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Uwaga kierowcy! 
Od początku lutego 
przywrócona została 
bowiem Strefa Płat-
nego Parkowania. 
Jakie będą obowiązy-
wały zasady?

Płatne parkowanie 
od wtorku 1 lutego obo-
wiązuje w sumie w dzie-
więciu lokalizacjach 
w ścisłym centrum 
miasta. Jak mówi Kamil 
Klimaszewski z biura 
prasowego UM Kutno, 
to niewielka zmiana 
w porównaniu do tego, 
co funkcjonowało do 
2019 roku. – Rezygnu-
jemy ze strefy wzdłuż 
ulicy Barlickiego, a do-
dajemy fragment ulicy 
Sienkiewicza na od-
cinku od Słowackiego 
do ulicy Podrzecznej – 
wyjaśnia Klimaszewski.

Oprócz wspomnia-
nej ulicy Sienkiewicza 
płatnego parkowania 
od teraz trzeba spo-
dziewać się na ulicach: 
Narutowicza (na od-
cinku od Sienkiewicza 
do Ronda Solidarności), 
Kilińskiego, Teatralnej, 
Miłej, Zamenhofa i Jo-
selewicza oraz na po-
łudniowej i zachodniej 
pierzei Placu Wolności, 
a także na wschodniej 
pierzei Placu Piłsud-

skiego. Strefa funkcjo-
nować będzie od po-
niedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 
18:00. Opłata za pierw-
sze 20 minut będzie 
wynosić 50 groszy. Za 
pierwszą godzinę po-
stoju zapłacimy 2,00 
zł natomiast za drugą 
i trzecią godzinę 2,50 zł. 
Za czwartą i kolejne go-
dziny opłata znów wy-
niesie 2,00 zł.

– Mieszkańcy będą 
mogli wykupić sobie 
specjalne identyfi-
katory umożliwiające 
korzystanie ze stre-
fy bez każdorazowe-
go uiszczania opłaty. 
Mieszkańcy z obszaru 
funkcjonowania Stre-
fy zapłacą za niego 30 
złotych. Przedsiębiorcy 
działający w obszarze 
Strefy będą mogli wy-
kupić identyfikator za 
100 złotych. Ogólno-
dostępny identyfikator 
będzie natomiast kosz-
tować 200 zł. Posiada-
cze identyfikatorów nie 
będą mieli gwarancji 
wolnego miejsca par-
kingowego – dodaje 
Kamil Klimaszewski.

Za parkowanie bez 
wniesienia opłaty oraz 
bez identyfikatora bę-
dziemy musieli zapłacić 
30 złotych, jeśli doko-

namy opłaty w ciągu 
trzech dni po dniu wy-
stawienia wezwania. 
Po upływie trzech dni 
opłata wzrośnie do 150 
złotych.

Zwolnieni z opłat za 
parkowanie będą oczy-
wiście służby miejskie 
podczas wykonywa-
nia obowiązków służ-
bowych. Za postój nie 
zapłacą też kierowcy 
jednośladów oraz za-
służeni honorowi daw-
cy krwi, którzy nie będą 
musieli płacić za dwie 
pierwsze godziny par-
kowania. W sprawie 
ulg dla zasłużonych 
dawców interweniował 
w zeszłym roku radny 
Michał Łucki. 

Do dyspozycji kie-
rowców będzie 14 no-
woczesnych parko-
matów, które będą 
przyjmować zarówno 
gotówkę, karty płatni-
cze jak i płatności reali-
zowane blikiem. Urzą-
dzenia funkcjonować 
będą w trzech językach: 
polskim, angielskim 
i niemieckim. W parko-
matach nie trzeba bę-
dzie wprowadzać nu-
meru rejestracyjnego 
pojazdu podczas wy-
kupu biletu. Jeśli wy-
bierzemy taką możli-
wość, będziemy musieli 

umieścić bilet w samo-
chodzie w widocznym 
miejscu. Przy wpisaniu 
numeru rejestracyjne-
go parkowanego po-
jazdu nie ma obowiąz-
ku umieszczania biletu 
w samochodzie (pay 
and go – zapłać i idź).

Trwają także prace 
związane z możliwo-
ścią płatności za pomo-
cą aplikacji mobilnych. 
Będą one wprowadzone 
już po ponownym uru-
chomieniu strefy, które 
planowane jest na po-
czątek lutego. Strefa 
Płatnego Parkowania 
w Kutnie funkcjonuje 
od 2011 roku.

Dobre wieści dla 
mieszańców centrum

Uruchomienie SPP 
to nie jedyne zmiany 
związane z parkowa-

niem w centrum miasta 
– wkrótce zmienią się 
ceny dotyczące korzy-
stania z krytego par-
kingu na Placu Wolno-
ści. 

Kilka dni temu pre-
zydent Kutna Zbigniew 
Burzyński wydał za-
rządzenie, które ucie-
szy wielu kierowców 
i mieszkańców. Cho-
dzi o zmiany w spra-
wie wysokości opłat za 
korzystanie z krytego 
parkingu pod płytą Pla-
cu Wolności.

Jak mówi Kamil 
Klimaszewski z biu-
ra prasowego Urzędu 
Miasta Kutno, wpro-
wadzenie nowej staw-
ki abonamentowej za 
korzystanie z krytego 
parkingu na Placu Wol-
ności to ukłon w kie-
runku mieszkańców, 

którzy pisali do urzędu 
w tej sprawie.

– Przy wszechobec-
nej drożyźnie chcemy 
trochę odciążyć tych 
kutnian, którzy miesz-
kają w ścisłym centrum 
i faktycznie nie mają 
gdzie zostawiać swo-
ich samochodów. Do tej 
pory mogli oni wykupić 
tak, jak pozostali użyt-
kownicy abonament, 
który kosztował 300 
zł. Teraz lokatorzy bu-
dynków znajdujących 
się przy ul. Zamenhofa, 
Królewskiej 42 i Pod-
rzecznej 21 za identycz-
ny abonament zapłacą 
100 złotych – mówi Ka-
mil Klimaszewski.

Przypomnijmy, do tej 
pory na terenie krytego 
parkingu na Placu Wol-
ności ustalonych było 
30 miejsc abonamento-
wych. Dla mieszkańców 
centrum przewidziane 
będą dodatkowe miejsca.

Wszyscy, którzy 
chcieliby wykupić spe-
cjalne identyfikatory 
lub zapytać o szcze-
góły, mogą udać się do 
Punktu Obsługi SPP, 
który mieści się w Pa-
wilonie Wystawienni-
czym pod płytą Placu 
Wolności. •

Piotr Wichulski, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 5 im. 
Henryka Sienkiewicza w Kut-
nie złożył rezygnację z zaj-
mowanego stanowiska. 

– W związku ze złożoną rezy-
gnacją w dniu 19 stycznia 2022 

odwołuję Pana Piotra Wichul-
skiego za porozumieniem stron 
ze stanowiska dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. Henryka 
Sienkiewicza w Kutnie z jedno-
miesięcznym okresem wypowie-
dzenia, które upłynie w dniu 28 
stycznia 2022 r.. Z dniem odwo-

łania tracą moc wszelkie peł-
nomocnictwa udzielone panu 
Piotrowi Wichulskiemu jako dy-
rektorowi SP nr 5 – czytamy w 
zarządzeniu, które wydał prezy-
dent Kutna Zbigniew Burzyński.

Na razie nie wiadomo, kto zosta-
nie nowym dyrektorem „Piątki”. •

Dyrektor podstawówki zrezygnowałDyrektor podstawówki zrezygnował
Punkt krwiodawstwa w Kut-
nie zmienia swoją lokaliza-
cję. Od 8 lutego krew będzie 
można oddać w zupełnie 
nowym miejscu. 

Jak poinformował w mediach 
społecznościowych Robert Feli-
niak, miejski radny i członek Kut-

nowskiego Klubu Dawców Krwi, 
od 8 lutego punkt krwiodawstwa 
będzie zlokalizowany w nowym 
miejscu na Placu Piłsudskie-
go obok dawnych Delikatesów. 
Z kolei jak informuje RCKiK, punkt 
krwiodawstwa w dniach 31.01 
– 4.02.2022 będzie nieczynny. •

Krwiodawstwo przeniesioneKrwiodawstwo przeniesione

W pawilonie pod płytą 
Placu Wolności znajduje 
się punkt obsługi SPP.

UWAGA KIEROWCY!UWAGA KIEROWCY!
KONIEC Z DARMOWYM PARKOWANIEMKONIEC Z DARMOWYM PARKOWANIEM

Od 1 lutego za parkowanie 
w ścisłym centrum Kutna 
trzeba ponownie płacić.

Strefa obejmuje w sumie 
dziewięć lokalizacji.
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Zmieniamy Łódzkie Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie@LodzkieRPO
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Sokołów 55, 09-500 Gostynin    |    Kontakt: 665 212 153     martym-tech@wp.pl

• Produkcja metalowych wyrobów gotowych • Usługi spawalnicze

• Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

• Usługi remontowo-budowlane

OGRODZENIA   •   BRAMY   •   BALUSTRADY

Nie milkną echa tra-
gedii, do jakiej doszło 
w połowie stycznia 
na przejeździ kolejo-
wym w podkutnow-
skim Florku. Zginęła 
tam 39–letnia ko-
bieta, a ranna zosta-
ła dwójka jej dzieci. 
Ustaleniem okolicz-
ności tragedii zajmie 
się specjalna komi-
sja, a władze gminy 
interweniują w spra-
wie poprawy bezpie-
czeństwa w tym fe-
lernym miejscu.

Dramat rozegrał się 
18 stycznia na prze-
jeździe kolejowym 
pomiędzy Florkiem 
a Michałowem. Jak 
mówi podkom. Edyta 
Machnik, oficer pra-

sowy Komendy Powia-
towej Policji w Kutnie, 
ze wstępnych ustaleń 
funkcjonariuszy wyni-
ka, że 39–letnia kobie-
ta kierująca pojazdem 
osobowym vw passat z 
nieustalonych na chwi-
lę obecną przyczyn 
wjechała na niestrze-
żony przejazd kolejowy, 
wprost pod nadjeżdża-
jący pociąg osobowy 
relacji Katowice–Gdy-
nia.

– W wyniku zdarze-
nia pojazd został prze-
pchnięty przez loko-
motywę kilkadziesiąt 
metrów od przejazdu. 
Kierowca vw passata, 
39–letnia mieszkanka 
powiatu kutnowskie-
go pomimo reanimacji, 
zmarła. W samocho-
dzie przewożona była 
również dwójka dzieci 
w wieku 7 i 8 lat. Jedno 

dziecko zostało prze-
transportowane Lot-
niczym Pogotowiem 
Ratunkowym do szpi-
tala w Łodzi, natomiast 
drugie z lekkimi ob-
rażeniami do szpitala 
w Kutnie – relacjonuje 
podkomisarz Machnik.

Policjanci pod nad-
zorem Prokuratora 
Rejonowego w Kutnie 
wyjaśniają okoliczno-
ści tego tragicznego 
zdarzenia. Na miejscu 
przez kilka godzin pra-
cowały wszystkie służ-
by ratownicze – straż 
pożarna, pogotowie 
ratunkowe oraz policja. 
Lądowały także dwa 
śmigłowce Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowe-
go z Łodzi i Płocka.

Karol Jakubowski 
z PKP PLK S.A. poin-
formował nas, że oko-

liczności tragedii na 
przejeździe wyjaśni 
specjalna komisja. Jak 
podkreślają przedsta-
wiciele kolei, przed 
przejazdem znajduje się 
znak stop. Z kolei krzyż 
św. Andrzeja oraz znaki 
informują o skrzyżo-
waniu toru i drogi.

W sprawie popra-
wy bezpieczeństwa na 
przejeździe, na któ-

rym w ciągu ostatnich 
miesięcy doszło do 
dwóch groźnych zda-
rzeń, interweniowała 
już między innymi wójt 
gminy Kutno Justyna 
Jasińska. Władze gmi-
ny wystosowały pi-
smo do Polskich Kolei 
Państwowych. Do PKP 
zwróciła się także po-
słanka Agnieszka Ha-
najczyk i jej asystentka 

Martyna Stasiak, które 
dopytują między in-
nymi o to czy możliwe 
jest zamontowanie sy-
gnalizacji świetlnej lub 
rogatek samoczynnych.  

Przypomnijmy, że to 
kolejny wypadek w tym 
miejscu w ostatnich 
miesiącach. W maju 
ubiegłego roku osobo-
we auto wjechało tam 
pod pociąg, a siła ude-
rzenia była na tyle duża, 
że samochód wypadł z 
drogi i dachował. Kie-
rowca w ciężkim stanie 
został przetransporto-
wany śmigłowcem do 
szpitala.

Do tematu zwią-
zanego z bezpieczeń-
stwem na przejeździe 
kolejowym pomiędzy 
Florkiem a Michało-
wem będziemy jeszcze 
wracać. •

MAKABRA NA TORACH POD KUTNEMMAKABRA NA TORACH POD KUTNEM

W wypadku zginęła 
39-letnia kobieta, ranna 

została dwójka jej dzieci. 

W akcji ratunkowej udział 
wzięły między innymi dwa 
śmigłowce LPR.

 Okoliczności wypadku wyjaśnia specjalna komisja 

Zobacz zdjęcia i wideo na
www.PanoramaKutna.pl

Auto zostało dosłownie 
zmiażdżone przez pociąg.
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Ponad 260 tysięcy 
złotych trafi do Gminy 
Kutno w ramach pro-
jektu „Cyfrowa Gmi-
na”. Celem programu 
jest wsparcie rozwoju 
cyfrowego instytucji 
samorządowych oraz 
zwiększenie cyber-
bezpieczeństwa.

Sprzęt komputero-
wy, oprogramowanie i 
szkolenia dla pracow-
ników – to wszystko 
mogą sfinansować sa-
morządy dzięki wspar-
ciu w ramach projek-
tu „Cyfrowa Gmina”. 
Marszałek Grzegorz 
Schreiber wręczył 
symbolicznie czeki dla 
przedstawicieli miast 
i gmin z wojewódz-

twa łódzkiego.  Wśród 
nich jest między inny-
mi gmina Kutno, która 
otrzyma aż 262 590 zło-
tych.

– Z rąk  Ministra 
Adama Andruszkiewi-
cza otrzymałam pro-
mesę na kwotę 262 
590 złotych dla Gminy 
Kutno w ramach rzą-
dowego programu Cy-
frowa Gmina. Celem 
programu jest wspar-
cie rozwoju cyfrowego 
instytucji samorządo-
wych oraz zwiększenie 
cyberbezpieczeństwa 
– komentuje Justyna 
Jasińska, Wójt Gminy 
Kutno.

– Po fali pandemii 
wiemy już o wiele le-
piej, jak ważna jest cy-

fryzacja urzędu. Żeby 
każdy miał możliwość 
załatwienia sprawy on-
line, a lekcje podczas 
nauczania zdalnego 
miały wsparcie cyfrowe 
– powiedział marszałek 
Grzegorz Schreiber. – 

To są zadania, na które 
gminy będą mogły te 
środki wykorzystać.

Adam Andruszkie-
wicz, sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, ogło-

sił w Zgierzu start trze-
ciego naboru w ramach 
rządowego konkursu 
grantowego „Cyfrowa 
Gmina”. – Ten pro-
gram to odpowiedź na 
zapotrzebowanie, któ-
re zgłaszały samorzą-
dy. Polacy są bardzo 
otwarci na cyfryzację, 
a większość chce zała-
twiać sprawy urzędowe 
online – powiedział wi-
ceminister.

Pieniądze przewi-
dziane są dla ponad stu 
miast i gmin w regionie. 
Środki, które pozyskają 
gminy, nie wymaga-
ją wkładu własnego. Są 
to granty, które w spo-
sób bezpośredni trafią 
na konta samorządów 
z przeznaczeniem na 

cyfryzację. Uzyskane 
dofinansowanie może 
być zakwalifikowane na 
wydatki już poniesio-
ne w dwóch ostatnich 
latach. Poszczególne 
gminy mogą otrzymać 
od 100 tys. do 2 mln zł 
w zależności od liczby 
ludności i dochodów.

Tobiasz Bocheński, 
wojewoda łódzki, pod-
kreślił, że istotne jest, 
aby sprawy w urzędach 
załatwiać nie tylko 
szybko, ale też efek-
tywnie i transparent-
nie. – W tym celu po-
trzebna jest cyfryzacja 
i wprowadzenie nowo-
czesnych standardów 
elektronicznych zabez-
pieczeń – zaznaczył. •

 Wielkie wsparcie w ramach „Cyfrowej Gminy” 

Gmina Kutno otrzyma 
262 590 złotych 
w ramach projektu.

Gmina Kutno otrzyma ponad ćwierć miliona złotych!Gmina Kutno otrzyma ponad ćwierć miliona złotych!

W gminie Kutno po-
wstał wyjątkowy 
Klub Seniora. Uroczy-
ste podpisanie umo-
wy nastąpiło w CKGK 
w Leszczynku, a wy-
darzeniu towarzyszył 
między innymi wy-
stęp artysty znanego 
z „Jaka to Melodia”.
Współpraca Urzędu 
Gminy Kutno, Centrum 
Kultury Gminy Kutno 
w Leszczynku, Gmin-
nego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Gmin-
nej Biblioteki Publicz-
nej im. Józefa Bohdana 
Zaleskiego zmierzająca 
do umożliwienia in-
tegracji, aktywizacji 
społecznej oraz zaspo-
kajania potrzeb kultu-
ralnych osób starszych 

zaowocowała powsta-
niem Klub Seniora.

W Centrum Kultury 
Gminy Kutno w Lesz-
czynku nastąpiła 
uroczysta inaugu-
racja wraz z pod-
pisaniem poro-
zumienia. Udział 
w uroczystości 
wzięli Justyna 
Jasińska – wójt 
gminy Kutno, 
Liliana Urbań-
czyk-Wójcik – 
dyrektor CKGK w 
Leszczynku, Mał-
gorzata Modrzejew-
ska – dyrektor GOPS 
w Kutnie oraz Piotr 
Czerbniak – dyrektor 
Gminnej Publicznej Bi-
blioteki w Leszczynku. 
Za Klub Seniora odpo-
wiadać będzie Aneta 
Sikora–Ołdakowska.

Wydarzenie uświet-
nił koncert Tribute to 

Zbigniew Wodecki w 
wykonaniu Marcina Jaj-
kiewicza, artysty zna-
nego m.in. z progra-
mu „Jaka to melodia”.

– Gmina poprzez 

swoją działalność ma 
realizować potrzeby 
społeczne. To po to są 
właśnie tworzone takie 
instytucje jak gminny 

ośrodek pomocy spo-
łecznej, biblioteka 

czy centrum kul-
tury. Praca z oso-
bami tworzącymi 
te instytucje roz-
budziła i zainicjo-
wała ten pomysł. 
Stoczyliśmy wiele 
rozmów i doszli-

śmy do wniosku, 
że już czas utworzyć 

klub seniora. Że już 
czas na działania z na-
szą najpiękniejszą wie-
kowo grupą – mówiła 
Justyna Jasińska, wójt 
gminy Kutno. – Urząd 
będzie wspierał w wie-
lu działaniach, będzie 
towarzyszył realizacji 
potrzeb. Mam nadzieję, 

że grupa liderów klubu 
seniorów będzie na tyle 
chętna do działań, że 
stworzymy bardzo cie-
kawe pomysły.

O Klubie Seniora
Zajęcia i warsztaty 

organizowane w ra-
mach Klubu Seniora 
odbywać się będą na 

terenie Gminy Kutno 
raz w tygodniu w każ-
dy wtorek w godzinach 
od 10:00 do 14:00. Ze 
względu na ograniczo-
ną liczbę miejsc do Klu-
bu obowiązują zapisy. 
Informacje szczegó-
łowe oraz zapisy pod 
numerem telefonu 538 
522 426. •

Zajęcia w ramach Klubu 
Seniora będą odbywać 
się raz w tygodniu.

Do uroczystego podpisania 
porozumienia ws. powstania Klubu 
Seniora doszło w CKGK w Leszczynku.

MATERIAŁ PROMOCYJNY GMINY KUTNO

W gminie Kutno W gminie Kutno powstał Klub Seniorapowstał Klub Seniora
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Z WIELKIM ŻALEM I SMUTKIEM PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI

Ś.P. JERZEGO CERANOWSKIEGO

WYBITNEGO DZIAŁACZA KUTNOWSKIEJ SOLIDARNOŚCI, A NASTĘPNIE SO-
LIDARNOŚCIOWEGO PODZIEMIA, PREZYDENTA I RADNEGO MIASTA KUTNO, 
WICEWOJEWODY PŁOCKIEGO, CZŁOWIEKA PEŁNIĄCEGO WIELE WAŻNYCH 
FUNKCJI ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH, A PRZEDE WSZYSTKIM POLAKA – 

PATRIOTY – KATOLIKA – DOBREGO CZŁOWIEKA.
RODZINIE I NAJBLIŻSZYM SKŁADAMY WYRAZY NAJGŁĘBSZEGO WSPÓŁCZUCIA

TADEUSZ WOŹNIAK
POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WRAZ ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI

W wieku 70 lat zmarł Je-
rzy Ceranowski pierwszy 
demokratycznie wybrany 
prezydent Kutna po prze-
łomie 1989 roku.

Jerzy Ceranowski uro-
dził się 2 kwietnia 1951 roku 
w Gdyni. Był pierwszym 
demokratycznie wybra-
nym prezydentem Kutna po 
przełomie 1989 roku, póź-
niej także wicewojewodą 
płockim (1993-1994). W 1980 
Jerzy Ceranowski został 
członkiem „Solidarności”, 
wchodził w skład komite-
tu założycielskiego związ-
ku w swoim zakładzie pracy 
i prezydium MKZ Ziemi Kut-
nowskiej. Po wprowadze-
niu stanu wojennego został 
internowany na okres od 
grudnia 1981 do kwietnia 

1982. W 1989 stanął na czele 
lokalnego Komitetu Obywa-
telskiego. W 1990 objął sta-
nowisko prezydenta Kutna.

Jak przywołuje w wpisie 
w mediach społecznościo-
wych wiceprezydent Kutna 
Zbigniew Wdowiak, Jerzy 
Ceranowski „wywodził się 
z ruchu pierwszej Solidar-
ności i kierował miastem 
w latach 1990-1993. W ob-
liczu wielkich przemian 
i konfliktów (tzw. trans-
formacji) był rzecznikiem 
samorządu prowadzącego 
aktywną politykę społecz-
ną, zaangażowanego w wal-
kę z bezrobociem poprzez 
wspieranie przedsiębiorczo-
ści i tworzenie warunków 
do inwestowania (pierwsze 
plany strefy ekonomicznej). 
W okresie jego prezydentury 

między innymi rozpoczęta 
została rewitalizacja cen-
trum miasta”.

– Ale przede wszystkim 
Jerzy Ceranowski zostanie 
zapamiętany jako człowiek 
kompromisu, umiarkowa-
nia, który mimo trudnych 
sytuacji konfliktowych, sil-
nych podziałów politycz-
nych zawsze był za działa-
niem w duchu porozumienia 
i współpracy. W służbie pu-
blicznej czy w relacjach ko-
leżeńskich był tym, który 
łagodził spory, wskazywał 
to co łączy, nie dzieli. Zawsze 
życzliwy i pomocny. Taki 
też pozostanie w naszej pa-
mięci – napisał w mediach 
społecznościowych wice-
prezydent Kutna, Zbigniew 
Wdowiak. •

Jerzy Ceranowski był 
pierwszym prezydentem 
Kutna po 1989 roku.

Nie żyjeNie żyje były  były 
prezydent Kutnaprezydent Kutna
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Prezes UOKiK Tomasz 
Chróstny apeluje do 
sprzedawców o obniżki 
cen produktów spożyw-
czych po ustawowych 
zmianach podatku VAT od 
pierwszego lutego. Jest 
także zapowiedź kontroli 
w sklepach – nieprawi-
dłowości związane z ceną 
towarów zgłaszać będą 
mogli także mieszkańcy.

Na specjalnym spotkaniu z 
branżą Tomasz Chróstny za-
powiedział działania UOKiK 
i Inspekcji Handlowej, w 
tym stały monitoring cen 
wybranych artykułów żyw-
nościowych i piętnowanie 
negatywnych praktyk sprze-
dawców. 

– Za kilka dni, w trakcie 
codziennych zakupów, po-
winniśmy odczuć obniżki 
VAT na podstawowe pro-
dukty żywnościowe, wpro-
wadzone w Rządowej Tarczy 
Antyinflacyjnej. Na spotka-
niu z branżą zaapelowałem 
o odpowiedzialne działania 
ze strony sprzedawców. Jest 
jeszcze czas na przemyśle-
nie strategii cenowych przez 
sieci, tak aby klienci korzyst-
nie odczuli zmiany wyni-
kające z obniżki VAT–u na 
żywność. Jednocześnie bar-
dzo dziękuję za pozytywną 
i odpowiedzialną reakcję 
tych sieci, które już zapo-
wiedziały obniżki w swoich 
sklepach. Mój apel kieruję 
również do dostawców i pro-
ducentów. Wszyscy stoimy 
przed ogromnym wyzwa-
niem – mówi prezes UOKiK, 
Tomasz Chróstny.

Od pierwszego lutego, 
zgodnie z przygotowaną 
przez premiera Mateusza 
Morawieckiego Rządową 
Tarczą Antyinflacyjną, ob-

niżkami stawek VAT do 
0 proc. objęte są produkty 
spożywcze opodatkowane 
obecnie stawką 5 proc. Są to 
m.in. mięso i ryby oraz prze-
twory z nich, produkty mle-
czarskie, warzywa i owoce, 
przetwory ze zbóż i wyroby 
piekarnicze, niektóre napoje 
czy choćby produkty do ży-
wienia niemowląt oraz dzie-
ci, np. kaszki.

– Od przyszłego tygo-
dnia zaczynamy stały mo-
nitoring cen produktów 
spożywczych. Do sprawdza-
nego przez nas cyklicznie 
koszyka włożymy m.in. ta-
kie produkty jak pieczywo, 
nabiał, warzywa czy owoce. 
Wartość koszyka dóbr pod-
stawowych będziemy mo-
nitorować w największych 
sieci handlowych w Polsce. 
Chcemy zweryfikować re-
akcję sprzedawców na usta-
wowe obniżki. Zachęcamy 
również mniejszych przed-
siębiorców do odpowiedzial-
ności i niewykorzystywania 
sytuacji do podnoszenia cen i 
marż kosztem konsumentów 
– wyjaśnia prezes UOKiK.

Konsumencie, jeżeli za-
uważyłeś nieprawidłowości 
związane z ceną towarów po 
obniżkach VAT – zawiadom 
UOKiK. Uruchomiony został 
specjalny adres email, któ-
ry ułatwi ci zgłoszenie nie-
prawidłowości: zgloszenia.
ceny@uokik.gov.pl.
Pomoc dla konsumentów:

Tel. 801 440 220 lub 22 
290 89 16 – infolinia konsu-
mencka; e–mail: porady@
dlakonsumentow.pl

Biuro Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów w 
Kutnie Starostwa Powiato-
wego w Kutnie, ul. Królowej 
Jadwigi 7, 99–300 Kutno, po-
kój nr 42, tel. 355–47–56 •

ODCZUWASZ ODCZUWASZ 
DROŻYZNĘDROŻYZNĘ
W SKLEPACH?W SKLEPACH?

 Będą kontrole i monitoring cen 
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REKLAMA

Kutnowscy policjanci pod 
nadzorem prokuratury wy-
jaśniają okoliczności tra-
gicznych wypadków, w 
których zginęło dwóch męż-
czyzn: pieszy i rowerzysta.
Jak wynika ze wstępnych usta-
leń, 17 stycznia 2022 roku o 
godzinie 7.30 na drodze krajo-
wej numer 60 w okolicy skrzy-
żowania ulicy Objazdowej ze 
Słoneczną 59-letni rowerzy-
sta został potrącony przez sa-
mochód marki Audi, którym 
kierował 64-letni mieszka-
niec powiatu kutnowskiego. 

Na miejsce wypadku przyje-
chali policjanci z kutnowskiej 
drogówki jadąc na inne zda-
rzenie. Jeden z funkcjonariu-
szy natychmiast podjął akcję 
reanimacyjną rowerzysty. Po 
przybyciu karetki pogotowia, 
ratownicy medyczni przeję-
li działania. Niestety mimo 
czynności ratunkowych męż-
czyzna zmarł. 

Z kolei 24 stycznia 2022 roku 
dyżurny KPP Kutno otrzymał 
zgłoszenie o zdarzeniu na dro-
dze krajowej numer 60 w oko-
licach miejscowości Wierzbie. 
Ze wstępnych ustaleń wynika, 

że kierujący samochodem cię-
żarowym daf 43–letni męż-
czyzna, potrącił pieszego, któ-
ry nagle wtargnął na jezdnię.

– Do zdarzenia doszło poza 
terenem zabudowanym, droga 
nie była oświetlona, a pieszy 
nie posiadał elementów odbla-
skowych. 29–letni mężczyzna 
mieszkaniec powiatu kutnow-
skiego w wyniku odniesionych 
obrażeń zmarł na miejscu. 
Kierujący samochodem cięża-
rowym był trzeźwy – komen-
tuje podkom. Edyta Mach-
nik, oficer prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Kutnie.

Mundurowi przypominają 
i apelują do pieszych o nosze-
nie odblasków, które mogą 
uratować życie.

– Każdy pieszy powinien 
pamiętać o swoim bezpie-
czeństwie i zadbać o to, aby 
być widocznym i poruszać się 
poza obszarem zabudowanym 
lewą stroną jezdni. Kamizelka 
odblaskowa, breloczek, opa-
ska, czy nawet zwykła latar-
ka sprawią, że poruszając się 
przy słabo oświetlonej dro-
dze będzie lepiej widoczny 
dla nadjeżdżającego kierowcy 
– dodaje. Edyta Machnik. •

Tragedie na drogach!Tragedie na drogach!
Nie żyje dwóch mężczyznNie żyje dwóch mężczyzn

W Wierzbiu zginął 29-latek, 
a w okolicach Objazdowej 

śmierć poniósł 59-latek.

Szykuje się wielka 
podwyżka mandatów 
za łamanie obostrzeń 
covidowych. Jak in-
formuje RMF FM, po-
słowie Prawa i Spra-
wiedliwości chcą, aby 
za m.in. brak masecz-
ki policjanci karali 
mandatami o wyso-
kości aż do 2 tys. zł.

Obecnie za brak 
maseczki, jedzenie 
w kinie, czy nieprze-
strzeganie dystansu 
policjant może nało-
żyć od 20 do 500 zło-
tych mandatu. Jeżeli 
proponowana zmia-
na wejdzie w życie, 
to maksymalna kara 
wzrośnie z 500 do aż 
2000 złotych. Co wię-
cej, osobom, które nie 
zgodzą się na mandat 
i przegrają sprawę w 
sądzie grozić będzie 
zapłacenie nawet 6 
tysięcy złotych. •

Większe mandaty Większe mandaty 
za brak maseczki?za brak maseczki?
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Od lat finałowe har-
monogramy nie zamy-
kają się wyłącznie w 
jednym dniu. Atrakcje 
są rozłożone nawet na 

kilka dni. Nie inaczej 
było podczas jubile-
uszowego 30. Finału. 
Już w sobotę na kut-
nian czekały sportowe 

atrakcje. Dla amatorów 
biegania przygotowa-
no „IV Bieg dla WOŚP 
– Kutnowska Sztafeta 
Serc”. Z kolei dla tych, 
którzy wolą spacerować 
niż biegać zorganizo-
wany był marsz „Każ-
dy idzie jak może dla 
WOŚP”. Ponadto w  hali 
sportowej „Dziewiątki” 
odbył się Turniej ko-
szykówki 3×3 – gramy 
dla WOŚP, a hali sporto-
wej „Dwójki” zorgani-
zowany został  Turniej 
Halowej Piłki Nożnej 
Gramy Dla WOŚP.

W niedzielę głów-

ną areną WOŚP-owych 
wydarzeń był parking 
pod płytą na Placu Wol-
ności. Tam miłośnicy 
historii mogli  znaleźć 
coś dla siebie dzięki 
pokazom i rekonstruk-
cjom historycznym. 
Warto wspomnieć tak-
że o pokazach sokolni-
czych, teatrze żywiołów 
oraz o Moto Orkiestrze, 
która przygotowa-
ła pokaz klasycznych 
i amerykańskich samo-
chodów, pokazy driftu 
i jazdy kaskaderskiej. 

Działo się także na 
górnej części Placu 

Wolności. Kutnianie 
mogli obejrzeć efek-
towny pokaz ognia w 
wykonaniu Teatru Ży-
wiołów „Versus”, zaś 
o 20:07 byliśmy świad-
kami wyjątkowe-
go światełka do nieba 
– była pirotechnika i 
konfetti czerwonych 
serduszek.

Jak poinformował 
kutnowski sztab WOŚP, 
którego dyrygentką jest 
Izabella Filipowicz-
-Stępniak, w tym roku 
udało się pobić rekord 
zbiórki Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomo-

cy w Kutnie. Do puszek 
i e-skarbonki trafiło 
dokładnie 127 201,81 
zł. Wciąż trwają jednak 
internetowe licytacje 
i kwota na pewno wzro-
śnie!

Na wielkie sło-
wa uznania zasługuje 
cały sztab WOŚP, ale 
szczególne brawa dla 
wolontariuszy, którzy 
w niedzielę mimo fa-
talnych warunków at-
mosferycznych wyszli 
na ulice Kutna i dziel-
nie zbierali pieniądze 
do puszek! •

REK RDREK RD
Zbiórki WOŚP w KutnieZbiórki WOŚP w Kutnie

Mimo niepogody, to był  najgorętszy week-
end tej zimy! W niedzielę odbył się 30. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak 
co roku dzięki zaangażowaniu dyrygentów 
orkiestry przewidziano w mieście mnóstwo 
atrakcji. Chociaż przez pandemię odwołane 
zostały koncerty zespołów: Video, Sztywny 
Pal Azji i Nowa Kultura, to i tak na mieszkań-
ców czekało wiele wydarzeń w całym mieście. 
Co najważniejsze – w tym roku udało się po-
bić rekord zebranych pieniędzy. Do puszek 
i e-skarbonki trafiło łącznie 127 201,81 zł

Dyrygentką kutnowskiej 
Orkiestry jest Izabella 

Filipowicz-Stępniak.
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Zobacz zdjęcia i wideo na
www.PanoramaKutna.pl
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Czytaj archiwalne 
wydania gazety 

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

www.PanoramaKutna.pl
AUTOPROMOCJA

Telefon z groźbami i 
obelgami z numeru 
Pauliny Matysiak? 
Wszystko wskazuje 
na to, że kutnowska 
parlamentarzyst-
ka padła ofiarą tzw. 
spoofingu. Sprawą 
ma zająć się teraz 
policja.

–  (...) odebrałem te-
lefon z groźbami oraz 
obelgami. Nieznajomy 
głos, dzwoniący z nu-
meru Pauliny Maty-
siak. Zadzwonił dwa 
razy. Koleżanka Po-
słanka nic o tym nie 
wiedziała. Po chwili 
z mojego numeru wy-
konany został podobny 
manewr w jej stronę – 
napisał na Twitterze 
Paweł Szramka, poseł 
i wiceprzewodniczą-
cy sejmowej komisji 

obrony narodowej.
Do sprawy odnio-

sła się posłanka Pau-
lina Matysiak, która 
zapewnia, że „sprawa 
zgłoszona jest już do 
odpowiednich służb i 
policji”. – Nie ma zgody 
na obraźliwe, wulgarne 
i pełne gróźb wiado-
mości i telefony. Do ko-
gokolwiek. Nie ma zgo-
dy na podszywanie się 
pod kogokolwiek. Każ-
dą taką sytuację zgła-
szajcie do odpowied-
nich służb – komentuje 
parlamentarzystka.

Głos w sprawie za-
brał Janusz Cieszyń-
ski, sekretarz stanu i 
pełnomocnik Rządu 
do Spraw Cyberbez-
pieczeństwa.  „Cyber-
przestępcy próbują wy-
korzystać spoofing do 
podsycania politycz-
nych sporów. Słuchaj-

my głosu ekspertów 
i nie dajmy się roze-
grać – każda poszko-
dowana osoba może 
liczyć na profesjonalne 
wsparcie państwowych 
instytucji” – komen-
tuje minister.

Spoofing telefo-
niczny to podszywanie 
się pod dowolny numer 
(lub nazwę). Oznacza, 
że mimo wyświetlanej 
w telefonie nazwy (np. 
mama, Tomek itp.) czy 
numeru telefonu (np. 
numeru infolinii ban-
ku czy innej instytucji), 
tak naprawdę dzwoni 
lub pisze wiadomości 
zupełnie inna osoba. •

Posłanka Matysiak
ofiarą spoofingu

Od dnia 1 stycznia 
2022 roku na mocy 
uchwały Rady Gmi-
ny Kutno w sprawie 
uchwalenia regula-
minu utrzymania czy-
stości i porządku na 
terenie Gminy Kutno 
wprowadzone zosta-
ły nowe regulacje do-
tyczące bioodpadów.

Każdy kto zadeklaru-
je kompostowanie bio-
odpadów będzie ponosił 
opłatę mniejszą o 25 %.

• odpady zbiera-
ne selektywnie sta-
nowiące części roślin 
pochodzących z pielę-
gnacji terenów zielo-
nych, ogrodów, parków 
i cmentarzy (ścięta tra-
wa, liście, drobne ga-
łęzie, chwasty, rośliny 
doniczkowe) zbierane 
będą odrębnie od bio-
odpadów stanowiących 
odpady kuchenne. Od-
pady te będą odbierane z 
nieruchomości nie rza-
dziej niż 3 razy w roku:

Zgromadzone odpa-
dy pomiędzy termina-

mi odbioru właściciel 
nieruchomości zabu-
dowanej budynkiem 
mieszkalnym może 
samodzielnie każdą 
ilość zebranych se-
lektywnie odpadów 
dostarczyć do Punktu 
Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunal-
nych znajdującego się 
w Kutnie przy ul. Łą-
koszyńskiej 127.

• odpady kuchen-
ne (obierki z owoców, 
warzyw, resztki spo-
żywcze pochodzenia 
roślinnego, skorupki 
jaj, fusy po herbacie 
czy kawie) będą od-
bierane w terminie od 
miesiąca kwietnia do 
miesiąca paździer-
nika nie rzadziej niż 
1 raz na 3 tygodnie, 
a w pozostałych mie-
siącach nie rzadziej niż 
1 raz na 4 tygodnie. 

Szczegółowe terminy 
odbioru odpadów są za-
warte w harmonogra-
mie odbioru na 2022 r.

W celu zminimali-
zowania ponoszonych 
kosztów opłat za go-

spodarowanie odpa-
dami komunalnymi 
oraz troską o środo-
wisko naturalne za-

chęcamy Państwa do 
kompostowania bio-
odpadów w przydo-
mowych kompostow-
nikach. Kompost jest 
idealnym nawozem, 
zawiera wszystkie po-
trzebne roślinom łatwo 
przyswajalne składniki 
odżywcze i poprawia 
strukturę gleby. Zatem 

bez przeszkód może być 
wykorzystany do na-
wożenia gleby pod róż-
norodne uprawy.

• KTO MOŻE SKORZY-
STAĆ  Z ULGI ?  KAŻDY 

Z częściowego zwol-
nienia z opłaty za go-
spodarowanie odpada-
mi komunalnymi mogą 
skorzystać mieszkańcy 
domów jednorodzin-
nych pod warunkiem 
posiadania przydomo-

wych kompostowników 
i kompostowania bio-
odpadów stanowiących 
odpady komunalne wy-

twarzane w danej 
nieruchomości 
we własnym za-
kresie. Miesz-
kańcy którzy się 
na to zdecydują  
OBNIŻĄ swo-
ją miesięczną 
opłatę za odpady 
komunalne.
• W JAKI SPOSÓB 
M IESZK A NIEC 
MOŻE SKORZY-
STAĆ Z ULGI? 
PROSTY

Z ulgi korzy-
sta KAŻDY wła-
ściciel nieru-
chomości, który 
zaopatrzy się 

w kompostownik za-
kupiony bądź wyko-
nany samodzielnie 
o budowie ażurowej np. 
z desek ułożonych tak, 
aby zapewnić dostęp 
powietrza do warstw 
kompostu. Ponadto  na-
leży złożyć nową DE-
KLARACJĘ. Fakt posia-
dania kompostownika 

i kompostowania bio-
odpadów podlega kon-
troli.
• W JAKI SPOSÓB 
PRZYGOTOWAĆ KOM-
POSTOWNIK?  ŁATWY 

Przy samodzielnym 
wykonaniu kompo-
stownika  musimy za-
cząć od wkopania w zie-
mię czterech elementów 
narożnych, po czym 
na przemian należy 
układać deski poziome. 
Między deskami nale-
ży pozostawić wąskie 
szczeliny, aby zapewnić 
odpowiednia cyrkulację 
powietrza, niezbędną 
do powstawania kom-
postu. Wskazówki do-
tyczące budowy kom-
postownika łatwo jest 
znaleźć w internecie. 
Miejsce przeznaczone 
na kompostownik po-
winno być osłonięte od 
wiatru i zacienione aby 
zgromadzony w nim 
materiał nie przesychał. 
Więcej informacji oraz 
harmonogram odbio-
ru odpadów znajdzie-
cie Państwo na stronie  
www.gminakutno.pl •

Jak kompostować bioodpady w Gminie Kutno?
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Po 30 latach służby 
z policyjnym mun-
durem pożegnał się 
Komendant Powia-
towy Policji w Kutnie 
mł.insp. Józef Poreda 
odchodząc na zasłu-
żoną emeryturę. 28 
stycznia 2022 roku 
podczas uroczystej 
zbiórki szef kutnow-
skich policjantów 
zdał obowiązki na 
zajmowanym stano-
wisku oraz pożegnał 
się ze sztandarem 
jednostki.
Ten dzień z pewnością 
na długo zapisze się w 
pamięci nie tylko poli-
cjantów z kutnowskiej 
komendy, ale przede 
wszystkim mł. insp. 
Józefa Poredy, który po 
30 latach służby w policji 
odszedł na emeryturę. 

Uroczyste pożegnanie 
komendanta odbyło się 
28 stycznia 2022 roku 
w siedzibie kutnow-
skiej jednostki, które 
z uwagi na ograniczenia 
związane z trwającym 
stanem pandemii mia-
ło charakter kameralny, 
z zachowaniem wszel-
kich zasad reżimu sani-
tarnego.

Na uroczystości 
obecny był insp. Tomasz 
Olczyk – I Zastępca Ko-
mendanta Wojewódz-
kiego Policji  w Łodzi, 
Daniel Kowalik – Sta-
rosta Kutnowski, Jacek 
Boczkaja – Zastępca 
Prezydenta Miasta Kut-
na, Prokurator Rejono-
wy w Łęczycy – Andrzej 
Pankiewicz, Zastępca 
Prokuratora Rejono-
wego w Kutnie – Prze-
mysław Kaczmarek, 
Komendant Powiatowej 
Państwowej Straży Po-
żarnej w Kutnie –  Star-

szy Brygadier Marek 
Myszkowski, delegacja 
kadry kierowniczej ko-
mend miejskich i po-
wiatowych garnizonu 
łódzkiego, komendan-
ci komisariatów, kadra 
kierownicza oraz funk-
cjonariusze i pracownicy 
kutnowskiej komendy.

Na początku uroczy-
stości odczytano rozkaz 
personalny Komendanta 
Wojewódzkiego Policji 
w Łodzi nadinsp. Sławo-
mira Litwina o zwolnie-
niu ze służby z dniem 29  
stycznia 2022 roku mł. 
insp. Józefa Poredę, po 
którym nastąpiło poże-
gnanie Komendanta ze 
Sztandarem jednostki.

Mł. insp. Józefa Poredę 
pożegnał I Zastępca Ko-
mendanta Wojewódz-
kiego Policji  w Łodzi in-
spektor Tomasz Olczyk, 
który w swoim wystą-
pieniu  w serdecznych 

słowach wypowiadał się 
o odchodzącym na eme-
ryturę Komendancie. 
Podkreślił jego profesjo-
nalizm, zaangażowanie 
i chęć niesienia pomocy. 
Gratulacje i podzięko-
wania za okres owocnej 
służby i współpracy oraz 
życzenia pomyślności 
i realizacji osobistych 
planów złożyli rownież 
pozostali zebrani goście.

Mł. inspektor Jó-
zef Poreda podzięko-
wał wszystkim za lata 
dobrej współpracy, 
przychylność, a tak-
że pomoc w realizacji 
różnych przedsięwzięć. 
Szczególne podzię-
kowania skierował do 
osób, z którymi miał 
kontakt na co dzień, 
czyli kadry kierow-
niczej, funkcjonariu-
szy oraz pracowników 

kutnowskiej komendy. 
– W imieniu wszyst-

kich funkcjonariuszy i 
pracowników jeszcze 
raz dziękujemy Komen-
dantowi za współpra-
cę i  życzymy realiza-
cji życiowych planów, 
dużo zdrowia, speł-
nienia marzeń oraz 
chwil wypełnionych 
spokojem i radością – 
komentuje podkom. 
Edyta Machnik, ofi-
cer prasowy KPP Kutno.  

Pełniącym obowiąz-
ki Komendanta Powia-
towego Policji w Kutnie 
został dotychczasowy 
I Zastępca Komendan-
ta Powiatowego Poli-
cji w Kutnie – mł. insp. 
Paweł Ciechanowski.

Komendantowi ży-
czymy wszelkiej po-
myślności, realizacji 
osobistych zamierzeń 
i nowych wyzwań 
na emeryturze. •

Pełniącym obowiązki 
komendanta kutnowskiej 
komendyt został mł. insp. 
Paweł Ciechanowski.

 Duże zmiany w kutnowskiej policji  

Komendant Poreda Komendant Poreda odchodzi na emeryturęodchodzi na emeryturę

FO
T.

 K
PP

 K
UT

N
O

Mł. insp. Józef Poreda 
służył w policji 30 lat.

Wichura mocno dała 
się we znaki miesz-
kańcom powiatu kut-
nowskiego. Strażacy 
z całej okolicy przez 
weekend otrzymali 
mnóstwo zgłoszeń o 
szkodach wyrządzo-
nych przez żywioł. Na 
szczęście nikt nie zo-
stał poszkodowany.

W niedzielę od rana 
strażacy z  Kutna i oko-
lic otrzymali sporo 
zgłoszeń dotyczących 

głównie powalonych i 
wyrwanych drzew. Nie-
stety były także zgłoszenia 
o zerwanych dachach 
z budynków mieszkal-
nych i gospodarczych. 

Interwencje podej-
mowano między innymi 
w miejscowościach: Ża-
kowiec (gm. Dąbrowi-
ce), Imielno (gm. Nowe 
Ostrowy), Imielinek 
(gm. Nowe Ostrowy), 
Malina (gm. Kutno), Sie-
mienice (gm. Krzyża-
nów), Potok (gm. Bedl-
no), Niedrzew Pierwszy 
(gm. Strzelce), Wołodrza 

(gm. Nowe Ostrowy), 
Suchodębie (gm. Łanię-
ta), Sójki (gm. Strzelce), 
Nowe Ktery (gm. Krzy-
żanów), Kolonia Oporów 
(gm. Oporów), Krośnie-
wice, Łanięta, Kutno.

W samym Kutnie 
służby musiały pięcio-
krotnie interweniować 
w związku ze szkodami 
wyrządzonymi przez 
silny wiatr. Potężne 
podmuchy uszkodziły 
dach jednego z domów 
przy ulicy Jesiennej. Ży-
wioł powalił dwa drze-
wa na ulicach: Lotniczej 

i Zielonej, uszkodził 
rynnę w bloku przy ulicy 
Staszica i zerwał szty-
cę od prądu w budynku 
przy ul. Bortnowskie-
go. Silny wiatr uszko-
dził także stacje rowe-
ru publicznego. O ich 
naprawę będzie musiał 
zadbać teraz serwis. 
Na szczęście w mieście 
obyło się bez incyden-
tów groźnych dla życia 
i zdrowia mieszkańców.

Na szczęście przez 
weekend nikt nie 
został poszkodowany. •

Wichura szalała w regionieWichura szalała w regionie

Strażacy interweniowali 
w niemal całym 

powiecie kutnowskim.

Urząd Miasta Kutno 
wydał ważny komu-
nikat skierowany do 
mieszkańców, który 
dotyczy otrzymywa-
nej przez nich kore-
spondencji z magi-
stratu. 

Chodzi o zmianę fir-
my świadczącej usługi 
pocztowe dla UM Kut-
no. Jak informuje Urząd 
Miasta Kutno, w wyni-
ku wygranego przetar-
gu, od dnia 03.01.2022r. 
usługi pocztowe dla 
Urzędu Miasta i Urzę-
du Stanu Cywilnego 
świadczy firma Speed-
mail sp. z o.o. z siedzibą 
w Piotrkowie Trybunal-

skim posiadająca swój 
punkt obsługi w Kut-
nie przy ul. Jagiełły 16.

– W celu uniknięcia 
pomyłek prosimy Pań-
stwa o zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na adres 
znajdujący się w AWIZO, 
które Państwo otrzy-
mujecie. Dokumenty 
tych dwóch operatorów 
pocztowych różnią się 
od siebie wyglądem, a 
wskazany adres do od-
bioru korespondencji 
może być albo punk-
tem Poczty Polskiej w 
Kutnie albo punktem 
obsługi firmy Speed-
mail przy ul. Jagiełły 
16 w Kutnie – czytamy 
w komunikacie wyda-
nym przez UM Kutno. •

Otrzymałeś awizo od 
Urzędu Miasta Kutno?

 Koniecznie sprawdź adres 
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Za nami kolejny rok 
w realiach walki z 
pandemią COVID – 19. 
Ograniczenia dotknę-
ły wielu dziedzin na-
szego życia – w tym 
także kultury. Nie 
wpłynęły one jednak 
na atrakcyjność ofer-
ty KDK, który zadbał 
o rozrywkę na najwyż-
szym poziomie przy 
zachowaniu wszyst-
kich norm bezpie-
czeństwa.

Pierwsze półrocze 
2021 roku to ponownie 
pełen atrakcji program 
online. Kutnowscy in-
struktorzy wrócili do 
znanego i lubianego cy-
klu –  Kulturalnej kwa-
rantanny. Widzowie 
uczestniczyli w kulturze 
poprzez ekrany swoich 

komputerów, tabletów 
i smartfonów. Pojawiły 
się  ciekawe propozycje 
zajęć plastycznych, ori-
gami, szycia dla całych 
rodzin. W ubiegłym 
roku na kanale YouTu-
be KDK wyemitowa-
no 19 filmów z tej serii. 
Łącznie od początku 
projektu Kulturalna 
kwarantanna liczy so-
bie aż 61 odcinków. Kut-
nowski Dom Kultury 
był aktywny online 
także w innych miej-
scach w sieci – regu-
larnie publikując treści 
w mediach społeczno-
ściowych takich jak Fa-
cebook, Instagram czy 
TikTok. Zaowocowa-
ło to dużym wzrostem 
popularności tych pro-
fili pod względem ob-
serwujących. Np. stro-
nę KDK na Facebooku 
śledzi już 23 000 osób, 
a konto na TikToku ob-
serwuje aż 70 000 osób.

Do sieci trafiły także 
najważniejsze impre-
zy KDK odbywające się 
w pierwszym półroczu 
2021 roku. Po raz trze-
ci zrealizowano  Festi-
wal na Faktach, który 
transmitowany był na 
żywo. Mogliśmy też 
obejrzeć  X Alternatyw-
ną Majówkę z Bareją, 
która już po raz dru-
gi odbyła się w formie 

online. Kolejnym takim 
wydarzeniem był kon-
cert galowy Festiwalu 
Stacja Kutno pt. Królo-
we Festiwali. Został on 
zarejestrowany w sali 
widowiskowej Kutnow-
skiego Domu Kultury.

Na przełomie maja 
i czerwca KDK wrócił 
do działalności sta-
cjonarnej, a widzowie 
znów mogli przyjść do 
kina.  Dopasowując się 
do aktualnych restryk-
cji, zespół dokładał 
wszelkich starań, by 
każdy mógł korzystać z 
kulturalnej oferty czu-
jąc się przy tym bez-
piecznie i komfortowo. 
Na seansach filmowych 
często pojawiały się 
całe rodziny. Dużą po-
pularnością cieszył się 
szczególnie repertu-
ar dla dzieci. To tylko 
utwierdza w przeko-
naniu, że mali widzo-

wie i ich rodzice mogli 
się czuć w kinie jak w 
domu! W formie stacjo-
narnej odbyła się ko-
lejna edycja  Festiwalu 
Złoty Środek Poezji.

KDK jako współor-
ganizator wziął udział 
w wyjątkowej  Królew-
skiej Wystawie Kwia-
tów  realizowanej pod 
hasłem “Muzeum w 
zgodzie z naturą”  na 
Zamku Królewskim w 
Warszawie. Po kilku 
miesiącach przygoto-
wań i wielu godzinach 
pracy przy konstru-
owaniu wystawy wi-
dzom ukazał się wie-
lobarwny tajemniczy 
ogród stworzony z 
ponad 100 odmian róż 
ogrodowych, 500 szt. 
róż ciętych i setek in-
nych roślin towarzy-
szących.

Odbyły się  dwie 
premiery  naszej sek-
cji teatralnej –  Gru-
py Teatralnej “od ju-
tra”. Obydwie zagrane w 
Centrum Teatru, Muzy-
ki i Tańca dla publicz-
ności na żywo. Pierwszy 
z nich to  “Pożądanie 
w cieniu pokrywki”  w 
reżyserii Krzysztofa 

Ryzlaka, a drugi  “(bar-
dziej) CZYŚCI ARTY-
ŚCI”  w reżyserii Do-
miniki Staniszewskiej.

W pierwszym pół-
roczu 2021  oficjal-
nie otworzono pa-
wilon muzealno 
– wystawienniczy  na 
Placu Wolności, z tej 
okazji KDK we współ-
pracy z TPZK i wszyst-
kimi instytucjami kul-
turalnymi w Kutnie 
przygotował wyjątko-
wą wystawę fotogra-
ficzną pt. Plac Wolności 
– historia miejsca, pre-
zentującą najważniej-
sze momenty historii 
Placu Wolności uchwy-
cone przez fotografów 
od XIX w. po współcze-
sność.

Drugie półrocze 2021 
to projekt  „Kultura na 
wolności – rodzinne 

spotkania w plene-
rze”,  w ramach które-
go mieszkańcy mogli 
uczestniczyć w koncer-
tach, rodzinnych ani-
macjach, spektaklach, 
porankach teatralnych 
i muzycznych oraz w 
seansach kina plenero-
wego. W okresie letnim 

odbyła się także kolejna 
edycja  Festiwalu Świat 
Muzyki Muzyka Świata.

Po wakacjach odby-
ła się  47. edycja Święta 
Róży. Widowiskowa in-
auguracja tego wyda-
rzenia zdecydowanie 
przejdzie do historii 
jako jedno z najbardziej 
efektownych, barw-
nych i niezwykłych 
wydarzeń różanych w 
mieście. Mogliśmy bo-
wiem zobaczyć wyjąt-
kowy pokaz florystycz-
ny pod nazwą ,,Otulone 
kwiatami”, któremu 
towarzyszyły efekty 
świetlne i pirotechnika.

Tradycyjnie sercem 

Święta Róży była Ogól-
nopolska Wystawa Róż, 
która podobnie jak w 
ubiegłym roku stanęła 
w namiocie przed bu-
dynkiem Kutnowskiego 
Domu Kultury. W Kut-
nie wystąpiły najwięk-
sze gwiazdy polskiej 
muzyki – Grubson, 

Enej, Piotr Cugowski i 
Agnieszka Chylińska. W 
różnych punktach mia-
sta można było tak-
że posłuchać znanych 
przebojów w nowych 
aranżacjach w wyko-
naniu BRASS Federacji, 
Cyrkowej Orkiestry w 
towarzystwie żongle-
rów oraz duetu Sobiec-
ki&Olesiński.

W 2021 roku odby-
ła się  17. edycja Stacji 
Kutno Ogólnopolskie-
go Festiwalu Jeremiego 
Przybory. Nie zabrakło 
muzyki, spotkań autor-
skich i kina – widzowie 
mogli bowiem przed-
premierowo obejrzeć 
film o Kalinie Jędrusik 
“Bo we mnie jest seks”.

W grudniu zaś Kut-
nowski Dom Kultury 
zaproponował miesz-
kańcom  Jarmark Świą-
teczny na Placu Piłsud-
skiego urozmaicony 
atrakcjami w postaci 
szczudlarzy, Mikołajów 
rozdających słodycze 
czy parady orkiestry 
dętej.

W sieci pojawiły się 
także kolejne filmy – 
koncerty: laureatów  15. 
Kutnowskiego Kon-
kursu Kolęd i Pastora-
łek oraz 18. edycji “I Ty 
możesz zostać Mikoła-
jem”  oraz świąteczny 
montaż liryczno-mu-
zyczny Grupy Teatral-
nej “od jutra” i mło-
dzieży z sekcji wokalnej 
MDK.

Warto zaznaczyć, 
że w 2021 roku dzię-
ki staraniom pracow-
ników KDK,  Święto 
Róży  otrzymało  Certy-
fikat Regionalnej Or-
ganizacji Turystycznej 
Województwa Łódz-
kiego   i zostało uznane 
za  Najlepszy Produkt 
Turystyczny Woje-
wództwa Łódzkiego.

Za Kutnowskim Do-
mem Kultury kolejny 
pracowity rok, a trwa-
jący już 2022 zapowiada 
się niemniej ciekawie. 
Życzymy więc Państwu 
i sobie kulturalnego 
Nowego Roku! •

Kultura z bliska i na odległość
podsumowanie 2021 w KDK

Agnieszka Chylińska dała czadu 
podczas 47. Święta Róży.

“Kultura na Wolności” cieszyła się 
dużym zainteresowaniem kutnian.

W 2021 odbyła się także 
kolejna już Stacja Kutno.

Widowiskowa inauguracja 
47. Święta Róży zdecydowanie 
przejdzie do historii!

Dzięki jarmarkowi można było 
poczuć prawdziwą magię świąt.
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REKLAMA

PreZero Service Cen-
trum Sp. z o.o. przez 
kolejny rok wspierać 
będzie kutnowski 
sport. Ostatnio pod-
pisana została umo-
wa sponsorska prze-
dłużająca współpracę 
pomiędzy przedsię-
biorstwem branży go-
spodarki odpadami 
a Klubem Sportowym 
Kutno.

PreZero od lat wspie-
ra piłkarzy KS Kutno, 
rywalizujących w III 
lidze gr. I. W nadcho-
dzącym sezonie kut-
nowscy sportowcy po 
raz kolejny wystąpią 
w strojach z logo firmy. 
Firma wspiera także 
sekcję koszykówki kut-
nowskiego klubu.

– Przed nami ko-
lejny rok z drużyną KS 
Kutno – mówi Wiesła-
wa Sawlewicz, Czło-

nek Zarządu PreZero 
Service Centrum Sp. 
z o.o. – Wierzę, że tego 
typu działania poma-
gają nam szerzyć ideę 
zdrowego trybu życia, 
dlatego konsekwent-
nie angażujemy się w tę 
inicjatywę. Jak zawsze 
kibicujemy naszym 
lokalnym drużynom, 
a Klub Sportowy Kut-
no ma ogromny po-
tencjał, który wspólnie 
z nimi pragniemy roz-

wijać. Dotychczasowa 
współpraca okazała 
się sukcesem, dlatego 
też ponownie łączymy 
swoje siły, by móc da-
lej wspólnie promować 
sport w duchu ekologii.

Zadowolenie z kon-
tynuacji współpra-
cy podziela również 
Zbigniew Tomczak, 
Prezes Zarządu Klubu 
Sportowego Kutno.

– W imieniu spo-
łeczności sportowej KS 

Kutno, pragnę bardzo 
gorąco podziękować 
za ogromne zaufanie, 
jakim zostaliśmy ob-
darzeni przez firmę 
PreZero. Przez ostatnie 
kilka lat współpracy 
wspólnie osiągnęliśmy 
bardzo dużo sukcesów 
na arenie sportowej, 
nie tylko w wojewódz-
twie łódzkim, ale rów-
nież na obszarze całej 
Polski. Porozumienie, 
które zostało podpisa-

ne na kolejny rok, mam 
nadzieję, będzie dla 
nas inspiracją do jesz-
cze większego wysiłku 
w rozwój piłki nożnej 
oraz koszykówki dla 
dzieci i młodzieży z na-
szego regionu. Wierzę 
w to, że promocja po-
przez sport przyczyni 
się również do rozwo-
ju ekologii tak bardzo 
potrzebnej w życiu 
codziennym – mówi 
Z. Tomczak. •

PreZero nadal gra z PreZero nadal gra z KS-em KutnoKS-em Kutno

PreZero Service Centrum 
Sp. z o.o. przez kolejny 

rok wspierać będzie 
kutnowski sport. 
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Za nami trzecia kolej-
ka I ligi Kutnowskiej 
Amatorskiej Halowej 
Ligi Piłki Nożnej. Trzy 
drużyny mogą po-
chwalić się komple-
tem punktów, a w tej 
serii gier niesamowi-
tą skutecznością bły-
snął Adrian Krzymie-
niewski z Old Boys 
Mika, który strzelił aż 
10 bramek!
Wyniki 3. kolejki I ligi 
KAHLPN 30.01.2022:

Gladiator Daszyna 1–7 
The Naturat Team

Sobola – Pasternak 2, 
Lisowski 2, Kozanecki, 
Filipiak, Ciszewski
ŻK: Pieczewski Paweł – 
Filipiak Tomasz

DZPG 2–7 Śródmieście

Matczak, Błażejczyk 
Kamil – Wojtczak 2, 
Wójcik 2, Szuda 2, Ma-
tuszewski

Nieobliczalni 1–11 
FC Gledzianów

Olszewski – Koniuszy 
5, Augustyniak 3, Ję-
drzejewski, Góreczny, 
samobójczy

Old Boys Mika 
15–4 Expom

Krzymieniewski 10, Ja-
kubowski 2, Walczak 2, 
Grzegorek – Kamiński, 
Brząkała, Sokołowicz 2
ŻK: Jakubowski Ma-
riusz, Sobczak Gracjan 
– Gradowski Gracjan

1,5 L/G 5–13 
Władcy Północy

Szałamacha Miłosz 3, 
Mikołajczyk, Woźniak 
– Kowalczyk 5, Kubiak 
4, Kubicki 2, Kwiat-
kowski, Wojtalik

Podsumowanie 
kolejki:

Najlepszy Mecz: Dzpg 
2–7 Śródmieście
Mvp: Krzymieniewski 
Adrian (Old Boys Mika)
Najlepsza 5: Gołębiow-
ski Krystian (The Na-
turat Team), Krzymie-
niewski Adrian (Old 
Boys Mika), Koniuszy 

Łukasz (Fc Gledzia-
nów), Wójcik Kamil 
(Śródmieście), Klarzak 
Krzysztof (Dzpg).

Najlepsi Strzelcy:

1. Krzymieniewski Ad-
rian (Old Boys) – 20 goli
2. Kowalczyk Kamil 
(Władcy Północy) – 9 g.
3. Koniuszy Łukasz 
(FC Gledzianów) – 8 g.

Wykluczeni:

Motylewski Mateusz 
(The Naturat Team) – 

2 mecze do 13.02.2022 
włącznie.

Tabela po 3. kolejce:

1. Old Boys Mika 9 36:10

2. Władcy Północy 9 21:8

3. The Naturat Team 9 17:5

4. Fc Gledzianów 6 21:12

5. Śródmieście 3 13:14

6. Dzpg 3 7:12

7. Expom 3 10:17

8. Gladiator Daszyna 3 6:15

9. Nieobliczalni 0 5:20

10. 1,5 L/G 0 12:35

I liga KAHLPN: Trzy ekipy z kompletem punktówI liga KAHLPN: Trzy ekipy z kompletem punktów

Od początku sezonu II 
ligi Kutnowskiej Ama-
torskiej Halowej Ligi 
Piłki Nożnej nie bra-
kuje emocji. Po trzech 
kolejkach na czele KS 
Fair Play Kutno, ale za 
ich plecami czai się 
wiele drużyn.
Wyniki 3. kolejki II Ligi 
Kahlpn 30.01.2022:

Kst Weekend Offen-
ders 4-5 Young Boys

Nowakowski 3, Wietrzyk 

– Pokorski 2, Lipiec, Ol-
czak, Zapałowski
ŻK: Ślebocki, Kowal-
czyk (KST)

Flex Kutno 2-16 
Czerwone Diabły

Sobierański, Jujka – 
Szczygielski 7, Ko-
strzewa 4, Gierczak, 
Błęcki, Jurek, Adamiak 
Adrian
ŻK: Lepalczyk (Flex)

Gks Byszew 7-2 
Przyszli Kopnąć Piłkę

Pęgowski Adrian 2, Ma-
jewski, Miszczak, Ko-
zanecki, Czajkowski – 
Stępień, Jóźwik
ŻK: Miszczak (Byszew), 
Materka (PKP), CZK: 
Gunerka (PKP)

Siódme Niebo 
4-2 Ks Tęcza

Brzeziński 3, Gremblic-
ki – Walczak, Bierski

KS Olimpia Oporów 
2-0 Wks 37 Pp Kutno

Szymański Michał 2

ŻK: Chmurski, Bożym, 
Maryniak (Wks)

KS Fair Play Kutno – 
pauza

Podsumowanie Kolejki:

Najlepszy Mecz: Ks 
Olimpia Oporów 2–0 
Wks 37 Pp Kutno
Mvp: Szczygielski Mi-
chał (Czerwone Diabły)
Najlepsza Piątka: Że-
berkiewicz Szymon 
(Ks Olimpia Oporów), 
Szczygielski Michał 
(Czerwone Diabły), 

Brzeziński Krzysztof 
(Siódme Niebo), Pę-
gowski Robert (GKS By-
szew), Pokorski Adam 
(Young Boys)

Wykluczeni:

Gunerka Łukasz (Przy-
szli Kopnąć Piłkę) – 1 
Mecz – 06.02.2022

Najlepsi Strzelcy:

7 Bramek – Szczygiel-
ski Łukasz (Czerwone 
Diabły)
5 Bramek – Łykowski 
Rafał (KS Fair Play)

Tabela 2 Ligi:

1. KS Fair Play Kutno 6 17:2

2. Olimpia Oporów 6 9:3

3. Czerwone Diabły 6 25:14

4. Gks Byszew 6 16:9

5. Siódme Niebo 6 8:12

6. Wks 37 Pp Kutno 3 9:5

7. Weekend Offenders 3 16:16

8. Ks Tęcza Kutno 3 5:12

8. Young Boys 3 5:12

10. Przyszli Kopnąć Piłkę 3 11:22

11. Flex Kutno 3 9:23

Zacięta rywalizacja w II lidze od początku sezonuZacięta rywalizacja w II lidze od początku sezonu

Kompletem punktów 
pochwalić mogą się Old 
Boys Mika, Władcy Północy 
i The Naturat Team.

Adrian Krzymieniewski 
strzelił już 20 bramek!

Ekipa KS Fair Play Kutno 
ma powody do radości.

FO
T.

 P
AN

O
RA

M
AK

UT
N

A.
PL

FO
T.

 P
AN

O
RA

M
AK

UT
N

A.
PL



16      |      ŚRODA, 2 LUTEGO 2022        •                  www.PanoramaKutna.pl WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE:

Gdzie posadzimy drzewa i wykonamy par-
ki? Jakie będą strategiczne inwestycje? 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 Strategii Rozwo-
ju Miasta Kutna 2030. Zachęcamy 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

Zdecyduj, jak ma wyglądać Twoje miasto!
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