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Prezydent Kutna Zbigniew Burzyński Prezydent Kutna Zbigniew Burzyński 
podsumowuje rok 2021podsumowuje rok 2021

• Panie Prezydencie, za 
nami 2021 rok. Jaki on był 
dla samorządu miejskiego, 
co zdominowało ten rok? 

Mimo borykania się 
z pandemią koronawi-
rusa rok ubiegły mo-
żemy pod względem 
gospodarczym zaliczyć 
do udanego. Bezrobo-
cie utrzymywało się 
na stosunkowo niskim 
poziomie, a na koniec 
listopada ub.r. odno-
towaliśmy najniższe 
bezrobocie w mieście 
w historii odrodzone-
go samorządu (czyli 
od 1989 r.) – 1 167 osób 
poszukujących zatrud-
nienia.

W ciągu 2021 roku 
odbyliśmy kilkana-
ście spotkań z polskimi 
i zagranicznymi inwe-
storami. Pozytywny 
finał miały negocjacje 
z amerykańskim inwe-
storem z branży spo-
żywczej, który w tym 
roku planuje w Kutnie 
rozpoczęcie budowy 
zakładu o wartości ok. 
100 mln zł. Cieszy nas   
także rozwój firm funk-
cjonujących już na na-
szym terenie. Kolejną 
inwestycję o wartości 
ok. 500 mln zł w postaci 
nowej linii produkcyj-
nej zakończyła firma 
Kellogg’s. Dalsze plany 
inwestycyjne ma tak-
że firma Katoen Natie. 
Zakupiła ona od miasta  
2,6 ha gruntów z prze-
znaczeniem na roz-
budowę swojego kom-
pleksu magazynowego 
przy ul. Intermodalnej. 
To kolejne miejsca pra-
cy, tak potrzebne w tych 
niepewnych czasach. 

Rok 2021 to także ju-
bileusz XX– lecia po-
wstania Podstrefy Kut-
no Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej 
S.A. Dorobek kutnow-
skiej podstrefy, zajmu-
jącej czołowe miejsce 
wśród pozostałych 45 
podstref, to 3 mld na-
kładów inwestycyjnych 
oraz ponad 3300 no-
wych miejsc pracy. Pla-
nowaliśmy kilka wy-
darzeń z tej okazji, ale 
z uwagi na sytuację epi-

demiologiczną zmusze-
ni byliśmy je przełożyć. 
Powstał bardzo ciekawy 
film o historii kutnow-
skiej strefy. Mam na-
dzieję, że ten dokument 
już na wiosnę ujrzy 
światło dzienne.

Natomiast cieszy nas, 
że Kutno nadal pozo-
staje liderem w woje-
wództwie łódzkim, je-
śli chodzi o liczbę osób 
pracujących w przedsię-
biorstwach zatrudnia-
jących powyżej 9 osób.   
Jak informuje Główny 

Urząd Statystyczny, po 
wiosennym spadku, 
znów wzrosła liczba 
podmiotów gospodar-
czych zarejestrowanych 
w Kutnie. Jest ich o 100 
więcej niż w najgorszym 
pod tym względem 
kwietniu 2020 r. Tuż 
przed końcem ubiegłe-
go roku GUS podał także 
dane dot. nakładów in-
westycyjnych za 2020 r. 
na poziomie powiatów, 
które odzwierciedlają 
kondycję gospodarczą 
firm zarówno w samym 
mieście, jak i powie-
cie kutnowskim. Otóż 
w 2020 r. przedsiębior-
cy (zatrud. pow. 9 osób) 
z regionu kutnowskie-
go zainwestowali ponad 
812 mln zł. To najlepszy 
pod tym względem rok 
w historii. Dzięki temu 
powiat kutnowski upla-
sował się w tej kategorii 

na 3. miejscu w woje-
wództwie łódzkim za 
Łodzią i powiatem beł-
chatowskim. W przeli-
czeniu per capita powiat 
kutnowski zajął drugie 
miejsce, tuż za powia-
tem poddębickim, ale 
m.in. przed Łodzią czy 
Piotrkowem Trybunal-
skim. 

To, co nas niestety 
niepokoi to dane de-
mograficzne dotyczące 
miasta. W Kutnie, jak 
zresztą w całej Polsce, 
mamy do czynienia ze 

starzejącym się społe-
czeństwem. Jest to trend 
trudny do odwrócenia, 
dlatego też odnotowu-
jemy ciągły spadek licz-
by mieszkańców. Należy 
jednak zaznaczyć, że 
tuż przed pandemią (w 
2019 r.) spadek ten był 
wolniejszy niż progno-
zy GUS. Wybuch pan-
demii spowodował nie-
stety znaczący wzrost 
liczby zgonów, przy 
jednoczesnym spadku 
liczby urodzeń. 

Drugim istotnym 
czynnikiem wpływają-
cym na malejącą liczbę 
mieszkańców jest mi-
gracja. I choć pocie-
szające jest to, że prze-
ciętnie co druga osoba 
wyprowadzająca się 
z Kutna, melduje się 
w gminach wiejskich 
w powiecie kutnowskim 
(więc nie zrywa więzi 

z miastem), to jednak 
wraz z takimi osobami 
ucieka również ich po-
datek PIT. 

Mnie osobiście cie-
szy fakt, że powoli ro-
śnie udział zameldowań 
z innych miast, gdyż 
często dotyczy to prze-
prowadzek do Kutna 
spoza powiatu kutnow-
skiego. Przypuszczamy, 
że powodem takiej mi-
gracji jest znalezienie 
w Kutnie pracy, szcze-
gólnie na stanowiskach 
specjalistycznych.

Nie sposób także 
zapomnieć o cudzo-
ziemcach. Pomimo, że 
zagraniczna migracja 
zarobkowa, co do zasa-
dy, ma charakter tym-
czasowy, to zauważal-
ny jest  trend związany 
z osiedlaniem się 
w Kutnie całych ro-
dzin, głównie z Ukrainy. 
Znajduje to potwierdze-
nie w liczbie uczniów 
spoza Polski, którzy 
uczą się w kutnowskich 
szkołach. W 2020 roku 
były to 23 osoby, nato-
miast we wrześniu 2021 
r. już niemal dwukrot-
nie więcej (44).

Wszystkie te uwa-
runkowania uwzględ-
niliśmy w rozpoczętych 
w roku ubiegłym pra-
cach nad nową Stra-
tegią Rozwoju Miasta 
Kutna 2030. Stworzo-
ny projekt poddajemy 

właśnie konsultacjom 
społecznym, zachęcam 
wszystkich Państwa do 
zgłaszania swoich uwag 
i pomysłów za pośred-
nictwem strony inter-
netowej kutno.wdialo-
gu.pl.

• To plany i wyzwania do-
tyczące przyszłości. A jakie 
inwestycje miejskie udało 
się samorządowi zrealizo-
wać w roku ubiegłym? 

Mijający rok inwe-
stycyjny możemy pod-
sumować wydatkami 
na poziomie 18 mln 
zł. Kontynuowaliśmy 
realizację dwóch du-
żych zadań. Chodzi 
oczywiście o budowę 
kompleksu muzealno 
– wystawienniczego 
Pałacu Saskiego wraz 
modernizacją budynku 
ratusza. W marcu ub.r. 
zakończyliśmy moder-
nizację i zagospodaro-
wanie Placu Wolności 
i Rynku Zduńskiego.

Na budowę nowych 
i modernizację istnieją-
cych dróg przeznaczy-
liśmy ponad 4 mln zł. 
Zakończyliśmy budowę 

ul. Chopina, przebudo-
waliśmy ulice Morcin-
ka, Wybickiego wraz 
z ul. Ewy oraz Jesienną. 
Wyłoniony został wy-
konawca przebudowy 
ulicy Chmielnej wraz 
ze Spacerową na osie-
dlu Łąkoszyn. W roku 
bieżącym zakończymy 
modernizację ul. Skło-
dowskiej – Curie na od-
cinku od skrzyżowania 
z ul. Północną do granic 
miasta. Wartość tego 
zadania to kwota ponad 
2 mln zł.

W ramach drobnych 
remontów przebudo-
waliśmy fragmenty 
chodników w ul. Papieża 
Jana Pawła II, Łokietka, 
Kopernika, Sobieskie-
go, Królowej Jadwigi. 
Powstały też nowe za-
toki parkingowe w ul. 
Matejki, Al. ZHP 1 oraz 
przy Szkole Podstawo-
wej Nr 6. Sukcesywnie 
wykonywane są drogi 
dojazdowe do posesji 
tzw. sięgacze na osiedlu 
Dybów. Łączne wydatki 
na modernizację chod-
ników i budowę parkin-
gów przekroczyły kwo-
tę 0,5 mln zł. 

Przebudowa Placu Wolności to największa 
inwestycja w Kutnie w 2021 roku.

Zbigniew Burzyński, 
prezydent Miasta Kutno.

Na budowę nowych i modernizację 
istniejących dróg przeznaczono 
ponad 4 mln złotych. 
Na zdjęciu ul. Morcinka.

MATERIAŁ PROMOCYJNY UM KUTNO
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W ramach poprawy 
bezpieczeństwa udało 
nam się pozyskać dofi-
nansowanie na budo-
wę aktywnych przejść 
dla pieszych na ulicach 
Szymanowskiego, Za-
moyskiego i Troczew-
skiego. Wykonawca 
przystąpił już do prac. 

Dużym ułatwieniem 
dla osób starszych i nie-
pełnosprawnych w za-
łatwianiu spraw urzę-
dowych jest wykonany 
w roku ubiegłym mon-
taż windy w budynku 
urzędu miasta. Zada-
nie to zrealizowaliśmy 
przy wsparciu środków 
z Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

Pod pewnym wzglę-
dem ubiegły rok dla na-
szego miasta był bar-
dziej pozytywny niż 
mogliśmy się spodzie-
wać. Kutno otrzymało 
dofinansowanie w wy-
sokości ponad 24 mln zł 
z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Strategicz-
nych na budowę infra-
struktury  turystyczno 
– rekreacyjnej i spor-

towej nad rzeką Och-
nią. Bez tak wysokiego 
wsparcia finansowego 
miasto nie zrealizo-
wałoby tej inwestycji 
w pełnym zakresie. 
Ogłoszenie przetargu 
nastąpi w tym roku.

• Inwestycje są bardzo 
ważne, ale czy zieleń i sze-
roko rozumiana ekologia-
dla władz samorządowych 
jest tak samo ważna?

Absolutnie tak. Po-
nad 200 nowych drzew 
w roku ubiegłym zo-
stało zasadzonych na 
terenie parków, zie-
leńców i w pasach 
drogowych. Również 
w ramach projektów 
Kutnowskiego Budżetu 
Obywatelskiego reali-
zujemy wiele nowych 
nasadzeń drzew, poja-
wiło się również kilka-

naście nowych gazo-
nów kwiatowych i rabat 
krzewiasto – bylino-
wych. Aranżacje zieleni 
pojawiły się również na 
płycie Placu Wolności, 
będziemy je wzbogacać 
o nowe elementy rów-
nież w roku bieżącym. 
Uzupełnialiśmy rabaty 

różane, a przypomnę, 
że mamy ponad 100 tys. 
nasadzeń różanych na 
terenie miasta. Mar-
ka Kutno – miasto róż 
zobowiązuje. Bardzo 
dziękuję mieszkań-
com, którzy w realizacji 
tego zadania mocno nas 
wspierają i sadzą róże 
w swoich przydomo-
wych ogródkach. 

Jeśli chodzi z kolei 
o działania proekolo-
giczne, to warto wspo-
mnieć o miejskich 
dotacjach na wymia-
nę starych pieców wę-
glowych. W ubiegło-
rocznym naborze ze 
wsparcia w wysokości 
210 000 zł skorzystało 
72 właścicieli budynków 
jednorodzinnych. Przy-
pomnę, że dotacje przy-
znawane są w Kutnie 
od 2016 roku. W sumie 
przeznaczyliśmy na ten 

cel prawie 1 300 000 zło-
tych. Osiągnięty efekt 
ekologiczny to wymia-
na blisko 500 starych 
pieców węglowych.

Zarząd Nierucho-
mości Miejskich pod-
łączył kolejne budyn-
ki wielorodzinne do 
sieci ciepłowniczej 
ECO Kutno. To jeden 
z ważniejszych elemen-
tów zwalczania niskiej 
emisji na terenie mia-
sta. Realizacja tego typu 
przedsięwzięć bezpo-
średnio przedkłada się 
na pozytywny efekt 
ekologiczny dla wszyst-
kich mieszkańców. 

• Czy pomimo utrudnień 
spowodowanych pande-
mią udało się zrealizować 
jakieś zadania z Kutnow-
skiego Budżetu Obywatel-
skiego?

Miniony rok stał pod 
znakiem powrotu Kut-
nowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Reali-
zowane były projekty 
z KBO 2019, które z po-
wodu pandemii zostały 
przesunięte w czasie. 
Zrealizowanych zostało 
kilka inwestycji na łącz-
ną kwotę ponad 260 000 
złotych. Wśród nich były 
m.in.: poprawa bezpie-
czeństwa na przejściu 
dla pieszych przy ul. 
Krasińskiego, montaż 
monitoringu na jednym 
z bloków przy ulicy Bar-
lickiego, różany mural 
na schodach Kutnow-
skiego Domu Kultu-
ry, kurtyny wodne, czy 
kosze na psie odchody. 
W ramach KBO pomo-
gliśmy projektodaw-
com zrealizować rów-
nież takie wydarzenia 
jak np.: maraton zumby, 
crossfit challenge czy 

koncerty rockowo–klu-
bowe. 

Rok 2021 to nowy bu-
dżet obywatelski, na 
który czekali miesz-
kańcy Kutna. Licznie 
zgłaszali oni swoje pro-
pozycje na inwestycje. 
Wysoką frekwencją cie-
szyło się także interne-
towe głosowanie na za-
dania KBO. 

Kutnowski Budżet 
Obywatelski w ubiegym 
roku doczekał się kil-
ku zmian. Kutno poka-
zało, że stawia na zie-
leń i mieszkańcy mogli 
zgłaszać swoje pomy-
sły w nowej „Kategorii 
zielonej”. Do budżetu 
zgłoszono łącznie 56 
projektów, z których 
39 tworzyło ostateczną 
listę zadań. Mieszkań-
cy w głosowaniu trwa-
jącym przez tydzień 
zdecydowali o wyborze 
11 inwestycji.  Warto do-
dać, że budżet KBO wy-
nosi 1 100 000 zł. 

• Wiadomo, że kolejny 
rok zdominowany został 
przez pandemię i trzeba 
było się skupić na walce 
z koronawirusem. Jaki więc 
był ubiegły rok w kwestii 
polityki społecznej?

Samorząd kutnowski 
kontynuował działania 
łagodzące skutki pan-
demii. Koordynował je 
Zespół Kryzysowy, we 
współpracy z organi-
zacjami pozarządowy-
mi  i wolontariuszami. 
Z usługi dowozu na 
szczepienia do pla-
cówek medycznych 
skorzystało ok. 150 
seniorów i osób niepeł-
nosprawnych. Osoby 
starsze bądź przeby-
wające na kwarantan-
nie miały zapewnio-
ne wsparcie w postaci 
wykupu lekarstw, nie-
zbędnych produktów 
żywnościowych czy 
dostarczenia ciepłe-
go posiłku. Na wydatki 
związane z zakupem 
środków ochronnych na 
potrzeby jednostek or-
ganizacyjnych miasta 
i placówek edukacyj-
nych miasto wydatko-
wało blisko 150 tys. zł. 
Otrzymaliśmy również 
wsparcie ze strony Wo-
jewody Łódzkiego czy 
rodzimej firmy Polfar-
mex Sp. z o.o., co jest 
bardzo budujące w tych 
trudnych czasach. 

Zgodnie z postula-
tami wyborczymi w 
roku ubiegłym powo-
łana do życia została 
Rada Seniorów Miasta 
Kutna jako organ kon-
sultacyjny i doradczy. 
Głównym jej zadaniem 
jest integracja środowi-
ska senioralnego, roz-
poznanie jego potrzeb 
i oczekiwań. Niewątpli-
wie do integracji środo-
wiska przyczyniły się 

Kutnowskie Dni Senio-
ra, w ramach których 
miasto we wrześniu ub.r. 
zorganizowało 65 róż-
norodnych wydarzeń tj. 
warsztatów, koncertów, 
spotkań integracyjnych 
w większości na świe-
żym powietrzu z uwagi 
na reżim sanitarny. 

Co istotne w codzien-
nym życiu kutnowskich 
seniorów, udało nam 
się określić główne za-
łożenia programu po-
mocy w drobnych na-
prawach  domowych. 
W ramach „Kutnow-
skiej Złotej Rączki dla 
Seniora" z pomocy 
w drobnych naprawach 
będą mogły skorzystać 
osoby w wieku powyżej 
70 lat i osoby niepełno-
sprawne.

Dużym wsparciem 
dla osób borykają-
cych się z przejściowy-
mi trudnościami było 
utworzenie Zespołu 
Mieszkalno – Integra-
cyjnego z mieszkania-
mi wspomaganymi przy 
ul. Majdany 1 w Kutnie. 
W 2021 roku budynek 
został zasiedlony przez 
17 rodzin. Osoby te ob-
jęte są indywidualnymi 
programami usamo-
dzielniania i rozwoju, 
w ramach których re-
alizowane są różnego 
rodzaju warsztaty, te-
rapie czy reintegracja 
zawodowa.

Miasto rokrocz-
nie wspiera Kutnowski 
Szpital Samorządowy 
w realizacji różnych 
potrzeb inwestycyj-
nych bądź też doposaża 
w specjalistyczny sprzęt 
medyczny. W roku ubie-
głym samorząd miejski 
dokonał zakupu urzą-
dzenia do laparoskopii 
o wartości 250 tys. zł. 

W 2021 całkowicie swoje oblicze zmieniła 
m.in. kamienica na ul. Podrzecznej.

Zgodnie z postulatami wyborczymi 
w roku ubiegłym powołana do życia 
została Rada Seniorów Miasta Kutna 
jako organ konsultacyjny i doradczy. 

Kontynuacja na str. 4

W 2021 podjęto wiele działań 
przyczyniających się do integracji 
środowiska senioralnego.
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• Czy dla kutnowskiej 
edukacji był to równie 
trudny rok?

Bogatsi o doświad-
czenia oraz wypraco-
wane rozwiązania, dy-
rektorzy i nauczyciele 
szkół podstawowych, 
przedszkoli i żłobka 
z sukcesem sprostali 
przeszkodom napotka-
nym w roku ubiegłym. 
W zależności od sytu-
acji epidemiologicznej, 
zmieniane były formy 
kształcenia ze stacjo-
narnego na hybrydowe. 
Jednostki na bieżąco 
zaopatrywane były w 
środki niezbędne do 
zachowania reżimu sa-
nitarnego. 

Ponadto przy współ-
pracy z poszczególny-
mi placówkami z po-
wodzeniem uzyskane 
zostały środki ze źródeł 
zewnętrznych na reali-
zację wycieczek, zakup 
sprzętu sportowego, 
multimedialnego, czy 
rozwój czytelnictwa. 
Wszelkie działania, 
zrealizowane w minio-
nym roku, przeprowa-
dzone zostały z myślą 
o dalszej poprawie ja-
kości kształcenia przy 
jednoczesnej profilak-
tyce względem pande-
mii koronawirusa, czyli 
zapewnieniu bezpiecz-
nych warunków opie-
ki i nauki. W rok 2022 
wchodzimy z nadzieja-
mi, aby normalna sta-
cjonarna nauka trwała 
jak najdłużej.

• Jaki był miniony rok 
w kutnowskiej kulturze? 
Czy mimo pandemicznych 
ograniczeń można go zali-
czyć do udanych?

Miniony rok w kul-
turze to przede wszyst-
kim wspólny wysiłek 
wszystkich pracow-
ników placówek kul-
turalnych, aby zorga-
nizować wydarzenia 
zgodnie z występujący-
mi ograniczeniami, aby 
bezpiecznie można było 
w nich uczestniczyć.

Zrealizowana została 
większość imprez bę-
dących stałym elemen-
tem kulturalnego życia 
miasta. Część z nich 
została przeniesiona 
do Internetu, niektóre 
odbyły się stacjonar-
nie choć w zmienionej 
formule ze względów 
na ograniczenia sa-
nitarne. Za nami 47. 
Święto Róży, kolejna 
edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego 

i Festiwalu im. Szaloma 
Asza, "Stacja Kutno" 17. 
Ogólnopolski Festiwal 
Jeremiego Przybory, 
Festiwal Złoty Środek 
Poezji, Wigilia Miejska. 
Przytoczyłem tu tylko 
najważniejsze wyda-
rzenia, bo nie sposób 
krótko podsumować 
miniony rok w kulturze. 
Było ich zdecydowa-
nie więcej, skierowa-
nych do zróżnicowa-
nego kręgu odbiorców 
i o różnym zasięgu. 

Ważnym wyda-
rzeniem promującym 
markę różaną miasta 
był udział Kutna w or-
ganizacji Królewskiej 
Wystawy Kwiatów 
w Ogrodach Zamku 
Królewskiego w War-
szawie. Reprezentacja 
Kutnowskiego Domu 
Kultury we współpra-
cy z Polskim Towa-
rzystwem Różanym 
współtworzyła strefę, 
prezentującą bogaty 
i różnorodny świat róż 
– od krzewów rabato-
wych po zachwycające 
kompozycje florystycz-
ne stworzone przez mi-
strzynie florystyki. 

Miłym akcentem 
roku ubiegłego było 

wyróżnienie kutnow-
skiego Święta Róży 
Certyfikatem Regio-
nalnej Organizacji Tu-
rystycznej Wojewódz-
twa Łódzkiego. Święto 
Róży zostało uznane za 
Najlepszy Produkt Tu-
rystyczny Wojewódz-
twa Łódzkiego w 2021 
roku.

Miejska i Powiato-
wa Biblioteka Publiczna 
mimo pandemii sku-
tecznie promowała czy-
telnictwo w 2021 roku. 
Książnica  systematycz-
nie zapewniała czytelni-
kom dostęp do zbiorów, 
zarówno w placów-
ce, jak i zdalnie. Pod-
czas Festiwalu Szaloma 
Asza po raz pierwszy 
w jego historii zastoso-
wano tryb hybrydowy 
– większość spotkań 
i wydarzeń była trans-
mitowana na żywo 
w Internecie. Ponadto, 
dużym sukcesem oka-
zały się pełne atrakcji 
pikniki rodzinne orga-
nizowane przed bu-
dynkiem biblioteki, 
a także inne wy-
darzenia plene-
rowe, takie jak 
koncerty jazzowe, 
teatrzyki dla dzieci, 

a także spotkania au-
torskie z Robertem Gór-
skim, Lesławem Żur-
kiem czy Krzysztofem 
Daukszewiczem.

Dla Muzeum Re-
gionalnego w Kutnie 
rok 2021 był szcze-
gólny, bo placówka 
obchodziła jubileusz 
40–lecia swojej dzia-
łalności, połączony 
z przygotowaną w Par-
ku Traugutta imprezą 
plenerową „Piknikiem 
Saskim”. Oprócz tego 
Muzeum było orga-
nizatorem m.in. uro-
czystości 82. rocznicy 
Bitwy nad Bzurą oraz 
Narodowego Święta 
Niepodległości. 

Muzeum pozyska-
ło również dofinanso-
wanie z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na reali-
zację dwóch projek-

tów. Dzięki temu  zo-
stały przeprowadzone 
warsztaty rzeźbiarskie, 
a także przygotowa-
no projekt naukowo–
badawczy dotyczący 
Kutna, jego powstania 
oraz rozwoju małego 
ośrodka miejskiego. 
Na wniosek Muzeum 
Minister Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego 
przyznał zbiorową na-
grodę okolicznościową 
dla rzeźbiarzy Andrze-
ja Wojtczaka, Tadeusza 
Kacalaka i Antoniego 
Kamińskiego – współ-
założycieli rzeźby kut-
nowskiej. 

Muzeum realizowa-
ło też kolejne działa-
nia związane z odbu-
dową Pałacu Saskiego 
i utworzeniem nowe-
go kompleksu muze-
alnego. Służyły temu 
dalsze prace meryto-
ryczne nad scenariu-
szem przyszłych wy-
staw stałych. 

Miniony rok przyniósł 

także kilka wyróżnień 
w kulturze. W uzna-
niu szczególnych 
zasług i osiągnięć 
w dziedzinie twór-
czości artystycznej, 
upowszechniania 

i ochrony kultury 
Nagrodą Prezydenta 

Miasta Kutna zosta-
ła uhonorowana pani 
Małgorzata Musia-
łowska, Dyrektor Pań-
stwowej Szkoły Mu-
zycznej I i II stopnia 
im. K. Kurpińskiego. 
Placówka świętowała 
w roku ubiegłym jubile-
usz 75–lecia powstania. 

Laureatem Honoro-
wej Nagrody Prezyden-
ta Miasta Kutna został 
pan Jerzy Papiewski – 
dziennikarz, komen-
tator i spiker sportowy, 
zaangażowany regio-
nalista, wieloletni dy-
rektor Kutnowskiego 
Domu Kultury i radny 

IV, V i VI kadencji Rady 
Miasta Kutna. 

• A jak przedstawiają się 
plany na obecny rok, czy 
są jakieś obawy?

Przyjęty na 2022 rok 
budżet miasta zakłada 
dochody i wydatki na 
poziomie 250 milio-
nów złotych. Po stronie 
wydatków zabezpie-
czyliśmy 30 mln zł na 
realizację kluczowych 
dla naszego miasta za-
dań inwestycyjnych. 
Zakończona zostanie 
m.in. budowa kom-
pleksu muzealnego 
wraz z odrestaurowa-
niem Pałacu Saskiego 
oraz modernizacją bu-
dynku ratusza. Przed 
nami ważne zadanie 
– współfinansowa-
nie przebudowy prze-
jazdu pod wiaduktem 
w ul. Józefów. Planuje-
my także wykonać mo-
dernizację dróg m.in. 
w ul. Zamenhofa, Naru-

towicza, Troczewskie-
go, Królowej Jadwigi, 
Dąbrowskiego, Wysoc-
kiego i Ekonomicznej. 
W I kwartale bieżącego 
roku planujemy zakoń-
czenie rozpoczętych 
w roku ubiegłym prac 
drogowych w ul. Skło-
dowskiej – Curie oraz 
Chmielnej i Spacerowej. 
Już za chwilę ruszamy 
z kolejnym Kutnow-
skim Budżetem Oby-
watelskim, który przy-
niesie nowe pomysły 
mieszkańców na nasze 
miasto.

Trudno przewidzieć 
jaki będzie to rok, ja-
kie przyniesie zmiany. 
Jest wiele niewiadomych 
i raczej z obawą my-
ślę o tegorocznym roku. 

Zbigniew Burzyński  
Prezydent Miasta Kutno

W 2021 odbyło się sporo imprez, między 
innymi 47. Święto Róży w Kutnie.

Ogromnym zainteresowaniem kutnian 
cieszył się Wojskowy Piknik Rodzinny 
na Sklęczkach.

Miniony rok w kulturze to przede wszystkim wspólny wysiłek 
wszystkich pracowników placówek kulturalnych, aby zorganizować 

wydarzenia zgodnie z występującymi ograniczeniami

Dokończenie ze str. 2-3

MATERIAŁ PROMOCYJNY UM KUTNO
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Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w 
Kutnie przyjmuje 
wnioski w sprawie 
dopłaty w ramach 
dodatku osłono-
wego. To element 
programu walki 
z inflacją, który ma 
zniwelować rosną-
ce ceny gazu energii 
i żywności. Doku-
menty związane z 
dopłatą należy skła-
dać w Dziale Dodat-
ków Mieszkanio-
wych.

Warto podkreślić, 
że dodatek osłonowy 

wypłacany jest we-
dług kryteriów do-
chodowych. Zgodnie 
z zaproponowanymi 
przepisami będzie on 
przysługiwał gospo-
darstwu domowemu, 
którego przeciętne 
miesięczne dochody 
nie przekraczają 2100 
zł w gospodarstwie 
jednoosobowym i 1500 
zł na osobę w gospo-
darstwie wieloosobo-
wym.

Gospodarstwa jed-
noosobowe otrzymają 
od 400 do 500 złotych 
w zależności od źródła 
ogrzewania. Gospo-
darstwa 2-3 osobowe 
otrzymają od 600 do 

750 złotych.  Gospo-
darstwa 4-5 osobo-
we dostaną od 850 do 
1062,50 złotych zaś 
gospodarstwa domo-
we złożone z 6 i więcej 
osób otrzymają od 1150 
do 1437,50 złotych.

Wnioski należy zło-
żyć do 31 stycznia 2022 
roku. Pieniądze będą 
wypłacane w dwóch 
ratach do 31 marca i 
do 2 grudnia.  Kto nie 
zdąży złożyć wniosku, 
będzie mógł zrobić to w 
drugiej turze do 31 paź-
dziernika 2022 roku. 
Wtedy pełny przysłu-
gujący nam dodatek 
zostanie wypłacony do 
2 grudnia. •

Drożyzna od nowego roku!
Można składać wnioski do MOPS-u

 Walka z inflacją 

Nic nie zdarza się 
dwa razy? Zeszłoty-
godniowy incydent 
na Placu Wolności 
zadaje kłam temu 
powiedzeniu – po 
raz kolejny w ostat-
nich miesiącach auto 
zniszczyło tamtejszą 
fontannę. Kutnowski 
magistrat zapowiada 
działania, aby w przy-
szłości nie doszło do 
podobnych historii.

W minioną środę po 
raz drugi w ciągu ostat-
nich dwóch miesię-
cy nieodpowiedzialny 
kierowca zniszczył fon-
tannę na Placu Wolno-
ści. Samochód dostaw-
czy wjechał w fontannę 
i zniszczył siedem gra-
nitowych płyt. Oka-
zało się, że mężczyzna 
przywiózł towar do lo-
kalu gastronomicznego 
i wyjeżdżając z Placu 
wpadł w fontannę. Na 
miejsce szybko została 
wezwana policja, która 

ukarała kierowcę man-
datem.

Urząd Miasta zapo-
wiada, że w najbliższym 
czasie zostaną podję-
te działania, mające na 
celu zapobieżenie po-
dobnym incydentom w 
przyszłości.

– W najbliższym 
czasie musimy podjąć 
działania, aby zabez-
pieczyć fontannę i nie 
dopuścić do podobnych 
incydentów. Na gorąco 
pomyśleliśmy, aby wy-

stawić jeszcze kilka do-
datkowych donic z zie-
lenią, które odgrodzą 
fontannę od pozostałej 
infrastruktury, dzię-
ki czemu kierowcy nie 
będą mogli już dostać 
się na płytę fontanny – 
powiedział w rozmowie 
z Panoramą Kamil Kli-
maszewski z biura pra-
sowego Urzędu Miasta 
Kutno.

Przypomnijmy, że 
bliźniaczo podobny 
przypadek miał miejsce 

w listopadzie, kiedy to 
również kierowca do-
stawczego auta wjechał 
w fontannę i uszkodził 
około 20 płyt granito-
wych. Jak powiedziała 
wówczas Panoramie 
Kutna mł.asp. Justy-
na Cywka z Komen-
dy Powiatowej Policji, 
sprawcą uszkodzenia 
fontanny był 33-latek z 
Łodzi, który przyjechał 
samochodem Iveco z 
zaopatrzeniem do jed-
nego z lokali gastrono-
micznych. Przyznał się 

do winy, był trzeźwy.
Naprawa wyrządzo-

nych wówczas szkód 
kosztowała prawie 44 
000 złotych. Fontanna 
została naprawiona tuż 
przed świętami Bożego 
Narodzenia. Pracow-
nicy Urzędu Miasta w 
Kutnie już rozpoczęli 
starania o uzyskanie 
odszkodowania z tytu-
łu uszkodzenia obiek-
tu z ubezpieczenia OC 
właściciela pojazdu. •

Na miejscu 
pojawiła się policja, 
która ustalała, co 
wydarzyło się 
w centrum Kutna.

Fontanna znów Fontanna znów rozjechana!rozjechana!

W ciągu nieco ponad 
miesiąca fontanna na 
Pl. Wolności został 
ponownie uszkodzona...

Czytaj archiwalne 
wydania gazety 

w internecie!
Otwórz aparat w telefonie 
i zeskanuj poniższy kod:

www.PanoramaKutna.pl
AUTOPROMOCJA
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Dobry czas pełen nowych wyzwań i ważnych inwestycjiDobry czas pełen nowych wyzwań i ważnych inwestycji
Wójt gminy Kutno Justyna Jasińska podsumowuje 2021 rokWójt gminy Kutno Justyna Jasińska podsumowuje 2021 rok

• Jaki rok 2021 był dla 
gminy Kutno? 

To był dobry rok 
dla Gminy Kutno, pe-
łen nowych wyzwań 
i działań. W minio-
nym roku Gmina 
Kutno podjęła wiele 
ważnych inwestycji, 
z których już dziś mogą 
korzystać mieszkańcy. 
Poza remontem dróg 
czy termomodernizacją 
szkół po raz pierwszy 
zostały udzielone dota-
cje  w ramach inicjaty-
wy lokalnej i programu 
współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi.  

• Która z realizowa-
nych w gminie inwesty-
cji była zdaniem pani 
wójt największa?

Uważam, że naj-
ważniejszą budowlaną 
inwestycją zakończo-
ną w 2021 roku dla ca-
łej społeczności gminy 
Kutno było otwarcie 
Klubu Dziecięcego 
w Gołębiewku Nowym. 
"Leśna Gromada" to 
punkt przeznaczony dla 
dzieci w wieku od 1 do 3 
lat. Obiekt został wybu-
dowany bezpośrednio 
przy Szkole Podsta-
wowej w Gołębiewku 
Nowym. Jego niewąt-
pliwymi zaletami jest 
niska miesięczna opła-
ta (tylko 118,87 zł), pro-
fesjonalna opieka, no-
woczesne wyposażenie 
oraz parking tuż obok 
budynku.  

Istotnymi inwesty-
cjami budowlanymi 
były również termo-
modernizacja wraz z 
wymianą źródła ciepła 
w budynku Szkoły Pod-
stawowej w Byszewie 
na kwotę 1 539 086,97 zł 
oraz w budynku Szkoły 
Podstawowej w Gołę-
biewku Nowym, która 
wyniosła 1 844 643,42 
zł. Projekt był współfi-
nansowany przez Unię 
Europejską z Europej-
skiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w 
ramach Regionalnego 
Programu Operacyjne-
go Województwa Łódz-
kiego na lata 2014-2020 
oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi. Z kolei 
mieszkańcy Nowej Wsi 

już niedługo będą mo-
gli korzystać z przebu-
dowanej i rozbudowa-
nej świetlicy wiejskiej. 
Koszt przedsięwzięcia 
finansowanego z Rzą-
dowego Funduszu In-
westycji Lokalnych wy-
niósł 769 800,00 zł. 

• Jak co roku, nie bra-
kowało także drogo-
wych inwestycji.

Tak, to prawda. War-
to podkreślić, że na 
terenie gminy Kutno 
znajduje się 144,648 
km, w tym około 74,648 
km dróg publicznych 
gminnych i około 70 
km dróg wewnętrznych 
będących w zarządzie 
Wójta Gminy Kutno. W 
2021 roku Gmina Kutno 
zrealizowała następu-
jące inwestycje drogo-
we: przebudowę dro-
gi gminnej 102220E w 
miejscowości Woźnia-
ków, przebudowę drogi 
dojazdowej w miejsco-
wości Gnojno oraz na-
prawę  poboczy drogi 
gminnej nr DG102673E 
w miejscowości Nago-
dów. Koszt inwestycji to 
919.667,85zł

Ponadto wyko-
nano cząstkowe na-
prawy dróg na kwo-
tę 147.473,06 zł oraz 
cząstkowe naprawy 

dróg asfaltowych na 
kwotę  36.727,24 zł.  Na 
zimowe utrzymanie 
dróg w 2021 roku Gmi-
na wydatkowała kwotę 
35.089,20 zł, natomiast 
na koszenie poboczy 59. 
118,60 zł.

Nastąpiła również 
zmiana stałej organi-
zacji ruchu drogowego, 
której koszt wyniósł 
25.065,66 zł poprzez: 
zamontowanie progów 
zwalniających w miej-
scowościach  Dudki, 
Leszczynek i Woźnia-
ków, zamontowanie 
barierek ochronnych 
na zakręcie przy rowie 
w miejscowości Woź-
niaków oraz zamon-
towanie znaku zaka-
zu zatrzymywania w 
miejscowości Kotliska.

Ponadto wykonano 
projekty zmiany or-
ganizacji ruchu dla: 
drogi gminnej o nr 
DG102213E, zlokalizo-
wanej w miejscowości 
Gnojno przy skrzy-
żowaniu z drogą po-
wiatową nr DP2168E, 
poprzez m.in. zastoso-
wanie znaku stop oraz 
czerwonych, poprzecz-
nych ostrzegawczych 
linii grubowarstwowych; 
dla drogi gminnej o nr 
DG102203E w miejsco-
wości Gołębiewek Nowy 

przy Szkole Podstawo-
wej im. Wł. St. Reymonta 
w Gołębiewku, poprzez 
zastosowanie m.in.: za-
kazu zatrzymywania  
i postoju przy szkole, 
czerwonych, poprzecz-
nych ostrzegawczych 
linii grubowarstwo-
wych oraz posadowie-
nie barierki ochronnej; 
w miejscowości Nowa 
Wieś i Nagodów po-
między drogą powiato-
wą nr DP2164E a drogą 
gminną nr DG102673E, 
poprzez m.in. zasto-
sowanie czerwonych, 
poprzecznych ostrze-
gawczych linii grubo-
warstwowych.

Wykonano również 
obowiązkowe prze-
glądy dróg gminnych 
(5-letnie), przeglądy 
obiektów mostów oraz 
pomiary widoczności 
na przejazdach kolejo-
wo – drogowych (w tym 
dodatkowy z powodu 
wypadku drogowego) 
– kosz przeglądów to 
14.839,95 zł.

Dodatkowe oświe-
tlenie dróg na terenie 
Gminy Kutno zlecono 
do realizacji w ramach 

umowy o świadczenie 
kompleksowej usługi 
oświetlenia na terenie 
gminy Kutno, w ilości 9 
sztuk oraz wybudowa-
nie sieci w m. Obidówek, 
o wartości 62.196,30 zł 
Środki wydane na bie-
żące utrzymanie dróg 
bez zadań inwestycyj-
nych i kosztów zwięk-
szenia oświetlenia to 
393.623,16 zł.

• Sporo działo się 
również w sołectwach, 
gdzie gmina dała 

mieszkańcom możli-
wość wykazania się ini-
cjatywą.

Z inicjatywy Soł-
tysów z miejscowości 
Nowa Wieś, Gołębiew 
Nowy, Piwki i Strze-
gocin udało się zreali-
zować małe projekty 
na terenach wiejskich. 
Łączne koszty wszyst-
kich projektów wy-
niosły 71 724,08 zł, 
z czego wkład własny 
Gminy Kutno stano-
wił kwotę 31 724,08 zł,  
a dotacja z budżetu Sa-
morządu Województwa 
Łódzkiego w ramach 
realizowanego projek-
tu  „Sołectwo na plus” 
to kwota 40 000,00 zł. 
Projekty były realizo-
wane w okresie od 1 lip-
ca do 15 listopada 2021 
r. Dzięki tej inicjatywie 
Sołectwa zyskały strefę 
relaksu w miejscowo-
ści Nowa Wieś – koszt 
zadania to 17 999,99 
zł;  plenerową siłownię 
w miejscowości Gołę-
biew Nowy – koszt to 13 
750,80 zł; piłko chwy-
ty za bramkami oraz 
trzy ławki na boisku w 
Piwkach – koszt to 21 
473,99 zł oraz zieloną 

strefę z alejką eduka-
cyjną  w Strzegocinie – 
koszt to 18 499,30 zł;

• Gmina Kutno otrzy-
mała duże wsparcie 
z Rządowego Progra-
mu „Polski Ład”. Jakie 
inwestycje dzięki temu 
zostaną zrealizowane?

W wyniku naboru 
wniosków w ramach 
Rządowego Progra-
mu Polski Ład. Gmi-
na Kutno otrzyma-
ła dofinansowanie na 
następujące zadania: 

rozbudowa i przebu-
dowa drogi gminnej 
102220E w miejscowo-
ści Woźniaków, roz-
budowa i przebudowa 
drogi gminnej 102209E 
w miejscowości Malina, 
przebudowa drogi do-
jazdowej w miejscowo-
ści Nowe Sójki dz. nr 145 
oraz budowa chodnika 
wzdłuż drogi gmin-
nej 102682E i 102202E 
w miejscowościach: 
Florek, Michałów i Gło-
gowiec. Szacowana 
wartość dofinansowa-
nia 6 700 000,00 zł.

Drugim zadaniem 
jest termomodernizacja 
budynku użyteczności 
publicznej i mieszkal-
nego przy ul. Krośnie-
wickiej. Szacowana 
wartość dofinansowa-
nia to 1 700 000,00zł.

• Jakie nowe, niepo-
dejmowane wcześniej, 
przedsięwzięcia udało 
się zrealizować w 2021 
roku?

W 2021 roku Gmina 
Kutno po raz pierwszy 
realizowała dwa ważne 
programy, a mianowicie 
Program Współpracy 
z organizacjami poza-
rządowymi oraz Inicja-
tywa Lokalna. Program 
był skierowany do or-
ganizacji pozarządo-
wych, które otrzymały 
dotację na realizację 
zadań  z zakresu: kul-
tury, kultury fizycznej, 
sportu i turystyki oraz 
ochrony zdrowia i eko-
logii. Pula na wszystkie 
działania wynosiła 90 
tysięcy – po 30 na każ-
de z wyżej wymienio-
nych zakresów. Drugi 
element programu to 
propozycja współpracy 
w ramach Inicjatywy 
Lokalnej skierowana 
do mieszkańców. Pula 
dotacji wynosiła 10 tys. 
zł, natomiast jedno za-
danie mogło zostać 
wsparte maksymalną 
kwotą 6 tys. zł. 

Jak mówi wójt Justyna Jasińska, to był 
dobry rok dla Gminy Kutno, pełen 
nowych wyzwań i ważnych inwestycji.

W 2021 roku w gminie Kutno otwarto 
Klub Dziecięcy w Gołębiewku Nowym.
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• A jak w 2021 wyglą-
dały działania gminy w 
zakresie szeroko poję-
tej ekologii, która jest 
tak ważna w obecnych 
czasach?

W Urzędzie Gminy 
Kutno  od 6 listopa-
da 2019 r.  funkcjonuje 
punkt konsultacyjny 
programu Czyste Po-
wietrze, tj. programu, 
którego celem  jest po-
prawa jakości powie-
trza oraz zmniejszenie 
emisji gazów cieplar-
nianych poprzez wy-
mianę źródeł ciepła i 
poprawę efektywności 
energetycznej budyn-
ków mieszkalnych jed-
norodzinnych.

W punkcie prowa-
dzona jest komplekso-
wa obsługa mieszkań-
ców zainteresowanych 
wymianą nieekolo-
gicznych źródeł ciepła 
na nowe, termomo-
dernizacją budynków 
jednorodzinnych, mo-
dernizacją instalacji 
wewnętrznych c.o.  i 
c.w.u.  oraz założeniem 

instalacji fotowolta-
icznych. W 2021 roku 
w punkcie zostało zło-
żonych 76  wniosków 
o dotację na kwotę 
886 867,56 zł.

Ponadto warto 
wspomnieć, że Gmina 
Kutno odebrała z tere-
nu 17 posesji 37,06Mg 
odpadów zawierających 
azbest. Środki na ten 
cel zostały pozyskane z 
Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wod-
nej. Dodajmy też, że w 
2021 roku Gmina Kutno 
otrzymała uzupełnie-
nie subwencji ogólnej 
z przeznaczeniem na 
wsparcie finansowa-
nia inwestycji w zakre-
sie kanalizacji. Kwota 
wsparcia to 3 163 933,00 
zł.

• Rok 2021, mimo trwa-
jącej pandemii, obfito-
wał w sporo wydarzeń 
kulturalnych w gminie. 

To prawda, dzia-
ło się sporo. Pierwsze 
z kulturalnych wyda-

rzeń miało miejsce w 
dniu 4 marca 2021 roku 
w Centrum Kultury 
Gminy Kutno w Lesz-
czynku, gdzie odbyło 

się uroczyste wręcze-
nie nagród w konkur-
sach „Legenda o gminie 
Kutno” oraz „Bajka o 
gminie Kutno”.

Później, po raz 
pierwszy odbyło się 
spotkanie świąteczne, 
podczas którego Koła 
Gospodyń Wiejskich 
mogły zaprezentować 
własną interpretację 

stołu wielkanocnego. 
Kunszt kulinarny za-
prezentowały panie z 
Koła Gospodyń Wiej-
skich w Wierzbiu, Sto-
warzyszenia Rozwo-
ju Wsi Gołębiew, Koła 
Gospodyń Wiejskich w 
Nowej Wsi, Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Wy-
sokiej Wielkiej i Koła 
Gospodyń Wiejskich 
„Sójka” w Kolonii Sójki.

Na przełomie maja i 
czerwca w Leszczynku 
bawiliśmy się „Spor-
towo-Kolorowo-Bez-
piecznie”. Wydarzenie 
zorganizowała Gmina 
Kutno, Centrum Kultu-
ry Gminy Kutno, Gmin-
na Biblioteka Publiczna 
i Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej.

Z kolei jesienią, w 
dniach 20-22 paździer-
nika zorganizowaliśmy 
Dni Seniora. Przedsię-
wzięcie obfitowało w 
wiele atrakcji skiero-
wanych do osób star-
szych. Inicjatorem Dni 
Seniora był Gminny 
Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej we współpracy z 
Centrum Kultury Gmi-
ny Kutno i Gminną Bi-
blioteka Publiczną.

• W pamięci mieszkań-
ców na długo zapadną 
też Dożynki 2021.

Oczywiście najważ-
niejszym wydarzeniem 
w życiu mieszkańców 
Gminy są Dożynki. 
Święto Plonów w 2021 
roku obchodziliśmy 12 
września w miejsco-
wości Wysoka Wielka. 
Rozpoczęły się one od 
mszy świętej, w cza-
sie której reprezen-
tacje poszczególnych 
sołectw przekazały 
bochny chleba i kosze 

z kwiatami. Po obrzę-
dach dożynkowych 
rozpoczęła się część 
artystyczna, podczas 
której wystąpił m.in. 
Zespół Folklorystyczny 
„Szamotuły”. Gwiazdą 
wieczoru była z kolei 
Marlena Drozdowska, 
znana m.in. z hitu „My-
dełko Fa”. 

• W gminie było nie 
tylko kulturalnie, ar-
tystycznie, ale także 
sportowo. Po raz kolej-
ny zainaugurowano pił-
karski letni sezon.

Tak. 31 lipca 2021 
roku na boisku Orlik 

przy Szkole Podstawo-
wej im. Kornela Maku-
szyńskiego w Strzego-
cinie odbył się Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar 
Wójt Gminy Kutno. W 
turnieju wzięli udział 
zawodnicy drużyn Bo-

rek Strzegocin, KS Fair 
Play Kutno, Łanięta 
(Egolit Łanięta), Mon-
sterki, GKS Byszew oraz 
Ragazzi. Mecz stał na 
bardzo wysokim pozio-
mie, obfitował w zwroty 
akcji. W regulamino-
wym czasie pojedynek 
zakończył się remisem, 
w dogrywce przewagę 
zdobyła drużyna Mon-
sterki, ostatecznie wy-
grywając 3-1.

• Rok 2021 był także 
wyjątkowym czasem 
dla druhów z gminy 
Kutno. 

24 lipca 2021 roku w 
zespole dworsko-par-
kowym w Leszczynku 
miało miejsce uroczy-
ste przekazanie nowego 
wozu ratowniczo – ga-
śniczego marki VOLVO 
dla OSP Leszczynek. 
Uroczystość rozpoczęła 
się pożegnaniem za-
służonego wozu marki 
STAR 244, rok produk-
cji 1979. Chwilę później, 
wraz z syrenami innych 
wozów strażackich OSP 
gminy Kutno, na teren 
Leszczynka wjechał 
nowy samochód ratow-
niczo – gaśniczy marki 

VOLVO. Uczestnicy wy-
darzenia mogli posłu-
chać koncertu Orkiestry 
Gminy Kutno pod batutą 
kapelmistrza Tomasza 
Marciszewskiego oraz 
zobaczyć występ Marle-
ny Drozdowskiej. •

Mieszkańcy gminy Kutno długo będą pamiętać Dożynki 2021 
w Wysokiej Wielkiej, gdzie nie brakowało atrakcji!

Z inicjatywy sołtysów udało się zrealizować małe projekty 
na terenach wiejskich. Na zdjęciu plac zabaw w Nowej Wsi.

To był wyjątkowy rok dla druhów z OSP 
Leszczynek, którzy otrzymali nowy wóz.

Podejmowane były także działania 
dotyczące termomodernizacji.

MATERIAŁ PROMOCYJNY GMINY KUTNO

 WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE

Realizacja grantów sołeckich. Na zdjęciu 
teren rekreacyjny w Strzegocinie.
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MATERIAŁ PROMOCYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KUTNIE

Powiat Kutnowski ma 
duże powody do radości. 
Planowany budżet na 2022 
rok to 153  810  242,43 zł. 
Wartość inwestycji, jakie 
planuje się zrealizować w 
kolejnych 365 dniach wy-
nosi 23 802 353,54 zł. To re-
kordowy budżet powiatu!

Najbardziej wartościowe 
przedsięwzięcia zostaną wy-
konane w obszarze trans-
portu i łączności, oświaty, 
ochrony zdrowia i eduka-
cyjnej opieki wychowawczej. 
Plany te cieszą włodarza po-
wiatu, który uważa, że kie-
runek jaki obrał zarząd jest 
słuszny, a działania zarządu 
mają pozytywny wpływ na 
życie mieszkańców.

– Ciężka praca pracowni-
ków wszystkich wydziałów 
i referatów Starostwa Po-
wiatowego w Kutnie opłaciła 
się. Dzięki tym działaniom 
oraz decyzjom zarządu mo-
żemy cieszyć się wspólnym 
dobrem jakim będą inwe-
stycje na 2022r. – mówi 
Starosta Kutnowski, Daniel 
Kowalik. – Będą one zreali-
zowane na terenie powiatu 
kutnowskiego m.in. w takich 
dziedzinach jak transport, 
bezpieczeństwo czy ochro-
na zdrowia. Są to ważne in-
westycje wpływające na co-
dzienne życie mieszkańców. 
Ich łączna wartość to niemal 
24 miliony złotych. – dodaje 
Daniel Kowalik.

Planowane wydatki inwe-
stycyjne na 2022 rok:

•  Transport i łączność: 
10 375 857,00 zł

Drogi publiczne powiatowe 
10 199 579,00 zł

Modernizacja dróg powia-
towych 1 099 579,00 zł

Modernizacja dróg powia-
towych Nr 2172E, Nr 2110E, 
Nr 2161E 8 200 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji 
technicznej na moderniza-
cję/przebudowę dróg powia-
towych 100 000,00 zł

Przebudowa drogi powia-
towej Nr 2148E Kajew Wo-
łodrza do drogi Nr 581 w ra-
mach Rządowego Funduszu 
Dróg 300 000,00 zł

Remont dróg powiatowych: 
nr 2172E Nowe – Marynin 
– Zalesie – Opiesin – Kurza 

Jama – Grabów – Nagór-
ki na odcinku od km 0+000 
do 2+828 oraz Nr 2133E st. 
Kolej. Strzelce Kujawskie 
– Strzelce – Oporów na od-
cinku od km 3+420 do km 
7+980 500 000,00 zł

Pozostała działalność 
176 278,00 zł

Przebudowa przejścia dla 
pieszych na ul. Łukasińskie-
go w Żychlinie 92 702,00 zł

Przebudowa przejścia dla 
pieszych na ul. Żeromskiego 
w Żychlinie 83 576,00 zł

•  Ochrona zdrowia: 
7 420 000,00 zł

Przebudowa i rozbudo-
wa budynku Kutnowskiego 
Szpitala Samorządowego Sp. 
z o. o. z przeznaczeniem na 
Oddział Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii oraz czę-
ści Bloku Operacyjnego wraz 
z kompletnym wyposaże-
niem 7 420 000,00 zł 

•  Oświata i wychowanie: 
1 997 600,00 zł

Technika 147 600,00 zł
Dostosowanie budynków 

Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie 
do wymagań ochrony prze-
ciwpożarowej 147 600,00 zł

Pozostała działalność 
1 850 000,00 zł

Budowa boiska wielofunk-
cyjnego przy Zespole Szkół 
Nr 3 w Kutnie 1 400 000,00 zł

Budowa boiska wielofunk-

cyjnego Zespołu Szkół Za-
wodowych Nr 2 im. Dr An-
toniego Troczewskiego 
w Kutnie 450 000,00 zł

•  Działalność usługowa: 
1 294 232,38 zł

Zadania z zakresu geodezji i 
kartografii 1 294 232,38 zł

Budowa systemu informacji 
przestrzennej wspierającego 
świadczenie e-usług przez 
powiaty z terenu wojewódz-
twa łódzkiego 779 232,38 zł

Informatyzacja powiato-
wego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego 355 000,00 zł

Modernizacja ewiden-
cji gruntów i budynków 
120 000,00 zł

Zakup sprzętu teleinfor-
matycznego i oprogramo-
wania 40 000,00 zł

•  Edukacyjna opieka wy-
chowawcza: 1 040 142,16 zł

Specjalne ośrodki szkolno-
-wychowawcze 1 040 142,16 zł

Dostosowanie do obowią-
zujących wymogów ochrony 
przeciwpożarowej komplek-
su budynków Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego Nr 1 w Kutnie 
286 000,00 zł

Termomodernizacja sali 
gimnastycznej przy SOSW Nr 
1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 
6 754 142,16 zł

•  Pomoc społeczna: 
686 222,00 zł

Domy Pomocy Społecznej 
472 000,00 zł

Dostosowanie budynku 
Domu Pomocy Społecznej 
w Woli Chruścińskiej do wy-
magań ochrony przeciwpo-
żarowej 132 000,00 zł

Dostosowanie budynku DPS 
Kutno, ul. Krzywoustego 11 
do wymagań ochrony prze-
ciwpożarowej 30 000,00 zł

Modernizacja oczyszczal-
ni ścieków w Domu Pomo-
cy Społecznej w Wojszycach 
100 000,00 zł

Remont elewacji budynku 
Domu Pomocy Społecznej 
w Kutnie, ul. Oporowska 27 
60 000,00 zł

Remont kompleksu łazie-
nek w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Woli Chruścińskiej 
127 000,00 zł

Zakup magla przemy-
słowego elektrycznego dla 
Domu Pomocy Społecznej 
w Kutnie, ul. Oporowska 27 
23 000,00 zł

Powiatowe centra pomocy 
rodzinie 92 950,00 zł

Remont węzła cieplnego 
w budynku przy ul. Wyszyń-
skiego 13 27 950,00 zł

Wykonanie przyłącza 
energetycznego do budyn-
ku przy ul. Wyszyńskiego 
13 65 000,00 zł

Pozostała działalność 
121 272,00 zł

Prace remontowo-ada-
ptacyjne na potrzeby Domu 
Dziennego Pobytu w Ży-
chlinie, ul Dobrzelińska 
6 121 272,00 zł

•  Administracja publicz-
na: 470 000,00 zł

Modernizacja Sali kon-
ferencyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kutnie 
150 000,00 zł

Wykonanie dokumen-
tacji oraz położenie sie-
ci elektrycznej w budynku 
Starostwa Powiatowego w 
kutnie przy ul. Kościuszki 
16 200 000,00 zł

Zakup sprzętu teleinfor-
matycznego i oprogramo-
wania 80 000,00 zł

Zakup stołów do gry 
TEQBALL 15 000,00 zł

Zakup systemu do prowa-
dzenia ewidencji środków 
trwałych 25 000,00 zł

•  Bezpieczeństwo pu-
bliczne i ochrona przeciw-
pożarowa: 250 000,00 zł

Komendy wojewódzkie 
Państwowej Straży Pożarnej 
250 000,00 zł

Zakup dwóch samocho-
dów ratowniczo-gaśniczych 
(średniego i ciężkiego) dla 
Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Kutnie – Fundusz Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Łodzi 250 000 zł

•  Rodzina: 161  300,00 zł
Działalność placówek opie-

k uńczo-w ychow awcz ych 
161 300,00zł

Budowa chodnika przy Pla-
cówce „Różany Zakątek” 
w Kutnie 100 000,00 zł

Modernizacja instalacji 
wodociągowej z wyprowa-
dzeniem punktu czerpal-
nego i instalacją urządzenia 
uzdatniania wody w Placów-
ce „Różany Zakątek” w Kut-
nie 10 300,00 zł

Zakup samochodu typu Bus 
9-cio osobowego (8+1) dla 
Placówki Opiekuńczo-Wy-
chowawczej we Franciszko-
wie 51 000,00 zł

•  Różne rozliczenia: 
107 000,00 zł

Rezerwa inwestycyjna 
107 000,00 zł

Łączna kwota to: 
23 802 353,54 zł

– Są to ważne inwestycje wpływające na codzienne życie 
mieszkańców. Ich łączna wartość to niemal 24 miliony 
złotych – komentuje starosta Daniel Kowalik.

FOT. STAROSTWO POWIATOWE W KUTNIE
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Wchodząc żwawym 
krokiem w 2022 rok, 
Starostwo Powiatowe 
w Kutnie przedstawi-
ło dziesięć najbardziej 
interesujących mate-
riałów, jakie zdaniem 
internautów poja-
wiły się w mediach 
społecznościowych.

– Miniony rok był pe-
łen wydarzeń związa-
nych z mieszkańcami 
Powiatu Kutnowskiego. 
Wielu z Państwa wzię-
ło udział w konkursach 
organizowanych przez 
Referat Promocji Sta-
rostwa Powiatowego w 
Kutnie – mówi Starosta 
Kutnowski, Daniel Ko-
walik.

– Dziękujemy bardzo 
za tak liczny udział w 
konkursach. Po roz-
mowach z Państwem 
wnioskujemy, że po-
dobają się Wam te wy-
darzenia. Zachęcamy 
do udziału w kolejnych 
edycjach w 2022 roku 
– dodaje Tomasz Wal-
czewski, Członek Za-
rządu Powiatu Kut-
nowskiego.

Poniżej Top 10 wyda-
rzeń, które najbardziej 
interesowały Państwa 
w 2021 roku:

1. Konkurs komik-
sowy „Żołnierze nie-
złomni” – Wybór In-

ternautów
Dzięki pomocy inter-

nautów wyłoniono ar-
tystę, który otrzymał 
Nagrodę Specjalną w 
konkursie komikso-
wym pn. „Żołnierze 
Niezłomni”. Był nim 
Kacper Strupagiel – z 
Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego w 
Kutnie.

2. Konkurs, w którym 
rozdano 50 choinek

Zasady konkursu były 
proste. Mieszkańcy po-
wiatu kutnowskiego 
w krótkiej i zabawnej 
formie argumento-
wali dlaczego powin-
ni otrzymać choinkę. 
Pierwsze 50 osób z naj-
większą ilością polu-
bień wygrywało żywą 
choinkę pochodzącą z 
kutnowskich lasów. 

3. Wydział Drogow-
nictwa w Starostwie 
Powiatowym w Kutnie 
zakupił nowy sprzęt. 

Wydział Drogownic-
twa w Starostwie Po-
wiatowym w zakupił 
ciągnik rolniczy do ro-
bót drogowych wraz 
z głowicą do koszenia 
przydrożnych traw i 
krzaków. Środki na ten 
cel pochodziły z Rzą-
dowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. 
Wartość tej inwestycji 
wyniosła: 138 900,00 zł.

4. Konkurs „Dzień z 
tatą na rybach”

Dużym zainteresowa-
niem cieszył się inte-
gracyjny konkurs ro-
dzinny „Dzień z tatą na 
rybach”, gdzie uczest-
nicy mieli za zadanie 
uwiecznić na zdjęciu 
wspólne wędkowa-
nie, a najlepsze zdjęcia 
zostały nagrodzone 
tematycznymi przed-
miotami.

5. Starosta kutnow-
ski zawitał u pod-
opiecznych SOSW nr 1 i 
Niezabudki

Z okazji Mikołajek 
Starosta Kutnowski 
Daniel Kowalik i czło-

nek Zarządu Tomasz 
Walczewski wraz z 
policjantami z KPP w 
Kutnie – podkom. Edy-
tą Machnik i asp. szt. 
Jackiem Czerniawskim 
obdarowali bezpiecz-
nymi prezentami pod-
opiecznych z SOSW nr 1  
i Niezabudki.

6. Dożynki Powiato-
wo-Gminne

Informacja o Do-
żynkach Powiato-
wo-Gminnych w Dą-
browicach, gdzie na 
scenie wystąpili: An-
dreas, Dejw, Mały z 
dużym i Extazy, wzbu-
dziła wiele pozytyw-
nych emocji wśród 
mieszkańców Powiatu 
Kutnowskiego. Licznie 
zebrane osoby w Dą-

browicach stęsknione 
były za takimi wyda-
rzeniami. Przypomnij-
my w 2020 roku dożyn-
ki się nie odbyły.

7. Ostatni Konkurs 
Roku

Konkurs, w którym 
internauci składali ży-
czenia mieszkańcom 
regionu. Do wygrania 
były gadżety z herbem 
Powiatu Kutnowskiego. 
Nagrodzone zostały te, 
które zdobyły najwięcej 
„lajków”.

8. Jesienna akcja 
sprzątania świata

Wraz z dziećmi ze 
Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wycho-
wawczego nr 1 przy ul. 
Przemysłowej oraz z 
Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii Domostwo 
w Żychlinie sprząta-
no las w Nadleśnic-
twie Kutno z siedzibą 
w Chrośnie (Leśnictwo 
Strzelce). 

9. Powiat Kutnowski 

otrzymał dofinanso-
wanie na moderniza-
cje dróg powiatowych

Powiat Kutnowski 
otrzymał ponad 16 mln 
zł brutto na moderni-
zacje dróg powiato-

wych Nr 2172E Nowe 
– Marynin – Zalesie – 
Opiesin – Kurza Jama 
– Grabów - Nagórki, Nr 
2110E Oporów – Drze-
woszki – Dobrzelin i 
Nr 2161E Kutno (ul. Lot-
nicza) – Łąkoszyn – 
Szewce Owsiane

10. Kutnowscy poli-
cjanci otrzymali nowy 
sprzęt

W tym m.in. urzą-
dzenie wielofunkcyj-
ne, flary ostrzegawcze 
oraz tubę elektroaku-
styczną. Ponadto nowe 
radiowozy. W 2021 
roku kutnowska Policja 
otrzymała 6 nowych 
pojazdów. Urządzenia 
te zostały zakupione 
w ramach programu 
zapobiegania prze-
stępczości oraz po-
rządku publicznego i 
bezpieczeństwa oby-
wateli powiatu kut-
nowskiego na lata 2018 
– 2022 „Bezpiecz-
ny Powiat”. Podczas 
przekazania sprzętów 
i nowych radiowozów 
obecni byli: Komen-

dant Powiatowy Po-
licji w Kutnie mł. 
insp. Józef Poreda; 
zastępca Komen-
danta Powiato-
wego Policji w 
Kutnie mł insp. 

Paweł Ciechanow-
ski; Starosta Kut-

nowski Daniel Kowa-
lik i członek Zarządu 
Powiatu Kutnowskiego 
Tomasz Walczewski; 
zastępca Prezyden-
ta Miasta Kutno Jacek 
Boczkaja; funkcjona-
riusze i funkcjona-
riuszki kutnowskiej 
komendy. •

Dożynki powiatowo-gminne w Dąbrowicach 
zapadną mieszkańcom długo w pamięci.

FOT. STAROSTWO POWIATOWE W KUTNIE

TOP 10 wydarzeńTOP 10 wydarzeń
Powiatu KutnowskiegoPowiatu Kutnowskiego

Bardzo dużym zainteresowaniem internautów 
cieszyły się powiatowe konkursy.

 WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE

Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Kutnie otrzymała od Staro-
stwa Powiatowego w Kutnie 
nowy samochód operacyjny o 
wartości 125 tysięcy złotych. 

Samochód został zakupio-
ny w głównej mierze ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, budżetu 
państwa oraz ze środków Sta-

rostwa Powiatowego w Kutnie 
– mówi Starosta Kutnowski, 
Daniel Kowalik.

Tego samego dnia Starosta 
na ręce Komendanta KP PSP 
w Kutnie przekazał czujnik 
wielogazowy, czujnik do gazu 
oraz ubranie ochronne do owa-
dów błonkoskrzydłych. 

Przedmioty te zostały za-
kupione w ramach programu 
zapobiegania przestępczości 

oraz porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywate-
li powiatu kutnowskiego na 
lata 2018 – 2022 „Bezpieczny 
Powiat”. 

Jest to pewnego rodzaju świą-
teczny prezent od Zarządu dla 
naszych wspaniałych kut-
nowskich strażaków – dodaje 
Tomasz Walczewski, Członek 
Zarządu Powiatu Kutnowskie-
go. •

Kutnowscy strażacy zasileni nowym sprzętem

Strażacy otrzymali samochód operacyjny 
o wartości 125 tysięcy złotych.

MATERIAŁ PROMOCYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KUTNIE
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Już za kilka dni w 
Kutnie odbędzie się 
kolejna edycja akcji 
„Gwiazdkowa Niespo-
dzianka”. Wydarzenie 
jest organizowane 
przez Kościół Chrze-
ścijański Jezus Żyje w 
Kutnie.

Impreza organi-
zowana przez Kościół 
Chrześcijański Jezus 
Żyje odbędzie się w so-
botę 15 stycznia w Cen-
trum Teatru Muzyki 
i Tańca w Kutnie. Jest 
ona skierowana do dzie-
ci w wieku od dwóch do 
czternastu lat. – Będą 
zabawy, konkursy i do-
brze spędzony czas pod 
okiem grupy animato-
rów dla dzieci. Na ko-
niec dla każdego pre-
zent-paczka – mówi 
Ksymena Żak z Kościo-

ła Chrześcijańskiego 
Jezus Żyje w Kutnie.

Wstęp oraz paczki są 
darmowe, ale obowią-
zują zapisy pod nume-
rem 667 789 649. 

To już kolejna akcja 
przeprowadzona przez 
Kościół Chrześcijański 
Jezus Żyje. W maju przy 
wsparciu kutnowskiego 
stowarzyszenia „Nie Je-
steś Sam” na Placu Pił-
sudskiego rozdano 350 
paczek dla dzieci w wie-
ku od 2 do 14 lat w ra-
mach spóźnionej przez 
pandemię  „Gwiazdki”.

Rozdanie prezen-
tów poprzedziły zaba-
wy, które przygotowa-
ła grupa animatorów 
z fundacji NEBO z War-
szawy. Akcję przerwa-
ła kapryśna pogoda i 
była ona kontynuowana 
w lipcu. •

Kutnowscy strażacy 
podsumowują ubie-
gły rok – jak się oka-
zuje, odnotowano 
bardzo duży wzrost 
liczby interwencji 
w porównaniu do po-
przednich dwunastu 
miesięcy.

Jak mówi mł. bryg. 
Mariusz Jagodziński, 
oficer prasowy KP PSP 
w Kutnie, w 2021 roku 
jednostki ochrony prze-
ciwpożarowej na terenie 
powiatu kutnowskiego 
interweniowały pod-
czas 1621 zdarzeniach, 

co stanowi wzrost licz-
by interwencji o po-
nad 47 procent (47,5%) 
w odniesieniu do roku 
poprzedniego.

Po raz kolejny liczba 
zdarzeń przekroczyła 
liczbę 1000 interwencji. 
W roku 2021 w ogólnej 
liczbie zdarzeń poża-
ry stanowiły 23% tj. 
310 zdarzeń, a ich ilość 
w porównaniu do 2020 
roku wzrosła o 58 poża-
rów. Liczba miejscowych 
zagrożeń w porównaniu 
do roku 2020 wzrosła 
z 751 zdarzeń do 1195 
zdarzeń. Stanowią one 
74% ogółu interwencji 

JOP w 2021 roku. Najwię-
cej interwencji odnoto-
wano na terenie m. Kut-
no 506 zdarzeń oraz na 
terenie gminy Żychlin 
238 zdarzeń. Ilość alar-
mów fałszywych w roku 
2021 wyniosła 116 i w po-
równaniu do roku 2020 
odnotowano wzrost 
o 20%. Te zgłoszenia 
stanowią 7% wszystkich 
zdarzeń w roku 2021.

Jak podkreśla M. Ja-
godziński, zarówno 
w przypadku pożarów, 
jak i miejscowych za-
grożeń strażacy PSP 
wspierani byli przez 
członków OSP. W 2021 

roku w działaniach ra-
towniczo – gaśniczych 
udział brało ogółem 

5580 PSP i 5867 OSP.
Niestety podczas in-

terwencji w 2021 roku 

odnotowano 23 ofiary 
śmiertelne i 149 rannych. 

W 2021 roku jednost-
ki ochrony przeciw-
pożarowej na terenie 
powiatu kutnowskie-
go brały udział w akcji 
#SzczepimySię z OSP. 
Do udziału w progra-
mie zadeklarowało się 
15 jednostek ochotni-
czych straży pożarnych, 
w tym 12 jednostek 
ochotniczych straży 
pożarnych włączonych 
do KSRG, które podpi-
sały w sumie 20 umów z 
Punktem Wykonującym 
Działalność Leczniczą. •

Pożary, wypadki czy pomoc 
innym służbom – 2021 rok 
był dla strażaków bardzo 

pracowity.

 To był bardzo pracowity rok 

Ponad 1,6 tys. interwencji Ponad 1,6 tys. interwencji strażakówstrażaków
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Pogotowie ratunko-
we podsumowało 
zeszły rok i jak się 
okazuje, w całym 
województwie ra-
townicy WSRM in-
terweniowali w ca-
łym województwie 
ponad 170 tys. razy. 
W statystykach, któ-
re dotyczą także po-
wiatu kutnowskiego, 
widać że mnóstwo 
wyjazdów nie doty-
czyło "nagłego za-
grożenia zdrowia", 
tylko innych, cza-
sem bardzo błahych 
sytuacji.

Niestety, w woj. 
łódzkim aż 96820, 
czyli ponad 56 proc. 
wszystkich wezwań 
WSRM, nie spełniało 
definicji nagłego za-
grożenia zdrowotne-
go, które – zgodnie 
a ustawą o Państwo-
wym Ratownictwie 
Medycznym – jest 
stanem, „polegającym 

na nagłym lub przewi-
dywanym w krótkim 
czasie pojawieniu się 
objawów pogarsza-
nia zdrowia, którego 
bezpośrednim na-
stępstwem może być 
poważne uszkodzenie 
funkcji organizmu lub 
uszkodzenie ciała, lub 
utrata życia, wyma-
gający podjęcia na-
tychmiastowych me-
dycznych czynności 
ratunkowych i lecze-
nia”.

W powiecie kut-
nowskim przez cały 
rok odnotowano 7772 
interwencji zespołów 
ratownictwa medycz-
nego. Jak się okazuje, 
aż 4348, czyli blisko 
56 procent to wezwa-
nia niebędące stanem 
nagłego zagrożenia 
zdrowotnego. O glo-
balnym problemie 
z tego typu wyjazda-
mi mówi Adam Stęp-
ka, rzecznik prasowy 
WSRM w Łodzi.

– Były to inter-
wencje, których po-

wodem był kaszel, 
stan podgorączkowy, 
przewlekłe bóle ple-
ców lub kończyn dol-
nych, a także ogól-
ne złe samopoczucie 
i zmęczenie. Przyczy-
ną interwencji zespo-
łów ratownictwa me-
dycznego były także 
problemy z zależno-
ścią od opiekuna, brak 
dostępu do innych 
placówek ochrony 
zdrowia czy konflikty 
społeczne, np. kłótnie 

rodzinne. Większość 
wezwań, które nie 
spełniały kryterium 
nagłego zagrożenia 
zdrowotnego powinna 
być realizowana przez 
inne podmioty syste-
mu ochrony zdrowia, 
zwłaszcza poradnie 
podstawowej opieki 
zdrowotnej lub nocnej 
i świątecznej opieki 
lekarskiej – podkre-
ślił w rozmowie z PAP 
A. Stępka. •

Kościół „Jezus Żyje” rozda 
dzieciom paczki z prezentami

Blisko 56 procent wyjazdów 
w powiecie kutnowskim nie 
spełniało definicji nagłego 

zagrożenia zdrowotnego.

To dlatego brakuje karetek?To dlatego brakuje karetek?
 Ponad połowa wezwań pogotowia bez ważnego powodu 
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Od początku roku 
obowiązuje nowy ta-
ryfikator, który wpro-
wadził szereg zmian 
w sprawach o wykro-
czenia w ruchu dro-
gowym. Sprawiło to, 
że na kierowców padł 
blady strach i w na-
szym regionie posy-
pały się już ogromne 
mandaty.

W nowym taryfi-
katorze znalazły się 
zmiany dotyczące mię-
dzy innymi wyższych 
kar m.in za przekro-
czenie prędkości. O tym 
jak dotkliwe mogą być 
to kary przekonał się 
między innymi kierow-
ca audi, który 2 stycznia 
2022 roku w powiecie 
kutnowskim w terenie 
zabudowanym jechał 
160 km/h. Mężczyzna 
stracił prawo jazdy, 

przyjął mandat karny w 
wysokości 2500 złotych 
i 10 punktów karnych. 

– Pamiętajmy, że ja-
dąc z taką prędkością w 
terenie zabudowanym 
stwarzamy ogromne 
zagrożenie nie tylko 
dla siebie, ale również 
dla innych uczestni-
ków ruchu drogowego. 
Apelujemy o rozwa-
gę i rozsądek! Wraz ze 
wzrostem prędkości 

zmniejsza się czas po-
trzebny na obserwa-
cję drogi i tym samym 
na reakcję obronną. 
Tym razem nie doszło 
do tragedii, ale przy-
pominamy, że nad-
mierna prędkość jest 
nadal główną przyczy-
ną wielu tragicznych 
w skutkach zdarzeń 
drogowych – komen-
tuje podkomisarz Edy-
ta Machnik, oficer 
prasowy Komendy Po-

wiatowej w Kutnie.
Zmiany w prawie na 

drogach mocno odczuje 
także portfel  43–latka 
zatrzymanego do kon-
troli na terenie Piątku. 
Mężczyzna jechał rowe-
rem mając 1,12 promila 
alkoholu w organizmie 
i policjanci ukarali go 
mandatem w wysokości 
2,5 tysiąca złotych, a nie 
jak dotychczas 500 zło-
towym.

– Po zmianach w ta-
ryfikatorze są wyższe 
kary za wykroczenia 
polegające na kierowa-
niu rowerem po użyciu 
alkoholu (między 0,2 
promila a 0,5 promi-
la) oraz pod wpływem 
alkoholu powyżej 0,5 
promila. W pierwszym 
przypadku cyklista za-
płaci 1000 złotych, w 
drugim 2500 zł – tłuma-
czy st. asp. Mariusz Ko-
walski z KPP Łęczyca.  •

Nowy taryfikatorNowy taryfikator postrachem kierowców! postrachem kierowców!
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Nowe mandaty za
przekroczenie prędkości:

od 11–15 km/h – 100 zł
od 16–20 km/h – 200 zł 
od 21–25 km/h – 300 zł

od 21 do 30 km/h – 400 zł 
od 31 do 40 km/h – 800 zł 
od 41 do 50 km/h – 1000 zł 
od 51 do 60 km/h – 1500 zł 
od 61 do 70 km/h – 2000 zł 

o więcej niż 71 km/h – 2500 zł
 Posypały się już wielkie mandaty 

Za przekroczenie 
prędkości można 
teraz dostać nawet 
2,5 tysiąca złotych 
mandatu.

Gmina Krzyżanów 
zakupiła i przekaza-
ła sprzęt Jednostce 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Młogo-
szynie.

Jednostka wypo-
sażona została w Mo-
topompę pływającą 
Niagara oraz trzy węże 
strażackie. Wartość 
zakupionego sprzę-

tu to kwota 5.830,20 zł. 
Doposażenie jednost-
ki możliwe było dzię-
ki dotacji, pozyskanej 
przez Wójta Gminy 
– Tomasza Jakubow-
skiego, z Funduszu Po-
mocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpe-
nitencjarnej – Fundu-
szu Sprawiedliwości 
w kwocie 5.772,48 zł 
oraz środkom pocho-

dzącym z budżetu gmi-
ny w kwocie 57,72 zł.

W ostatnich dniach 
Wójt Gminy Tomasz 
Jakubowski przekazał 
sprzęt strażakom, a w 
wydarzeniu uczest-
niczył Poseł na Sejm 
RP Tadeusz Woźniak, 
który swoim zaanga-
żowaniem przyczy-
nił się do pozyskania 
środków. •

Wójt i poseł 
wsparli druhów OSP

FOT. UG KRZYŻANÓW

 WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE

Policjanci z kutnow-
skiej komendy za-
trzymali 39–latka, 
który był poszukiwa-
ny 3 listami gończymi. 
Ukrywał się od kilku 
lat, również poza gra-
nicami naszego kraju. 
Ma na swoim koncie 
przestępstwa nar-
kotykowe oraz prze-
stępstwa rozbójnicze 
z użyciem broni za 
które orzeczono kary 
pozbawienia wolno-
ści.

Na podstawie trzech 
listów gończych poli-
cjanci z Wydziału Kry-
minalnego kutnow-
skiej komendy od kilku 
lat poszukiwali 39 – 
letniego mężczyznę. 
Mieszkaniec Kutna 
ukrywał się przed wy-
miarem sprawiedliwo-
ści również poza gra-
nicami naszego kraju.

Z informacji, któ-
re posiadali policjanci 
wynikało, że 39–latek 
mógł powrócić do swo-
jego miejscu zamiesz-
kania. Zatrzymali 
mężczyznę 4 stycznia 

2022 roku. Ukrył się 
przed funkcjonariu-
szami w mieszkaniu 
pod stelażem łóżka.

– Był poszukiwa-
ny między innymi za 
przestępstwa narkoty-
kowe oraz szereg prze-
stępstw rozbójniczych 
w tym z użyciem broni 
palnej. 4 stycznia zo-
stał doprowadzony do 
zakładu karnego w celu 
odbycia zasądzonej 
kary – mówi podkomi-
sarz Edyta Machnik, 
oficer prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji 
w Kutnie. •

Szukali go listami gończymi,Szukali go listami gończymi,
schował się pod łóżkiemschował się pod łóżkiem

FOT. POLICJA
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Radosław Rojewski 
nadal będzie zarzą-
dzać Kutnowskim Do-
mem Kultury. Dotych-
czasowy dyrektor 
instytucji otrzymał 
ponowne powołanie 
od prezydenta Kutna. 
Dyrektor będzie peł-
nić swoją funkcję od 1 
stycznia 2022 roku do 
końca 2026 roku.

– Pan dyrektor Ro-

jewski jest sprawdzo-
nym fachowcem, który 
przez ostatnich osiem 
lat dobrze radził so-
bie z powierzonymi 
zadaniami. Kutno jest 
miastem stawiającym 
na kulturę, dlatego 
wierzymy, że dyrek-
tor Rojewski pomoże w 
dalszym ciągu rozwijać 
ten obszar życia miej-
skiego – powiedział 
podczas uroczystego 
powołania Zbigniew 
Wdowiak, zastępca 

prezydenta Kutna.
Radosław Rojew-

ski jest absolwentem 
Akademii Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie oraz po-
dyplomowych studiów 
z zarządzania kulturą 
i oświatą. Na stanowi-
sku szefa KDK jest od 
początku 2014 roku. 
Posiada duże doświad-
czenie w realizacji pro-
jektów artystycznych 
organizowanych przez 
Regionalne Towarzy-

stwo Muzyczne, Mło-
dzieżowy Dom Kul-
tury współpracował 
również z Państwo-
wą Szkołą Muzyczną 
w Kutnie.

– To dla mnie wy-
różnienie, a jedno-
cześnie misja. Po tych 
kilku latach, wiemy, 
w którym kierunku 
rozwijać kulturalne ży-
cie w mieście. Wciąż jest 
jeszcze pole do wpro-
wadzenia innowacji 
i nowych pomysłów, ale 

to jest właśnie to zada-
nie, które stawia przede 
mną prezydent Kutna, 
a także, które stawiam 
sobie osobiście przed 
następnym okresem 
czasu pracy w Kut-
nowskim Domu Kul-
tury – mówi Radosław 
Rojewski.

Powołanie dla dy-
rektora Rojewskiego 
zostało przekazane 
w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta Kutno. •

Radosław Rojewski Radosław Rojewski ponownie ponownie 
wybrany dyrektorem KDK-uwybrany dyrektorem KDK-u

Radosław Rojewski z 
powodzeniem zarządza 
KDK-iem od 2014 roku.
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Co to było za spotka-
nie! Nie tylko z książką 
„HKS KUTNOWIANKA 
Historia klubu i jego 
kibiców”, jej autorem 
Kamilem Wójkow-
skim, organizatorami 
obchodów stulecia 
ale i byłymi piłkarza-
mi, trenerami i dzia-
łaczami Kutnowianki 
oraz jej sympatykami.

Spotkanie rozpo-
częło się krótkim pod-
sumowaniem wyda-
rzeń jubileuszowych, 
dzięki którym pamięć 
o stuletnim – jednym 
z najstarszych klubów 
piłkarskich w naszym 
mieście trwała cały rok. 
Przez miesiąc w gale-
rii na placu Wolności 
sympatycy sportu mo-
gli oglądać archiwal-
ne zdjęcia, skany gazet 
czy klubowe pamiątki. 
Wykorzystano tam ar-
chiwa i prywatne zbio-
ry zawodników, dzia-
łaczy, szkoleniowców i 
ich rodzin oraz kronik 

kutnowskiego klubu 
sportowego. Ponadto 
odbyła się wystawa ple-
nerowa zdjęć na ogro-
dzeniu stadionu przy 
Kościuszki prezentu-
jąca przekrój dziejów 
ZKS KUTNOWIANKA 
i jej drużyn. W ostat-
nich miesiącach można 
także było śledzić cykl 
wywiadów z osobami 
związanymi z Kutno-
wianką a wśród nich 
z wieloletnią działacz-
ką Elżbietą Kotkowską, 
Sławomirem Rysz-
kiewiczem – wycho-
wankiem, piłkarzem 
i trenerem Kutno-

wianki, Jerzym Paw-
lakiem – piłkarzem 
i szczypiornistą Kut-
nowianki, piłkarzem 
w latach 70. i 80. – 
Zbigniewem Tomcza-
kiem, piłkarzem i tre-
nerem – Pawłem Ślę-
zakiem realizowany 
przez Telewizję Kutno. 
W ramach obchodów 
pojawił się też interne-
towy konkurs wiedzy 
o Kutnowiance.

Z kolei we wrześniu 
odbyły się historyczne 
derby Kutna czyli mecz 
Kutnowianka konta 
Czarni Kutno okrzyk-
nięte piłkarskim wehi-

kułem czasu. 
Wszystkie powyższe 

wydarzenia mogły być 
zrealizowane dzięki fi-
nansowaniu z środków 
Powiatu Kutnowskiego.

Wydarzeniem koń-
czącym rok jubileuszu 
było spotkanie promu-
jące książkę „HKS KUT-
NOWIANKA Historia 
klubu i jego kibiców”, 
której wydanie sfinan-
sowano ze środków 
Miasta Kutno. Autorem 
publikacji jest Kamil 
Wójkowski – miłośnik 
historii sportu, dzien-
nikarz sportowy z 20 
letnim stażem, autor 
książek i opracowań 
i historii piłki nożnej, 
właściciel antykwaria-
tu sportowego, pasjonat 
i znawca historii i kut-
nowskiego sportu.

W części formalnej 
spotkania złożono rów-
nież podziękowania za 
zaangażowanie i wkład 
w ocalenie od zapo-
mnienia nie tylko fak-
tów ale i ludzi, których 

dokonania przyczyniły 
się do istotnych osią-
gnięć w dziedzinie piłki 
nożnej w Kutnie. Po-
dziękowania trafiły do: 
Starosty Kutnowskie-
go- Daniela Kowalika, 
Prezydenta Miasta Kut-
no Zbigniewa Burzyń-
skiego, reprezentowa-
nego przez Dorotę Bień 
(Wydział Kultury, Pro-
mocji i Rozwoju Mia-
sta), Państwa Elżbiety 
i Michała Kotkow-
skich, Katarzyny Paw-
lak, Marii Wojtalik, 
Sławomira Ryszkie-

wicza, Andrzeja Olew-
nika, Jerzego Pawlaka, 
Zbigniewa Tomcza-
ka, Pawła Ślęzaka oraz 
Muzeum Regionalnego 
w Kutnie.

Każdy z uczestników 
otrzymał książkę, wielu 
skorzystało z możliwo-
ści wpisu autora. Był ju-
bileuszowy tort, wspo-
mnienia i rozmowy 
o kutnowskim sporcie.

Organizatorzy dzię-
kują wszystkim tym 
dzięki którym w tym 
roku przypomnieliśmy 
sobie o Kutnowiance. •

Nie zapomnieli o KutnowianceNie zapomnieli o Kutnowiance

Organizatorzy dziękują 
wszystkim tym, dzięki którym 
w 2021 roku przypomnieliśmy 
sobie o Kutnowiance.

W wyjątkowym spotkaniu udział wzięło wiele 
znakomitych osób związanych z Kutnowianką. FO
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Nie masz planów ani 
prezentu na Dzień 
Babci i Dziadka? Za-
praszamy do Kutnow-
skiego Domu Kultury 
na sentymentalne 
spotkanie muzyczne 
z Haliną Frąckowiak, 
które poprowadzi 
łódzki dziennikarz Le-
szek Bonar.

Halina Frąckowiak 
to polska piosenkar-
ka popowa i rockowa, 
kompozytorka i au-
torka tekstów. Jedna z 
największych gwiazd 
polskiej muzyki roz-
rywkowej lat 70-tych 
i 80-tych. Pracując 
z takimi zespołami 
jak Czerwono-Czar-
ni, Grupa ABC, Tar-
pany czy Drumlersi, 
wylansowała swoje 
największe przeboje 
„Ktoś”, „Czekam tu”, 
„Napisz, proszę”, „Za 
mną nie oglądaj się”.

Wspaniały pre-
zent na Dzień Babci i 
Dziadka już 20 stycz-
nia 2022 o godzinie 
18:00 w Kutnowskim 
Domu Kultury. Bilet 
40 zł. •

H. Frąckowiak
wystąpi w KDK
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Dobra informacja 
dla wszystkich kut-
nowskich kierow-
ców! Można już bez 
problemu przejechać 
ulicą Jesienną, na 
przebudowę której 
czekano od kilku lat.

Tuż przed świę-
tami wylana została 
warstwa ścieralna na-
wierzchni na drugiej 
części jezdni. Teraz 
prawie kilometrowy 
fragment drogi jest 
równy niczym stół, 

z czego zadowolona 
jest między innymi 
radna klubu Porozu-
mienie Dla Kutna Jo-
anna Podemska.

– Czekaliśmy na tę 
drogę bardzo długo. 
Miała być już trzy lata 
temu, jednak inwesty-
cje prowadzone przez 
PWiK powodowały, że 
nie można było prze-
prowadzić tego re-
montu wcześniej, ale 
żeby było lepiej musi 
być czasami gorzej. 
Cieszę się, że miesz-
kańcy to wytrzymali 

cierpliwie. Teraz jest 
przyjemnie – podkre-
śla Joanna Podemska.

Remont ulicy Je-
siennej kosztował 
około 450 000 zło-
tych, przeprowadziło 
go Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych 
z Kutna. Drogowcy na 
odcinku prawie kilo-
metra wyregulowali 
i wymienili włazy stu-
dzienek kanalizacyj-
nych, wymienili kra-
wężniki i oczywiście 
wyrównali nawierzch-
nię jezdni. •

Jesienna równa
prawie jak stół!

Na remont Jesiennej 
czekano od dawna i teraz 
kierowcy mają powody 
do radości.

30. finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy zbliża 
się wielkimi kroka-
mi. Kutnowski sztab 
uchylił rąbka tajem-
nicy i poznaliśmy 
pierwsze atrakcje, 
jakie tego dnia będą 
odbywać się w Mie-
ście Róż.

Sobota 29 stycz-
nia zapowiada się na 
sportowo. Spodzie-
wać można się takich 
atrakcji jak bieg "Kut-
nowska Sztafeta Serc", 
maraton fitness, tur-
niej koszykówki i piłki 
nożnej, a także marsz 
"Każdy idzie jak może 
dla WOŚP". Jak mó-

wią organizatorzy, ale 
nie samym sportem 
się żyje, i w sobotę bę-
dzie można zajrzeć do 
Centrum Kultury Gmi-
ny Kutno  na "Dzień 
z sercem" w Leszczyn-
ku. Dla fanów mocnych 
brzmień znajdzie się 
coś także w Moto Pub 
Garage przy Grun-
waldzkiej.

Z kolei na sam finał, 
na niedzielę zapla-
nowano moc atrakcji. 
Będą koncerty, strefy 
animacji dla dzieci, po-
kazy sokolnicze, poka-
zy i rekonstrukcje hi-
storyczne, moto event, 
pokazy ognia, pokazy 
aranżacji florystycz-
nych czy światełko do 
nieba.

Miasteczko WOŚP 
będzie zlokalizowane 
w samym sercu Kutna - 
na Placu Wolności, Pla-
cu Piłsudskiego i Ryn-
ku Zduńskim. – W tym 
roku zdecydowanie 
idziemy w plener, jed-
nak przygotowujemy 
również szereg atrakcji 
w Kutnowskim Domu 
Kultury. Jednak jak to 
bywa w obecnych cza-
sach, wszystko zależne 
jest od czynników ze-
wnętrznych. Poza tym 
nasz finałowy program 
wciąż się rozrasta, 
także obserwujcie na-
sze profile w mediach 
s p o ł e c z n o ś c i o w y c h 
–  mówi Izabella Fili-
powicz-Stępniak, dy-
rygentka kutnowskiej 
Orkiestry. •

Finał WOŚP coraz bliżejFinał WOŚP coraz bliżej
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Policyjne psy służ-
bowe są nieocenioną 
i znakomitą pomocą 
w służbie. Ich szko-
lenia odbywają się 
systematycznie na 
terenie całego garni-
zonu łódzkiego. Takie 
działania przeprowa-
dzono między innymi 
w podkutnowskich 
Sójkach.

Luba i Negat, dwa 
psy patrolowo–tropią-
ce służące w kutnow-

skiej komendzie wraz 
ze swoimi przewod-
nikami ćwiczyli po-
słuszeństwo, szybkość 
reagowania i obronę 
przewodnika. Szkole-
nie poprowadził star-
szy specjalista Wło-
dzimierz Gossa z KWP 
w Łodzi.

– Przeprowadzone 
szkolenie miało na celu 
sprawdzenie umiejęt-
ności czworonogów pod 
kątem posłuszeństwa, 
szybkości reagowania 
i obrony przewodnika. 
Policjanci przygotowali 

dla swoich podopiecz-
nych zadania, z który-
mi psy mogą spotkać 
się w codziennej służbie 
– wyjaśnia podkomi-
sarz Edyta Machnik, 
oficer prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji 
w Kutnie.

Podczas szkolenia, 
które odbyło się w pu-
stostanach w miejsco-
wości Sójki, psy służ-
bowe musiały wykazać 
się dużą sprawnością 
fizyczną. W opuszczo-
nych budynkach mu-
siały odnaleźć i obez-

władnić uzbrojonego 
agresywnego przestęp-
cę. Luba i Negat bez naj-
mniejszego trudu wy-
konały swoje zadanie, 
co może świadczyć o ich 
bardzo dobrym przy-
gotowaniu do służby.

Takie szkolenia 
odbywają się syste-
matycznie, raz w ty-
godniu, po to aby czwo-
ronogi nie obawiały się 
zagrożenia i działały w 
każdej chwili kiedy za-
istnieje taka potrzeba. •

Luba i Negat to psy patrolowo-tropiące, 
które służą w kutnowskiej komendzie.

Luba i Negat w akcji! Luba i Negat w akcji! Z nimi lepiej nie zadzieraćZ nimi lepiej nie zadzierać
Podczas szkolenia psy musiały wykazać 

się dużą sprawnością fizyczną. 
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Szkolenie poprowadził 
starszy specjalista 
Włodzimierz Gossa 

z KWP w Łodzi.

2022 rok Kutno roz-
poczyna od inwesty-
cyjnego uderzenia. 
Podpisana została 
umowa na przebudo-
wę dwóch dróg – cho-
dzi o ulice Chmielną i 
Spacerową.
– Nie chcemy, żeby 
mieszkańcy chodzili i 
jeździli po nierównych, 
a po opadach deszczu 

błotnistych drogach. 
Staramy się podnosić 
standard życia kut-
nian, dlatego na całej 
długości zarówno ulicy 
Chmielnej jak i Space-
rowej wykonamy nową 
nawierzchnię oraz od-
wodnienie. Są to ostat-
nie ulice gruntowe w 
tej części miasta, mam 
tu na myśli miejsce po 
między ulicami Piwną 
i Deotymy. Roboty bu-

dowlane wykona firma 
Hydropol z Gostynina 
– wyjaśnia Jacek Bocz-
kaja, zastępca prezy-
denta Kutna.

Spółka złożyła naj-
lepszą ofertę w po-
stępowaniu prze-
targowym. Wkrótce 
przekazany zostanie 
plac budowy, a reali-
zacja zadania ma po-
trwać maksymalnie 
cztery miesiące. Koszt 

przebudowy obu dróg 
to niespełna 1 500 000 
złotych.

Ale to nie jedyne in-
westycje drogowe, ja-
kie będą prowadzone 
na początku roku. W 
kolejny etap wcho-
dzi przebudowa ulicy 
Sk łodowsk iej–Curie. 
Od wczoraj, wtorku 
(11 stycznia) ulica na 
odcinku od skrzyżo-

wania z ulicą Maczka 
do granicy miasta jest 
nieprzejezdna. Dla kie-
rowców przygotowany 
został objazd ulicami: 
Maczka, Graniczną i 
drogą gminną, którą 
będzie można wrócić 
na ulicę Skłodowskiej–
Curie.

– Dzięki inwesty-
cji droga zyska nową 
nawierzchnię i od-

wodnienie. Dodatkowo 
wybudowany zostanie 
ciąg pieszo–rowerowy, 
dzięki czemu spacery 
i wycieczki rowero-
we staną się dużo bar-
dziej bezpieczne o co 
wnioskował m.in. rad-
ny Rady Miasta Kutno 
Robert Małachowski 
– mówi Kamil Klima-
szewski z biura pra-
sowego Urzędu Miasta 
Kutno. •

Drogowe inwestycje na początek rokuDrogowe inwestycje na początek roku
FO

T.
 P

AN
O

RA
M

AK
UT

N
A.

PL
, U

M
 K

UT
N

O

Od wtorku 11 stycznia 
część ulicy Skłodowskiej 
jest zamknięta.

Podpisana została umowa 
na przebudowę dwóch 

dróg – chodzi o ulice 
Chmielną i Spacerową.
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Kutnowski fighter Krystian 
Rosa już w przyszłym tygodniu 
stoczy swoją kolejną walkę 
podczas „Krwawego Sportu”.

Podczas najbliższej gali 
„Krwawy Sport 5”, która 14 
stycznia 2022 odbędzie się w Re-
dzie, Krystian Rosa stoczy poje-
dynek z Łukaszem Wiśniewskim. 
Będzie to walka w limicie 84 ki-
logramów.

– Mam pozytywne nastawie-
nie, czuję się naprawdę dobrze 
przygotowany – mówi Krystian 
Rosa.

Wielki sukces na „The War”
Kutnowski wojownik ostatnio 

ma duże powody do radości, bo-

wiem wygrał turniej 1 na 1 pod-
czas ostatniej gali The War – po-
tyczki odbywały się tu wyłącznie 
na gołe pięści i trwały aż do pod-
dania lud nokautu.

Rosa w pokonanym polu po-
zostawił aż trzech rywali i roz-
prawił się z Kornikiem (nokaut w 
pierwszej rundzie), McGregorem 
(TKO, niezdolność do walki), a w 
wielkim finale pokonał Soroko 
(poddanie w 2 rundzie).

Jako zwycięzca otrzymał 50 
tysięcy złotych. – Wrażenia bar-
dzo dobre po walkach, ale jest 
mały niedosyt, bo mogłem po-
kazać się z jeszcze lepszej stro-
ny – mówił skromnie K. Rosa po 
zwycięstwie na gali The War. •

Krystian RosaKrystian Rosa będzie walczył  będzie walczył 
na gali Krwawego Sportuna gali Krwawego Sportu
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Ostatnio kutnowski fighter 
pokazał się ze świetnej strony 
na gali “The War”. 

Piłkarze KS-u Kutno 
rozpoczynają przygo-
towania do rundy wio-
sennej. W najbliższych 
tygodniach podopiecz-
ni Dominika Tomczaka 
rozegrają kilka sparin-
gów z silnymi rywalami.

Po rundzie jesien-
nej kutnianie zajmują 
8. miejsce w tabeli III 
ligi. Do liderującej Legio-
novii tracą 13 punktów. 
Z kolei od strefy spadko-
wej dzieli ich 11 punktów. 

– Awans nam nie gro-
zi choćby z tego powo-
du, 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 utrzymanie 
– komentuje Dominik 
Tomczak, trener KS-u.

Jak mówi szkole-
niowiec drużyny z Ko-
ściuszki 26, w stycz-
niu jego drużyna 
głównie będzie 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 – 
mówił niedawno szkole-
niowiec trzecioligowców 
z Miasta Róż.

Przed rozpoczęciem 
walki o wiosenne punkty 
w III lidze, kutnianie ro-
zegrają kilka sparingów z 
silnymi drużynami z  II, III 
i IV ligi. KS zmierzy się 
między innymi z Olimpią 
Grudziądz, Unią Skier-
niewice, KKS-em Kalisz, 
GKS-em Bełchatów, Wi-
dzewem II Łódź, Wartą 
Sieradz, Włocłavią Wło-
cławek, Stoczniowcem 
Płock, Zrywem Wygoda 
i Sokołem Kleczew.

W najbliższych dniach 
zapaść mają też pierwsze 
decyzje kadrowe, choć 
nie należy spodziewać się 
wielkich roszad •

KS KutnoKS Kutno rozpoczyna rozpoczyna
przygotowania do wiosnyprzygotowania do wiosny
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Gdzie posadzimy drzewa i wykonamy 
parki? Jakie będą strategiczne inwe-
stycje? Jak będzie wyglądać Kutno 
w 2030? Odpowiedzi na te pytania 
można będzie znaleźć w Strategii 
Rozwoju Miasta Kutna 2030. Czekamy 
na Wasze uwagi do tego kluczowego 
dla Miasta Róż dokumentu!
Przedstawiamy Państwu projekt Strate-

gii Rozwoju Miasta Kutna 2030. Zachęca-
my do zapoznania się z dokumentem oraz 
do zgłaszania uwag.
Ogólnomiejskie konsultacje będą miały 

formę wyrażenia opinii, składania uwag 
lub propozycji, za pośrednictwem strony 
internetowej www.kutno.wdialogu.pl
Uwagi i opinie w formie ustnej będzie 

można także składać podczas otwartego 
spotkania konsultacyjnego, planowanego 

na 27 stycznia 2022 r., o godzinie 16.00 w 
sali obrad Rady Miasta Kutno, Urząd Mia-
sta Kutno, plac Piłsudskiego 18, 99-300 
Kutno.

Spotkanie odbędzie się w reżimie sani-
tarnym, z ograniczoną liczbą miejsc, po 
wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa.

Chęć udziału należy zgłosić na adres 
strategia@um.kutno.pl

Zdecyduj, jak ma wyglądać Twoje miasto!
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