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WESOŁYCH ŚWIĄT!WESOŁYCH ŚWIĄT!

ZA NAMI WIGILIA MIEJSKA
W weekend w Kutnie można było 
poczuć magię świąt. Był jarmark, 
parada mikołajów, wspólne 
kolędowanie i wiele innych!

Jubileuszowe 100. wydanie gazety! Dziękujemy, że jesteście z nami!

ŚRODA, 21 GRUDNIA 2022 (wydanie nr 100/21/2022)                              BĄDŹ NA BIEŻĄCO: WWW.PANORAMAKUTNA.PL

KutnowscyKutnowscy
wolontariuszewolontariusze
uhonorowani!uhonorowani!

 Za nami wielka gala w KDK 

ŻYCZENIA
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Na początku grudnia w sercu 
Kutna, w pawilonie muzeal-
no-wystawienniczym na Placu 
Wolności nastąpiło rozstrzy-
gnięcie konkursu „Tablicz-
ka na Twój Dom”. To kolejne 
przedsięwzięcie promujące 
System Identyfikacji Miejskiej 
Miasta Róż.

Aby otrzymać tabliczkę na-
leżało stworzyć w dowolnej 
technice drzewo genealogicz-
ne rodziny będącej właścicie-
lem domu, zdjęć historycznych 
związanych z miastem Kutno 

lub napisać spójny tekst – opo-
wieść, wspomnienie lub opis 
ciekawej historii związanej 
z naszym miastem. Do rozda-
nia było 150 tabliczek.

Zabawa organizowana przez 
Samorządową Spółdzielnię 
Socjalną przy pomocy Mu-
zeum Regionalnego w Kutnie 
cieszyła się sporym zainte-
resowaniem i jej podsumo-
wanie nastąpiło w piątek 
2 grudnia w pawilonie mu-
zealno-wystawienniczym 
pod Placem Wolności. Przed 
oficjalnym rozdaniem tabli-

czek do mieszkańców zwró-
cił się prezes Samorządowej 
Spółdzielni Socjalnej Dariusz 
Lenarczyk, który dziękował 
za udział w konkursie. Głos 
zabrał także wiceprezydent 
Kutna Zbigniew Wdowiak, 
a na sali obecny był między 
innymi Michał Adamski, na-
czelnik Wydziału Kultury, 
Promocji i Rozwoju Miasta.

— Kutno jako Miasto Róż ma 
System Identyfikacji Miej-
skiej i zależy nam, aby wszy-
scy mieszkańcy mieli takie 
tabliczki na swoich domach. 

Stąd narodziła się idea tego 
przedsięwzięcia. Cieszę się, że 
udało nam się to zrealizować 
i że było takie zainteresowa-
nie — mówił wiceprezydent 
Kutna Zbigniew Wdowiak.

Następnie kilku mieszkań-
ców otrzymało specjalne 
upominki od dyrektora Mu-
zeum Regionalnego w Kut-
nie Grzegorza Skrzyneckiego, 
a później z rąk wiceprezyden-
ta Wdowiaka i prezesa Lenar-
czyka do mieszkańców trafiły 
charakterystyczne różowe ta-
bliczki. •

Mieszkańcy otrzymali Mieszkańcy otrzymali 
różane tabliczki na domyróżane tabliczki na domy

REKORDOWO 
niskie bezrobocie!

Takiego wyniku nie było 
jeszcze w historii Kutna po 
1989 roku. W listopadzie 
zanotowano najmniejszą 
liczbę osób bezrobotnych 
w Mieście Róż.

Dane Powiatowego Urzędu 
Pracy z listopada br., doty-
czące liczby osób bez pracy, 
wskazują, że w naszym mie-
ście było jedynie 1047 zare-
jestrowanych bezrobotnych. 
To czwarty z rzędu miesiąc 
z rekordowo niskim bezrobo-
ciem. O sprawie ostatnio in-
formował podczas konferen-
cji prasowej prezydent Kutna 
Zbigniew Burzyński.

— Nigdy, w historii Kutna 
po 1989 r. nie było tak mało 
osób bezrobotnych. Brawo 
kutnowscy pracodawcy! — 
czytamy na profilu Invest in 
Kutno. •

FO
T.

 P
AN

O
RA

M
AK

UT
N

A.
PL

ŻYCZENIA



3www.PanoramaKutna.pl ŚRODA, 21 GRUDNIA 2022      |      

ŻYCZENIA



4 Przeczytaj więcej wiadomości na:|     ŚRODA, 21 GRUDNIA 2022

Daniel Kowalik, Starosta Kut-
nowski oraz Magdalena Kru-
pińska– Kotulska, Wicestarosta 
wzięli udział w spotkaniu świą-
tecznym w Placówce Opiekuń-
czo– Wychowawczej Francisz-
ków oraz Domu Dla Dzieci „Jaś” 
we Franciszkowie. Spotkanie 
rozpoczęło się od inscenizacji 
jasełek, przeplatanej magicz-
nym koncertem kolęd przygo-
towanym przez dzieci, młodzież 
i wychowawców Placówki. 

–  Szanowni Państwo, ja 
chciałbym życzyć wszystkim 
zdrowych, spokojnych i szczęśli-
wych Świąt Bożego Narodzenia. 
Wszystkim dzieciakom bogatego 
Mikołaja bowiem myślę, że na to 
dzieci najbardziej czekają pod-
czas świąt. Dodatkowo ogromne 
chapeau bas dla sponsorów za 
wsparcie naszej placówki. Wiel-
kie słowa szacunku i podzięko-

wania –  mówił Daniel Kowalik, 
Starosta Kutnowski.

W świątecznym spotkaniu 
udział wzięli również: przed-
stawiciele Fundacji Pankracy, 
przedstawiciele AON i Orlen, 
przedstawiciele Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie, 
przedstawiciele Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kutnie oraz proboszcz Parafii 
w Łaniętach.  

–  Piękna inscenizacja, piękny 
koncert, a w całości przepiękne 
przedstawienie. Wszystkim ży-
czę zdrowych i spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia. Ogromne 
podziękowania kieruję w stronę 
fundatorów i przyjaciół placó-
wek za całoroczne wsparcie. –  
dodała Magdalena Krupińska– 
Kotulska, Wicestarosta.

Na zakończenie spotkania 
Placówka została odwiedzona 

przez najprawdziwszego Miko-
łaja! Prezenty wywołały ogrom-
ny uśmiech na twarzach dzieci 
i młodzieży.

Z kolei Tomasz Walczewski, 
Członek Zarządu Powiatu Kut-
nowskiego obecny był na spo-
tkaniu wigilijnym „Cud betle-
jemskiej nocy” w Zespole Szkół 
w Dąbrowicach.

–  Serdecznie dziękuję Wójt 
Gminy Dąbrowice Dorocie Dą-
browskiej oraz Prezesowi Stowa-
rzyszenia Inicjatyw Społecznych 
SZANSA Krzysztofowi Danec-
kiemu za zaproszenie do wspól-
nego celebrowania lokalnej Wi-
gilii. Niezmiernie mi miło, że 
mogę się spotkać z Państwem. 
Mam nadzieję, że za rok spotka-
my się tutaj w tym samym gro-
nie –  mówi Tomasz Walczewski, 
Członek Zarządu Powiatu Kut-
nowskiego.

Na wigilijnych stołach zna-
lazły się świąteczne potrawy 
i najważniejszy – opłatek, 
którym później podzielili się 
uczestnicy uroczystości, składa-
jąc sobie najpiękniejsze życzenia 
zdrowych, spokojnych świąt, 
pełnych ciepła i radości.

Jolanta Pietrusiak, Członek 
Zarządu Powiatu Kutnowskiego 
wzięła udział w świątecznym 
spotkaniu w Ośrodku Rehabi-
litacyjno–  Edukacyjno –  Wy-
chowawczym „Niezabudka” 
w Kutnie. 

Spotkanie rozpoczęło się wy-
stępem artystycznym przy-
gotowanym przez uczniów 
i wychowanków ośrodka. Były 
jasełka, przeplatane tradycyj-
nymi, wszystkim już znanymi 
kolędami, co wprowadziło gości 
w magiczny, świąteczny nastrój. 

Jolanta Pietrusiak, Członek 

Zarządu Powiatu Kutnowskiego 
wręczyła dla Ośrodka skromny 
upominek oraz złożyła najser-
deczniejsze życzenia. 

–  W imieniu swoim oraz całego 
Zarządu Powiatu Kutnowskiego 
życzę rodzinnych, spokojnych 
i zdrowych świąt, teraz i zawsze. 
Wszystkiego co najlepsze dla 
dzieci, dorosłych, opiekunów. 
Mnóstwa prezentów i zadowole-
nia z ich otwierania. Jeszcze raz 
życzę pogodnych świąt. Dzięku-
ję zarządowi za przygotowanie 
pięknych świąt i uroczystości, to 
już tradycja, że co roku się spo-
tykamy – mówiła Jolanta Pietru-
siak, Członek Zarządu Powiatu 
Kutnowskiego.

Na zakończenie wręczono za-
proszonym gościom pamiątko-
we podziękowania za wsparcie 
Ośrodka. •

Spotkania świąteczne w Powiecie Kutnowskim

materiał promocyjny Starostwa Powiatowego w Kutnie

ŻYCZENIA
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OBYWATELSKI MONITORING 
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

rpo.lodzkie.pl

Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie

@LodzkieRPO

DOŁĄCZ DO NAS:

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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W 2023 w Kutnie
powstanie KFC

W Kutnie w 2023 roku ma po-
wstać restauracja KFC – infor-
muje portal focusonbusiness.eu.

Jak podaje portal, dwukon-
dygnacyjna restauracja KFC 
powstanie na terenie Galerii 
Różanej w Kutnie, zarządza-
nej przez Master Management 
Group. Wkrótce rozpocznie się 
budowa nowoczesnego obiektu 
przy głównym wejściu do gale-
rii. Otwarcie zaplanowano już 
w 2023 roku.

Restauracja KFC będzie dwu-
kondygnacyjnym obiektem Dri-
ve Thru, co pozwoli klientom 
na złożenie zamówienia bez 
konieczności wychodzenia z sa-
mochodu. Goście, którzy zechcą 
skorzystać z oferty na miejscu, 
będą mieli do dyspozycji 90 
miejsc wewnątrz restauracji, a 
także patio, które pomieści bli-
sko 50 osób. Lokal liczył będzie 
300 m². •

Zmotoryzowani Święci Miko-
łaje po raz kolejny opanowali 
centrum Kutna. Za nami pią-
ta edycja tego wyjątkowego 
moto-mikołajowego wyda-
rzenia w Mieście Róż.

Akcja kutnowskich Moto 
Mikołajów pierwotnie miała 
odbyć się 3 grudnia. Wówczas 

jednak spadł śnieg i warunki 
na drogach nie były sprzyjają-
ce. W trosce o bezpieczeństwo 
samych motocyklistów, jak 
i pozostałych uczestników 
wydarzenia, event ostatecz-
nie przełożono.

Wszystko udało się tydzień 
później. Dziesiątego grudnia 
parada Moto Mikołajów po raz 

piąty w historii przejechała 
ulicami Kutna. O 11:30 zmo-
toryzowani Mikołaje ruszyli 
spod parkingu Biedronki przy 
ul. Łąkoszyńskiej. Następnie 
przejechali przez główne ulice 
Miasta Róż i około południa 
dotarli do centrum Kutna.

Tam poza motocyklami zo-
baczyć można było między 

innymi sportowe i zabytkowe 
samochody. Nie brakowało 
też słodkiego poczęstunku 
czy pamiątkowych zdjęć ze 
Świętym Mikołajem i jego 
Śnieżynką.

Nad bezpieczeństwem czu-
wali policjanci z Komendy Po-
wiatowej Policji w Kutnie. •

Zmotoryzowani Mikołaje w akcji!Zmotoryzowani Mikołaje w akcji!

Moto Mikołaje wyjechali na 
ulice Kutna już po raz piąty!
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W Centrum Kultury Gminy 
Kutno w Leszczynku w ostat-
nim czasie można było po-
czuć prawdziwą magię świąt. 
Pojawił się nawet Święty Mi-
kołaj!

Przed świętami w Lesz-
czynku przygotowano mnó-
stwo świątecznych atrak-
cji, zarówno dla dużych, jak 
i małych. W Centrum Kultury 
Gminy Kutno w Leszczynku 

pojawił się Święty Mikołaj 
i można było zrobić sobie 
z nim zdjęcie. Odbywała się 
także „Poczta Świętego Mi-
kołaja” i uczestnicy świą-
tecznego wydarzenia mogli 
napisać list do najbardziej 
znanego mieszkańca Laponii.

Ponadto można było wspól-
nie udekorować pierniki 
z Kołami Gospodyń Wiej-
skich z Gołębiewka Nowego, 
Wysokiej Wielkiej, Gołębie-

wa, Nowej Wsi i Strzegocina. 
Przygotowano także kier-
masz świąteczny, a ponadto 
dzięki Nadleśnictwa Kutno 
można było kupić choinkę. 

–  Nasi goście skorzystali 
z wielu atrakcji i dziękuje-
my, że tak licznie weszliśmy 
w ten magiczny świąteczny 
czas –  mówi Liliana Urbań-
czyk– Wójcik, dyrektor Cen-
trum Kultury Gminy Kutno 
w Leszczynku. •

Gmina Kutno oraz sołectwa 
Wysoka Wielka, Byszew oraz 
Strzegocin zakończyły reali-
zację tzw. małych projektów 
na terenach wiejskich.

W Wysokiej Wielkiej 
w bezpośrednim sąsiedz-
twie świetlicy wiejskiej po-
wstała plenerowa siłownia 
zewnętrznej: zakupionych 
zostało i zamontowano sześć 
urządzeń przeznaczonych do 
ćwiczeń na świeżym powie-
trzu. Koszty projektu to 20 
995,20 zł.

Sołectwo Byszew zakupiło 
traktorek – kosiarkę, która 
będzie używana do koszenia 
boiska piłkarskiego. Koszty 
zakupu tego sprzętu to 12 
000,00zł.

Ciekawy projekt zrealizo-
wała społeczność Strzego-
cina, gdzie przy budynku 
szkoły powstało „Zielone 
centrum rodzinne z torem 

nauki jazdy dla rowerzystów 
i rolkarzy". Mieszkańcy wła-
snymi siłami przygotowali 
teren pod tor nauki jazdy, 
zamontowali ławki, wykona-
li górkę do jazdy na sankach, 
posadzili krzewy i drzewka. 
Dzięki temu powstał przy-
jemny teren służący aktyw-
nemu wypoczynkowi i inte-
gracji mieszkańców. Ogólne 
koszty tego zadania to 13 
900,60 zł.

Projekty zrealizowano z ini-
cjatywy i przy dużym udziale 
sołtysów oraz mieszkańców 
w odpowiedzi na ogłoszony 
nabór wniosków w programie 
„Sołectwo na plus".

Łączne koszty wszyst-
kich projektów wyniosły 46 
895,80 zł z tego wkład własny 
Gminy wyniósł 10 895,80,a 
dotacja z budżetu Samorządu 
Województwa Łódzkiego to 
36 000,00 zł. •

Gmina Kutno piękniejsza Gmina Kutno piękniejsza 
dzięki grantom sołeckimdzięki grantom sołeckim

Magia świątMagia świąt w Leszczynku w Leszczynku

W CKGK w Leszczynku 
przygotowano wiele 
świątecznych atrakcji!

ŻYCZENIA
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Szanowni Czytelnicy, koniec 
roku to doskonała okazja do 
podsumowań  ważnych wy-
darzeń, które miały miejsce 
w mijającym roku. Jednym 
z nich jest niewątpliwie mi-
jająca dekada marki promo-
cyjnej miasta Kutno – miasto 
róż. Okazją do podsumowa-
nia tego projektu była VII 
Międzynarodowa Konferen-
cja Różana, która odbyła się 
w trakcie 48. Święta Róży.

10 września 2022 roku w sali 
widowiskowej Kutnowskiego 
Domu Kultury, spotkali się 
miłośnicy róż z Kutna i oko-
lic, turyści, samorządowcy 
oraz znakomici goście z za-
granicy. Gospodarzami spo-
tkania byli Bożena Matysiak 
– Prezes Polskiego Towa-
rzystwa Różanego, Zbigniew 
Burzyński – Prezydent Mia-
sta Kutno oraz tegoroczna 
królowa róż Wiktoria Kwit.

Z tej okazji, specjalnie do 
Kutna przybył Svein Od-
dvar Osen  – Prezydent 
Szwedzkiego Towarzystwa 
Różanego, który przybliżył 
nordycki punkt widzenia 
na zachowanie dziedzictwa 
różanego. Znakomitą pre-
zentację o uprawie róż w 
klimacie arktycznym oraz 
eksperymentach z zimotrwa-

łością odmian róż przedsta-
wiła przybyła z Islandii Asta 
Thorleifsdottir – członkini 
zarządu Nordyckiego Towa-
rzystwa Różanego. Z kolei 
Angela Bokor – sekretarz 
Rumuńskiego Towarzystwa 
Różanego, mówiła o pocho-
dzeniu żółtego koloru we 
współczesnych odmianach 
róż. Pozostając w klimacie 
róż odpornych na zmiany kli-
matyczne, uczestnicy dowie-
dzieli się o Heavy Beauty Ro-
ses, czyli pierwszej polskiej 
serii róż zimotrwałych. Kwe-
stę tę zaprezentował Łukasz 
Rojewski – polski hodowca 
nowych odmian róż z Alek-
sandrowa Łódzkiego.

Spotkaniu miłośników róż 
towarzyszyło również sym-
boliczne podziękowanie 
dla twórców marki miasta 
i osób, które przez ostatnie 
dziesięć lat wywarły naj-
większy wpływ na różane 
Kutno. Okolicznościowe po-
dziękowania od władz mia-
sta reprezentowanych przez 
Jacka Boczkaję i Zbigniewa 
Wdowiaka – zastępców Pre-
zydenta Miasta Kutno,  otrzy-
mali: dr Michał Adamski – 
naczelnik Wydziału Kultury, 
Promocji i Rozwoju Miasta, 
który od początku odpowiada 
za strategię marki, a zwłasz-

cza udany projekt europejski; 
Marcin Tworus – współautor 
idei Kutna –  miasta róż, od 
ponad 20 lat zajmuje się two-
rzeniem wizerunków firm, 
marek i miejsc; Weronika Le-
narczyk – zastępca dyrektora 
Kutnowskiego Domu Kultu-
ry, wiceprezes Polskiego To-
warzystwa Różanego, inicja-
torka projektów i kontaktów 
różanych oraz ogólnopolskiej 
promocji Kutna – miasta 
róż; Wija Łukomska  –  na-
czelnik Wydziału Inwestycji 
w kutnowskim magistracie, 
osoba która odpowiedzialna 
była za realizację wielu pro-
jektów infrastrukturalnych 
związanych w marką miasta 
i różami; Liliana Urbańczyk– 
Wójcik – obecnie dyrektorka 
Centrum Kultury w Lesz-
czynku, wcześniej w UM Kut-
no odpowiedzialna m. in. za 
projekt Różana Rodzina; Ra-
dosław Rojewski – dyrektor 
Kutnowskiego Domu Kultu-
ry, instytucji samorządowej 
promującej róże i markę Kut-
no – miast róż oraz organi-
zującej największą w Polsce 
imprezę o charakterze róża-
nym – Święto Róży; Paulina 
Andryszczak – autorka wielu 
projektów graficznych oraz 
wydawnictw promujących 
Kutno – miasto róż;  Jarosław 

Makowski – kierownik Biura 
Zieleni Miejskiej UM Kut-
no, osoba odpowiedzialna 
za zieleń i róże w miejscach 
publicznych; Tadeusz Pałka 
– producent róż z Końskowo-
li, członek zarządu Polskie-
go Towarzystwa Różanego, 
wielki przyjaciel Kutna; An-
drzej Ćwik – producent róż 
z Wielkopolski, przedstawi-
ciel firmy Kordes na Polskę, 
która przekazała dla Kutna 
odmianę róży rabatowej na-
zwaną Lady Kutno.

Okolicznościowe podzię-
kowania otrzymali również: 
Bożena Gajewska, regiona-
listka i działaczka społecz-
na, wieloletnia prezes To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi 
Kutnowskiej, która to orga-
nizacja realizowała liczne 
projekty różane, Maciej Ko-
strzewa, zastępca naczelnika 
Wydziału Kultury, Promocji 
i Rozwoju Miasta, szczegól-
nie zasłużonego dla budowa-
nia relacji w projektach ró-
żanych pomiędzy sektorem 
prywatnym a administracją 
oraz Łukasz Rojewski, pol-
ski hodowca róż, założyciel 
Polskiego Towarzystwa Ró-
żanego oraz propagator kon-
kursów różanych dla profe-
sjonalistów i amatorów.

Wydarzeniu towarzyszy-

ła publikacja pn. 10 lat idei 
Kutno –  miasto róż, którą 
dystrybuuje Kutnowski Dom 
Kultury. Jest to z pewnością 
jedna z najciekawszych ksią-
żek o Kutnie w ostatnich la-
tach, bardzo bogato opatrzo-
na fotografiami i grafikami.

Bożena Matysiak –  pre-
zes Polskiego Towarzystwa 
Różanego, dokonała również 
wręczenia gratulacji i na-
gród, między innymi w kon-
kursie o Złotą Różę Ogólno-
polskiej Wystawy Róż Kutno 
2022. Jury Profesjonalnego 
Konkursu o Złotą Różę Ogól-
nopolskiej Wystawy Róż Kut-
no 2022 wyłoniło zwycięz-
ców, a trofea trafiły do:

–  Złota Róża dla odmiany 
Ashley, Hodowca: Tantau, 
Producent: Rosarium Cho-
dun Rosarium Szkółka Róż

–  Srebrna Róża dla odmiany 
Lions Rose, Hodowca: Kordes, 
Producent: Roza Sobieszek

–  Brązowa Róża dla odmia-
ny Baronin zu Guttenberg, 
Hodowca: Tantau, Produ-
cent: Rosarium Chodun Ro-
sarium Szkółka Róż.

Serce publiczności od-
wiedzającej Ogólnopolską 
Wystawę Róż skradła róża 
Pullman Orient Express® od 
Tadeusza Pałki. •

Różane reminiscencje:
Dekada Miasta Róż!
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Szóstego grudnia Starosta 
Kutnowski Daniel Kowalik 
oraz Marek Kubasiński, czło-
nek Zarządu Powiatu Kut-
nowskiego obecni byli na 
Mikołajkowym pasowaniu 
na przedszkola w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno– Wy-
chowawczym nr 1 im. Ma-
rii Konopnickiej w Kutnie. 
Na uroczystym wydarzeniu 
utrzymanym w świątecznym 
klimacie obecny był także 
między innymi Senator RP 
Przemysław Błaszczyk.

Uroczystość rozpoczęła się 

powitaniem gości, następnie 
przedszkolaki wraz z rodzi-
cami wystąpili w muzycznym 
przedstawieniu artystycz-
nym. Po występie rozpoczę-
ło się uroczyste pasowanie 
na przedszkolaka, którego 
dokonał Senator RP Przemy-
sław Błaszczyk oraz Starosta 
Kutnowski Daniel Kowalik. 
Członek Zarządu Powiatu 
Kutnowskiego Marek Kuba-
siński każdego pasowanego 
przedszkolaka odznaczył wy-
jątkowym medalem upamięt-
niającym tę chwilę.

–  Bardzo się cieszę, że za-

rząd Powiatu Kutnowskie-
go zdecydował się na to, by 
taki oddział przedszkolny 
powstał. A przede wszyst-
kim cieszę się, że Państwo 
zdecydowaliście się, by swoje 
pociechy tutaj przysłać, by 
mogły już od najmłodszych 
lat rozwijać się. Ogromne 
podziękowania dla pani dy-
rektor i całego personelu za 
przygotowanie dzisiejszego 
wydarzenia, bardzo wyjąt-
kowego. Gratuluję i życzę 
powodzenia – mówił Senator 
RP Przemysław Błaszczyk.

–  Szanowni Państwo, 

chciałbym w imieniu swo-
im i całego zarządu Powiatu 
Kutnowskiego pogratulować 
przede wszystkim pasowa-
nym przedszkolakom. To 
bardzo ważny dzień w wa-
szym życiu.  Mam nadzieję, 
że pasowanie wszystkim się 
podobało, że będziecie dum-
nymi przedszkolakami tego 
oddziału. Gratuluję również 
wspaniałego przedstawienia 
artystycznego, które bardzo 
miło się oglądało – mówił 
Starosta Kutnowski Daniel 
Kowalik.

Następnie starosta Daniel 

Kowalik wręczył przedszko-
lakom z okazji, podwójnej – 
tj. Mikołajki oraz pasowanie 
na przedszkolaka – drobne 
upominki, które wywołały 
ogromny uśmiech na ich twa-
rzach.

–  Gratuluję przedszkola-
kom i rodzicom cudowne-
go występu artystycznego, 
który świetnie się oglądało. 
Życzę przedszkolakom sa-
mych cudownych chwil w 
przedszkolu! –  mówi Marek 
Kubasiński, członek Zarządu 
Powiatu Kutnowskiego. •

Władze powiatu i senator z mikołajkowąWładze powiatu i senator z mikołajkową
wizytą w przedszkolu w SOSW nr 1wizytą w przedszkolu w SOSW nr 1

materiał promocyjny Starostwa Powiatowego w Kutnie

ŻYCZENIAŻYCZENIA
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Sylwester 
pod ratuszem 

odwołany
To już pewne. W tym roku 
nie odbędzie się sylwester 
miejski w Kutnie. Powo-
dem są wysokie ceny przy-
gotowania takiej imprezy.

— Niestety z powodu 
oszczędności musieliśmy 
zrezygnować z organizacji 
sylwestra miejskiego. Była 
to dla nas bardzo trudna 
decyzja, ale ceny przygoto-
wania takiej kilkugodzinnej 
imprezy są porażające — po-
wiedział Panoramie Kamil 
Klimaszewski z biura praso-
wego Urzędu Miasta Kutno.

Przypomnijmy, zabawa syl-
westrowa odwołana zosta-
ła także w ostatnich dwóch 
latach. Wówczas powodem 
była pandemia koronawiru-
sa. Takie decyzje zapadły po 
konsultacjach między inny-
mi z sanepidem i służbami 
porządkowymi. •

Wyjątkowa chwila dla kut-
nowskich krwiodawców. 
W Centrum Seniora nastąpiło 
wręczenie pamiątkowych od-
znak dla osób, które dzielą się 
cząstką siebie z innymi.

Uroczystość otworzył i po-
prowadził Adrian Zieliński 
z HDK PCK Kutno. Następnie 
krwiodawcy z rąk między in-
nymi prezydenta Zbigniewa 
Burzyńskiego oraz Doroty 
Jarczyńskiej z klubu krwio-
dawców otrzymali pamiątkowe 
odznaki przyznane przez Mi-
nistra Zdrowia.

Odznaki „Honorowy Dawca 

Krwi – Zasłużony dla Zdro-
wia Kraju” otrzymali: Michał 
Bogdański, Daniel Labes, Jerzy 
Lenartowski, Łukasz Macie-
jewski, Karol Małecki, Michał 
Marciniak, Jacek Rembowski, 
Marian Stefaniak, Radosław 
Szymański, Rafał Wawrzyń-
czak.

Klub HDK PCK Kutno zachę-
ca do odwania krwi między 
innymi w kutnowskim punk-
cie przy Placu Piłsudskiego. 
Godziny rejestracji od wtorku 
do piątku w godzinach 7.30 - 
11.30. W poniedziałek punkt 
jest nieczynny.  •

Krwiodawcy otrzymali odznaki 
przyznane przez Ministra Zdrowia.

Krwiodawcy z Kutna uhonorowaniKrwiodawcy z Kutna uhonorowani

ŻYCZENIA
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W grudniu obchodzony jest Mię-
dzynarodowy Dzień Wolontariu-
sza. W Kutnie co roku z tej okazji 
wręczane są nagrody dla społecz-
ników, którzy poświęcają swój 
wolny czas na niesienie pomo-
cy, organizację różnego rodzaju 
przedsięwzięć i wydarzeń dla lo-
kalnych społeczności czy promo-
cję kultury i lokalnego dziedzic-
twa.

Z powodu pandemii Covid–19 
w ostatnich dwóch latach pre-
zydent Kutna nie mógł uroczy-
ście podziękować wolontariu-
szom. Jednak już w 2022 roku 
uroczysta gala powróciła do 
Kutnowskiego Domu Kultury. 
Czwartkowe (15.12) spotkanie 
miało bardzo świąteczny charak-
ter, bo oficjalne podziękowania 
poprzedziło widowisko muzycz-
ne pt. „Piosenki z dzwonka-
mi” wykonane przez dzieci 
i młodzież z sekcji wokalnej 
Młodzieżowego Domu Kultury 
w Kutnie oraz przedszkolaki 
z Przedszkola Miejskiego nr 3 
w Kutnie.

Uroczystość wręczenia po-
dziękowań wolontariuszom zo-
stała podzielona na trzy części. 
W pierwszej wyróżnieni zosta-
li społecznicy wybrani przez 
stowarzyszenia funkcjonujące 
w Kutnie, za swoją działalność 
w 2021 roku.

W drugiej części zastępcy pre-
zydenta Kutna Jacek Boczkaja 
i Zbigniew Wdowiak podzię-

kowali mieszkańcom, którzy 
w mijającym już roku skorzystali 
z programu mikrograntów.

Trzecia odsłona gali poświęco-
na była tym, którzy po 24 lutego, 
czyli po ataku Rosji na Ukrainę 
pomagali uchodźcom uciekają-
cym przed wojną.

Poniżej lista wszystkich 
wyróżnionych podczas gali:

Wolontariusze nagrodzeni za 
rok 2021
Pomoc społeczna:
1. Agnieszka Płocha – Stowarzy-
szenie Hospicjum Kutnowskie
2. Wojciech Chmielecki – Sto-
warzyszenie Klub Abstynenta 
„Trzeźwość”
3. Robert Płócienniczak – Teen 
Challenge Chrześcijańska Misja 
Społeczna
4. Dorota Grabowska – Stowa-
rzyszenie Kutnowskie Amazonki
5. Renata Buczek –  Stowarzysze-
nie Kutnowskie Amazonki
6. Jan Karolak – Kutnowskie Sto-
warzyszenie „Nie Jesteś Sam”
7. Bogdan Krawczyk – Polskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną
8. Małgorzata Złotowska –  Pol-
skie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością In-
telektualną
9. Alicja Kalbarczyk – Przymie-
rze Rodzin
10. Elżbieta Wietrzyk – Parafial-

ny Zespół Charytatywny Cari-
tas Parafii pw. Bł. Męczenników 
Kutnowskich w Kutnie
11. Karolina Gruszka –  Orato-
rium Bł. Michała Rua
12. Martyna Kacprzak –  SL Salos 
„RÓŻA Kutno”
Rekreacja, sport i aktywności 
dzieci, dorosłych i seniorów:
1. Jerzy Karolewski –  Kutnow-
skie Stowarzyszenie Bokserskie 
„Stal”
2. Jerzy Pawlikowski – dzia-
łacz sportowy, zaangażowany 
w organizację Wyścigu Solidar-
ności i Olimpijczyków
3. Zbigniew Gralewski –  Koło 
PZW nr 109 „Metalurg” Kutno
Kultura, promocja i rozwój 
miasta:
1. Julia Czekalska – ZHP Hufiec 
Kutno
2. Andrzej Zielonka – Związek 
Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych  
3. Danuta Konopczyńska – UTW 
w Kutnie
4. Halina Głogoza – UTW w Kutnie
5. Aleksandra Wiśniewska – OSP 
Dąbrowszczak
6. Tomasz Ochman – OSP Dą-
browszczak
7. Daniela Sobczak – Stowarzy-
szenie „Złoty Wiek” w Kutnie
8. Helena Bielicka – Kutnowskie 
Towarzystwo Historyczne
9. Piotr Bielicki –  Kutnowskie 

Towarzystwo Historyczne
10. Agnieszka Czajkowska – Sto-
warzyszenie Pomocy Dzieciom 
z Domów Dziecka i Rodzin Za-
stępczych „Wyspa Skarbów”
11. Joanna Wastowska –  Sto-
warzyszenie Pomocy Dzieciom 
z Domów Dziecka i Rodzin Za-
stępczych „Wyspa Skarbów”
12. Ewa Wypych –  Stowarzysze-
nie Pomocy Dzieciom z Domów 
Dziecka i Rodzin Zastępczych 
„Wyspa Skarbów”
13. Konrad Podwysocki – Stowa-
rzyszenie Historyczne Pułk 37
14. Michał Lebiedowicz –  Stowa-
rzyszenie Historyczne Pułk 37
15. Ewa Siuda –  Stowarzyszenie 
Historyczne Pułk 37
16. Krzysztof Siuda –  Stowarzy-
szenie Historyczne Pułk 37
Podziękowania za realizację 
Mikrograntów:
1. „Piknik Regionalny”  –  Julian-
na Barbara Herman
2. „W kolory gramy – rozkwi-
tamy” – Magdalena Kamińska, 
Milena Sochacka, Małgorzata 
Królak
3. „Hej wesele, hej wesele...” – 
każde pokolenie ma prawo do 
zabawy i radości – Jolanta Gajda
4. „Kutnowscy seniorzy ślada-
mi powstańców styczniowych” 
–  Stanisław Kołodziejczak, Ewa 
Nowicka, Helena Galus
5. „Kutnowskie Babcie ukraiń-
skim Wnukom”  –  Danuta Ko-

nopczyńska, Halina Głogoza,
6. „Wieczory nadziei” –  spotka-
nia dla rodzin z problemem uza-
leżnienia   –  Jan Jędrzejczak
7. „Integracyjny Piknik Rodzinny 
Mieszkańców Osiedla Wenecja” 
–  Michał Łucki, Alicja Łucka, 
Iwona Łucka
8. „Integracyjny rajd rowerowy 
z piknikiem” –  Dariusz Lenar-
czyk, Paulina Krzewicka
9. „Kulturalny happening z 
dziadkami” –  Maria Wierzbicka
10. „Las w słoiku, czyli zielone 
warsztaty dla mieszkańców Kut-
na” –  Zbigniew Leitgeber
11. „Mistrzowskie warsztaty 
wokalno–taneczne” „Śpiewaj 
i tańcz” –  Katarzyna Karolak– 
Rojewska, Agnieszka Cieślińska
12. „Obchody Dnia Osoby Niewi-
domej” –  Maria Hućko, Krystyna 
Osińska
13. „Piknik rodzinny z softbal-
lem” Lions Kutno  –  Przemysław 
Kubicki
14. „Pokoleniowy Piknik Inte-
gracyjny” –  Krzysztof Wacław 
Dębski
15. „Poznajmy się bliżej”  –  Elż-
bieta Grzegorzewska, Danuta 
Matczak
16. „Różany Piknik Strzelecki” –  
Krzysztof Marciszewski
17. „Słodko i zdrowo – różane 
smaki – warsztaty kulinarne” –  
Paulina Bagrowska, Witold Jaś-
kowiak

Wolontariusze uhonorowani! Wolontariusze uhonorowani! 
Wielka gala w Kutnowskim Domu KulturyWielka gala w Kutnowskim Domu Kultury

Zobacz więcej zdjęć na
www.um.kutno.pl

Nagrodzonych zostało około 
150 kutnowskich wolontariuszy!
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18. „Turniej piłkarski dzikich 
drużyn dla kutnowskiej młodzie-
ży” - Michał Kamiński, Agniesz-
ka Makuła
19. „Ujarzmić SmoGa” - Anna 
Kmieć Nogalska, Kamil Kobus, 
Aneta Borowicz
20. „Wyszywanka” - Natalia Vo-
loshyn
21. „Zatańcz Zumbę - żyj z pa-
sją!” - Renata Buczek
22. „Zielony zakątek” - Anna 
Dorsz, Barbara Kucharska
Osoby wyróżnione za pomoc 
Ukraińcom uciekającym przed 
wojną:
1. Dariusz Lenarczyk
2. Iwona Majtczak
3. Robert Stępniewski
4. dr hab. Sławomira Białobłocka
5. Aliaksandra Piatrova
6. Władysław Janik
7. Bartosz Kiełbowicz
8. Paweł Łebkowski
9. Ksiądz Mirosław Romanowski
10.  Mariola Grodnicka
11.  Ewa Chłopska - Wasielewska
12. Justyna Czarnecka
13. Agnieszka Antczak
14. Katarzyna Zasadzińska
15. Natalia Voloshyn
16. Bogusława Hakało
17. Małgorzata Walczak

18. Renata Marciniak-Firadza
19. Katarzyna Erwińska
20. Wasilij Dworecki
21. Tetiana i Oleksandr Chernyshov
22. Serchii Talabishko
23. Arkadiusz i Donna Delikowie
24. Monika Baranowska
25. Ewa i Andrzej Krauzowiczowie
26. Svitlana Kryk
27. Joanna Dolik
28. Anita Strębska
29. Maria Mariola Michalak
30. Barbara Wiktorska
31. Emilia Wiktorska
32. Wojciech Pomierny
33. Justyna Molińska
34. Alina Koczaska
35. Paweł Koczaski
36. Rafał Koczaski
37. Przemysław Tomczak
38. Marta Majtczak
39. Irmina Więcek
40. Monika Wojciechowska 
      -Petrosyan
41. Edyta Rosiecka
42. Olga Kucharczyk
43. Renata Gawrońska
44. Wioletta Włodarczyk
45. Monika Kowalska-Saftawy
46. Maria Saftawy
47. Dorota Stegman

48. Bartosz Rogacki
49. Rafał Dudkowski
50. Ewa Wiklak
51. Katarzyna Wiklak
52. Zbigniew Materski
Instytucje, w których działały 
grupy wolontariuszy pomaga-
jących Ukraińcom:
Szkoła Podstawowa nr 1:
1. Violetta Wojciechowska
2. Elżbieta Chodorowska
3. Jolanta Paradowska
4. Jarosław Koszański - dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 2:
5. Beata Lenc – Macierewicz
Szkoła Podstawowa nr 4:
6. Aneta Zachwieja
Szkoła Podstawowa nr 5:
7. Elżbieta Tumiel
8. Olena Kolodii
9. Agata Sochacka
Szkoła Podstawowa nr 6:
10. Katarzyna Olejnik
Szkoła Podstawowa nr 7:
11. Iwona Domżał - dyrektor
12. Nadzieja Stolińska
13. Anna Jakubowska
Szkoła Podstawowa nr 9:
14. Beata Paluchowska
15. Marzanna Kamińska
16. Monika Olejniczak
17. Marta Dawidowicz

18. Justyna Ziółkowska
19. Agnieszka Tracz
Przedszkole Miejskie Nr 3 
„Jarzębinka”:
20. Małgorzata Kubiak
21. Jolanta Wojtera
Przedszkole Miejskie Nr 8 
„Promyczek”:
22. Sylwia Gołębiowska
Przedszkole Miejskie Nr 15 
„Bajka”:
23. Agata Kowalewska
Przedszkole Miejskie Nr 16 
„Calineczka”:
24. Magdalena Jarecka-Matusiak
25. Magdalena Bryl
26. Katarzyna Gajewska
Przedszkole Miejskie Nr 17 
”Niezapominajka”:
27. Jolanta Zielińska
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kutnie:
28. Joanna Zajkowska
29. Ineza Kubiak
30. Grażyna Jaros
31. Iza Gołębiewska-Ciołek
32. Beata Michalczyk
Zespół Zarządzania Kryzysowego:
33. Radosław Bieniek
34. Adam Sztonderski
35. Kamil Maliszewski
Firmy pomagające osobom 
uciekającym z Ukrainy:

1. Lampre Kutno
2. Kellog’s Kutno
3. Polfarmex Kutno
4. Vandemoortele Kutno
5. Sonoco Kutno
6. Chempak Kutno
7. DS Smith Polska Kutno
8. Zakład Piekarniczo – Cukier-
niczy Tadeusz, Dominik i Jakub 
Ozdowscy
9. Zorina Kutno
10. Kongskilde Industries Kutno
11. Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Pionier
12. Animex Kutno  
13. Goodmills Kutno
14. Hoop Polska Kutno
15. Sandbus Kutno
16. Restauracja Paola Monika 
i Leszek Zawadzcy
17. Jackpol Jacek Kęska
18. Leroy Merlin Polska
19. Mała Liga Baseballu Regionu 
Europy i Afryki
20. Torex
21. Społeczna Fundacja 
Miasta Kutna
22. Artykuły BHP Sklep Hurtow-
nia Szkolenia Behapowy.pl  
23. Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji
24. ECO Kutno •

materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Kutno

Galę poprowadzili Paweł Szczepanik 
 i Kamil Klimaszewski.
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W ostatnim czasie Kutno 
pokrył biały puch i przy 
okazji opadów śniegu 
w naszym mieście poja-
wił się nietypowy pług: 
charakterystyczne… żółte 
seicento.

Po opadach śniegu przy-
zwyczajeni jesteśmy, że – 
nawet jeśli zima zaskoczy 
drogowców – to na drogach 
pojawiają się duże pługi i 
piaskarki. Ale jak się oka-

zuje, odśnieżać można nie 
tylko takim sprzętem. Na 
Żwirki i Wigury od pewne-
go czasu zaparkowany był 
charakterystyczny żółty fiat 
seicento, który został prze-
robiony na… pług!

— Po wykonaniu nietypo-
wego zlecenia dla galerii, 
otrzymaliśmy zlecenie na 
zimowe utrzymanie tere-
nu przy Żwirki i Wigury. 
Aby nie inwestować w małe 
traktorki, zrodził się po-

mysł, aby przerobić jeden 
z pojazdów, który posiada-
my — mówi Artur Woź-
niak z BFC Custom.

Aby zimowe seicento ra-
dziło sobie w trudnych, zi-
mowych warunkach, zapro-
jektowana została specjalna 
rama do podwozia, a także 
zamontowano pług. Pojazd 
wyposażony został także 
w specjalne opony, aby bez 
problemu pokonywać trasę 
w zimowych warunkach. •

Przy galerii na Żwirki i Wigury 
spotkać można seicento 
przerobione na pług!

W Kutnie W Kutnie przerobili przerobili 
seicento na… pługseicento na… pług

ŻYCZENIA

Kutnowscy dzielnicowi na każ-
dej służbie realizują działania 
w ramach akcji „Zima”. Funk-
cjonariusze sprawdzają dworce, 
przystanki, pustostany i ogrody 
działkowe w poszukiwaniu po-
trzebujących pomocy.

Proszą też o informacje o oso-
bach bezdomnych, samotnych 
i bezradnych, których, życie może 
być zagrożone z uwagi na niskie 
temperatury. Nie bądźmy obojętni 
i reagujmy! Czasami jeden telefon 
może uratować komuś życie.

— Kutnowscy dzielnicowi pod-
czas pełnionej służby zwraca-
ją szczególną uwagę na miejsca, 
gdzie mogą szukać schronienia 
i nocować bezdomni. Są to zazwy-
czaj pustostany, ogródki działko-
we, altanki. Pomóc może każdy, 
kto widzi człowieka będącego 
w trudnej sytuacji. To może być 
bezdomny, nietrzeźwy, osoba 
starsza albo człowiek chory. Nie 
traktujmy stereotypowo tych, któ-

rzy leżą na ulicy, ławce czy przy-
stanku. Czasem wystarczy jeden 
telefon, aby uratować komuś ży-
cie. Każdemu należy się pomoc — 
mówi komisarz Edyta Machnik, 
oficer prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Kutnie.

Wystarczy tylko jeden telefon 
pod numer 112 lub jedno klik-
nięcie myszką za pośrednictwem 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa by uchronić kogoś od 
wychłodzenia i uratować czyjeś 
życie.

Szczególnym nadzorem w co-
dziennej służbie dzielnicowych 
zostały również objęte zbiorniki 
wodne, które tworzą w okresie zi-
mowym tzw „dzikie lodowiska”. 
Te miejsca są zdradliwe i szcze-
gólnie niebezpieczne. Pamiętajmy, 
że nie ma odpowiedniej grubości 
lodu, która zagwarantuje nam 
w stu procentach bezpieczeństwo! 
Nie wchodźmy na zamarznię-
te akweny i wybierzmy sztuczne 
lodowiska. •

Dzielnicowi pomagają w „Akcji Zima”Dzielnicowi pomagają w „Akcji Zima”
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Daniel Kowalik –  Staro-
sta Kutnowski oraz Tomasz 
Walczewski Członek Zarzą-
du Powiatu Kutnowskiego 
podpisali umowę z Woje-
wodą Łódzkim o dopłatę 
w formie dofinansowania 
zadań w zakresie przewo-
zów autobusowych.

–  Uzyskaliśmy ogromną 
kwotę dopłaty na przewozy 
autobusowe z czego ogrom-
nie się cieszę. Uruchomimy 
dzięki temu aż trzynaście 
linii komunikacyjnych, by 
mieszkańcy Powiatu mogli 
jeszcze łatwiej przemiesz-
czać się. To ogromne uła-
twienie dla nich – mówi 
Starosta Kutnowski Daniel 
Kowalik.

Uzyskana kwota dopłaty 
na linie autobusowe w 2023 

roku to aż 3 579 810,00 zło-
tych! Jest to kwota przezna-
czona na 1 193 270,00 wozo-
kilometrów.

–  Wojewoda pozytywnie 
rozpatrzył nasz wniosek 
z związku z czym wystąpi-
liśmy do gmin w Powiecie 
o podjęcie stosownych dzia-
łań w celu zabezpieczenia 
środków na linie komuni-
kacyjne. Mam nadzieję, że 
gminy pozytywnie rozpa-
trzą nasz wniosek  – dodaje 
Tomasz Walczewski Członek 
Zarządu Powiatu Kutnow-
skiego.

Linie komunikacyjne zo-
staną uruchomione od 
1 stycznia 2023 roku., pod 
warunkiem, że Radni gmin 
podejmą uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Kutnowskiemu. •

Dofinansowanie dla powiatuDofinansowanie dla powiatu

„Bądź bezpieczny i widoczny 
na drodze” – Mikołajkowa 
akcja Powiatu Kutnowskie-
go, we współpracy z Komen-
dą Powiatową Policji w Kut-
nie za nami!

–  Bezpieczeństwo mieszkań-
ców Powiatu Kutnowskiego 
jest dla nas szczególnie waż-
ne. Postanowiliśmy wykorzy-
stać Mikołajki, by obdarować 
uczestników ruchu opaskami, 
kamizelkami oraz brelokami 
odblaskowymi. Mam nadzieję, 
że dzięki temu mimo krótkich 
dni, mieszkańcy będą bez-

pieczniejsi – mówi Starosta 
Kutnowski Daniel Kowalik.

W akcji udział wziął Daniel 
Kowalik, Starosta Kutnowski; 
Tomasz Walczewski, Członek 
Zarządu Powiatu Kutnowskie-
go oraz policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Kutnie. 
Każdy z zatrzymanych zo-
stał obdarowany odblaskiem 
i poinformowany o zasadach 
bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym podczas okresu jesien-
no– zimowego.

–  Promowanie bezpieczeń-

stwa jest niesamowicie ważne, 
szczególnie w okresie jesien-
no– zimowym, gdzie na dro-
gach jest ślisko, a w dodatku 
dzień jest bardzo krótki. Miko-
łaj razem z policją obdarował 
mieszkańców odblaskami od 
Powiatu Kutnowskiego oraz 
od KPP Kutno  – mówi Tomasz 
Walczewski, członek Zarządu 
Powiatu Kutnowskiego.

Mieszkańcy z uśmiechem 
reagowali na Policję w towa-
rzystwie Świętego Mikołaja 
i  z chęcią przyjmowali gadże-
ty, a akcja cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem.  •

Wspólna akcja Wspólna akcja 
starostwa i policjistarostwa i policji

materiały promocyjne Starostwa Powiatowego w Kutnie

ŻYCZENIA
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Panu Krzysztofowi Kołachowi
wybitnemu polskiemu samorządowcowi,

byłemu wojewodzie płockiemu

w trudnych i bolesnych chwilach po śmierci 

Żony Anny
wyrazy głębokiego współczucia,  

wsparcia i otuchy 

składa
 Adam Struzik 

   Marszałek Województwa Mazowieckiego

ŻYCZENIA

KONDOLENCJE

Kutnowskie Koło Związku In-
walidów Wojennych ma już 
100 lat. Jubileusz świętowa-
ny był w kwietniu 2022 roku.  
Nie zabrakło słów uznania 
i podziękowań za cały wiek 
działalności. Kutnowskie koło 
związku powstało w 1922 roku.

100-lecie działalności 
Związku było okazją do uho-
norowania wszystkich osób 
tworzących kutnowskie 
struktury Koła Związku In-
walidów Wojennych, a tak-
że osób wspierających przez 
ostatnie kilkadziesiąt lat.

W kwietniu 2022 roku krzy-
żem za zasługi dla Związku 

Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych od-
znaczona została Pani Ja-
dwiga Łuszczak, prezes Koła 

Związku Inwalidów Wojen-
nych w Kutnie. Podziękowa-
nia i gratulacje dla członków 
organizacji przekazali też 

zastępcy prezydenta Kutna 
Jacek Boczkaja i Zbigniew 
Wdowiak oraz przewodni-
czący Rady Miasta Mariusz 
Sikora. Podczas uroczysto-
ści wręczono także odznakę 
Związku Inwalidów Wojen-
nych dla prezydenta Kutna 
Zbigniewa Burzyńskiego za 
pomoc i współpracę z kut-
nowskim kołem związku.

Odznaki Związku Inwali-
dów Wojennych RP otrzy-
mali: Jadwiga Łuszczak, Zbi-
gniew Burzyński, Zbigniew 
Wdowiak, Daniel Kowalik 
oraz członkowie Związku In-
walidów Wojennych w Kut-
nie: Piotr Szczepański i Lu-

cyna Szkudlarek.
Na ostatnim posiedzeniu 

Kutnowskiej Rady Pamięci 
Narodowej w dniu 7 grudnia 
br., z tej samej okazji, me-
dalem Zwycięska Nike od-
znaczono Wiceprezydenta 
Miasta Jacka Boczkaję, An-
drzeja Zielonkę – Wicepreze-
sa Koła w Kutnie, dr Michała 
Adamskiego i Dorotę Bień 
z Wydziału Kultury Promocji 
i Rozwoju Miasta od lat 
współpracujących z Kołem 
w Kutnie ZIW RP. Ponadto 
Odznakę Związku otrzymał 
Jerzy Bryła, wójt Gminy Kutno 
w latach w latach 1997-2018. •

Kutnowskie Koło Związku Inwalidów Wojennych 
w 2022 roku obchodzi 100-lecie istnienia!

Odznaczenia z okazji 100-leciaOdznaczenia z okazji 100-lecia
Koła w Kutnie Związku Inwalidów Wojennych RPKoła w Kutnie Związku Inwalidów Wojennych RP

W przyszłym roku odbę-
dzie się kolejna edycja 
Biegu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Organizato-
rzy podali już dokładną 
datę imprezy.

Wiadomo, że Kutno i 

okolice po raz VI pobie-
gną Tropem Wilczym 
5 marca 2023. Wkrótce 
poznać mamy regula-
min imprezy oraz pozo-
stałe szczegóły.

Impreza od lat cieszy 

się dużym zaintereso-
waniem i w podkut-
nowskim lesie w Raci-
borowie biegnie wielu 
sportowców z Kutna, 
powiatu kutnowskiego, 
a także ościennych po-
wiatów i województw. •

Po raz szósty pobiegną Tropem WilczymPo raz szósty pobiegną Tropem Wilczym
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Od piątku w Kutnie moż-
na było odwiedzać cen-
trum miasta, by jeszcze 
bardziej wprawić się 
w świąteczny nastrój. 
Zimowa aura potęgowa-
ła poczucie, że do Świąt 
Bożego Narodzenia po-
zostało naprawdę nie-
wiele czasu.

Na Plac Wolności 
mieszkańców przycią-
gały: jarmark bożona-
rodzeniowy, który kusił 
świątecznymi (i nie tyl-
ko) przysmakami oraz 
szopka z pięknymi rzeź-
bami i żywymi zwierzę-
tami.

Najwięcej działo się 
jednak w niedzielę. 
Wczesnym popołu-
dniem na scenie pojawił 
się Święty Mikołaj oraz 
prezydent Zbigniew 
Burzyński, którzy przy-
wędrowali na Plac Wol-
ności w towarzystwie 

"Parady mikołajów". 
Parada przeszła z Placu 
Piłsudskiego, ulicą Kró-
lewską do wspomnia-
nego Placu Wolności 
w rytm utworów gra-
nych przez Orkiestrę 
Dętą OSP Kutno.

Prezydent Zbigniew 
Burzyński oficjalnie zło-
żył mieszkańcom świą-
teczne życzenia.

–  Z okazji świąt i No-
wego Roku w imieniu 
władz samorządowych 
Miasta Kutno chciał-
bym Wam złożyć naj-
serdeczniejsze życzenia. 
Niech te święta będą 
rzeczywiście czasem re-
fleksji, odpoczynku po-
dzielenia się opłatkiem 
z najbliższymi. Czasem 
wspomnień, ale też na-
dziei, że wszystko, co 
złe to już minęło –  mó-
wił ze sceny prezydent 
Kutna.

Zbigniew Burzyński 
otrzymał również Betle-
jemskie Światło Pokoju, 
które dostarczyli harce-
rze Hufca ZHP Kutno.

–  Chciałbym sym-
bolicznie przekazać to 
światło, które symbo-
liczne nie jest. Ono na-
prawdę pochodzi z groty 
narodzenia pańskiego 
z Betlejem. Austriac-
cy skauci od 1997 roku 
przekazują to światło 
przez odpalanie kolej-
nych świec –  zdradził 
Krystian Olęncki, ko-
mendant Hufca ZHP 
Kutno.

Zwieńczeniem wigi-
lijnego weekendu było 
rozstrzygnięcie kon-
kursu kolęd i pastora-
łek organizowanego 
przez Kutnowski Dom 
Kultury oraz wspól-
ne kolędowanie wraz 
z Zespołem Pieśni i Tań-
ca Ziemi Kutnowskiej. •

PRACA
POSZUKUJEMY OSÓB DO OPIEKI 

NAD OSOBAMI STARSZYMI

Wymagany kurs opieki 
nad osobami starszymi 

oraz posiadanie własnego samochodu

WIĘCEJ INFORMACJI: 
TEL. 795 796 400

Magia świąt w centrum KutnaMagia świąt w centrum Kutna

Zobacz więcej zdjęć na
www.PanoramaKutna.pl

W niedzielę Miasto Róż 
opanowali Mikołaje!

OGŁOSZENIE
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Tusk przyjedzie
do Kutna

Donald Tusk, lider Platformy 
Obywatelskiej i jeden z naj-
bardziej rozpoznawalnych 
polityków w Polsce ma nie-
bawem przyjechać do Kutna.

W połowie grudnia w War-
szawie odbyła się finałowa 
edycja wydarzenia z cyklu 
„Meet Up – Nowa Generacja 
Platformy Obywatelskiej”. 
Nie brakowało tam przedsta-
wicieli Koalicji Obywatelskiej 
z Kutna, którzy rozmawiali 
z Donaldem Tuskiem. Dzięki 
temu doszło do zaproszenia 
lidera PO do Miasta Róż.

– Po spotkaniu z cyklu 
„Meet Up” rozmawiałem 
z Donaldem Tuskiem i zapro-
siłem go do Kutna. Zaprosze-
nie zostało przyjęte i do wizy-
ty dojdzie prawdopodobnie 
w styczniu. Niebawem po-
winniśmy poznać dokładny 
termin – mówi w Panora-
mą Patryk Barański, jeden 
z kutnowskich działaczy 
Platformy Obywatelskiej. •

Prawie 200 żołnierzy 9 Łódz-
kiej Brygady Obrony Tery-
torialnej złożyło przysięgę 
wojskową w Kutnie. Na Placu 
Piłsudskiego miało miejsce 
wydarzenie, podczas którego 
wojskowi przysięgali chronić 
mieszkańców regionu i poma-
gać im w trudnych sytuacjach.

9 ŁBOT funkcjonuje od 2017 
roku. W ciągu pięciu lat jej 
struktury zasiliło około 35 

tysięcy ochotników  — kobiet 
i mężczyzn. Brygada składa 
się z trzech batalionów funk-
cjonujących w Łasku, Zgierzu 
i właśnie w Kutnie. Miasto 
Róż po raz drugi było areną 
ślubowania nowych żołnierzy  
— wcześniej miało to miejsce 
w 2020 roku, jeszcze przed 
pandemą koronawirusa.

W czasie ceremonii nie za-
brakło łez wzruszenia i po-
dziękowań dla żołnierzy od 

rodzin, które przyjechały do 
Kutna by towarzyszyć w tak 
podniosłej chwili. Oprócz 
tego żołnierze pokazali 
sprzęt wojskowy, a mieszkań-
cy mogli również spróbować 
tradycyjnej grochówki.

Do Miasta Róż przyjechało 
wiele ważnych osobistości 
na czele z marszałkiem se-
niorem Antonim Macierewi-
czem, który był pomysłodaw-
cą stworzenia Terytorialsów. 

Pojawili się także między 
innymi wojewoda łódzki To-
biasz Bocheński, parlamenta-
rzyści m.in. posłowie Tadeusz 
Woźniak i Marek Matuszew-
ski czy członek zarządu wo-
jewództwa łódzkiego Robert 
Baryła. Nie brakowało prezy-
denta Kutna Zbigniewa Bu-
rzyńskiego i jego zastępców 
Jacka Boczkaji i Zbigniewa 
Wdowiaka, a także przedsta-
wicieli służb mundurowych. •

Uroczyste ślubowanieUroczyste ślubowanie
Terytorialsów w KutnieTerytorialsów w Kutnie

W grudniu w Kutnie odbyła się uroczysta 
przysięga nowych Terytorialsów.
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Kutnowscy policjanci prowadząc 
działania w kierunku przestępczości 
narkotykowej zatrzymali 54-latka. 
Mężczyzna nie tylko miał posiadać 
znaczną ilość marihuany, ale i wpro-
wadzać ją do obrotu. Mieszkańcowi 
Kutna grozi kara do 10 lat pozbawie-
nia wolności.

Policjanci wydziału kryminalne-
go kutnowskiej komendy, którzy na 
co dzień zajmują się zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej, ob-
serwowali wytypowane wcześniej 
mieszkanie. Ich przypuszczenia się 
potwierdziły.

— W lokalu tym 54-letni mieszka-
niec Kutna miał ukryty susz roślin-

ny. Po przeprowadzonym badaniu 
narkotesterem okazało się, że jest to 
marihuana. Łącznie policjanci zabez-
pieczyli ponad 164 gramy tego nar-
kotyku. Mężczyzna został zatrzyma-
ny i osadzony w policyjnym areszcie 
— mówi mł. asp. Daria Olczyk z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Mężczyzna usłyszał już zarzut po-
siadania i wprowadzania do obrotu 
znacznej ilości środków odurzają-
cych. Prokurator wystąpił z wnio-
skiem o tymczasowe aresztowanie 
podejrzanego, a sąd przychylił się do 
wniosku prokuratora i 54-latek naj-
bliższe trzy miesiące spędzi w aresz-
cie. Grozi mu kara do 10 lat pozba-
wienia wolności. •

Sprzedawał narkotykiSprzedawał narkotyki
i wpadł w ręce policjii wpadł w ręce policji

Zatrzymanemu 54-latkowi 
grozi do 10 lat więzienia.
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W 41. rocznicę wprowa-
dzenia w Polsce stanu wo-
jennego przedstawiciele 
władz samorządowych, 
powiatowych, parlamen-
tarzystów, związków za-
wodowych, służb mun-
durowych, instytucji i 
stowarzyszeń złożyli sym-
boliczne wiązanki kwiatów 
przy pomniku „Ulotka”.

Tradycyjnie nie zabrakło 
polskiego hymnu i mo-
dlitwy w intencji wszyst-
kich walczących z ko-
munistycznym reżimem.

- Pragnę wspomnieć, 
że pomimo interno-
wania, inwigilowania 
i wielu aresztowań ci, 
którzy pozostali na wol-
ności cały czas działali w 
strukturach podziemnej 

„Solidarności” przyczy-
niając się w ten sposób 
do odzyskania przez 
Polskę pełnej niepodle-
głości. Dlatego też ich 
praca powinna pozostać 
w pamięci naszej i przy-
szłych pokoleń – mówił 
przewodniczący Rady 
Podregionu Kutno NSZZ 
„Solidarność” Wiesław 
Taraska.

- Pamiętajmy, że to 
„Solidarności” zawdzię-
czamy wolną Polskę. 
Jednakże to, co zostało 
zapoczątkowane i wy-
walczone ofiarami, wy-
maga kontynuacji. Na-
szym obowiązkiem jest 
przekazywać kolejnym 
pokoleniom przesłanie 
„Solidarności” krzewiące 

idee demokracji, solidar-
ności, wolności i zjedno-
czenia ponad podziałami 
– dodał prezydent Kutna 
Zbigniew Burzyński.

41 lat po wydarzeniach 
z 13 grudnia 1981 roku 
przedstawiciele NSZZ 
„Solidarność” uhono-
rowali tych, którzyw 
Kutnie walczyli z ko-
munistycznym reżimem 
i działali na rzecz niepod-
ległościowego zrywu. 
W sali konferencyjnej 
urzędu miasta wręczo-
ne zostały pamiątkowe 
ryngrafy Solidarności. 
Rozstrzygnięto również 
konkurs plastyczny przy-
gotowany dla uczniów 
szkół podstawowych z 
regionu. •
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41. rocznica wprowadzenia 41. rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego w Polscestanu wojennego w Polsce
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Za nami finał kolejnej edycji 
Szlachetnej Paczki. Do tej wy-
jątkowej akcji, w tym roku, po-
dobnie jak w latach ubiegłych 
włączyli się między innymi 
przedstawiciele miejskiego 
samorządu czy służb mundu-
rowych.

Jak mówi Kamil Klimaszew-
ski z biura prasowego UM 
Kutno, podobnie jak w latach 
ubiegłych pracownicy Urzędu 
Miasta Kutna włączyli się w or-
ganizację „Szlachetnej Pacz-
ki„. Zebrane środki pozwoliły 
wesprzeć 2-osobową rodzinę, 

zamieszkującą na terenie mia-
sta. To osoby zmagające się 
z wieloma schorzeniami, 
a większość ich dochodów po-
chłaniają opłaty i koszty le-
czenia. Mimo to są bardzo po-
godni i pozytywnie nastawieni 
do życia. To czego najbardziej 
potrzebowała rodzina to nowa 
pralka, artykuły spożywcze z 
długim terminem ważności, 
środki chemiczne , pościel 
oraz odzież. Przygotowaną 
dla rodziny paczkę  do kut-
nowskiego sztabu Szlachetnej 
Paczki  przekazał wiceprezy-

dent Jacek Boczkaja. 
Paczkę przygotowali także 

radni „Porozumienia dla Kut-
na”. — Jak co roku pomagamy 
podczas weekendu cudów. 
Wszyscy w klubie zaanga-
żowaliśmy się w tworzenie 
szlachetnej paczki. Wspólnie 
możemy sprawić dużo rado-
ści i to jest wspaniałe. Wielkie 
podziękowania dla Justyny 
Szymańskiej i całej ekipy Szla-
chetnej Paczki w Kutnie — ko-
mentują radni.

W akcję po raz kolejny zaan-
gażowali się także policjanci i 

żołnierze z Kutna. Kutnowscy 
policjanci i pracownicy poli-
cji zorganizowali w tym roku 
zbiór darów wspólnie z funk-
cjonariuszami Trzeciej Regio-
nalnej Bazy Logistycznej oraz 
funkcjonariuszami 92 Batalio-
nu Lekkiej Piechoty w Kutnie.

— Służyć pomocą, to jed-
no z wielu zadań służb mun-
durowych. Niekiedy pomoc 
ta polega na obdarowywa-
niu, zwłaszcza teraz w tym 
przedświątecznym czasie. 
Tak właśnie jest w przypadku 
„Szlachetnej Paczki” — ko-

mentuje mł. asp. Daria Olczyk 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Kutnie.

„Szlachetna Paczka” to dzia-
łająca od 2001 r. ogólnopol-
ska akcja świątecznej pomocy 
osobom na podstawie wcze-
śniejszego rozpoznania ich 
potrzeb przez wyznaczonych 
do tego wolontariuszy. To nie 
tylko konkretna pomoc ma-
terialna, to przede wszystkim 
impuls do działania. To pro-
jekt, który co roku łączy tysią-
ce osób: wolontariuszy, rodzi-
ny w potrzebie, darczyńców. •

W tworzenie “Szlachetnej Paczki” zaangażowali 
się m.in. przedstawiciele samorządu miejskiego 
czy służby mundurowe.

 Za nami „Weekend Cudów” 

Szlachetna Paczka pomogła potrzebującymSzlachetna Paczka pomogła potrzebującym
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W związku z bardzo dużym 
zainteresowaniem „Warsz-
taty z Ciocią od klocków” po 
raz kolejny zawitały do Kut-
nowskiego Domu Kultury.

„Ciocia od klocków” w Kut-
nie po raz pierwszy pojawiła 
się w wakacje i jej warsztaty 
spotkały się z wielkim za-
interesowaniem. W związ-
ku z tym KDK po raz kolej-
ny zorganizował tego typu 
zajęcia i tym razem znów 
nie brakowało chętnych 
– trzeba było zorganizo-
wać zajęcia dla dwóch grup.

Popularna „Ciocia od kloc-
ków” to Joanna Krysztoforska, 
która jest uczestniczką pierw-

szej polskiej edycji LEGO 
Masters! Dzięki charaktery-
stycznemu wyglądowi, pracą 
nad social mediami i faktem, 
że do programu poszła z sio-
strzeńcem, większemu gronu 
znana jest jako “CIOCIA OD 
KLOCKÓW” i tak też nazywa 
ją ponad PÓŁ MILIONA osób!

Od kilku lat prowadzi rów-
nież warsztaty z udziałem 
klocków LEGO, pobudzając 
wyobraźnię oraz dając wiele 
zabawy swoim odbiorcom! W 
trakcie warsztatów, uczest-
nicy tworzą konstrukcje na 
zadane tematy, otrzymują 
wskazówki oraz dowiadują się 
różnych ciekawostek z pro-
gramu LEGO Masters. Ponad 

30 tys. klocków i wszystkie 
dodatkowe atrybuty przywozi 
ze sobą! Po warsztatach każdy 
uczestnik otrzymał pamiąt-
kę od Cioci od klocków! •

“Ciocia od Klocków” “Ciocia od Klocków” 
z kolejną wizytą w KDKz kolejną wizytą w KDK

Zajęcia cieszyły się dużym 
zainteresowaniem.

W przyszłym roku w naszym 
mieście ma wystartować 
Kutnowska Karta Miesz-
kańca. Program ma na celu 
umocnienie tożsamości 
z Miastem Róż, a także zaofe-
rowanie kutnianom szereg 
udogodnień.

Kutnowska Karta Mieszkańca 
ma być skierowana do miesz-
kańców Kutna (osób zamel-
dowanych w Mieście Róż lub 
rozliczających tu swoje po-
datki) i jej głównymi celami 
jest umocnienie tożsamości 
i integracji lokalnej oraz pro-
mocja samorządu miejskiego.

Program ma także na celu 
ułatwienie dostępu do usług 
publicznych, oferty eduka-
cyjnej, sportowej oraz kul-
turalnej na terenie nasze-
go miasta, co bezpośrednio 
wpłynie na zwiększenie 
uczestnictwa mieszkańców 
w życiu społecznym Kutna. 

— Wprowadzenie programu 
zaowocuje poprawą wizerun-
ku miasta, a także zwiększy 
jego atrakcyjność dla obecnych 
oraz przyszłych mieszkań-
ców. Kutnowska Karta Miesz-

kańca, w zależności od przy-
jętych systemów ulg, zniżek 
i atrakcji, może stanowić je-
den z elementów skłaniających 
mieszkańców do meldowania 
się na terenie Miasta Kutno, 
co potencjalnie przyczyni się 
do zwiększenia dochodów bu-
dżetu miasta oraz wzmocni 
potencjał demograficzny — 
czytamy w projekcie uchwały.

Środki niezbędne na reali-
zację programu pokrywa-
ne będą z budżetu Miasta 
Kutna, z wyłączeniem ofert 
partnerów zewnętrznych. 
Uprawnienia, ulgi, usługi 
i atrakcje dla mieszkańców 
korzystających z programu, 
oferowane przez Miasto i miej-
skie jednostki organizacyjne, 
zostaną określone odrębną 
uchwałą Rady Miasta Kutno 
lub zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Kutno. Planowane są - 
w bliższej lub dalszej przyszło-
ści - między innymi zniżki przy 
korzystaniu między innymi 
z Aquaparku, KDK-u, Muzeum 
Regionalnego w Kutnie, par-
kowania w Strefie Płatnego 
Parkowania czy komunikacji 
miejskiej. •

Kutno będzie miało 
Kartę Mieszkańca
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