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Pod koniec ubie-
głego roku na świat 
przyszło troje wyjąt-
kowych kutnian. To 
rodzeństwo urodzo-
ne jedno po drugim!

Kutnowskie trojacz-
ki: Tosia, Lila i Tymek 
urodziły się 18 listopada 
2021 roku. Po osiągnię-
ciu odpowiedniej wagi 
zakończyły hospitali-
zację i od stycznia tego 
roku są już pod troskli-
wą opieką w rodzinnym 
domu. Z okazji tak nie-
zwykłego wydarzenia, 

jakim jest przyjście na 
świat trojaczków (An-
toniny, Liliany i Tymo-
teusza), serdeczne gra-
tulacje oraz upominki 
przekazali prze-
wodniczący Rady 
Miasta Kutna 
Mariusz Siko-
ra oraz wi-
ceprezydent 
Z b i g n i e w 
W d o w i a k . 
Goście ży-
czyli zarówno 
Rodzicom, jak 
i małym po-
ciechom, dużo 
zdrowia, rado-

ści oraz szczęśliwego i 
beztroskiego dzieciń-
stwa. •

Potrójne szczęście!Potrójne szczęście!

Władze Kutna pogratulowały 
szczęśliwym rodzicom 

Tosi, Lili i Tymka.

Apogeum V fali zda-
niem rządu jest za 
nami i wprowadzone 
zostają zmiany w za-
sadach dotyczących 
izolacji i kwarantan-
ny. Na konferencji 
ogłoszono również 
przyspieszony po-
wrót do nauki stacjo-
narnej w szkołach. 
Adam Niedzielski 
uważa, że piąta fala 
zaczyna przemijać 
i możemy zaczynać 
mówić o „początku 
końca pandemii”.

– Obserwując do-
tychczasowy prze-
bieg epidemii koro-
nawirusa, widzimy, 
że apogeum V fali jest 
za nami. To przesile-
nie potwierdzają: co-
dzienna liczba zakażeń 
i liczba zleceń na testy 
w kierunku COVID–19 
wystawianych przez 
lekarzy POZ. Tendencja 
spadkowa jest stała – 
powiedział Adam Nie-
dzielski, szef resortu 
zdrowia.

Jak zaznaczył, moż-
na zaobserwować, że 
przebiegi choroby CO-
VID–19 w piątej fali są 
łagodniejsze.

– Analizowaliśmy 
to na podstawie dwóch 
wskaźników, przede 
wszystkim średniego 
czasu hospitalizacji. 
W V fali czas hospita-
lizacji wynosi tydzień, 
a w IV było to 10 lub 
więcej dni – mówił 
minister Adam Nie-
dzielski.

Dodał, że w lutym 
powinien nastąpić 
znaczny spadek dzien-
nej liczby zakażeń. 
Przy tak utrzymującym 
się trendzie w marcu 
rząd będzie mógł pod-
jąć decyzje dotyczące 
znoszenia części zasad 
bezpieczeństwa.

Widzimy, że inne 
kraje, które przed nami 
odczuwały apogeum 
V fali, znoszą już re-
strykcje i to jest ten 

scenariusz, który nas 
czeka – zapowiedział 
minister.

5 tysięcy łóżek 
szpitalnych wraca 

do systemu
Około 5 tys. łóżek 

szpitalnych wykorzy-
stywanych dotąd dla 
pacjentów z COVID–19 
zostaje skierowanych 
do leczenia pacjen-
tów z innymi schorze-
niami. To ważny krok 
w kierunku przywra-
cania normalności, tak 
żeby walka z korona-
wirusem nie dezor-
ganizowała systemu 
opieki zdrowotnej.

– Chcemy złago-
dzić konsekwencje 
pandemii związane 
z narastaniem tzw. 
długu zdrowotne-
go, czyli pewnych 
zaniedbań ze strony 
profilaktyki i lecze-
nia interwencyjnego 
– podkreśla minister 
Adam Niedzielski.

Obecnie na walkę z 
COVID–19 przeznaczo-
nych jest blisko 30 tys. 
łóżek, ok. 2/3 z nich jest 
zajętych. Infrastruk-
tura covidowa zostanie 
zmniejszona do pozio-
mu ok. 25 tys. łóżek. 
Decyzja ta oznacza 
zwiększenie możliwo-
ści leczenia pacjentów 
w innych zakresach.

Zmiany w izolacji 
i kwarantannie

Od 15 lutego będą 
obowiązywać dla 
wszystkich nowe za-
sady dotyczące czasu 
trwania izolacji. Bę-
dzie ona trwała 7 dni 
(obecnie obowiązu-
je 10–dniowa izola-
cja). Izolacja będzie 
obowiązywać od mo-
mentu wykonania te-
stu diagnostycznego 
w kierunku COVID–19. 
Również od 15 lutego 
współdomownicy cho-
rego na COVID–19 będą 
przebywać na kwa-
rantannie wyłącznie 
w czasie jego izolacji 
(obecnie jest to czas 
trwania izolacji plus 

7 dni).
– Nadal negatywny 

wynik testu w kierunku 
COVID–19 będzie zwal-
niał z kwarantanny za-
szczepionych domow-
ników – poinformował 
szef resortu zdrowia.

Od 11 lutego zosta-
nie zlikwidowana tzw. 
kwarantanna z kontak-
tu.

– 10 lutego będzie-
my chcieli wysłać SMS 
zdejmujący taką kwa-
rantannę z osób obec-
nie na niej przebywa-
jących – powiedział 
minister zdrowia.

Od 11 lutego tylko 
osoby bez ważnego 
Unijnego Certyfikatu 
COVID po przyjeździe 
do Polski będą musiały 
odbyć 7–dniową kwa-
rantannę.

Reguły izolacji dla 
medyków i służb mun-
durowych pozostają 
bez zmian – izolacja 
wynosi 7 dni z moż-
liwością skrócenia 
w 5. dobie negatyw-
nym wynikiem testu.

Powrót do nauki 
stacjonarnej

Minister edukacji 
i nauki Przemysław 
Czarnek zapowiedział, 
że klasy V–VIII i szko-
ły ponadpodstawowe 
wrócą do szkół wcze-
śniej, niż zakładano, 
bo już 21 lutego.

– Podjęliśmy decy-
zję o przyspieszeniu 
powrotu do nauki sta-
cjonarnej w klasach 
V–VIII i w szkołach 
ponadpodstawowych o 
tydzień. Wszystkie te 
szkoły, które w drugiej 
połowie lutego nie będą 
już na feriach, wrócą 
do nauki stacjonarnej 
21 lutego – podkreślił 
minister edukacji i na-
uki.

Minister edukacji 
podkreślił, że priory-
tetem dla rządu oraz 
resortów edukacji 
i zdrowia jest utrzy-
manie i kontynuowanie 
nauki stacjonarnej. •

KoniecKoniec
pandemiipandemii
coraz bliżej?coraz bliżej?
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Z początkiem lutego, 
o czym informowa-
liśmy w poprzednim 
wydaniu Panoramy, 
ruszyła Strefa Płat-
nego Parkowania w 
centrum Kutna. Jak 
się okazuje, zain-
teresowaniem jest 
spore i uruchomienie 
SPP sprawiło, że nie 
ma już problemów z 
zostawieniem auta w 
sercu Kutna.

Od 1 lutego nie zo-
stawimy już za darmo 
samochodu w centrum 
Kutna, bowiem magi-
strat ponownie uru-
chomił Strefę Płatne-
go Parkowania, która 
była wycofana wraz z 
rozpoczęciem przebu-
dowy Placu Wolności. 

Przez ten czas za dar-
mo parkować można 
było na parkingu przy 
Manhatanie, ale pro-
blemy ze znalezieniem 
miejsca dla swojego 
auta mieli mieszkańcy 
ulic Zamenhofa, Kró-
lewskiej, Pl. Wolności 
czy Podrzecznej.

Jak się okazuje, za-
interesowanie Strefą 
Płatnego Parkowa-
nia, a także krytym 
parkingiem na Placu 
Wolności jest spore i 
w nieco ponad tydzień 
wykupiono łącznie po-
nad 80 abonamentów.

Jak informuje biuro 
prasowe Urzędu Miasta 
Kutno, na dzień  9 lu-
tego br.  wystawionych 
jest 20 abonamentów 
na parking podziemny 
Plac Wolności (100 zł 
dla mieszkańców, wy-
mienionych w stosow-

nym Zarządzeniu Pre-
zydenta Miasta Kutno). 

Z kolei w obrębie 
Strefy Płatnego Parko-
wania od dnia 1 lutego 
br. wykupiono 48 abo-
namentów dla miesz-
kańców (30 zł/m–c), 
15 abonamentów dla 
przedsiębiorców (100 
zł/m–c) i 1 abonament 
ogólnodostępny) (200 
zł m/c).

Co warte podkreśle-
nia, kilka dni temu SPP 
uruchomiła możliwość 
dokonywania płatno-
ści za bilet parkingowy 
przy użyciu telefonu 
komórkowego za po-
średnictwem aplikacji 
CityParkApp. Po po-
braniu aplikacji nale-
ży zarejestrować swój 
pojazd, a następnie 
wydrukować identyfi-
kator i umieścić go za 
przednią szybą. •

Kutnianie chętnie korzystają Kutnianie chętnie korzystają 
ze ze Strefy Płatnego ParkowaniaStrefy Płatnego Parkowania
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Zmieniamy Łódzkie Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie@LodzkieRPO
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REKLAMA

W zeszłym tygodniu 
oficjalnie otwarto 
nową siedzibę te-
renowego oddziału 
Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa. 
Nowy lokal mieści się 
w budynku przy Pla-
cu Piłsudskiego, czy-
li w samym centrum 
miasta.

To duża zmiana w 
porównaniu do ostat-
niej lokalizacji punktu 
krwiodawstwa. Przypo-
mnijmy, że do tej pory 
punkt mieścił się w bu-
dynku Kutnowskiego 
Szpitala Samorządowe-
go. W oficjalnym otwar-
ciu nowe punktu udział 
wzięli między inny-
mi  Edyta Wcisło  – dy-
rektor RCKiK w Łodzi, 
senator RP  Przemy-
sław Błaszczyk, wice-

prezydent Kutna  Jacek 
Boczkaja  oraz  Robert 
Feliniak  miejski radny 
i członek klubu Kut-
nowskiego Klubu Daw-
ców Krwi.

Edyta Wcisło, dy-
rektor RCKiK opowia-
dała o tym, że wielo-
krotnie zgłaszane były 
problemy dotyczące 
poprzedniej lokalizacji 
punktu krwiodawstwa 
w szpitalu. Pół żar-
tem wspominała także 
o przysyłanych zdję-
ciach „słynnego” krze-
sła przywiązanego łań-
cuchem do stołu, które 
obrazowały panujące 
tam warunki.

– Teraz warunki 
będą komfortowe. Kut-
no to 3,5 tysiąca donacji 
rocznie i kilkadziesiąt 
jednostek osocza. Ma 
to bardzo duży wkład w 
ratowanie życia i zdro-
wia mieszkańców nie 

tylko powiatu kutnow-
skiego. Państwa krew 
płynie w żyłach ludzi 
z całego województwa 
– mówiła E. Wcisło.

Głos zabrał także 
senator  Przemysław 
Błaszczyk, który cie-
szył się ze zmiany filo-
zofii władz RCKiK. Jak 
mówił, wcześniej były 
próby zamykania sta-
cjonarnych punktów 
i preferowanie mobil-

nych punktów w auto-
busach.

– Było wiele uwag, co 
do poprzedniego miej-
sca. Postanowiliśmy 
zaradzić temu proble-
mu i poszukać dobrej 
lokalizacji (…) Dziękuję 
za zaangażowanie pani 
dyrektor, pana radne-
go i władz miasta, bo 
widać, że jeśli się chce 
to można stworzyć 
coś dobrego, ładnego 

i przyjaznego dla tych, 
którzy pomagają – mó-
wił senator Błaszczyk.

Zadowolenia z nowej 
lokalizacji i wyglądu 
punktu krwiodawstwa 
nie ukrywał również Ja-
cek Boczkaja, wicepre-
zydent Kutna. Jak mówi, 
sam także jest krwio-
dawcą.

– Cieszę się, że taka 
ładna siedziba jest 
w samym centrum mia-
sta, na pewno będzie 
zachęcać do krwiodaw-
stwa. To cenna inicjaty-
wa, sam też mam legi-
tymację i jestem jednym 
z Was. Na pewno bę-
dziemy wspierać punkt 
krwiodawstwa, jeśli 
będzie taka potrzeba. 
Wszystkiego dobrego 
i żeby nas wszelkie cho-
roby omijały – mówił 
wiceprezydent Kutna 
Jacek Boczkaja.

– Tamten punkt w 

szpitalu pozostawiał 
sporo do życzenia, cięż-
ko było go niektórym 
znaleźć. Ten w cen-
trum na pewno zachęca 
i mam nadzieję, że 
przyczyni się do roz-
propagowania tej cen-
nej inicjatywy. Warto 
dodać, że w punkcie 
pojawiają się nie tylko 
krwiodawcy z Kutna, 
ale i innych ościennych 
powiatów – dodawał z 
kolei  Robert Feliniak, 
miejski radny i członek 
klubu Kutnowskiego 
Klubu Dawców Krwi.

Godziny otwarcia 
punktu krwiodawstwa

W poniedziałek 
punkt jest nieczynny. 
Od wtorku do piątku w 
godzinach 7.30 – 11.30 
rejestrować mogą się 
dawcy, a sam punkt w 
tych dniach jest czynny 
w godz. 7.00 – 14.35. •

Podczas otwarcia nowej siedziby 
punktu krwiodawstwa nie 
brakowało ważnych osobistości.

Punkt krwiodawstwa 
mieści się teraz na 

Placu Piłsudskiego.
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 Centrum miasta zamiast szpitala 

Krwiodawstwo w nowym miejscuKrwiodawstwo w nowym miejscu
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W powiecie kutnow-
skim, tak jak w kil-
kudziesięciu innych 
miejscach w Polsce w 
ostatnich dniach od-
bywały się protesty 
organizowane przez 
Agro Unię. Dlacze-
go rolnicy wyjechali 
maszynami na drogi 
i przeciwko czemu 
protestują? Jak mó-
wią główne powody 
to drożyzna oraz brak 
poszanowania i zro-
zumienia rolnika.

Rolnicy zdenerwowa-
ni sytuacją w kraju spo-
tkali się w Strzelcach, 
skąd udali się w kierun-
ku Kutna. Z tego powodu 
na DK60 i DK92 wystę-
powały duże utrudnie-
nia w ruchu. Jak mówią 
osoby biorące udział 
w proteście, takie dzia-
łania były nieuniknione.

– Sytuacja ogól-

nie jest bardzo zła. 
W sklepach jest dro-
żyzna i widzimy 
to wszyscy. Jest 
wielki problem z 
nawozami, po-
łowa rolników 
nie ma ich jesz-
cze kupionych. 
Ogólnie jest 
bardzo ciężko, 
gospodarstwa 
z dnia na dzień 
upadają. A bę-
dzie jeszcze gorzej 

i jeszcze drożej. Sytu-
acja jest taka, że wysoka 
cena nawozu równa się 
drogi chleb. Strajkujemy 
w powiecie kutnow-
skim, jest około 50 rol-
ników, a w całym kraju 
odbywa się kilkadzie-
siąt protestów – mówił 
Przemysław Wiankow-
ski, jeden z organizato-
rów protestu w powiecie 
kutnowskim.

Rozgoryczenia sy-
tuacją, jaka dotyka 

rolników nie krył 
także Sylwester 

Pewniak, je-
den z prote-
stujących.

– Wszy-
scy rzą-
dzący robią 
w s z y s t k o 
dla tych, 
którzy pra-

cują. Dla 
nich zrobi-

ło się Nowy 
Ład, żeby wię-

cej zarabiali, natomiast 
nikt nie myśli o rolni-
kach. Ciężko pracujemy, 
a podnieśli nam ceny 
nawozów, paliwa i ceny 
energii. Dziś koszty pro-
dukcji są bardzo wysokie 
i tak jak widać na jed-
nym z transparentów, 
dziś świnię sprzedajmy 
po 3,90 zł/kg, natomiast 
ludzie w mieście kupu-
ją szynkę po 45 złotych. 
Czyli zarabiają wszyscy, 
którzy są pośrednikami 
w rolnictwie, a rolnik 
nie zarabia – komento-
wał Sylwester Pewniak.

Jak podkreślał, jego 
zdaniem „rolnikowi jest 
coraz trudniej i coraz 
ciężej się żyje”. – A my 
chcemy również tak jak 
ludzie w mieście god-
nie żyć za naszą ciężką 
pracę i utrzymać całe 
rodziny. Nieste-
ty tego nie ma i 
nie ma w ogóle 
poszanowa-
nia i zrozu-

mienia rolnika. Dlatego 
protestujemy, żeby po-
kazać, że jednak rol-
nictwo w Polsce jeszcze 
jest. Bo chyba wszyst-
kim rządzącym chodzi 
o to, żeby to rolnictwo 
zostało zlikwidowane.

Rolnicy zapowiadają, 
że jeśli rząd nie zmieni 
swojego podejścia, to 
w najbliższym czasie 
protesty będą powtó-
rzone. W planach jest 
między innymi najazd 
na Warszawę.

– Mamy dość zamia-
tania naszych proble-
mów pod dywan. Rząd 
o nas zapomniał, a mó-
wili, że będą pamiętać. 
To nas popamięta-
ją – komentuje Michał  
Kołodziejczak, lider 

Agro Unii. 
•

Mają dość, Mają dość, wyjechali na drogiwyjechali na drogi
Protest rolników w powiecie kutnowskimProtest rolników w powiecie kutnowskim

Protest zdenerwowanych 
rolników wyruszył 
ze Strzelec.

Jest bardzo ciężko, gospodarstwa 
z dnia na dzień upadają. A będzie 
jeszcze gorzej i jeszcze drożej – mówi 
Przemysław Wiankowski.

AgroUnia zapowiada, że to dopiero 
początek protestów. Jeśli sytuacja 

się nie poprawi, ma odbyć się najazd 
traktorów na Warszawę.
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Starosta Kutnow-
ski Daniel Kowalik 
wraz z Wicestaro-
stą Magdaleną Kru-
p i ń s k ą – K o t u l s k ą 
podpisali umowy o 
dofinansowanie pro-
jektów współfinan-
sowanych ze środków 
Europejskiego Fun-
duszu Społecznego 
w ramach Regional-
nego programu ope-
racyjnego wojewódz-
twa łódzkiego na lata 
2014–2020 na:

1) „Kreatywną 
Przystań – wsparcie 
uczniów i nauczycieli” 
– wartość całego pro-
jektu 455 358,36 zł, w 
tym 387 054,60 zł dofi-
nansowanie ze środków 

europejskich, 22 767,92 
zł dotacji celowej; 45 
535,84 zł wkładu wła-
snego.

– Celem projektu 
jest zwiększenie przez 
30 uczniów oraz 9 na-
uczycieli kształcenia 
zawodowego jakości 
kształcenia, kompe-
tencji wpływających na 
wzrost konkurencyj-
ności na rynku pracy – 
mówi Starosta Kutnow-
ski, Daniel Kowalik. 
– W ramach projektu 
zaplanowano utworze-
nie i doposażenie pra-
cowni zawodowej dla 
kierunku kucharz, 
utworzenie Punktu In-
formacji Kariery wraz z 
wsparciem dla uczniów 
BSS, zaplanowano rów-
nież dodatkowe zajęcia 

zawodowe dla uczniów 
BSS oraz doskonalenie 
nauczycieli z BB z za-
kresu szkoleń/kursów 

zawodowych – dodaje 
Starosta.

2) „Mała manufaktu-
ra – wsparcie uczniów i 

nauczycieli” – łączna 
wartość projektu 454 
820,90 zł, w tym 386 
597,76 zł dofinansowa-
nia ze środków europej-
skich, 22 741,05 zł dota-
cji celowej, 45 482,09 zł 
wkładu własnego.

– Celem tego projektu 
jest zwiększenie przez 
20 uczniów kształcą-
cych się w zakresie rę-
kodzieła i gospodar-
stwa domowego oraz 
8 nauczycieli jakości 
kształcenia zawodowe-
go, kompetencji wpły-
wających  na wzrost 
konkurencyjności na 
rynku pracy – wyjaśnia 
Magdalena Krupińska–
Kotulska, Wicestarosta 
Kutnowski.

W ramach projektu 

zaplanowano realizację 
zadań:

– Utworzenie i dopo-
sażenie pracowni ręko-
dzieła w SPP

– Doskonalenie na-
uczycieli z SPP z zakre-
su szkoleń/kursów za-
wodowych

– Utworzenie i dopo-
sażenie pracowni go-
spodarstwa domowego

– Dodatkowe zajęcia 
dla uczniów w zakresie 
gospodarstwa domo-
wego i rękodzieła w SPP

– Wsparcie uczniów 
w zakresie doradztwa 
zawodowego

Termin wykonania 
ww. projektów przewi-
dziany jest na III kwar-
tał 2022 roku. •

Kolejne duże inwestycje w SOSW nr 1 w Kutnie

Wysoka ilość pod-
jętych decyzji ad-
ministracyjnych, 
obostrzenia sani-
tarno-epidemiolo-
giczne, mobilna re-
jestracja pojazdów. 
Wydział Komuni-
kacji i Transportu 
Starostwa Powia-
towego w Kutnie 
sporządził bilans 
ubiegłorocznych 
zdarzeń.

–Z a c h ę c a l i ś m y 
mieszkańców po-
wiatu kutnowskiego 
do załatwiania spraw 
związanych między 
innymi z rejestracją 
pojazdów zarówno 
przez E-PUP (pro-
fil zaufany), drogą 
mailową, lub bezpo-
średnio do urny usy-
tuowanej na miejscu 
w Wydziale Komuni-
kacji – mówi Bartosz 
Czechowski, dyrek-
tor Wydziału Komu-
nikacji i Transportu 
Starostwa Powiato-
wego w Kutnie.

W związku z 
p r z e c i w d z i a ł a -
niem i zwalcza-
niem oraz zapobie-
ganiem COVID-19  
oraz innych cho-
rób zakaźnych oraz 
na podstawie wy-
tycznych sanitar-
nych w/w czynności 
odbywają się z za-
chowaniem obo-
strzeń sanitarnych, 
wytycznych Mini-
sterstwa Zdrowia,  
a także przepisów 
i zarządzeń odnoszą-
cych się do funkcjo-
nowania administra-
cji w okresie trwania 
pandemii.

– Od grudnia 2018 
w celu sprawnej ob-
sługi dla firm z te-
renu powiatu kut-
nowskiego zostało 
utworzone dodat-
kowe stanowisko 
w celu załatwienia 
sprawy bez koniecz-
ności oczekiwania w 
kolejce i blokowania 
tym samym indy-
widualnych klien-
tów – mówi Starosta 
Kutnowski, Daniel 

Kowalik. - Wydział 
Komunikacji i Trans-
portu Starostwa Po-
wiatowego w Kutnie 
dysponuje również 
stanowiskiem dla 
osób niesłyszących, 
niepełnosprawnych, 
jak i kobiet w za-
awansowanej ciąży – 
dodaje Starosta.

W roku 2021 wy-
dano 21.424 decyzji 
administracyjnych (w 
tym zarejestrowano 
11.386 pojazdów). Za-
rejestrowano 20 po-
jazdów zabytkowych. 
– Cofnięto upraw-
nienia do kierowa-
nia pojazdami 162 
kierowcom (prawo-
mocne wyroki sądu) 
i wydano 193 decyzje 
o zatrzymaniu prawa 
jazdy. Wydano 1410 
decyzji o demonta-
żu pojazdu (kasacja), 
gdzie w stosunku do 
roku 2020 było to 1130 
– podsumowuje To-
masz Walczewski, 
Członek Zarządu Po-
wiatu Kutnowskiego. •

Wydział KomunikacjiWydział Komunikacji
podsumowuje ubiegły rokpodsumowuje ubiegły rok

Starosta Kutnowski 
Daniel Kowalik wraz 
z Członkiem Zarządu 
Powiatu Kutnowskiego 
Tomaszem Walczew-
skim przekazali na 
rzecz gmin i miast z te-
renu powiatu Kutnow-
skiego łącznie 500 000 
maseczek ochronnych.

W budynku Starostwa 
Powiatowego Starosta 
oraz Członek Zarządu 
spotkali się z Wójtami 
oraz przedstawicielami 

miast i gmin, aby pod-
pisać protokoły przeka-
zania, które dokumento-
wały odbiór maseczek.

– Jest to inicjatywa 
mająca zabezpieczyć 
mieszkańców powia-
tu kutnowskiego przed 
dalszą transmisją wiru-
sa SARS–CoV–2 – mówi 
Starosta Kutnowski Da-
niel Kowalik.

Środki ochrony oso-
bistej zostały udostęp-
nione przez Wojewodę 
Łódzkiego – Tobiasza 

Bocheńskiego. 
– Jesteśmy wdzięcz-

ni Panu Wojewodzie za 
możliwość rozdystrybu-
owania środków ochrony 
osobistej dla mieszkań-
ców naszego powiatu – 
dodaje Starosta.

Przekazanie maseczek 
nastąpiło w magazynie 
Referatu Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzyso-
wego przy ul. Szpitalnej 
w Kutnie, gdzie pracow-
nicy referatu koordyno-
wali całe wydarzenie. •

Powiat wsparł Powiat wsparł 
miasta i gminymiasta i gminy  

w walce z pandemiąw walce z pandemią

Od 1 stycznia 2022r. Po-
wiat Kutnowski realizu-
je zadania geodezyjne  
i kartograficzne dla tere-
nu Miasta Kutno.

Do tej pory Powiat Kut-
nowski realizował zadania 
geodezyjno-kartograficzne 
dla całego powiatu z wy-
jątkiem Miasta Kutno. Wraz 
z nadejściem Nowego Roku 
sytuacja się zmieniła. 

Związane jest to z przyjętą 
uchwałą Rady Miasta Kut-
no w dniu 22 czerwca 2021 
roku, która rozwiązała po-
rozumienie pomiędzy Sta-
rostą Powiatu Kutnowskiego 
a Prezydentem Miasta Kut-
no. Porozumienie to zawarte 

zostało w 2001 roku i doty-
czyło realizacji zadań z za-
kresu geodezji i kartografii 
dla terenu Miasta Kutno, bę-
dących zadaniami z zakresu 
administracji rządowej.
W momencie gdy uchwała 
weszła w życie 5 lipca ubie-
głego roku, rozpoczęto prace  
nad przeniesieniem całej do-
kumentacji z Urzędu Miasta 
Kutno do Wydziału Geodezji  
i Kartografii Starostwa Po-
wiatowego w Kutnie. W grud-
niu 2021 roku dokumenty  
wraz z bazami danych zosta-
ły skonfigurowane i przygo-
towane do pracy od 1 stycz-
nia 2022 roku.
 – W związku z ujednoli-

ceniem Wydziału Geodezji 
i Kartografii pojawia się wie-
le korzyści dla mieszkań-
ców powiatu kutnowskiego. 
Przede wszystkim, wpływa 
to na możliwość załatwienia 
szerokiego spektrum spraw 
z zakresu geodezji i karto-
grafii w jednym miejscu bez 
konieczności przemieszcza-
nia się pomiędzy urzęda-
mi. Ponadto warto zwrócić 
uwagę na wysoko rozwinię-
ty system Geoportal, któ-
ry umożliwia załatwienie 
wielu spraw w postaci  
e – usług bez konieczno-
ści wychodzenia z domu. 
– mówi Starosta Kutnowski 
Daniel Kowalik. •

Cała geodezja w starostwie

MATERIAŁY PROMOCYJNE STAROSTWA POWIATOWEGO W KUTNIE
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Wójt Gminy Dąbro-
wice Dorota Dąbrow-
ska, mimo trudności 
związanych z pan-
demią, kontynuuje 
tradycję związaną z 
wizytą u osób, które 
ukończyły 90 lat. 
„Nikt nie powinien 

być samotny i smutny 
w dniu swoich uro-
dzin...” Rok 2021 wpisał 
się do kalendarza jako 
rok pandemii wywo-
łanej wirusem Sars-
-Cov-2, pandemia wy-
mogła na wszystkich 
przestrzeganie zasad 
i zachowanie dystan-
su społecznego. Mimo 

trudnego czasu w jakim 
przyszło nam żyć wójt 
gminy Dąbrowice Do-
rota Dąbrowska kon-
tynuuje tradycję zwią-
zaną z wizytą u osób, 
które ukończyły 90 lat.

W tym roku do grona 
szacownych 90-latków 
dołączyli:
– Pani Krystyna Szar-

was z Augustopola,
– Pani Bogumiła Cyw-
ka z Augustopola
– Pan Andrzej Pie-
trzak z Bab,
– Pan Kazimierz 
Cichocki z Dąbrowic,
– Pan Jerzy Hamerni 
z Augustopola

– Pan Stanisław 
Oczkowski z Łojewki.

– Do naszych Ko-
chanych Jubilatów pani 
Wójt udała się z tortem 
urodzinowym i po-
darunkiem aby złożyć 
życzenia urodzino-
we i sprawić, by w tym 
pięknym urodzinowym 
czasie nikt nie czuł się 

samotny i opuszczony 
– komentują przedsta-
wiciele Urzędu Gminy 
w Dąbrowicach.

Wójt Dorota Dąbrow-
ska życzyła Dostojnym 
Jubilatom wielu lat ży-
cia w zdrowiu, dobrym 
samopoczuciu i pogo-
dzie ducha. •

Wójt Dąbrowic Dorota Dąbrowska Wójt Dąbrowic Dorota Dąbrowska 
z urodzinową wizytą u 90-latkówz urodzinową wizytą u 90-latków

M
AT

ER
IA

Ł 
PR

O
M

O
CY

JN
Y 

GM
IN

Y 
DĄ

BR
O

W
IC

E

Starosta Kutnowski Da-
niel Kowalik był gościem 
sesji rady Gminy Krzyża-
nów. Tematem spotkania 
była droga Nr 2161E Kutno 
(ul. Lotnicza) – Łąkoszyn – 
Szewce Owsiane, przebie-
gająca przez miejscowości 
Żakowice i Krzyżanów.

Realizacja tej inwestycji 
zaplanowana jest na 2022 
rok.  Starosta zapewniał rad-
nych, że ciąg komunikacyjny 
przebiegający przez Krzyża-
nów jest ważnym punktem 
na mapie Powiatu.

– Ta droga charakteryzuje 
się dużym natężeniem ru-
chu. Dla Was jako mieszkań-
ców tego regionu ważne jest, 
by móc przemieszczać się 
sprawnie i przede wszystkim 

bezpiecznie – mówił Staro-
sta Kutnowski, Daniel Ko-
walik.

Radni gminy pytali rów-
nież o pozostałą infrastruk-
turę drogową. 

– Jestem w kontakcie 
z panem Ministrem Wal-
demarem Budą z Minister-
stwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej. Rozmawiamy 
o finansowaniu kolejnych 
przedsięwzięć. Gdy pojawi 
się możliwość, by skorzystać 
z dofinansowań i poprawić 
funkcjonowanie gminy, na 
pewno skorzystamy z takie-
go rozwiązania – dodawał 
starosta.

Kwota przeznaczona na 
modernizację drogi Nr 2161E 
to 8,5 miliona złotych. Środ-
ki na tę inwestycje pochodzą 
z Funduszu Polski Ład. •

Rozstrzygnięto konkurs 
„Kwiaty na Dzień Babci 
i Dziadka”.  Uczestnicy 
konkursu mieli za zada-
nie złożyć życzenia dla 
babci i dziadka w komen-
tarzu pod postem kon-
kursowym.

– Najwyżej oceniane ko-
mentarze zostały nagro-
dzone. Laureaci konkursu  

odebrali bukiety kwiatów 
dla swoich babć i dziadków 
z okazji ich święta – mówi 
Starosta Kutnowski Daniel 
Kowalik.

– Bardzo nas cieszy tak 
duże zainteresowanie kon-
kursem. Mamy nadzieję, 
że kwiaty odebrane przez 
laureatów będą przemi-
łą niespodzianką dla Wa-
szych najbliższych – dodaje 
Tomasz Walczewski, Czło-
nek Zarządu Powiatu Kut-

nowskiego.
Najpiękniejsze życze-

nia wybrano spośród ponad 
dwudziestu nadesłanych 
propozycji, które oceniała 
komisja konkursowa w skła-
dzie: Starosta Kutnowski Da-
niel Kowalik, Wicestarosta 
Kutnowski Magdalena Kru-
pińska-Kotulska, członek 
Zarządu Powiatu Kutnow-
skiego Tomasz Walczew-
ski oraz pracownik Refera-
tu Promocji i Informacji. •

Rozstrzygnięto konkurs Rozstrzygnięto konkurs 
„Kwiaty na Dzień Babci i Dziadka”„Kwiaty na Dzień Babci i Dziadka”

Starosta spotkał się z Starosta spotkał się z 
radnymi z Krzyżanowaradnymi z Krzyżanowa



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

W najlepsze trwa re-
waloryzacja zespo-
łu Pałacu Saskie-
go w Kutnie. Poza 
odrestaurowaniem 
budynku pałacu w 
ramach kompleksu 
muzealnego budo-
wany jest nowy pa-
wilon ekspozycyjny 
wraz z łącznikami 
do budynków pała-
cu i ratusza. Dodat-
kowym elementem 
tego zadania jest 
gruntowny remont 
budynku ratusza czy-
li dotychczasowej 
siedziby Muzeum Re-
gionalnego w Kutnie.

To zadanie inwesty-
cyjne jest dużym wy-
zwaniem pod wielo-
ma względami. Przede 
wszystkim podjęliśmy 
się trudnego przedsię-
wzięcia odrestaurowa-
nia i częściowej  odbu-
dowy najważniejszego 
w mieście obiektu za-
bytkowego, jakim jest 
Pałac Saski. Inwestycje 
ta wymaga dużej sta-
ranności w rekonstruk-
cji zabytkowych deta-
li architektonicznych 
i dbałości o każdy za-
chowany zabytkowy 
element. Na każdym 

etapie prac konieczne 
jest dokonywanie wie-
lu uzgodnień ze służ-
bami konserwator-
skimi – wyjaśnia Wija 
Łukomska, naczelnik 
Wydziału Inwestycji w 
urzędzie miasta. - Efekt 
końcowy naszych sta-
rań i wysiłków będzie-
cie Państwo mogli oce-
nić w tym roku - dodaje 
naczelnik Łukomska.

Wykonawca robót 
Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane „KROL” za-
kończyło konserwację 
i restaurację substancji 
zabytkowej oraz czę-
ściową odbudowę bu-

dynku pałacu. Ponadto 
wykonano nową piw-
nicę w części zachod-
niej budynku pałacu, 
klatkę schodową oraz 
windę osobową. Zakoń-
czono docieplenie ścian 
od wewnątrz, a tak-
że prace izolacyjne. W 
pomieszczeniach wy-
konano nowe warstwy 
posadzkowe oraz roz-
prowadzono przewody 
instalacji technicznych 
(sanitarnych, cieplnych, 
elektryczne itp.). Obec-
nie trwa montaż urzą-
dzeń poszczególnych 
instalacji.

Na budynku pałacu 
wykonano konstrukcję 
dachową z pokryciem 
gontami. Zamontowano 

na niej detale architek-
toniczne i rzeźbiarskie 
tj. lukarny (elementy 
okienne w dachu), dwa 
tympanony (trójkątne 
pola wypełnione rzeźbą 
nad wejściem) oraz orła 
wieńczącego szczyt bu-
dynku.

Ze względu na okres 
zimowy prace zwią-
zane z malowaniem 
elewacji (ceglanych 
wypełnień pół i 
konstrukcji drew-
nianej) budynku 
pałacu nie są wy-
konywane. Zostaną 
one wznowione w 
okresie wiosennym. 
W trakcie realizacji 
jest zagospodarowa-
nie dziedzińca zespołu 

muzealnego.
W budynku Muzeum 

Regionalnego prze-
prowadzono gruntow-
ne prace remontowe. 
Przebudowano parter 
dla potrzeb planowa-
nych pomieszczeń eks-
pozycyjnych placówki,  
wymieniono stolarkę 
okienną i drzwiową.  
Wykonano nowe po-
krycie dachowe, a także 
remont wieży i zega-
ra. W pomieszczeniach 
wykonano nowe po-
sadzki wraz z wymianą 
instalacji sanitarnych 
i elektrycznej. Obecnie 
trwają prace wykończe-
niowe.

W pawilonie ekspo-
zycyjnym oraz łączni-
ku północnym trwają 
prace wykończeniowe 
ścian, posadzek oraz 
kontynuowane są ro-

boty związane z insta-
lacjami  wewnętrznymi.

W łączniku wschod-
nim wykonywana jest 
konstrukcja drewniana 
i pokrycie dachu nad 
stropem żelbetowym 
obiektu.

 Równolegle z praca-
mi budowlanymi trwają 
intensywne przygo-
towania do realizacji 
wyposażenia ekspo-
zycji i urządzenia wy-
staw stałych zarówno 
w nowych pawilonach, 
ratuszu, jak i w pałacu. 
Gromadzone są ekspo-
naty, opracowywane są 
detale aranżacji wystaw 
oraz wnętrz pałacu. W 
ramach tych działań 
pracownicy muzeum 
prowadzą szerokie kon-
sultacje naukowe i hi-
storyczne. •

Pałac SaskiPałac Saski nabiera kształtu nabiera kształtu

W najlepsze trwa 
rewaloryzacja zespołu 
Pałacu Saskiego w Kutnie.

Teren budowy Pałacu Saskiego 
widziany z lotu ptaka.

Nie żyje Józef Marci-
niak, kutnowski rzeź-
biarz. Tragiczne in-
formacje przekazało 
Towarzystwo Przyja-
ciół Ziemi Kutnowskiej.

13 lutego 2022 roku 
zmarł Józef Marciniak 
(ur. 1947) rzeźbiarz, 
członek Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Kut-
nowskiej. Rzeźbił od 
2005 roku, a na po-

czątku jego pracy twór-
czej rad i wskazówek 
udzielał mu   Zbigniew 
Suchiński, uznany rzeź-
biarz kutnowski. Tema-
tyką prac Józefa Mar-
ciniaka były postacie 
świętych w formie po-
jedynczej bryły i szopki. 
Wypracował swój wła-
sny styl. W pracy twór-
czej towarzyszyła mu 
żona, która malowała 
powstałe rzeźby.

Lubił kontakty z inny-
mi ludźmi, był pogodny 
i zawsze uśmiechnięty. 
Chętnie uczestniczył w 
kiermaszach, jarmar-
kach, na których pro-
mował „rzeźbę po kut-
nowsku” i nasze miasto.

Jego prace wystawia-
ne były na wystawach 
w Kutnie, Łodzi, Krzy-
żanowie, Gąbinie, Piąt-
ku, Kwiatkówku (skan-
sen), Witoni, Łęczycy, 

Krośniewicach, Łącku, 
Sannikach, Ozorko-
wie, Toruniu. Póki mu 
zdrowie pozwalało, co-
rocznie uczestniczył 
w Międzynarodowych 
Targach Sztuki Ludowej 
w Krakowie a także w 
festiwalu promującym 
światową sztukę naiw-
ną “Art Naif Festiwal” w 
Katowicach. •

Zmarł znany kutnowski rzeźbiarz
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Poza odrestaurowaniem budynku pałacu w 
ramach kompleksu muzealnego budowany 

jest nowy pawilon ekspozycyjny wraz z 
łącznikami do budynków pałacu i ratusza.
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Informujemy, że od stycz-
nia 2022 r. w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Kutnie przy ulicy 
Witosa 1, w pokoju nr 12, 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:30-15:30, 
można składać wnioski 
o nowe świadczenie – 
dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy sta-
nowi kluczowy element 
rządowej tarczy antyin-
flacyjnej, który ma zniwe-
lować rosnące ceny ener-
gii, gazu i żywności.

Przysługuje gospodar-
stwu domowemu, które-
go przeciętne miesięczne 
dochody nie przekraczają 
2100 zł* w gospodarstwie 
jednoosobowym albo 1500 
zł* na osobę w gospodar-
stwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu 
art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świad-
czeniach rodzinnych (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 
2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 
i 2270).

Wysokości dopłat w 
skali roku w ramach do-
datku osłonowego:

• jednoosobowe gospo-
darstwo domowe otrzyma 

400 lub 500 zł* przy za-
łożeniu, że jej dochód nie 
przekroczy 2100 złotych,

• gospodarstwo 2-3 
osobowe otrzyma 600 lub 
750 zł* przy założeniu, 
że dochód nie przekroczy 
1500 złotych miesięcznie 
na osobę,

• gospodarstwo 4-5 
osobowe otrzyma 850 zł 
lub 1062,50 zł* przy zało-
żeniu, że dochód nie prze-
kroczy 1500 złotych mie-
sięcznie na osobę,

• gospodarstwo 6 i wię-
cej osobowe otrzyma 1150 
zł lub 1437,50 zł* przy 
założeniu, że dochód nie 
przekroczy 1500 złotych 

miesięcznie na osobę.
*kwota dofinansowania 

uzależniona jest od źródła 
ogrzewania

W przypadku dodatku 
osłonowego obowiązywać 
będzie tzw. zasada złotów-
ka za złotówkę. Oznacza 
to, że dodatek ten będzie 
przyznawany nawet po 
przekroczeniu kryterium 
dochodowego, a kwota 
dodatku będzie pomniej-
szana o kwotę tego prze-
kroczenia. W przypadku, 
gdy ustalona wysokość 
dodatku osłonowego jest 
niższa niż 20zł dodatek nie 
przysługuje.

Świadczenia przyzna-

ne na kompletne wnioski 
złożone w styczniu 2022 r. 
będą wypłacone w 2 rów-
nych ratach, tj. do 31 mar-
ca i do 2 grudnia. Te osoby, 
które nie złożą wniosku 
do końca stycznia, nadal 
będą mogły ubiegać się o 
wsparcie. Wówczas muszą 
złożyć kompletny wniosek 
do 31 października 2022 r. 
W tym przypadku wypła-
ta 100% dodatku zostanie 
z r e a l i z o w a n a 
najpóźniej do 2 
grudnia 2022 r.

Wnioski zło-
żone po 31 paź-
dziernika 2022 
pozostaną bez 
rozpatrzenia.

P o d s t a -
wa praw-
na: ustawa z 

dnia 17 grudnia 2021 o 
dodatku osłonowym  
(Dz. U z 2022 r. poz. 1)

Wzór wniosku o doda-
tek osłonowy oraz wska-
zówki jak wypełnić wnio-
sek znajdują się na stronie 
gminakutno.pl

W przypadku pytań 
lub wątpliwości prosimy 
o kontakt telefoniczny pod 
numerem 24 355 70 36. •

Złóż wniosek o dodatek osłonowy

W Gminnej Bibliotece 
Publicznej im. Józefa 
Bohdana Zaleskiego w 
Leszczynku w ostatnim 
czasie powstały dwa 
kąciki tematyczne.

‘Kącik dla najmłodszych”
W Gminnej Bibliote-

ce Publicznej im. Józe-
fa Bohdana Zaleskiego 
w Leszczynku powstał 
„Kącik dla najmłod-
szych”, czyli miejsce, w 
którym najmłodsi czy-
telnicy mogą spędzić 
czas miło i bezpiecznie. 
Fundatorem kącika jest 
firma KELLOGG’S, któ-
ra zakupiła wyposaże-
nie meblowe, dywaniki, 
matę, gry planszowe, 
mazaki. Wszystkie 
produkty są wysokiej 
jakości i  pochodzą z 
zakładu produkcyj-

nego Moje Bambino w 
Kutnie. Spełniają one 
normy bezpieczeństwa 
i posiadają certyfikaty 
umożliwiające wyko-
rzystanie ich w placów-
kach dydaktycznych. 

„Kącik pamięci” poświę-
cony Józefowi Bohdanowi 

Zaleskiemu
W Gminnej Bibliote-

ce Publicznej im. Józe-
fa Bohdana Zaleskiego 
w Leszczynku został 
otwarty „Kącik pamię-
ci” poświęcony Józe-
fowi Bohdanowi Zale-
skiemu, poecie okresu 
romantyzmu.

Od dnia 14 lute-
go 2022 r., czyli w 220 
rocznicę urodzin J.B. 
Zaleskiego udostęp-
niono wszystkim od-
wiedzającym bibliotekę 
pamiątki związane ze 
„słowikiem kresowego 
romantyzmu”, jak na-
zywano poetę. W kąciku 

znajdują się obrazy oraz 
wydawnictwa z końca 
XIX w. oraz początku 
XX w., w których odna-
leźć można tomiki po-
ezji „przejrzane przez 
autora” oraz szerokie 
studium biograficzne, 
a także Złotą Księgę, w 
której możemy pozo-
stawić pamiątkę od-
wiedzin w formie oko-
licznościowego wpisu.

J.B. Zaleski w latach 
1822-1824 przebywał 
w Leszczynku u puł-
kownika Franciszka 
Górskiego. Był zatrud-
niony jako nauczyciel 
jego córki, Laury Gór-
skiej. Leszczynek stał 

się dla poety źródłem 
inspiracji, które wyraził 
w kilku wierszach, m.in. 
w programowym liryku 
„Śpiew poety”.

Zapraszamy do Bi-
blioteki w Leszczynku! •

Wójt gminy Kutno 
Justyna Jasińska 
pozostawiła okolicznościowy 
wpis w Złotej Księdze, 
która znajduje się w 
bibliotece w Leszczynku.

W bibliotece w Leszczynku 
utworzono kącik pamięci 
J. B. Zalewskiemu.

Ciekawe nowości w bibliotece w Leszczynku!Ciekawe nowości w bibliotece w Leszczynku!

W Leszczynku od niedawna można 
korzystać z kąciku dla najmłodszych.

MATERIAŁ PROMOCYJNY GMINY KUTNO
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Czytaj archiwalne 
wydania gazety 

w internecie!
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i zeskanuj poniższy kod:

www.PanoramaKutna.pl
AUTOPROMOCJA

Cichy protestCichy protest przeszedł przez Kutno przeszedł przez Kutno
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Kolej nie mówi „tak”, 
ani „nie” w sprawie 
montażu sygnalizacji 
świetlnej lub roga-
tek na przejeździe 
kolejowym w pod-
kutnowskim Florku, 
gdzie niedawno do-
szło do śmiertelne-
go wypadku. Tym-
czasem Czytelnicy 
informują nas o ko-
lejnych niebezpiecz-
nych incydentach na 
przejazdach kolejo-
wych!

O śmiertelnym wy-
padku, w którym zgi-
nęła 39-letnia kobie-
ta, a dwoje jej dzieci 
zostało rannych in-
formowaliśmy w po-
przednim wydaniu 
Panoramy. Pisaliśmy 
wówczas także o in-
terwencji posłanki 
Agnieszki Hanajczyk i 
jej asystentki Martyny 
Stasiak dotyczącej po-
prawy bezpieczeństwa 
na feralnym przejeź-
dzie kolejowym.

Władze PKP PLK 
ustosunkowały się pi-
sma skierowanego 
przez działaczki KO 
i jak wyjaśniają, za-
montowanie sygna-
lizacji świetlnej lub 
rogatek na przejeździe 
wiązałoby się z ko-
niecznością zmiany 
kategorii przedmioto-
wego skrzyżowania –  
przy tym, że na chwilę 
obecną nie jest to moż-
liwe, ponieważ „obiekt 
spełnia warunki dla 
przejazdu kat. D”.

– Zmiana kategorii 
przejazdu zależy bo-

wiem przede wszyst-
kim od iloczynu ruchu 
na danym przejeździe 
(iloczyn liczby pojaz-
dów drogowych i po-
ciągów przejeżdżają-
cych przez przejazd w 
ciągu doby). W 2017 r. 
iloczyn ruchu na ww. 
przejeździe wynosił 
12 673, podczas gdy 
Rozporządzenie do-
puszcza przejazd kat. 
D do iloczynu ruchu 
wynoszącego 60 000. 
Jak wskazywaliśmy 
powyżej pomiary na-
tężenia ruchu drogo-
wego zostaną wyko-
nane przez zarządcę 
drogi w bieżącym roku 
i na tej podstawie zo-
stanie określony ak-
tualny iloczyn ruchu 
dla przedmiotowego 
skrzyżowania. Wy-
jaśniamy również, że 
po uzyskaniu aktual-
nych pomiarów ruchu 
drogowego oraz po 
zakończeniu postę-
powania dotyczącego 
ostatniego wypadku 
Spółka przeanalizuje 
wnioski i na ich pod-
stawie podejmie decy-
zję odnośnie zasadno-
ści i potrzeby zmiany 
kategorii przejazdu – 
wyjaśniają przedsta-
wiciele PKP PLK S.A.

Kolejne niebezpieczne 
incydenty na torach

Jak się okazuje, nie-
którzy kierowcy nie 
wyciągnęli żadnych 
wniosków z maka-
brycznego wypadku, 
do jakiego doszło we 
Florku. Czytelnicy po-
informowali nas, że na 
przejeździe kolejowym 
w Kotliskach (gm. 
Kutno) często docho-
dzi do sytuacji, gdy auta 
wjeżdżają na torowisko 
pomimo opuszczonych 
rogatek! Choć te zasady 
wydają się być oczywi-
ste, to przypominamy 
kierowcom, że:

- Czerwone światło 
bezwzględnie zakazuje 
wjazdu na przejazd – 
pulsująca sygnalizacja 
oznacza, że za chwilę 
na przejeździe pojawi 
się pociąg. Na przejazd 
można wjechać jedynie, 
gdy sygnalizacja jest 
wyłączona, a rogatki 
znajdują się w pozycji 
pionowej.

- Zbliżając się do 
przejazdu należy za-
chować szczególną 
ostrożność i upewnić 
się, że nie nadjeżdża 
pociąg. •

Czy musi dojść doCzy musi dojść do
kolejnej tragedii?kolejnej tragedii?

W styczniu na przejeździe 
kolejowym we Florku doszło 
do wielkiej tragedii.

Na początku lutego 
kilka osób wzięło 
udział w milczącym 
proteście wobec, jak 
mówią organizatorzy 
wydarzenia, ofiar wy-
roku Trybunału Kon-
stytucji dotyczącego 
zaostrzenia aborcyj-
nego.
– Spotkajmy się dla 
Agnieszki, Izy, Ani, Agaty 
i innych ofiar pseudo-
wyroku trybunału Przy-
łębskiej. W ciszy i zadu-
mie oddajmy im cześć. 
Brak legalnej i bez-
piecznej aborcji wią-

że ręce lekarzy i zabija 
– zapraszał Sebastian 
Walczak z kutnowskiej 
Lewicy.
W marszu, który roz-
począł się na Placu 
Piłsudskiego udział 
wzięło sześć osób, w 
tym wspomniany Seba-
stian Walczak, a także 
Martyna Stasiak – asy-
stentka posłanki KO 
Agnieszki Hanajczyk. 
Kutnianie udali się pod 
biura poselskie Tade-
usza Woźniaka i To-
masza Rzymkowskiego 
z Prawa i Sprawiedliwo-
ści, gdzie zapalili znicze.

To już kolejne takie 
wydarzenie w naszym 
mieście w ostatnich 
miesiącach. W listopa-
dzie ubiegłego roku w 
manifestacji „Ani Jed-
nej Więcej” udział wzię-
ło kilkadziesiąt osób. •

Kompletny brak wyobraźni!
W Kotliskach kierowcy przejedżają 
przez opuszczone rogatki.
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Na trzy miesiące 
aresztowany został 
38–latek, który jest 
podejrzany o spowo-
dowanie śmiertel-
nego wypadku pod 
wpływem alkoholu 
i ucieczkę z miejsca 
zdarzenia. Ofiarą dra-
matu, jaki rozegrał się 
w Krośniewicach jest 
42–letnia kobieta. 

Do wypadku doszło 
9 lutego 2022 roku oko-
ło godziny 20 w miej-
scowości Krośniewi-
ce. Wstępne ustalenia 
wskazują, że kierujący 
Reanult Megane jadąc 
ul. Płocką na łuku wy-
padł z drogi, zatrzymu-
jąc się w rowie. 42–let-
nia pasażerka poniosła 
śmierć na miejscu.

– Prokurator, funk-
cjonariusze policji 
i biegły przeprowadzi-
li oględziny miejsca 
zdarzenia i zwłok. Po-
moc świadka i szybkie 
działania policyjne po-
zwoliły na zatrzyma-
nie 38–latka. Stężenie 
alkoholu w jego orga-
nizmie przekraczało 
2 promile. Jest miesz-
kańcem jednej z po-
bliskich miejscowości 

– komentuje Krzysz-
tof Kopania, rzecznik 
prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Łodzi.

Podejrzany nie 
przyznaje się do winy

W piątek sąd zadecy-
dował o zastosowaniu 
kary trzymiesięcznego 
aresztu dla podejrza-
nego 38–latka. Jak do-
daje Kopania, podczas 
przesłuchania mężczy-
zna nie przyznał się do 
zarzutów. W wyjaśnie-
niach, negował aby to 
on kierował samocho-
dem, czemu przeczą 
inne dowody. Grozi mu 
kara pozbawienia wol-
ności w wymiarze do lat 
12.

– Podstawą naszego 
wniosku i decyzji sądu 
były przesłanki w po-
staci grożącej podej-
rzanemu surowej kary 
i obawy matactwa – 
wyjaśnia Kopania.

Pijany kierowca 
straci samochód

W zeszłym tygodniu 
rząd przyjął gruntow-
ną reformę Kodeksu 
Karnego przygotowaną 
w Ministerstwie Spra-
wiedliwości. Nowe roz-
wiązania mają wejść 

w życie po 3 miesiącach 
od ogłoszenia w Dzien-
niku Ustaw. Zaostrze-
nie kar dotyczy też 
najgroźniejszych prze-
stępstw drogowych, 
w tym popełnionych 
przez pijany kierowców.

Jak przytacza Mini-
sterstwo Sprawiedli-
wości, statystyki do-
tyczące wypadków są 

przerażające. Tylko w 
ciągu ostatnich miesię-
cy pijani kierowcy spo-
wodowali 684 wypad-
ki, w których zginęło 
68 osób, a 841 zostało 
rannych. 

Po zmianach nie-

trzeźwy kierowca, któ-
ry będzie miał nie mniej 
niż 1,5 promila alkoholu 
we krwi, straci samo-
chód, niezależnie od 
tego, czy spowodował 
wypadek drogowy. Po-
licja tymczasowo zaj-
mie jego auto na okres 
do siedmiu dni, następ-
nie prokurator orzek-
nie zabezpieczenie tego 
mienia, a sąd obligato-
ryjnie orzeknie przepa-

dek pojazdu. 
Jeżeli nie będzie wy-

padku, tylko samo pro-
wadzenie w stanie nie-
trzeźwości – sąd będzie 
mógł odstąpić od orze-
czenia przepadku, jeże-
li zachodzi wyjątkowy 

wypadek uzasadniony 
szczególnymi okolicz-
nościami. Natomiast 
„recydywiście” prze-
padek będzie orzekany 
już od powyżej 0,5 pro-
mila.

Auta będą konfisko-
wane również spraw-
com wypadków, którzy 
mieli powyżej 0,5 pro-
mila alkoholu we krwi, 
czyli popełniającym 
takie przestępstwo po 
raz kolejny lub powo-
dujących wypadek. Je-
żeli samochód nie jest 
wyłączną własnością 
kierowcy, ale jest przez 
niego użytkowany np. 
na podstawie umowy 
leasingu, użyczony lub 
we współwłasności, 
sąd orzeknie przepadek 
równowartości pojazdu 
sprzed wypadku.

Wyższe kary dla 
pijanych kierowców
Obecnie za prowa-

dzenie pojazdu me-
chanicznego w stanie 
nietrzeźwości po raz 
kolejny można orzec 
grzywnę lub karę 
ograniczenia wolno-
ści jako karę zamien-
ną. Po zmianach będzie 
to wykluczone i będzie 
trzeba orzec pozbawie-
nie wolności.   Obecnie 

za spowodowanie cięż-
kiego wypadku w sta-
nie nietrzeźwości na-
leży wymierzyć karę od 
2 do 12 lat więzienia. Po 
wejściu w życie nowych 
przepisów, za spo-
wodowanie ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, 
będzie trzeba wymie-
rzyć minimum 3 lata, 
a za spowodowanie 
śmierci min. 5 lat wię-
zienia.

Zwiększy się rów-
nież maksymalna kara, 
którą można wymie-
rzyć za spowodowanie 
ciężkiego   wypadku. Za 
spowodowanie ciężkich 
obrażeń lub śmierci, 
nietrzeźwemu sprawcy 
wypadku będzie moż-
na wymierzyć do 16 lat 
pozbawienia wolności, 
a obecnie do 12 lat.

Czasami kierowcy 
chcąc uniknąć odpo-
wiedzialności karnej, 
tłumaczą się, że pili al-
kohol po wypadku, po-
nieważ byli zdenerwo-
wani. W myśl nowych 
przepisów identyczne 
sankcje jak nietrzeźwy 
kierowca będzie pono-
sił prowadzący pojazd, 
który pił alkohol po 
wypadku, a przed zba-
daniem przez policję. •

Twierdzi, że jest niewinny
38-latek, który jest podejrzany o 
spowodowanie pod wpływem alkoholu 
śmiertelnego wypadku i ucieczkę, nie 
przyznaje się do winy.

Po zapowiedzianej reformie 
kodeksu karnego będą wyższe 
kary m.in. dla pijanych kierowców.

Kobieta zginęła w wypadkuKobieta zginęła w wypadku
Kierowca miał jechać po pijanemu i uciec!Kierowca miał jechać po pijanemu i uciec!
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42-letnia kobieta, która była 
pasażerką, zginęła na miejscu.

W ostatnich dniach 
doszło do dwóch tra-
gicznych zdarzeń na 
kutnowskich ulicach. 
Pomimo usilnych sta-
rań służb ratunkowych 
zmarło dwóch męż-
czyzn.

W zeszły wtorek na targo-
wicy przy ul. Narutowicza 
rozegrały się dramatyczne 
sceny. – O godzinie 8:13 je-
den z zespołów ratownic-
twa medycznego przyjął 
wezwanie do zasłabnięcia 
mężczyzny. Zespół do-

tarł na miejsce o godzinie 
8:29 rozpoznając zatrzy-
manie krążenia u 85–let-
niego mężczyzny. Niestety 
po godzinie prowadzenia 
czynności nie udało się 
uratować życia mężczyzny 
– powiedział Panoramie 
Adam Stępka, rzecznik 
Wojewódzkiej Stacji Ra-
townictwa Medycznego w 
Łodzi.

To kolejna tragedia, jaka 
rozegrała się w ostatnich 
dniach w naszym mieście. 
Wcześniej na Sobieskiego 
zasłabł mężczyzna, który 
mimo długiej reanimacji 

niestety zmarł.
Wówczas jak udało nam 

się ustalić, policjanci 
przejeżdżający przez ulicę 
Sobieskiego zostali za-
alarmowani przez prze-
chodniów, że na chodni-
ku leży mężczyzna, który 
może potrzebować pomo-
cy. Świadkowie zdarzenia 
wezwali wcześniej na miej-
sce pogotowie, a policjanci 
natychmiast przystąpili do 
udzielania pierwszej po-
mocy poszkodowanemu 
mężczyźnie. W trakcie do-
szło do nagłego zatrzyma-
nia krążenia i mundurowi 

przystąpili do reanimacji, 
dzięki której udało się 
przywrócić funkcje życio-
we mężczyzny. 

– O godzinie 11:21 podsta-
wowy zespół ratownictwa 
medycznego stacjonujący 
w Krośniewicach otrzymał 
wezwanie do mężczyzny, 
który doznał zatrzymania 
krążenia w Kutnie na ul. 
Sobieskiego. Zespół dotarł 
na miejsce o godzinie 11:48 
i przejął reanimację od 
prowadzących ją funkcjo-
nariuszy policji – wyjaśnia 
Adam Stępka. •

Dramatyczne sceny, na ulicy zmarło dwóch mężczyzn

W zeszłym tygodniu na targowicy 
zmarł 85–letni mężczyzna. FO
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REKLAMA

Wciąż nie wiadomo, 
kiedy uruchomiony 
zostanie przejazd 
pod wiaduktem na 
Józefowie, ani kiedy 
znikną utrudnienia 
na Troczewskiego. 
Interwencję w spra-
wie uciążliwych dla 
kutnian remontów 
podjęła posłanka 
Paulina Matysiak.

Remont ważnego dla 
Kutna wiaduktu ko-
lejowego w ciągu ulic 
Józefów i Warszawskie 
Przedmieście trwa od 
czerwca 2021 i wiąże 
się z dużymi utrud-
nieniami, bo z użytku 

wyłączona jest jezdnia 
pod nim. Droga łączy 
miasto ze strefą prze-
mysłową. W związku 
z sytuacją posłanka 
Paulina Matysiak po-
prosiła prezesa zarzą-
du PKP PLK o wyja-
śnienia w sprawie.

W piśmie skierowa-
nym do spółki parla-
mentarzystka zwraca 
uwagę na problemy 
komunikacyjne na linii 
władze Kutna — PKP 
PLK.

– Z uzyskanych in-
formacji wynika, że 
w drodze porozumie-
nia za przebudowę od-
cinka drogi miała być 
odpowiedzialna spółka 

kolejowa, natomiast 
miasto miało zająć się 
przebudową pozosta-
łej części drogi. Jak się 
niedawno okazało, PKP 
PLK odcięły się od tych 
ustaleń i przedstawiają 
ich inną interpretację. 
Dla władz Kutna, któ-
re koszt przebudowy 
wyliczyły na około 20 
milionów złotych, jest 
to sytuacja trudna do 
przyjęcia – komentuje 
P. Matysiak.

Posłanka poprosiła 
prezesa PKP PLK o ko-
pię porozumienia oraz 
o uzasadnienie decyzji 
o niewywiązaniu się z 
ustaleń. O odpowiedzi 
poinformujemy. •

Co z przejazdem na Józefowie?Co z przejazdem na Józefowie?
Posłanka z Kutna interweniujePosłanka z Kutna interweniuje
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OGŁOSZENIE
Pilnie sprzedam wolnostojący lokal pod 
działalność gospodarczą o powierzchni 

30 mkw na osiedlu Grunwald

KONTAKT 694 215 757

Już niebawem kolej-
na kutnowska ulica 
doczeka się grun-
townej przebudowy. 
Urząd Miasta Kutno 
ogłosił już przetarg.

Przebudowy ma do-
czekać się ulica Piotra 
Wysokiego. Znajduje 
się ona pomiędzy ulicą 
Chodkiewicza a Pół-
nocną. W zeszłym roku 
w tej części miasta tak-

że realizowano inwe-
stycję drogową – swoje 
oblicze zupełnie zmie-
niła ulica Morcinka.

– W zakresie jest 
wykonanie nowej na-
wierzchni jezdni, 
chodnika jednostron-
nego wymianę kra-
wężnika i przebudowę 
zjazdów od posesji. 
Jezdnia zostanie fre-
zowana i położona na 
niej nowa nawierzch-
nia bitumiczna. Chod-

nik zostanie wykona-
ny z kostki betonowej 
w miejscu istniejącego 
chodnika gruntowego. 
Istniejące zjazdy zo-
staną przebudowane, 
w zakresie zastąpie-
nia ich nawierzchnią 
z kostki betonowej – 
czytamy w Biuletynie 
Informacji Publicznej 
UM Kutno.

Termin składania 
ofert mija 23 lutego 
2022 roku. •

Przebudują kolejną ulicę w KutniePrzebudują kolejną ulicę w Kutnie

Ogłoszono przetarg na 
przebudowę ul. Wysockiego.
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Od soboty 12 lutego 
na drogach będzie od-
bywał się ruch kolumn 
pojazdów wojskowych 
w związku z przygoto-
wanymi do wielonaro-
dowego ćwiczenia Sa-
ber Strike 2022 (SbS22), 
które odbędą się zgod-
nie z tegorocznym pro-
gramem szkolenia Sił 
Zbrojnych RP.

12 lutego rozpoczę-
ły się na terenie Polski 
międzynarodowe ćwi-
czenia wojskowe pod 
kryptonimem Saber 
Strike 22 i związane z 
nimi przejazdy kolumn 
wojskowych. W związ-
ku z tym dodatkowo 
oznakowane zostały 
obiekty inżynierskie w 
ciągu wybranych dróg 

krajowych znakami 
wojskowej klasy obcią-
żenia.

Znaki te kierowane 
są jedynie do kierowców 
pojazdów wojskowych i 
nie mają znaczenia dla 
kierowców pojazdów 
cywilnych. Ponadto na 
wybranych trasach, 
w 11 województwach, 
mogą zostać wdrożone 
czasowe ograniczenia 
prędkości. Ogranicze-
nie będzie sygnalizo-
wane kierowcom m.in. 
poprzez mobilne (le-
dowe) tablice zmiennej 
treści.

Przypomnijmy, że 
międzynarodowe ćwi-
czenia wojskowe Sa-
ber Strike 22 potrwają 
na terenie Polski do 26 
marca 2022 r. W tym 

okresie możemy spo-
tkać na drogach prze-
mieszczające się ko-
lumny wojskowe. Jak 
już wspomnieliśmy, 
ruch będzie się odbywał 
przez 11 województw. 

Pojazdy wojskowe bę-
dzie można spotkać 
m.in. na autostradach 
A1, A2 i A4, drogach 
ekspresowych S8 i S61 
oraz DK16, DK18 i DK63. 

Najczęściej pojazdy 

biorące udział w ćwi-
czeniach poruszać się 
będą w godzinach noc-
nych, aby w jak naj-
mniejszym stopniu po-
wodowały utrudnienia 
w ruchu. Jednak nie-
które przejazdy będą 
musiały odbywać się 
w ciągu dnia, a nawet 
w godzinach szczytów 
natężenia ruchu. 

P r z e m i e s z c z a n i e 
się kolumn wojsko-
wych będzie również 
kolejną możliwością 
sprawdzenia współ-
pracy służb drogowych 
z siłami zbrojnymi. 
Pozwoli zweryfikować 
efektywność wymiany 
informacji między nimi 
oraz ich współpracę. 

Spotykając na drodze 
kolumnę wojskowych 

pojazdów, pamiętajmy o 
zachowaniu szczególnej 
ostrożności. Skupmy się 
na prowadzeniu auta, 
a nie na dodatkowych 
czynnościach, jak ro-
bienie zdjęć czy nagry-
wanie filmów. Nie na-
leży wjeżdżać pomiędzy 
pojazdy wojskowe jadą-
ce w kolumnie. Najważ-
niejsze jest, aby każdy 
kierowca pamiętał o 
dużej masie wojsko-
wych pojazdów, a co za 
tym idzie ich wydłużo-
nej drodze hamowania. 
Pamiętajmy, że sprzęt 
militarny jest przewi-
dziany do zadań bojo-
wych, a więc może nie 
posiadać tak samo do-
brej widoczności mija-
jących go pojazdów, jak 
samochody cywilne. • 

W naszym regionie wojskowe kolumny mogą 
pojawić się m.in. na autostradach A1 i A2.

Uwaga kierowcy!Uwaga kierowcy!
Na drogach mogą pojawić się wojskowe kolumnyNa drogach mogą pojawić się wojskowe kolumny

Międzynarodowe ćwiczenia wojskowe 
Saber Strike 22 potrwają do 26 marca.
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Po piątej kolejce 
I ligi Kutnowskiej 
Amatorskiej Halo-
wej Ligi Piłki Nożnej 
tylko jedna drużyna 
może pochwalić się 
kompletem punk-
tów. Mowa o ekipie 
Old Boys Mika Kut-
no, która rozstrzelała 
Nieobliczalnych 15-4.
Wyniki 5. kolejki I ligi 
KAHLPN 13.02.2022:

Gladiator Daszyna 4:3 

FC Gledzianów

Pionko 2, Wiśniewski 
Michał, Stańczyk – Gó-
reczny, Wieczorek, sa-
mobójczy
CZK: Augustyniak Bar-
tosz (FC Gledzianów)

Śródmieście 
10:3 Expom

Wojtczak 2, Wójcik 2, 
Krysiński 2, Szuda 2, 
Kamiński, Waliszewski 
– Salomon, Walczak, 
samobójczy

The Naturat Team 
2:4 Władcy Północy

Bednarek 2 – Kocha-
nek, Wojtalik, Kubiak, 
Kowalczyk

DZPG 1:7 1,5 L/G

Matczak – Szałamacha 
Miłosz 3, Adamczewski 
2, Kaźmierczak Jakub, 
Zyskowski
ŻK: Przybylski Seba-
stian (DZPG)

Nieobliczalni 4:15 
Old Boys Mika

Yatsyk 2, Matusiak, 
Jujka – Jakubowski 4, 
Walczak 4, Kolisnyk 3, 
Jaśkiewicz 2, Kowalski, 
Syrowatka

Podsumowanie kolejki:

Najlepszy mecz: The 
Naturat Team 2:4 
Władcy Północy
MVP: Jakubowski Ma-
riusz (Old Boys Mika )
Najlepsza 5: Nowak 
Mateusz (Władcy Pół-
nocy), Jakubowski Ma-
riusz (Old Boys Mika), 
Bednarek Adrian (The 

Naturat Team), Pion-
ko Krzysztof (Gladiator 
Daszyna), Adamczew-
ski Filip (1,5 L/G).

Najlepsi strzelcy:

1. Krzymieniewski Ad-
rian (Old Boys Mika)- 
22
2. Jakubowski Mariusz 
(Old Boys Mika) – 12
3. Walczak Jacek (Old 
Boys Mika) – 11

Wykluczeni:

Augustyniak Bartosz 

(FC Gledzianów) – 
1 mecz (20.02.2022)

Tabela Po V Kolejce:

1. Old Boys Mika 15 62:20

2. Władcy Północy 13 29:14

3. The Naturat Team 9 22:13

4. Gladiator Daszyna 9 19:19

5. FC Gledzianów 7 27:19

6. Śródmieście 7 27:21

7. 1,5 L/G 6 23:39

8. Expom 4 16:30

9. DZPG 3 14:30

10. Nieobliczalni 0 10:44

I liga KAHLPN: Old Boys Mika na czele tabeliI liga KAHLPN: Old Boys Mika na czele tabeli

Prawdziwy grad bra-
mek w piątej kolejce 
II ligi KAHLPN. Na cze-
le KS Fair Play Kutno 
i Olimpia Oporów - 
obie drużyny mają na 
swoim koncie kom-
plet punktów.
Wyniki 5. kolejki II Ligi 
Kahlpn 13.02.2022:

Flex Kutno 1:15 KS Fair 
Play Kutno

Wasielewski – Jędrze-
jewski D. 5, Łykowski 3, 
Bielecki 3, Czarnecki 2, 

Bednarek, Jędrzejewski A.

GKS Byszew 5:2 
Young Boys

Miszczak W. 2, Pęgow-
ski A., A. Majczak, Ko-
zanecki – Pokorski, 
Lipiec. ŻK: Florczak 
Tomczak – Oskar Frąt-
czak

Siódme Niebo 5:11 
Czerwone Diabły

Zuchora 2, Banasiak 2, 
Garstka – Szczygielski 
6, Głogowski 2, Wójcik 
2, Jurek. ŻK: Banasiak 
Przemysław (Siódme)

KS Olimpia Oporów 7:2 
Przyszli Kopnąć Piłkę

Walczak Dawid 3, Wal-
czak Daniel, Szymański 
M., Szymański K. Waw-
rzyniak – Klimczak 2
ŻK: Walczak Daniel – 
Materka Konrad, Zie-
liński Adrian

WKS 37 PP Kutno 6:2 
KS Tęcza Kutno

Saganiak 2, Maryniak 
2, Świderski, Janakow-
ski – Pawlak, Dąbro-
wicz. ŻK: Saganiak – 
Arkuszewski

KST Weekend 
Offenders – pauza

Podsumowanie kolejki:
Najlepszy mecz: Gks 
Byszew 5–2 Young Boys
Mvp: Miszczak Walde-
mar (Gks Byszew)
Najlepsza Piątka: Ję-
drzejewski Adrian (Ks 
Fair Play Kutno), Mi-
szczak Waldemar (Gks 
Byszew), Lipiec Se-
bastian (Young Boys), 
Szczygielski Łukasz 
(Czerwone Diabły), 
Walczak Dawid (Ks 
Olimpia Oporów)

Wykluczeni:
Zdziarski Krystian 
(Czerwone Diabły) – 2 
Mecze (20.02. 2022 R. – 
27.02.2022 R.), Zieliński 
Adrian (Przyszli Kop-
nąć Piłkę) 3 Żk – 1 Mecz 
(20.02. 2022 R.)

Najlepsi Strzelcy:
16 – Szczygielski Łu-
kasz (Czerwone Diabły)
10 – Pęgowski Adrian 
(Wks Byszew)
8 – Łykowski Rafał (Ks 
Fair Play Kutno), Bie-
lecki Michał (Ks Fair 

Play Kutno)

TABELA:

1. KS Fair Play 4 12 36:4

2. Olimpia Oporów 4 12 23:5

3. Gks Byszew 5 12 27:16

4. Czerwone Diabły 5 9 41:25

5. Wks 37 Pp Kutno 4 9 15:7

6. Young Boys 4 6 14:18

7. Siódme Niebo 5 6 18:25

8.*  KST Weekend 4 3 17:20

9.* Ks Tęcza Kutno 5 3 7:25

10.* Flex Kutno 5 3 11:45

11.* PKP5 3 15:34

Duży ścisk na szczycie tabeli II ligi KAHLPNDuży ścisk na szczycie tabeli II ligi KAHLPN

Drużyna Old Boys Mika jest 
jak dotąd nie do zatrzymania 
i jako jedyna ma komplet 
punktów.

Na czele klasyfikacji strzelców 
Adrian Krzymieniewski 

z 22 golami na koncie.

Na czele tabeli jest KS Fair Play Kutno, ale za ich 
plecami czają się Olimpia Oporów i GKS Byszew, które 
mają tyle samo punktów, ale gorszy bilans.
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