysponowano 
50 wejściówek – wcze-
śniej można było zapi-
sać się na to wydarzenie. •
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Mikołaj, elfy i świąteczna atmosfera w LeszczynkuMikołaj, elfy i świąteczna atmosfera w Leszczynku
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Kutnowska komenda 
ma kolejne dwa nowe 
radiowozy, dzięki 
którym ma być bez-
pieczniej w powiecie 
kutnowskim. Łącznie 
w tym roku policjanci 
otrzymali aż sześć no-
wych wozów.

W 2021 roku flota kut-
nowskiej komendy zo-
stała zasilona sześcioma 
nowymi radiowozami. 
Cztery z nich pochodzą 

z zakupu centralnego 
Komendy Głównej Po-
licji. Są to volkswagen 
caddy będący w dyspo-
zycji Komisariatu Poli-
cji w Krośniewicach, kia 
ceed oraz skoda octavia 
kutnowskiej „drogów-
ki” oraz volkswagen 
transporter, który wy-
korzystywany jest od 
niedawna przez Komi-
sariat Policji w Żychli-
nie. Kolejne dwa nowe 
auta zostały przekaza-

ne 15 grudnia 2021 roku 
w obecności starosty 
kutnowskiego Daniela 
Kowalika, członka za-
rządu powiatu Tomasza 
Walczewskiego oraz za-
stępcy prezydenta  Kut-
na Jacka Boczkaji. Środ-
ki na ten cel pochodzą 
w połowie z budże-
tu policji, a w połowie 
z zasobów przekazanych 
przez samorządy powia-
tu kutnowskiego. Ozna-
kowana toyota corolla 

z napędem hybrydowym 
wyposażona w benzy-
nową jednostkę 1.8 li-
tra o mocy 150 KM oraz 
automatyczną skrzynię 
biegów. Nieoznakowany 
radiowóz napędzany jest 
ponad 150 konnym silni-
kiem benzynowym o po-
jemności 1.5 litra z ma-
nualną skrzynią biegów.

Komendant Powia-
towy Policji w Kutnie 
młodszy inspektor Jó-

zef Poreda podziękował 
władzom samorządo-
wym za finansowanie, 
które umożliwiło za-
kup policyjnych po-
jazdów. Podkreślił, że 
ten przykład aktywnej 
współpracy z władza-
mi samorządowymi 
jest dużym wsparciem 
dla policji i ma znaczą-
cy wpływ na skutecz-
ność formacji oraz po-
prawę bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu.

– Modernizacja floty w 
kutnowskiej komendzie 
pozwoli na sprawniej-
sze dotarcie na miejsce 
zdarzenia. Tym samym 
funkcjonariusze szybciej 
będą mogli nieść pomoc 
potrzebującym. Dzię-
ki nowym technologiom 
zakupione samochody 
będą bezpieczniejsze dla 
policjantów i poprawią 
komfort ich pracy – mówi 
młodszy aspirant Justy-
na Cywka z KPP Kutno. •
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W tym roku flota kutnowskiej policji 
wzbogaciła się o sześć samochodów.

Nowe radiowozyNowe radiowozy dla kutnowskiej policji dla kutnowskiej policji
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W Urzędzie Gminy Kutno  od 6 listopada 
2019 r.  funkcjonuje punkt konsultacyjny 
programu Czyste Powietrze, tj. progra-
mu, którego celem  jest poprawa jako-
ści powietrza oraz zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych poprzez wymianę 
źródeł ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych.

W punkcie prowadzona jest komplekso-
wa obsługa mieszkańców zainteresowa-
nych wymianą nieekologicznych źródeł 
ciepła na nowe, termomodernizacją bu-
dynków jednorodzinnych, modernizacją 
instalacji wewnętrznych c.o.  i c.w.u.  oraz 
założeniem instalacji fotowoltaicznych.

W punkcie konsultacyjnym  można:
• dowiedzieć  się o Programie Czyste 

Powietrze i zasadach składania wniosku 
o dofinansowanie,

• otrzymać materiały informacyjne 
o Programie,

• sprawdzić, czy się dany wła-
ściciel kwalifikuje się do udziału 
w Programie,

• uzyskać pomoc w zakresie przygotowy-
wania wniosku o dofinansowanie,

• złożyć wniosek o dofinansowanie 
w wersji papierowej,

• uzyskać pomoc przy rozliczeniu przy-
znanego dofinansowania, przy popraw-
nym wypełnianiu wniosku o płatność 
oraz kompletowaniu wymaganych załącz-
ników.

Korzystanie z działań punktu konsulta-
cyjno-informacyjnego jest bezpłatne.

W 2020 r. w punkcie sporządzo-
ne zostały i złożone 33 wnioski 
o dotację na łączną kwotę 208 056,00 zł. 

Natomiast od początku bie-
żącego roku do dnia 25.11.2021 
w punkcie zostało złożonych 67  
wniosków o dotację na kwotę 775 548,00 zł.

W punkcie konsultacyjnym sporządzono 
również na rzecz mieszkańców 64 wnio-
ski o dokonanie płatności / rozliczenie 
zadania. Wnioski takie są składane przez 
mieszkańców po zakończeniu wymiany 
źródła ciepła.  

W punkcie konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze:

• Dowiesz się o Programie i zasadach składania Wniosku 
o dofinansowanie;
• Znajdziesz materiały informacyjne o Programie Czyste Powietrze;
• Sprawdzisz, czy kwalifikujesz się do udziału w Programie;
• Uzyskasz pomoc w zakresie przygotowania Wniosku 
do dofinansowania;
• Złożysz Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej;
• Uzyskasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, 
przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz 
kompletowaniu wymaganych załączników;

Korzystanie z działań punktu konsultacyjno-informacyjnego 
jest bezpłatne

Punkt mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 
Kutno, na parterzem, pokój nr 1. Telefon kontaktowy: 24 38 48 903

Godziny pracy punktu:
Poniedziałek w godz. 13.30 - 15.30
Czwartek w godz. 7:30 - 15:30
Piątek w godz. 7:30 - 9:30

Nie wiesz, czy możesz skorzystać z Programu?
Nie radzisz sobie z wypełnieniem dokumentów?

PRZYJDŹ DO NAS!
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Radni Rady Miasta 
w Kutnie uchwalili 
budżet na 2022 rok. 
13 radnych opowie-
działo się za uchwałą 
budżetową, a siedmiu 
zagłosowało przeciw. 
Na inwestycje przewi-
dziano blisko 30 mln 
złotych.

– Analizując ten pro-
jekt braliśmy pod uwagę 
różne czynniki. Docho-
dy bieżące naszego mia-

sta znów zmniejszyły 
się w związku ze zmia-
ną systemu podatko-
wego. Planowanie bu-
dżetu jest trudne, jeśli 
poziom inflacji w Polsce 
ciągle wzrasta. Zauwa-
żamy wzrost wydatków 
inwestycyjnych, które 
są wyższe prawie dwu-
krotnie. Budżet miasta 
Kutna na 2022 rok za-
bezpiecza najważniej-
sze potrzeby mieszkań-
ców. Uważamy, że ten 

budżet przyniesie wie-
le dobrych rozwiązań 
i wpłynie pozytywnie 
na rozwój miasta – tłu-
maczył Grzegorz Choj-
nacki, przewodniczący 
klubu radnych Porozu-
mienie Dla Kutna.

Według założeń bu-
dżet miasta Kutno na 
2022 rok jest na pozio-
mie ponad 248 000 000 
złotych zarówno jeśli 
chodzi o dochody jak 
i wydatki. Warto zwró-

cić uwagę na fakt, że 
znacząco wzrośnie 
kwota przeznaczona na 
inwestycje. W porówna-
niu do 2021 roku została 
ona niemalże podwo-
jona. Budżet na ten rok 
zakładał je na poziomie 
około 16 000 000 zło-
tych, w przyszłym roku 
będzie to około 30 000 
000 złotych.

– Wśród najwięk-
szych inwestycji należy 
wymienić: dokończe-
nie odbudowy Pałacu 
Saskiego, ekologiczną 
wymianę oświetlenia 
ulicznego na terenie ca-
łego miasta, rozpoczęcie 
budowy infrastruktu-
ry turystyczno-rekre-
acyjnej i sportowej w 
ramach „Zielonej Osi 
Miasta”, przebudowę 
i modernizację dróg, 
chodników i parkingów 
oraz utworzenie mini-
parków – wylicza Zbi-
gniew Burzyński, pre-
zydent Kutna.

Jeśli chodzi o wy-
datki bieżące, to Kutno 
w przyszłym roku naj-
więcej wyda na oświatę 

i wychowanie będzie to 
ponad 68 500 000 zł, co 
daje prawie 30 procent 
ogólnych wydatków.

Ponad 52 000 000 
złotych przeznaczone 
będą na pomoc społecz-
ną i wsparcie rodzin. 
40 000 000 zł pochłoną 
zadania z zakresu go-
spodarki komunalnej 
i ochrony środowiska.

Warto zaznaczyć, że 
w przyszłym roku sa-

morządy nie będą ob-
sługiwać programu 
„Rodzina 500 +” dlatego 
zarówno dochody jak i 
wydatki miasta zmniej-
szą się o ponad 22 000 
000 złotych. Dodatkowo 
w wyniku zmian syste-
mu podatkowego wpro-
wadzanych przez rząd, 
miasto straci w docho-
dach własnych prawie 
4 miliony złotych do-
chodów z podatku PIT. •

 Radni przyjęli budżet na 2022 rok 

Prezydent Zbigniew Burzyński 
wśród najważniejszych 

inwestycji na 2022 wymienia 
między innymi dokończenie 

odbudowy Pałacu Saskiego...

... a także rozpoczęcie budowy 
infrastruktury “Zielonej Osi”.

Rekordowe pieniądze na inwestycje w mieścieRekordowe pieniądze na inwestycje w mieście

ŻYCZENIA

FO
T.

 P
AN

O
RA

M
AK

UT
N

A.
PL



www.PanoramaKutna.pl •        ŚRODA, 22 GRUDNIA 2021      |      11 WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE 

Trwa wycinka chorych 
drzew przy ulicy Sien-
kiewicza w Kutnie. Jak 
tłumaczą urzędnicy, 
prace prowadzone są 
w trosce o bezpie-
czeństwo mieszkań-
ców, ponieważ kasz-
tanowce stanowiły 
realne zagrożenie. W 
ich miejsce posadzo-
ne mają zostać nowe 
drzewa.

– Jednym z naszych 
priorytetów jest dba-
nie o zieleń w mieście. 
Szczególnie staramy się 
utrzymywać zabytkowe 
drzewa, ale nie zawsze 
jest to możliwe. Tak jest 
w przypadku kaszta-
nowców na ulicy Sien-
kiewicza – komentuje 
Kamil Klimaszewski 
z Biura Prasowego UM 
Kutno.

W ciągu ostatnich 
dwóch lat z powodu 
silnych wiatrów, trzy 
drzewa zostały powa-
lone na drogę. Po tych 
wydarzeniach zleci-

liśmy firmie Park Le-
śny z Gliwic (należącej 
do Międzynarodowego 
Towarzystwa Uprawy 
i Ochrony drzew) prze-
gląd i ocenę dendrolo-
giczną wszystkich 75 
drzew w zabytkowej 
alei. Po przeglądzie wy-
konanym jesienią 2020 
roku, biegły dendrolog 

przeprowadził zaawan-
sowane badania kasz-
tanowców budzących 
największe wątpliwości 
w kwestii dalszego 
funkcjonowania.

– Badania polega-
ły na wykonaniu prób 
obciążeniowych meto-
dą Elasto-Inclino. Pró-
by te, to nieinwazyjne 

testy statycznego 
obciążenia drzew, pro-
wadzące do oceny sta-
bilności pnia i korzeni 
drzewa wraz z wytrzy-
małością na złamanie 
– tłumaczy K. Klima-
szewski.

Niestety okazało się, 
że 10 drzew nie posiada 
wystarczającej wytrzy-

małości na złamanie 
i stanowi realne za-
grożenie. W przypadku 
dwóch drzew korony są 
prawie całkowicie mar-

twe. Nie było 
i n n e g o 

w y j-

ścia, niż zwrócenie się 
do konserwatora za-
bytków o wymianę naj-
bardziej zniszczonych 
roślin. 5 listopada ofi-
cjalnie wydane zosta-
ło pozwolenie. Nie ma 
jednak obaw o utratę 
zieleni w mieście. Każde 
drzewo wycięte zosta-
nie zastąpione nowym, 
zdrowym kasztanow-
cem. •

Każde drzewo wycięte 
zostanie zastąpione nowym, 
zdrowym kasztanowcem

 Te były chore i stanowiły zagrożenie 

W zeszłym roku na Sienkiewicza 
było bardzo groźnie – drzewo 
spadło na samochody.

Na Sienkiewicza będą nowe drzewaNa Sienkiewicza będą nowe drzewa
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To był wyjątkowy 
weekend w Kutnie, 
a wszystko za spra-
wą Jarmarku Świą-
tecznego. W centrum 
miasta nie brako-
wało atrakcji, dzięki 
którym magię świąt 
można było poczuć 
na własnej skórze.

Jarmark Świąteczny 
trwał od piątku do nie-
dzieli. Przez ten czas 
nie brakowało atrakcji 
w centrum Kutna – były 
występy Zespołu Pieśni 
i Tańca Ziemi Kutnow-
skiej oraz orkiestry dę-
tej, a także pojawili się 
Mikołaje oraz szczudla-
rze. W żywej szopce zo-
baczyć z bliska można 
było między innymi al-
paki. Ponadto wystaw-
cy sprzedawali wyroby 

regionalne, rękodzieła 
i ozdoby, które z pew-
nością pomogą stwo-
rzyć w domach idealny 
nastrój na nadchodzą-
cy bożonarodzeniowy 
czas. Zainteresowaniem 
cieszyła się też karuze-
la, na której można było 
bawić się za darmo.

W niedzielę po mi-
ni-paradzie Mikoła-
jów, na scenie na Placu 
Piłsudskiego pojawił 
się prezydent Zbigniew 
Burzyński, który złożył 
mieszkańcom życze-
nia w związku ze zbli-
żającymi się Świętami 
Bożego Narodzenia.

– Z okazji nadcho-
dzących świąt Bożego 
Narodzenia chciałbym 
złożyć najserdeczniej-
sze i gorące życzenia. 
(…) Czas jest niesprzy-
jający, w dalszym ciągu 
jest pandemia, ale my-
ślę, że ten okres świą-
teczny troszkę nas wy-
rwie z takiego letargu 
i dam nam trochę tego 
ciepła rodzinnego, spo-
koju i zdrowia przede 
wszystkim. I tego Wam 
życzę, żeby nic złego się 
nie wydarzyło, tak by te 
święta upłynęły w ro-
dzinnej, ciepłej atmos-
ferze – mówił prezydent 
Zbigniew Burzyński.

Włodarz Miasta Róż 
zapowiedział, że praw-
dopodobnie spotka się 
z mieszkańcami jeszcze 
w sylwestrową noc.

– Jeszcze raz życzę 
zdrowych, spokojnych 
i szczęśliwych świąt Bo-
żego Narodzenia i my-
ślę, że jeszcze będziemy 
mieć okazję tu się spo-
tkać w noc sylwestrową, 
by złożyć sobie życzenia 
na przyszły rok – dodał 
prezydent Burzyński.

Warto wspomnieć, 
że w Mikołajki w Kutnie 
nastąpiło oficjalne uru-
chomienie świątecz-
nych iluminacji. – Po 
raz pierwszy chcemy 
uroczyście otworzyć 
sezon przedświąteczny 
i to w dzień charakte-
rystyczny, bo w Miko-
łajki. Myślę, że to chyba 
będzie nowa tradycja – 
mówił prezydent Kutna 
Zbigniew Burzyński.

W trakcie wydarze-
nia – w Mikołajki – nie 

mogło oczywiście za-
braknąć gościa w czer-
wonym stroju i z białą 
brodą. W rolę Święte-
go Mikołaja wcielił się 
Grzegorz Chojnacki, 
w i c e p r z e w o d n i c z ą-
cy Rady Miasta Kutno 
i dyrektor SOSW nr 1 
w Kutnie. Białobro-
dy był dosłownie roz-
chwytywany przez 
dzieci, które chciały 
zrobić sobie zdjęcie na 
pamiątkę. Przybysz 
z Laponii wręczał mi-
lusińskim słodkie upo-
minki, a także chętnie 
gawędził o zbliżających 
się Świętach Bożego 
Narodzenia. Na Placu 
Wolności przygrywa-
ła także orkiestra dęta, 
a dodatkową atrakcją 
były najsympatyczniej-
sze zwierzęta świata, 
czyli alpaki. •

Na Placu 
Wolności 

rozbłysnęła 
piękna choinka.

Prezydent Zbigniew Burzyński złożył 
mieszkańcom świąteczne życzenia.

Kutno opanowała magia świąt!Kutno opanowała magia świąt!
W miniony weekend 
w Kutnie odbył się 
Jarmark Świąteczny.

Na Placu Piłsudskiego stanął 
dmuchany Św. Mikołaj.
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Dobiega końca reali-
zacja przez Muzeum 
Regionalne w Kutnie 
dwuletniego projek-
tu   pod nazwą   „Kut-
no. Powstanie i roz-
wój małego ośrodka 
miejskiego w ujęciu 
interdyscyplinarnym”, 
współfinansowanego 
ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  „Ochro-
na zabytków archeolo-
gicznych”  2020 (nu-
mer zadania 4429/20). 

Celem działań pro-
jektowych było wyko-
nanie całościowego, 
i nterdysc y pl i na r nego 
opracowania wyników 

badań archeologicznych, 
historycznych i z zakresu 
dyscyplin pokrewnych 
prowadzonych w latach 
1990-2019 w Kutnie oraz 
ich prezentacja w dwu-
języcznej polsko-angiel-
skiej publikacji książ-
kowej, której promocja 
miała miejsce 21 grudnia 
2021 r. 

W kilkunastu roz-
działach tej publikacji, 
znaczną część poświę-
cono ruchomym zabyt-
kom archeologicznym 
- numizmatom, teksty-
liom, zabytkom metalo-
wym, w tym także ele-
mentom ubiorów. 

Pośród 94 znalezio-
nych monet najstarsze 
wiązać można z okresem 
średniowiecza. Jedna 

z nich pochodzi aż z XI 
wieku (ryc. 1a i 1b), czy-
li sprzed nadaniu Kutnu 
praw miejskich, druga 
zaś z wieku XV (ryc. 2a 
i 2b).

Wśród zabytków me-
talowych datowanych 
na okres od XV do XX 
wieku są zarówno ele-
menty uzbrojenia jak 
i przedmioty związane 
z wyposażeniem kut-
nowskich domów i rze-
miosłem, m.in. elemen-
ty wyposażenia wnętrz 
(klamka) oraz narzędzia 
codziennego użytku (no-
życe, fragmenty noży, 
naparstki (ryc. 3), szpil-
ka, klucze, strug, dłuto, 
sztućce (ryc. 4), radeł-
ko); przedmioty związa-
ne z handlem - plomby 
ołowiane (ryc. 5), szalka 

wagowa; oraz elementy 
ubioru i stroju: sprzącz-
ki, aplikacje, szpilka 
ozdobna (ryc. 6), obrącz-
ka, guziki, haftki a także 
przedmioty związane ze 
sferą sacrum.

W jednej ze studni 
odkrytych na Placu Wol-
ności znaleziono liczne 
przedmioty włókien-
nicze, w tym tekstylia 
wełniane, półwełnia-
ne czy nawet jedwabne 
(ryc. 7). Ponadto znajdo-
wało się tam też ponad 
700 fragmentów skór, 
z których znaczna więk-
szość to odpady popro-
dukcyjne lub elementy 
obuwia. ryc. 8, 9]

Zbiór opracowywa-
nych ruchomości uzu-
pełniają naczynia cera-

miczne [ryc. 10-12]. 
Prace mające na celu 

zabezpieczenie zabyt-
ków przed dalsza de-
strukcją, rekonstrukcję 
naczyń oraz część analiz 
specjalistycznych (m. in. 
spektrometrię XRF, ana-
lizy surowca włókien-
niczego) wykonano w 
Pracowni Dokumentacji 
i Konserwacji Zabytków 
Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego. 

Publikacja opisuje 
wyniki badań archeolo-
gicznych oraz historycz-
nych z lat 1990 – 2020 
zawierając wnioski, któ-
re w nowym świetle uka-
zują dzieje Kutna jako 
ośrodka miejskiego od 
czasów średniowiecza po 
okres nowożytny. •

Książka jest bezpłatna, 
a ze względu na ograniczony 
nakład sposób jej dystrybucji 

ukaże się na stronie 
internetowej Muzeum 

Regionalnego w Kutnie:
www.muzeumkutno.com

Promocja książki: Promocja książki: „Kutno. Powstanie i rozwój małego „Kutno. Powstanie i rozwój małego 
ośrodka miejskiego w ujęciu interdyscyplinarnym”ośrodka miejskiego w ujęciu interdyscyplinarnym”

Spis rycin:
Ryc. 1. Moneta z XI w. - denar krzyżowy (fot. M. Majorek)
Ryc. 2. Moneta z XV w. - denar, bez daty, Władysław Warneńczyk (1434-1444), Kraków (fot. M. Majorek)
Ryc. 3. Naparstek; spektrogram, widok ogólny i zbliżenia (fot. M. Majorek)
Ryc. 4. Fragment sztućca; spektrogram, widok ogólny i zbliżenia (fot. M. Majorek)
Ryc. 5. Plomby ołowiane; zestawienie wybranych egzemplarzy (fot. M. Majorek)
Ryc. 6. Szpila ozdobna; spektrogram, widok ogólny i zbliżenia (fot. M. Majorek)
Ryc. 7. Fragment tkaniny; widok ogólny i zbliżenia (fot. M. Majorek)
Ryc. 8. Fragment piłki (?) skórzanej; widok ogólny i zbliżenia (fot. M. Majorek)
Ryc. 9. Obuwie skórzane; widok ogólny i zbliżenia (fot. M. Majorek)
Ryc. 10. Naczynie ceramiczne (fot. M. Majorek)
Ryc. 11. Naczynie ceramiczne (fot. M. Majorek)
Ryc. 12. Naczynie ceramiczne (fot. M. Majorek)

Rycina 1a Rycina 1b Rycina 2a

Rycina 3 Rycina 4

Rycina 2b Rycina 5 Rycina 7

Rycina 8 Rycina 9 Rycina 11 Rycina 12

Rycina 10Rycina 6

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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Choć do finału Wiel-
kiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy jesz-
cze blisko półtora 
miesiąca, to Orkie-
stra gra już w Kutnie. 
Podczas Jarmarku 
Świątecznego znaleźć 
można było specjalne 
stoisko WOŚP.

Na Placu Piłsudskie-
go przez weekend już z 
daleka widać było, gdzie 
znajduje się stoisko WO-
ŚP-u – wszystko za spra-
wą dużego czerwonego 
serca z logiem Orkiestry. 
Odwiedzając kram, zna-
leźć można było między 
innymi cudowne ręko-
dzieła, przeróżne gadże-
ty,  a  także smakołyki. 
W sobotę zawitała tam 

wyjątkowa wolonta-
riuszka… sowa. Mowa 
o puszczyku uralskim 
o imieniu Ute, który 
skradł serca kutnian. Na 
stoisku zlokalizowana 
była puszka, do której już 
teraz można było wrzu-
cać pieniądze na wspar-
cie Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Przypomnijmy, 30. 
finał WOŚP odbędzie 
się 30 stycznia 2022 
roku. Do kutnowskiego 
Sztabu zgłosiło się 275 
osób, które pojawią się 
na ulicach Kutna, by za-
grać z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy dla 
okulistyki dziecięcej. W 
Kutnie nie brakuje osób 
chętnych do pomocy, 
którym nie straszny 

śnieg i mróz, bo lista 
wolontariuszy zapełniła 
się błyskawicznie.

– Wielkimi kroka-
mi zbliża się 30. Finał. 
Praca w sztabie wrze, 
a my niedługo będzie-
my poznawać czekające 
na nas atrakcje. Nieza-
leżnie od warunków, 
Kutno opanują wolon-
tariusze najcudowniej-
szej Orkiestry na świe-
cie! Będziecie mogli 
ich spotkać na ulicach 
Kutna, w centrum mia-
sta i wszędzie, gdzie 
będzie pełno śmiechu 
i dobrej zabawy – zapo-
wiada szefowa kutnow-
skiego sztabu, Izabella 
Filipowicz-Stępniak. •

WOŚP już działa w KutnieWOŚP już działa w Kutnie
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W najlepsze trwa 
Weekend Cudów w 
wykonaniu Szlachet-
nej Paczki. Wolon-
tariusze niosą – i to 
dosłownie – pomoc 
wielu rodzinom z po-
wiatu kutnowskiego.

Szlachetna Pacz-
ka jak co roku w Kutnie 
miała swój sztab w „Dą-
browszczaku”. To tam 
w weekend 11–12 grud-
nia znajdowało się cen-
trum dobroci w naszym 
regionie. Co rusz po-
jawiali się darczyńcy, 
którzy przynosili paczki 
dla wybranych rodzin, 

a następnie wolontariu-
sze przekazywali je do 
potrzebujących.

– Cały czas od-
wiedzali nas kolejny 
darczyńcy, a my zaj-
mowaliśmy się prze-
wiezieniem paczek. 
Było naprawdę gorąco 
i akcja jest jak najbar-
dziej udana. W tym roku 
Szlachetna Paczka ob-
jęła pomocą 29 rodzin 
z naszego regionu – 
mówi Justyna Szymań-
ska, liderka kutnow-
skiej SZP.

Wśród darczyńców 
znalazło się wiele osób 

prywatnych, a także 
instytucji czy urzędów. 
Wsród nich są między 
innymi prezydent Kut-
na wraz z urzędnikami 
Urzędu Miasta w Kutnie. 
W „Dąbrowszczaku” 
pojawili się wicepre-
zydent Jacek Boczka-
ja i kierowniczka biura 
prasowego UM Joanna 
Brylska. Miasto zaan-
gażowało się w pomoc 
Panii Leokadii. To sa-
motna i głuchoniema 
75–latka. Jej głównymi 
potrzebami były: pół 
tony węgla, buty zimo-
we i gruby koc. Urzę-
dowa paczka dodat-

kowo wzbogaciła się o 
komplet nowej, ciepłej 
pościeli, ręczniki, żyw-
ność z długim terminem 
ważności, środki che-
miczne i coś na osłodę.

– Urzędnicy zawsze 
biorą udział w takich 
akcjach, bo uważamy, że 
to jest słuszne. Trzeba 
pomagać ludziom, a ten 
przedświąteczny czas 
sprzyja takim fajnym 
gestom. Zrobiliśmy to z 
wielką przyjemnością. 
Wszyscy, którzy doło-
żyli się do tych paczek, 
na pewno czują satys-
fakcję, że zrobili coś 

dobrego – mówi Jacek 
Boczkaja, zastępca pre-
zydenta Kutna.

Szlachetną Paczkę w 
tym roku po raz kolejny 

wsparli także między 
innymi funkcjonariu-
sze i funkcjonariuszki 
z Komendy Powiatowej 
Policji w Kutnie. •

Szlachetną Paczkę po raz kolejny wsparła 
między innymi kutnowska policja.

W tym roku Szlachetna 
Paczka pomogła 29 rodzinom 

z powiatu kutnowskiego.
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Za nami wyjątkowy weekend cudów!Za nami wyjątkowy weekend cudów!

ŻYCZENIA
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Teraz już w pełni ofi-
cjalnie - Święto Róży 
w Kutnie organizo-
wane przez Miasto 
Kutno, Kutnowski 
Dom Kultury z Certy-
fikatem w Konkursie 
na Najlepszy Produkt 
Turystyczny Woje-
wództwa Łódzkiego 
2021 w kategorii Pro-
dukt Turystyczny – 
Wydarzenie!

– Niczym Mikołaj 
przed świętami od-
wiedził nas Zdzisław 
Hoffmann – Dyrektor 
biura Regionalnej Or-
ganizacji Turystycznej 
Województwa Łódz-
kiego i na ręce Dyrek-

tora KDK Radosława 
Rojewskiego wręczył 
symboliczne odzna-
czenie potwierdzające 
ten zaszczytny tytuł – 
mówi Robert Strębski, 
specjalista ds. organi-
zacji i promocji KDK-u.

Przed nami 48. 
Święto Róży Kutno 
2022. Nie pozosta-
je nam nic innego, jak 
życzyć sobie i wszyst-
kim zaangażowanym 
w organizację tego 
wydarzenia dalszych 
sukcesów, a gościom 
uczestniczącym w na-
szym święcie mnó-
stwo niezapomnianych 
wrażeń.

W tym roku, tra-
dycyjnie zresz-

tą, Kutnowski Dom 
Kultury stanął na wy-
sokości zadania i za-
pewnił atrakcje dla 
wszystkich. W wyjąt-
kowy różany weekend 
można było zobaczyć 
wiele pięknych aran-
żacji florystycznych, 
wybrać się na Jarmark 
Różany, posłuchać 
gwiazd na stadionie 
miejskim czy poczuć 
podniebną adrenalinę 
w wesołym miasteczku.

Z atrakcji skorzy-
stać można było na 
Placu Wolności, Placu 
Piłsudskiego, Królew-
skiej, Rynku Zduński, 
Parku Traugutta i na 
stadionie miejskim im. 
H. Reymana w Kutnie. •

Święto Róży wyróżnione!

ŻYCZENIA

FO
T.

 P
AN

O
RA

M
AK

UT
N

A.
PL

To ostatnie dni przed 
Świętami Bożego Na-
rodzenia i wiele osób 
ruszyło na zakupy. 
W związku ze wzmo-
żonym ruchem w ga-
leriach handlowych i 
pozostałych sklepach, 
mundurowi prowadzą 
kontrole związane z 
przestrzeganiem obo-
strzeń covidowych.

W Kutnie policjan-
ci wraz ze strażni-
kami miejskimi od 
początku grudnia wró-
cili do wspólnych patro-

li. W sklepach, galeriach 
handlowych i innych 
obiektach użyteczności 
publicznej pojawią się 
łączone patrole, których 
zadaniem jest w szcze-
gólności kontrolowanie 
przestrzegania obo-
strzeń.

– Policjanci z Ko-
mendy Powiatowej Po-
licji w Kutnie wspólnie 
ze Strażnikami Miej-
skimi, w trosce o popra-
wę bezpieczeństwa sa-
nitarnego mieszkańców 
naszego powiatu, kon-
trolują przestrzeganie 
obostrzeń w sklepach 

wielkopowierzchnio-
wych oraz w galeriach 
handlowych. Znaczący 
wzrost liczby zakażeń 
i zgonów wywołanych 
pandemią koronawi-
rusa wymusza podjęcie 
zdecydowanych i kon-
sekwentnych działań 
zmierzających do zdy-
scyplinowania osób 
niestosujących się do 
wprowadzonych obo-
strzeń – komentuje mł. 
asp. Justyna Cywka 
z Komendy Powiatowej 
Policji w Kutnie.

F u n k c j o n a r i u s z e 
pojawią się wszędzie 

tam, gdzie groma-
dzą się duże skupiska 
osób, a w szczególności 
w wielkopowierzchnio-
wych obiektach han-
dlowych i środkach 
transportu zbiorowego. 
Szczególnie teraz, tuż 
przed świętami, nale-
ży spodziewać się wie-
lu wizyt mundurowych 
w sklepach.

Grzywna nawet do 
5 tysięcy złotych

Za niestosowanie 
się do wprowadzonych 
przepisów grozi grzyw-
na w wysokości nawet 

do 5 tysięcy złotych. 
Niezależnie od tego 
w przypadku rażących 
naruszeń, policjanci 
wnioskować mogą do 
Państwowego Powia-
towego Inspektora Sa-
nitarnego o wszczęcie 
postępowania i ukaranie 
osób niestosujących się 
do reżimu sanitarnego 
na drodze grzywny ad-
ministracyjnej. Osoby 
naruszające przepisy, 
muszą liczyć się z kon-
sekwencjami prawnymi.

Dzielnicowi pro-
wadzą także rozmowy 
z właścicielami i pra-

cownikami placówek 
handlowych, mające na 
celu uświadomienie im, 
jak dużym zagrożeniem 
jest dopuszczanie do 
gromadzenia się osób i 
nieprzestrzeganie obo-
wiązujących przepisów.

Policja przypomi-
na, że nos i usta należy 
obowiązkowo zasła-
niać w przestrzeniach 
zamkniętych tylko 
przy użyciu masecz-
ki ochronnej. Chusty 
i przyłbice nie są do-
zwolone. •

Szał zakupów i Szał zakupów i wzmożone kontrole w sklepachwzmożone kontrole w sklepach
 Grzywna nawet do 5 tysięcy złotych 

Policjanci wraz ze strażnikami 
miejskimi ostatnio prowadzą częste 
kontrole w sklepach i galeriach.
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Do tragicznego wy-
padku doszło przy 
ulicy Metalowej w Kut-
nie. Samochód osobo-
wy uderzył w drzewo, 
w wyniku czego śmierć 
poniósł młody obco-
krajowiec.

16 grudnia 2021 roku 
około godziny 1:00 dy-
żurny z Komendy Po-
wiatowej Policji w Kut-
nie otrzymał informację 
o wypadku drogowym, 
do którego doszło na ul. 
Metalowej w Kutnie. Na 
miejsce zdarzenia na-

tychmiast skierowano 
policjantów ruchu dro-
gowego oraz grupę do-
chodzeniowo-śledczą. 
Funkcjonariusze wraz 
z technikiem krymina-
listyki pod nadzorem 
prokuratora wykonali 
szereg czynności ma-
jących na celu ustalenie 
okoliczności tego zda-
rzenia.

– Ze wstępnych usta-
leń poczynionych przez 
policjantów wynika, iż 
30-letni obywatel Gruzji 
kierujący renault jadąc 
ul. Metalową, z niezna-

nych na tę chwilę przy-
czyn stracił nagle pa-
nowanie nad pojazdem 
i uderzył w przydrożne 
drzewo. W wyniku zda-
rzenia poniósł śmierć 
na miejscu – mówi mł. 
asp. Justyna Cywka 
z Komendy Powiatowej 
Policji w Kutnie.

Policjanci po raz ko-
lejny zwracają się do 
kierowców z apelem 
o zachowanie szczegól-
nej ostrożności na dro-
dze, rozsądku, rozwa-
gi i przede wszystkim 
trzeźwości za kierowni-

cą. Tylko w ten sposób 
możemy zadbać o bez-
pieczeństwo swoje oraz 
innych uczestników ru-
chu drogowego.

– Pamiętajmy rów-
nież, aby dostosować 
prędkość pojazdu do 
ograniczeń i warunków 
panujących na drodze, 
aby w sytuacji zagrożenia 
móc odpowiednio szyb-
ko zareagować. Kierowcy 
muszą mieć świadomość, 
iż wyjeżdżając na drogę 
stają się odpowiedzial-
ni nie tylko za siebie – 
dodaje J. Cywka. •

Tragiczny wypadekTragiczny wypadek przed świętami przed świętami

W wypadku zginął 
30-latek z Gruzji.

Auto wypadło z drogi 
i uderzyło w drzewo. 

Kierowca nie miał szans.

ŻYCZENIAŻYCZENIA
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Od 1 stycznia 2022 
roku to ZUS będzie 
przyjmował wnioski 
o nowe świadczenia 
„Rodzina 500+” i je 
wypłacał.

Natomiast gmi-
ny będą kontynuowały 
wypłaty przyznanych 
już świadczeń do końca 
okresu, na jaki zostały 

przyznane, czyli do koń-
ca maja 2022 r. Nie trze-
ba w tej sprawie skła-
dać nowych wniosków. 
W tych sprawach nadal 
należy kontaktować się 
z pracownikami gmin.

Natomiast od 1 stycz-
nia 2022 r. aby uzyskać 
prawo do świadcze-
nia 500 plus na okres 
do 30 maja 2022 r. ro-

dzic dziecka, na któ-
re obecnie nie pobiera 
tego świadczenia, musi 
złożyć wniosek elek-
tronicznie do ZUS – in-
formuje Monika Kieł-
czyńska, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS 
województwa łódzkiego.

Co ważne, wnioski 
o przyznanie świadcze-
nia 500 plus od 1 stycz-

nia przyszłego roku 
będzie można przesy-
łać tylko drogą elektro-
niczną na Platformie 
Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS, portalu Em-
patia lub przez ban-
kowość elektroniczną.

Nowelizacja usta-
wy o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzie-
ci przenosi ustalanie 

uprawnień do świad-
czenia wychowawcze-
go oraz jego wypłatę z 
gmin do ZUS. Zmienia 
się także sposób wypła-
ty świadczenia. Zgodnie 
z nowelizacją świad-
czenia będą wypłacane 
wyłącznie bezgotówko-
wo na wskazany przez 
wnioskodawcę numer 
rachunku bankowego.

Ważna zmiana ustawy 
dotyczy sposobu pro-
wadzenia postępowań 
w sprawie świadcze-
nia wychowawczego – 
pisma, informacje i de-
cyzje będą przekazywa-
ne w postaci elektronicz-
nej na PUE ZUS i będą 
tam dostępne dla zalo-
gowanych klientów. •

Rodzicu! Od stycznia Rodzicu! Od stycznia ważne zmiany w 500+ważne zmiany w 500+

Zmotoryzowani Mi-
kołaje znów opano-
wali Kutno. Wszystko 
za sprawą kolejnej 
edycji świetnej akcji 
zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Kut-
nowscy Motocykliści.

Na początku grudnia 
motocykliści oraz kie-
rowcy w świątecznych 
przebraniach wyruszyli 
na paradę ulicami Kut-
na, a następnie doje-
chali na Plac Wolności. 
Tam można było zrobić 
sobie zdjęcia przy po-
jazdach, kupić kalen-
darz czy wziąć udział 
w zbiórce pieniędzy dla 
motocyklistki Patrycji, 
która doznała ciężkiego 
wypadku. Tegoroczna 
edycja swoją pomocą 
obejmie ofiary wypad-

ków drogowych, które 
motocykliści chcą wes-
przeć w ich najtrudniej-
szej życiowej chwili. 

W sercu Kutna poza 
motocyklami zoba-
czyć można było mu-
stangi czy zabytkowe 
auta, a także druhów 
z OSP Komadzyn, któ-
rzy prezentowali stra-
żacki sprzęt. Pojawiła 
też ekipa Ratownictwa 
Drogowego BFC.

– Tegoroczny finał 
był niesamowity! At-
mosfera, jaka towarzy-
szyła całej akcji to coś, 
co napędza nas na ko-
lejny rok. Odbiór Moto 
Mikołajów przez miesz-
kańców jest bardzo 
pozytywny, co prze-
kłada się na ogromne 
wsparcie, jakie otrzy-
mujemy. Pogoda dopi-

sała, obecność kolegów 
na motocyklach, qu-
adach i w autach rów-
nież, a co najważniejsze 
liczba zadowolonych 
i uśmiechniętych dzieci 
przerosła nasze ocze-
kiwania. Było super, za 
rok wrócimy ponow-
nie – komentuje Adrian 
Czekaj ze Stowarzysze-
nia Kutnowscy Motocy-
kliści.

Tegoroczna akcja 
była skierowana dla 
ofiar wypadków drogo-
wych, których w minio-
nym roku zdarzyło się 
zbyt dużo.

– Niestety dotknię-
ci tragiczną sytuacją 
są także nasi bliscy 
i przyjaciele. W szcze-
gólności swoją pomocą 
obejmiemy koleżankę 
Patrycję, która po cięż-

kim wypadku motocy-
klowym wraca do zdro-
wia i potrzebuje długiej 
i trudniej rehabilitacji. 
Trzymamy za nią kciuki 
i wierzymy, że uda się jej 
szybko stanąć na nogi! 
– mówi Czekaj.

Na razie nie wiado-
mo, ile dokładnie uda-
ło się zebrać pieniędzy 
podczas zbiórki, ponie-
waż puszki są zabezpie-
czone.

– Zbiórkę prowa-
dzimy do końca roku 
i ostatniego kalendarza, 
zatem wynik tegorocz-
nych Moto Mikołajów 
poznamy już na począt-
ku stycznia. Nieoficjal-
nie mogę zdradzić, że 
drugiego dnia od pre-
miery kalendarzy, czy-
li w dniu finału, ubyło 
ponad 150 sztuk. Nadal 

zachęcamy do wsparcia, 
pełną listę miejsc, gdzie 
można nas wesprzeć 
publikujemy na naszym 
profilu facebookowym 
– wyjaśnia Czekaj.

Kutnowscy Motocy-
kliści zapewniają, że 
w kwietniu rozpoczy-

nają kolejny sezon.
– Zaprosimy kole-

żanki i kolegów moto-
cyklistów na wspólną 
wycieczkę oraz impre-
zę, która wprowadzi 
nas w kolejny bezpiecz-
ny sezon – zapowiada 
Adrian Czekaj. •

Przez Kutno przejechała tradycyjna 
już parada Moto Mikołajów!

Kolejna świetna akcja MotoMikołajówKolejna świetna akcja MotoMikołajów
W tym roku Moto Mikołaje 

pojawili się na nowym 
Placu Wolności.
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Dwie drogi wylotowe 
z Kutna już niedługo zy-
skają zupełnie nową ja-
kość – trwają bowiem 
prace na ulicy Jesiennej 
i Skłodowskiej. Spraw-
dziliśmy na jakim eta-
pie są obie, ważne dla 
kierowców inwestycje.

Ulica Jesienna już nie-
bawem będzie nie do po-
znania i kierowcy wresz-
cie będą mogli zapomnieć 
o nierównościach na dro-
dze. Jak informuje kutnow-
ski magistrat, drogowcy 
pracują na odcinku 864 
metrów licząc od granicy 
miasta w kierunku cen-

trum. Koszt prac drogo-
wych wykonywanych przez 
firmę PRD Kutno to 450 ty-
sięcy złotych.

– Na ulicy Jesiennej do 
tej pory sfrezowana została 
stara nakładka asfaltowa. 
Wyregulowano i wymie-
niono również włazy stu-
dzienek kanalizacyjnych. 
Ułożono już warstwę wy-
równawczą nawierzchni, 
a wykorzystując okienko 
pogodowe w zeszłym tygo-
dniu wylewana była część 
nowej warstwy ścieral-
nej nawierzchni – mówi 
Kamil Klimaszewski z 
biura prasowego Urzędu 
Miasta Kutno.

Prace drogowe wyma-
gają częściowego zwęże-
nia jezdni na krótkich od-
cinkach, dlatego kierowcy 
muszą przygotować się na 
pewien czas z niewielki-
mi utrudnieniami na ulicy 
Jesiennej. Niedogodności 
niebawem zostaną jednak 
wynagrodzone i jezdnia, 
która do tej pory pozosta-
wiała wiele do życzenia, 
przejdzie w niepamięć.

Także na ulicy Skłodow-
skiej-Curie cały czas trwają 
prace związane z moder-
nizacją drogi. Przypomnij-
my, że ulica na odcinku od 
skrzyżowania z Północną 
i Maczka do granic miasta 

przejdzie gruntowną me-
tamorfozę. Oprócz nowej 
równej nawierzchni, droga 
zyska też nową kanaliza-
cję, oświetlenie, a przede 
wszystkim ciąg pieszo-ro-
werowy z betonu asfalto-
wego.

– Na razie trwają prace 
związane z układaniem ka-
nalizacji deszczowej. Wy-
konywane są również zjaz-
dy do posesji. Częściowo 
układane są także krawęż-
niki. Firma TRAKT, która 
realizuje tę inwestycję ma 
czas na wykonanie prac do 
końca marca 2022. Przebu-
dowa kosztuje 2 103 000 zł 
– dodaje K. Klimaszewski. •

Wylotówki z Kutna Wylotówki z Kutna zmienią się nie do poznania!zmienią się nie do poznania!
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Usuwali skutki na-
wałnic w Łódzkiem, 
ale też brali udział 
w akcjach ratowni-
czych w Grecji, Haiti 
czy Bejrucie. Ofiar-
nie pomagali w walce 
z COVID-19, ryzyko-
wali swoim zdrowiem 
i życiem ratując ofiary 
przestępstw również 
po służbie. Marszałek 
województwa łódz-
kiego Grzegorz Schre-
iber nagrodził naj-
lepszych policjantów 
i strażaków woje-
wództwa łódzkiego. 
Wśród nich są mun-
durowi z Kutna!

Była to już 21. edycja 
konkursu na najlepsze-
go policjanta, a po raz 
dziewiąty wybrani zo-
stali wyróżniający się 
strażacy zawodowcy 
i ochotnicy. Do Urzę-
du Marszałkowskiego 
Województwa Łódz-
kiego przyjechali naj-

lepsi z najlepszych. Bo 
żeby zostać nagrodzo-
nym trzeba było przejść 
eliminacje powiatowe 
i nie tylko wykazać się 
wykonywaniem swoich 
zadań z dużym zaanga-
żowaniem, ale również 
wyróżniać się m.in. po-
nadprzeciętną postawą w 
działalności społecznej.

– Jestem zaszczy-
cony, że mogę wam 
dziś pogratulować, ale 
i podziękować, za to, 
co robicie dla nas, dla 
mieszkańców naszego 
województwa – mówił 
do zebranych marsza-
łek Grzegorz Schreiber. 
– Stajecie na co dzień 
w różnych sytuacjach, 
kiedy musicie wyka-
zać się charakterem. Bo 
wasza służba to kwestia 
charakteru, autoświa-
domości, że to, co ro-
bicie, to wasze zadanie 
jako strażaka czy po-
licjanta. Bo jesteście 
ludźmi, którzy ratują 
innych.

Finał konkursu był 
też okazją do złożenia 
gratulacji formacjom 
przez ich przełożonych. 
– Kiedyś podjęliście 
decyzję, że będziecie 
pomagać innym. Te-
raz każdego dnia, kiedy 
wychodzicie do służ-
by, idziecie służyć dru-
giemu człowiekowi. 
Ja wiem, że kiedy zakła-
dacie mundury, miesz-
kańcy województwa 
mogą spać spokojnie – 
mówił komendant Wo-
jewódzki Policji w Łodzi 
gen. Sławomir Litwin.

W siedmiu katego-
riach konkursu dla po-
licjantów wyróżnionych 
zostało 21 funkcjona-
riuszy - wśród nich 
znalazło się dwóch po-
licjantów z Kutna. W ka-
tegorii "ratowanie życia 
ludzkiego" wyróżnie-
ni zostali asp. Tomasz 
Zieliński i sierżant 
Piotr Wilczyński, któ-
rzy udzielili pierwszej 
pomocy przedmedycz-

nej rocznemu dziecku, 
które połknęło skuwkę.

Z kolei w kategorii 
"nieustająca gotowość 
do działania" wyróż-
nienie otrzymał sier-
żant sztabowy Robert 
Lewandowski. W cza-
sie wolnym od służby 
udzielił pierwszej po-
mocy przedmedycznej 
nieprzytomnemu męż-
czyźnie, wezwał karet-
kę pogotowia, czuwał 
przy nim do przybycia 
karetki pogotowia.

Strażacy mieli szan-
sę wykazać się w 12 ka-
tegoriach i tutaj także 
laury powędrowały do 
kutnowskich funkcjo-
nariuszy. W kategorii 
"Najlepszy strażak PSP 
systemu codzienne-
go" II miejsce w Łódz-
kiem zajął aspirant 
Krzysztof Orłowski. 
Zaangażowany w walkę 
z COVID-19 jako ratow-
nik medyczny i członek 
obsad zespołów wyjaz-
dowych na terenie po-

wiatów kutnowskiego 
i łowickiego, a także 
przez zachęcanie stra-
żaków jednostek ochro-
ny przeciwpożarowej 
do szczepień przeciw 
COVID-19. Organizował 
szkolenia dla druhów 
OSP z zakresu postę-
powania w przypadku 
działań ratowniczych 
przy zagrożeniu koro-
nawirusem.

Z kolei w kategorii 
"Najlepszy dyżurny" 
I miejsce zajęła star-

sza aspirant Ewelina 
Skibińska-Pyda. Pod-
czas tej edycji konkur-
su przyjęła i prowadzi-
ła obsługę ponad 270 
zdarzeń, podczas lip-
cowych nawałnic koor-
dynowała bezpośrednio 
ponad 100 zdarzeń ra-
towniczo-gaśniczych, 
w czasie wolnym zaan-
gażowana w społeczną 
akcję na rzecz edukacji 
dzieci w ramach projek-
tu „Akademia Przed-
szkolaka” oraz uniwer-
sytetu dziecięcego. •

ŻYCZENIA

Sierżant Piotr Wilczyński i aspirant Tomasz 
Zieliński otrzymują gratulacje od marszałka. 

Funkcjonariusze z Kutna wśród Funkcjonariusze z Kutna wśród 
najlepszych w województwie!najlepszych w województwie!

St. asp. Ewelina 
Skibińska-Pyda 
została wybrana 
najlepszą dyżurną 
PSP w całym 
województwie 
łódzkim!

W kategorii “Nieustająca gotowość do działania” 
wyróżnienie otrzymał sierżant sztabowy Robert 
Lewandowski (pierwszy z prawej).

W kategorii “Najlepszy strażak PSP systemu 
codziennego” II miejsce w Łódzkiem zajął 

aspirant Krzysztof Orłowski z PSP w Kutnie.
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Bardzo dużym zainte-
resowaniem cieszyła 
się zbiórka produk-
tów dla służb, które 
bronią wschodniej 
granicy Polski. – Wiel-
kie podziękowania 
dla osób zaangażo-
wanych w akcje po-
parcia i wdzięczności 
dla żołnierzy i funk-
cjonariuszy przeby-
wających na granicy 
wschodniej naszego 
kraju – komentuje 
Robert Feliniak.

Organizatorem zbiór-
ki jest miejski radny 
Robert Feliniak, a tak-
że były żołnierz zasad-
niczej służby wojsko-
wej oraz mł. Specjalista 
wojsk rakietowych (Be-
mowo Piskie-Gryfino). 
Akcja miała na celu po-
kazanie przez miesz-
kańców Kutna i okolic 
szacunku i wdzięczno-
ści żołnierzom oraz 
pozostałym funkcjo-
nariuszom za ochronę 
wschodniej granicy na-
szego Państwa.

– Żyjemy w czasach 
dobrobytu i pokoju, ale 
musimy zdawać sobie 
sprawę z tego, że sytu-
acja zmienia się bardzo 
szybko i wchodzimy te-
raz w okres wyjątkowej 
destabilizacji na are-
nie międzynarodowej 
dlatego tym bardziej 
powinniśmy wspierać 
formacje mundurowe i 
okazywać im szacunek 
– komentuje Robert 
Feliniak, radny miejski. 
– Poprzez zbiórkę słod-
kości chcieliśmy umilić 
i osłodzić ich ciężką i 

odpowiedzialną służbę 
na granicy szczególnie 
teraz w okresie świąt 
Bożego Narodzenia.

Wszystkie zebrane 
produkty zostaną prze-
kazane do 92 Batalionu 
piechoty lekkiej WOT w 
Kutnie w celu przewie-
zienia na granicę.

Robert Feliniak, or-
ganizator zbiórki, dzię-
kuje i podkreśla, że w 
akcję zaangażowali się 
także:  Joanna Trze-
ciak – służby mundu-
rowe, Jacek Kondras 

– były żołnierz ZSW, 
kompania rozpoznania 
artylerii (Ciechanów), 
Bogdan Wójcik – były 
żołnierz,56 kompania 
specjalna (Szczecin), 
Aga Gastro – ul. Wy-
szyńskiego, Royal Cafe 
– Pl. Wolności, Sklep 
Meblowy Domel - ul. 
Narutowicza, Komis 
Samochodowy Dud-
ki 11 – Łukasz Piotro-
wicz, Pizzeria Altero 
- ul. 29 Listopada, Bar 
Miód Malina – ul. Bar-
lickiego, Klub Moto-
cyklowy BORUTA MC,  

Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza z Pniewa, 
Doradztwo Kryminal-
ne – Łukasz Kucharski.  
Ponadto organizator 
duże podziękowania 
kieruje do każdej oso-
by indywidualnej, która 
dołożyła się do zbiórki.

Łącznie zebrano po-
nad pół tysiąca pro-
duktów spożywczych z 
czego największą część 
stanowią czekolady 
(około 450 szt. czekolad, 
do tego batony energe-
tyczne oraz napoje). •

Kutno murem za polskim munduremKutno murem za polskim mundurem
 Przekażą produkty służbom na granicy 

ŻYCZENIA
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W niedzielę w całej 
Polsce odbywały się 
demonstracje doty-
czące ustawy tzw. Lex 
TVN. Także w Kutnie 
zebrało się kilkadzie-
siąt osób, które chcia-
ły bronić tej stacji te-
lewizyjnej.

Na czele manifestacji 
w Kutnie stanęli Seba-
stian Walczak z Lewicy 
oraz Andrzej Michałkie-
wicz z Platformy Oby-
watelskiej. W demon-
stracji w obronie TVN-u 
udział wzięło kilkudzie-
sięciu mieszkańców, 
w tym między innymi 
radny powiatowy Jacek 

Sikora, Martyna Sta-
siak asystentka posłan-
ki Agnieszki Hanajczyk 
czy Patryk Barański ze 
struktur kutnowskiej 
PO.

Uczestnicy protestu 
zebrali się na Placu Pił-
sudskiego, a następnie 
przeszli ulicą Królewską 
i dotarli na Plac Wol-
ności. Tam głos zabrali 
organizatorzy, a także 
mieszkańcy.

– Ta czwarta władza, 
poza ustawodawczą, 
wykonawczą i sądow-
niczą, jest absolutnym 
filarem społeczeństwa 
otwartego. To co dzisiaj 

się dzieje w państwie, nie 
może mieć naszej zgody. 
W związku z tym musi-
my powiedzieć to słynne 
łacińskie non possumus, 
czyli nie pozwalamy. Nie 
pozwalamy na to, żeby 
władza łamała podsta-
wowe prawa człowieka, 
czyli prawo do informa-
cji, do wolności słowa. 
(…) Zróżnicowanie me-
diów jest dla nas czymś 
absolutnie fundamen-
talnym. To ważne, żeby 
mieć źródło informa-
cji z 19:30 (Wiadomości 
w TVP – przyp.red.) 
i 19.00 (Fakty w TVN 
– przyp.red.) i jeszcze 
innych stacji – mówił 

Andrzej Michałkiewicz 
z Platformy Obywatel-
skiej.

– To, że tutaj jesteście 
jest dla nas najlepszym 
przykładem, tego że dla 
was ta wolność mediów 
jest ważna. Tak jak dla 
nas. Można się nie zga-
dzać z TVN-em i ja się 
bardzo często nie zga-
dzam, ale nie będę stał 
z boku wtedy, kiedy TVN 
w taki sposób jest nisz-
czony. Nie dlatego, ze 
jakoś kocham tę stację, 
ale dlatego że za chwilę 
kolejna rzecz którą lubi-
my lub kochamy w ciągu 
jednego dnia zostanie 
zakazana przez PIS tyl-

ko dlatego, że PIS-owi 
będzie się tak podobało 
– mówił z kolei Seba-
stian Walczak z kut-
nowskiej Nowej Lewicy.

Czym jest Lex TVN? 
To przyjęta przez me-
dia nazwa na określe-
nie projektu nowelizacji 
ustawy o radiofonii i te-
lewizji. Chodzi o zmia-
nę zapisu dotyczące-
go udzielenia koncesji 
w przypadku mediów 
z zagranicznym kapi-
tałem (spoza Europej-
skiego Obszaru Gospo-
darczego). Pojawiły się 
głosy, że proponowane 
przepisy mogą uderzyć 
właśnie w TVN, któ-

rego właścicielem jest 
amerykańskie Disco-
very, zarządzające sta-
cją za pośrednictwem 
spółki zarejestrowanej 
w Holandii.

W piątek, 17 grudnia 
2021 Lex TVN niespo-
dziewanie wrócił do 
Sejmu. Sejmowa komisja 
kultury i środków prze-
kazu zebrała się nie-
spodziewanie o godz. 13 
i wróciła do ustawy o ra-
diofonii i telewizji, któ-
rą we wrześniu odrzucił 
Senat. Lex TVN zostało 
przyjęte przez Sejm i te-
raz trafi do prezydenta. •

W Kutnie stanęli W Kutnie stanęli 
w obronie TVNw obronie TVN

Kutno w stanie wo-
jennym – otwarta 
została wystawa z 
okazji 40. rocznicy 
wprowadzenia stanu 
wojennego w Pol-
sce. Oglądać będzie 
można ją do połowy 
stycznia.

W pawilonie wysta-
w ien n ic zo-mu zea l-

nym na Placu Wolności 
odbył się wernisaż wy-
stawy „Kutno w stanie 
wojennym” i spotka-
nie z Grzegorzem Pa-
sińskim – działaczem 
NSZZ “Solidarność” 
więzionym w stanie 
wojennym za działal-
ność opozycyjną. Kut-
nianie porozmawiać 
mogli także między 

innymi z Andrzejem 
Wojtczakiem.

Wystawę można 
oglądać do 13.01.2022 
w godzinach otwar-
cia pawilonu. Od po-
niedziałku do piątku 
w godz. 9:00 – 17:00. 
W soboty i niedziele 
w godz. 10:00 – 16:00 
(w święta nieczynne). •

 Do obejrzenia wyjątkowa wystawa 

Kutno w stanie wojennym Z centrum miasta 
zniknęły kolejne 
kopciuchy, dwie ka-
mienice przyłączane 
do sieci cieplnych - 
informuje kutnowski 
magistrat.

To kolejna inwesty-
cja w czyste powie-
trze w Kutnie. Dwie 
kamienice znajdujące 
się w centrum miasta 
są podłączane do sieci 
ciepłowniczej. Chodzi 
o budynki przy ulicy 
Teatralnej 10 i Placu 

Wolności 15. Dzięki tej 
inwestycji w ponad 20 
lokalach mieszkalnych 
nie będą już używa-
ne pojedyncze piece 
grzewcze. Zastąpi je 
bardziej ekologiczne 
ciepło systemowe.

– Prace są już bar-
dzo zaawansowane. 
Zamontowany został 
już węzeł cieplny. Do-
datkowo w dwóch bu-
dynkach w 11 lokalach 
mieszkalnych miesz-
kańcy mają już dostęp 
centralnego ogrzewa-

nia. Wykonane zostały 
także instalacje cie-
płej wody użytkowej – 
mówi Jacek Boczkaja, 
zastępca prezydenta 
Kutna.

Do wykonania zo-
stało jeszcze kilka wy-
kończeniowych prac 
oraz m.in. piony in-
stalacji ciepłej wody. 
Wymiana źródeł ciepła 
w budynkach przy uli-
cy Teatralnej 10 i Pla-
cu Wolności 15 potrwa 
maksymalnie do po-
czątku lutego. •

Z centrum miasta zniknęły 
kolejne “kopciuchy”
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Na spotkaniu organi-
zatorów Kutnowskiej 
Amatorskiej Halowej 
Piłki Nożnej usta-
lono, że rozgrywki 
w obowiązującym 
reżimie sanitarnym 
ruszą 16 stycznia 
2022 roku.

Zgłoszenia w ter-
minie do 10.01.20122 
roku (poniedziałek). 
Dokumenty zgłosze-
niowe dostępne na 
stronie www.mosir.
kutno.pl w zakładce 

KAHLPN. Przypomi-
namy, że skuteczne 
zgłoszenie to takie, 
przy którym jest wpła-
ta wpisowego – 400 
zł. Zgłoszenia i opła-
ty dokonujemy online.

W przypadku wpiso-
wego, na konto: Bank 
BGŻ 85 2030 0045 1110 
0000 0239 2050 z dopi-
skiem liga KAHLPN.

Zgłoszenia (listy 
imienne): online na ad-
res info@mosir.kutno.pl 
(w wyjątkowych sytu-

acjach podczas pierw-
szej kolejki ligi).

Regulamin ligi do 
wglądu na stronie in-
ternetowej MOSiR (po-
zostaje bez zmian.) 
Kierownikami lig będą 
Krzymiński Mirosław 
i Zbigniew Baran, któ-
rzy razem z kierowni-
kami drużyn utworzą, 
na podstawie protoko-
łów z poprzedniej edy-
cji ligi, w zależności 
od ilość zgłoszeń, I i II 
ligę. •

Halówka ma ruszyć
w połowie stycznia

Przed pandemią 
Mistrzem I Ligi 

KAHLPN zostali 
Władcy Północy.

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w 
Kutnie otworzył lo-
dowisko miejskie. Od 
początku sezonu nie 
brakuje chętnych do 
jazdy na łyżwach.

Lodowisko będzie 
czynne przez 7 dni w ty-
godniu. Od poniedział-
ku do czwartku w go-
dzinach 8.00 – 20.00, w 
piątki 8.00 – 21.00, zaś w 
soboty, niedziele i świę-
ta 10.00 – 21.00. Wejścia 
na taflę odbywają się 
o pełnych godzinach.

Bilet normalny to 
koszt 9 złotych, zaś 
ulgowy to 7 złotych. 
W każdy poniedzia-
łek obowiązuje pro-
mocja i wszyscy mogą 
skorzystać z lodowi-
ska za 7 złotych. Do-
datkowo obowiązują 
karnety oraz bilety w 
ramach Kutnowskiej 
Karty Dużej Rodziny.

Kryte lodowisko jest 
zlokalizowane przy 
stadionie przy uli-
cy Kościuszki. Oddany 
do użytku w 2007 roku 

obiekt przyjmuje co-
rocznie około 18 000 
osób. „Funkcjonowanie 
lodowiska jest uzależ-
nione od warunków at-
mosferycznych. Zwykle 
jest to okres od listopada 
do marca. Powierzchnia 
lodowiska jest równa 
800m2 (20mx40m). Na 
tafli może przebywać 
jednocześnie 60 osób. 
Użytkownicy mają 
możliwość wypożycze-
nia i naostrzenia łyżew. 
Na lodowisku znajdu-
je się szatnia, a także 
szafki depozytowe. •

Sezon na lodowisku Sezon na lodowisku 
trwa w najlepszetrwa w najlepsze

Z lodowiska można 
korzystać przez 
cały tydzień.
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Jaka była runda je-
sienna, jak będą wy-
glądały przygotowa-
nia do nowej rundy, 
czy zespół czekają 
roszady w składzie 
i o co nasi piłkarze 
będą grać wiosną 
w III lidze? Zaprasza-
my do lektury wy-
wiadu z Dominikiem 
Tomczakiem, trene-
rem KS-u Kutno.
• 28 punktów i kontakt 
ze ścisłą czołówką ligi. 
Jak oceniasz rundę je-
sienną?

Jeśli chodzi o zdo-
bycz punktową, to run-
da jesienna na pewno 
była bardzo dobra w 
naszym wykonaniu. 
Szkoda przede wszyst-
kim straty czterech 
punktów w meczach 
z Sokołem Aleksandrów 
Łódzki i Zniczem Bia-
ła Piska, bo myślę, że 
mieliśmy swoje sytu-
acja, ale zabrakło nam 
zimnej krwi i szczęścia. 
Poza tym, zawodnikom 
należą się wielkie bra-
wa za zostawione serce 

na boisku, zaangażo-
wanie i dobrą realizację 
założeń taktycznych 
w wielu meczach. Mimo, 
że przed sezonem opu-
ściło nasze szeregi aż 
szesnastu zawodników, 
to w krótkim czasie 
udało nam się zbudować 
solidny zespół, który 
plasuje się w czołówce 
ligowej tabeli. Jesteśmy 
skonsolidowani zarów-
no w szatni, jak i na bo-
isku i dzięki temu udało 
nam się osiągnąć dobry 
wynik.
• Przed Wami przerwa 
zimowa i od stycznia 
początek przygotowań 
do wiosny. Jak będzie 
wyglądał ten okres?

Jesteśmy w trakcie, 
uważam zasłużonego, 
odpoczynku i urlopu. 
W ostatnich miesiącach 
zawodnicy zostawi-
li na boisku naprawdę 
dużo zdrowia. Teraz od 
10 do 27 grudnia piłka-
rze mają wolne, odpo-
czywają, relaksują się 
i spędzają czas z ro-
dziną. Natomiast od 28 
grudnia do 10 stycznia 

będą mieć indywidual-
ne rozpiski biegowe, a 11 
stycznia oficjalnie ru-
szamy z okresem przy-
gotowawczym.

W styczniu głównie 
będziemy trenować w 
Kutnie i spędzać czas 
na treningach moto-
rycznych i siłowych. 
Niestety nie posiada-
my pełnowymiarowego 
boiska ze sztuczną mu-
rawą i dzięki gościnno-
ści władz Gostynina, od 
lutego będziemy przy-

gotowywać się właśnie 
w tym sąsiednim mie-
ście. Jest tam świetna 
baza i infrastruktura.

Jeśli chodzi o spa-
ringi to zmierzymy się 
z silnymi drużynami 
z II, III i IV ligi. Zagramy 
między innymi z Olim-
pią Grudziądz, Unią 
Skierniewice, KKS-em 
Kalisz, GKS-em Bełcha-
tów, Widzewem II Łódź, 
Wartą Sieradz, Włocła-
vią Włocławek, Stocz-
niowcem Płock, Zry-

wem Wygoda i Sokołem 
Kleczew.
• Można spodziewać się 
roszad w składzie?

W tej chwili mogę po-
wiedzieć, że kilku za-
wodników na pewno 
dostanie wolną rękę w 
poszukiwaniu nowych 
klubów. Ustaliliśmy 
z prezesem, że jeszcze 
chwilę wstrzymamy się 
z podawaniem tych na-
zwisk do opinii publicz-
nej. Co do transferów 
do klubu, to będziemy 
chcieli pozyskać jedne-
go doświadczonego za-
wodnika i dwóch mło-
dzieżowców. W kwestii 
personaliów wszystko 
powinno być już kla-
rowne, gdy wznowimy 
treningi.
• O co będziecie grać 
wiosną?

Awans nam nie grozi 
choćby z tego powodu, 
że ani organizacyjnie 
ani finansowo, ani tym 
bardziej pod kątem in-
frastruktury nie jeste-
śmy gotowi na II ligę Nie 
mamy nawet co patrzeć 
w tamtym kierunku. Je-

śli zaś chodzi o spadek, 
to czeka nas intensyw-
na walka o utrzyma-
nie. W tej chwili z II ligi 
spadają trzy zespoły, 
a więc z III ligi zde-
gradowanych byłoby 
aż siedem zespołów. 
W tym momencie nad 
ostatnią „bezpieczną” 
drużyną mamy jedynie 
7 punktów przewagi, 
czyli tak naprawdę trzy 
mecze. Wiosną czeka 
nas więc ciężka i trudna 
batalia, aby zostać w III 
lidze, ale musimy zrobić 
wszystko, aby jak naj-
szybciej zapewnić sobie 
ligowy byt.

Korzystając z oka-
zji, chciałbym życzyć  
zdrowych, rodzinnych 
i pogodnych świąt. A na 
Nowy Rok, chciałbym 
życzyć wszystkim lu-
dziom tego, aby nie bali 
się słyszeć prawdy na 
swój temat. Nigdy nie 
mam w zwyczaju niko-
go obrażać, ale jak się 
z tym nie zgadzam, 
to nie będę udawał, 
że świeci słońce i jest 
ciemno. •

Dominik Tomczak, trener 
III-ligowego KS Kutno.

Runda jesienna okiem trenera TomczakaRunda jesienna okiem trenera Tomczaka
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