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REKLAMA

Pani Janina z Kut-
na w zeszłym tygo-
dniu świętowało 100. 
rocznicę urodzin. 
Z okazji tak wspania-
łego jubileuszu najser-
deczniejsze gratulacje, 
wyrazy wielkiego sza-
cunku oraz życzenia 
zdrowia i wszelkiej 
pomyślności jubilatce 
przekazał prezydent 
Zbigniew Burzyński.

Pani Janina urodzi-
ła się 23 lutego 1922 
roku w miejscowości 
Sławatycze w woj. lu-
belskim. Już jako mło-
dej osobie przyszło jej 
doświadczać trudnych 

czasów wojennych. 
Z okupowanej Polski 
została wywieziona 
do przymusowych ro-
bót w Niemczech. Tam 
poznała swojego przy-
szłego męża Michała. 
Uroczystość zaślubin 
odbyła się 13 września 
1947 roku w kutnow-
skim Urzędzie Stanu 
Cywilnego. Tworzyli 
udany związek, pełen 
miłości i wzajemnego 
szacunku przez 67 lat.

Pani Janina to bardzo 
ciepła i troskliwa oso-
ba, całkowicie oddana 
rodzinie. Żywotnie za-
interesowana bieżący-
mi sprawami najbliż-
szych. Często dzieląca 

się swoimi wspomnie-
niami, co przychodzi 
jej z łatwością z uwagi 
na bardzo dobrą pa-
mięć. Zawsze otoczona 
troskliwą opieką syna 
Mieczysława, a także 
córek Haliny i Krystyny. 
Najukochańsza Babcia i 
Prababcia dla czworga 
wnucząt i trzech pra-
wnuczek.

Serdecznie gratu-
lujemy pani Janinie 
pięknego jubileuszu 
100-lecia urodzin oraz 
życzymy wielu kolej-
nych lat w tak dobrym 
zdrowiu i samych 
szczęśliwych chwil w 
gronie najbliższych. •

Piękny jubileusz Pani JaninyPiękny jubileusz Pani Janiny
Kutnianka skończyła 100 lat!Kutnianka skończyła 100 lat!

Remont ulicy Zimo-
wej, która od lat jest 
w fatalnym stanie, 
musi jeszcze poczekać. 
Miasto po raz kolejny 
starało się o rządową 
dotację do tej dużej in-
westycji, jednak znów 
nie otrzymało fundu-
szy. – Nie składamy 
broni i wystąpimy z ko-
lejnym wnioskiem – za-
powiadają urzędnicy.

O fatalnym stanie uli-
cy Zimowej wielokrotnie 
pisaliśmy na łamach Pa-
noramy. Jako że inwe-

stycja może kosztować 
ponad 4 mln złotych, 
miejski samorząd o do-
finansowanie zgłosił się 
do rządowego programu 
Polski Ład. Jak się oka-
zuje, po raz kolejny bez 
powodzenia.

– Niestety po raz ko-
lejny nie udało nam się 
otrzymać dofinanso-
wania na zaplanowa-
ne przez nas działania 
w ramach programów 
ogłaszanych przez rząd. 
Tym razem składaliśmy 
wniosek o dotację prze-
budowy ulicy Zimowej. 
Koszt gruntownej prze-

budowy tej drogi prze-
kracza 4 000 000 zło-
tych, dlatego musimy 
posiłkować się środkami 
zewnętrznymi. Kolejny 
raz okazało się jednak, 
że nasze wnioski nie zy-
skują uznania w oczach 
osób decydujących o 
ostatecznym rozdziale 
pieniędzy – komentuje 
Kamil Klimaszewski z 
biura prasowego Urzędu 
Miasta Kutno.

Magistrat nie za-
mierza jednak odpu-
ścić sprawy związanej 
z remontem Zimowej i 
złożył kolejny wniosek. 

O inwestycję po raz ko-
lejny dopytuje także 
radna Joanna Podem-
ska, która wystosowała 
interpelację do prezy-
denta Kutna.

– Ponownie wnoszę o 
niezwłoczne wykonanie 
drogi na ulicy Zimowej. 
Mimo wielu lat deklara-
cji ze strony władz mia-
sta Kutno i wpisywania 
realizacji tej drogi w bu-
dżecie, do chwili obecnej 
nie została ona wyko-
nana – napisała Joanna 
Podemska. Do sprawy 
będziemy wracać. •

Mieszkańcy czekają na remont ul. Zimowej 
od wielu lat. Niestety, wciąż bez efektów.

– Niestety po raz kolejny 
nie udało nam się otrzymać 

dofinansowania – komentuje 
kutnowski magistrat.

Na Zimowej wciąż czekają na remontNa Zimowej wciąż czekają na remont
Miasto składa kolejny wniosek Miasto składa kolejny wniosek 

FOT. UM KUTNO
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Kutnowska policja ma 
nowego szefa. Kilka dni 
temu odbyła się ofi-
cjalna uroczystość, na 
której zaprezentowano 
inspektora Dariusza Wa-
lichnowskiego. Zastąpił 
on Józefa Poredę, który 
przeszedł na emeryturę.

Na uroczystości zwią-
zanej z wprowadzeniem 
insp. Dariusza Walich-
nowskiego na stanowi-
sko szefa kutnowskiej 
jednostki obecnych było 
wielu znakomitych oso-
bistości. Wśród nich byli 

między innymi nadinsp. 
Sławomir Litwin – Ko-
mendant Wojewódzki 
Policji  w Łodzi, Mag-
dalena Krupińska–Ko-
tulska – Wicestarosta 
Powiatu Kutnowskiego, 
Zbigniew Burzyński – 
Prezydent Miasta Kutna, 
starszy brygadier Marek 
Myszkowski – Komen-
dant Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej, 
komendanci komisaria-
tów, kadra kierownicza 
oraz funkcjonariusze 
kutnowskiej komendy.

Ceremonia rozpoczę-
ła się od meldunku zło-

żonego przez dowódcę 
uroczystości nadkom. 
Mirosława Liwińskie-
go Komendantowi Wo-
jewódzkiemu Policji w 
Łodzi – nadinsp. Sła-
womirowi  Litwinowi. 
Następnie został wpro-
wadzony sztandar Ko-
mendy Powiatowej Po-
licji w Kutnie. Lektor 
odczytał laudację do-
tyczącą insp. Dariusza 
Walichnowskiego oraz 
rozkaz personalny po-
wołujący go  na stanowi-
sko Komendanta Powia-
towego Policji w Kutnie. 
Zgodnie z ceremoniałem 

nowy komendant kut-
nowskiej jednostki przy-
witał się ze sztandarem 
i złożył meldunek o obję-
ciu stanowiska.

Komendant Woje-
wódzki Policji w Łodzi 
nadinsp. Sławomir Li-
twin w swoim wystąpie-
niu, podkreślił profesjo-
nalizm i doświadczenie 
insp. Dariusza Walich-
nowskiego. Komendant 
wyraził również prze-
konanie, że wieloletni 
dorobek w służbie po-
zwolą na bardzo dobrą 
realizację postawionych 
przed nim zadań. •

Nowym szefem kutnowskiej 
policji został inspektor 
Dariusz Walichnowski.

Kutnowska policja maKutnowska policja ma
nowego komendantanowego komendanta

ŻYCZENIA

FOT. KPP KUTNO
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Kutno znalazło się w 
elitarnym gronie Miast 
i Regionów Przyszłości 
przygotowanym przez 
fDi Intelligence. Na po-
trzeby rankingu prze-
analizowano ponad 
350 ośrodków miej-
skich z całej Europy. 
Na tym tle wyróżnio-
no jedynie 14 polskich 
miast. Wśród nich zna-
lazło się Kutno. Nasze 
miasto zostało doce-
nione w kategorii efek-
tywność kosztowa.

– Cieszymy się bar-
dzo, że Kutno doceniane 
jest w tak ważnym ob-
szarze jak atrakcyjność 
inwestycyjna. Nieczę-
sto zdarza się, że nasze 

miasto jest wyróżniane 
na tle innych ośrodków 
miejskich w całej Euro-
pie. To olbrzymie wy-
różnienie. Obecność w 
tym rankingu pozwala z 
optymizmem patrzeć w 
przyszłość, szczególnie 
pod kątem rozwoju go-
spodarczego. To także 
symboliczna nagroda za 
ponad 20 lat aktywności 
w pozyskiwaniu inwe-
storów z całego świata 
– komentuje Zbigniew 
Burzyński, prezydent 
miasta.

fDi Intelligence jest 
agencją, należącą do 
grupy wydawniczej 
Financial Times, zaj-
mującą się usługami 
związanymi z bezpo-
średnimi inwestycjami 

zagranicznymi. Agencja 
analizuje i przewiduje 
jakie miasta i regiony na 
świecie i w Europie, są 
lub będą atrakcyjne dla 
inwestorów. Ranking 
ukazał się w fDi Maga-
zine, dwumiesięczni-
ku wydawanym przez 
agencję fDi Intelligence. 
fDi Magazine ukazuje 
się od 2001 r. i uznawa-
ny jest za wiodący na 
świecie tytuł zajmujący 
się tematyką inwestycji 
zagranicznych. Nasze 
miasto zostało wyróż-
nione przez fDi Intel-
ligence po raz czwarty. 
Wcześniej Kutno na-
gradzane było w ran-
kingach Polish Cities of 
the Future. •

Kutno w elitarnym gronieKutno w elitarnym gronie
Miast i Regionów Przyszłości!Miast i Regionów Przyszłości!

Miasto Kutno złożyło 
trzy wnioski aplikacyj-
ne na realizację inwe-
stycji komunalnych, w 
ramach II edycji Rzą-
dowego Funduszu Pol-
ski Ład. – Dwa z trzech 
złożonych projektów to 
kluczowe zadania dro-
gowe – komentuje pre-
zydent Kutna Zbigniew 
Burzyński.

Jak podkreślają wła-
dze Kutna, w pierwszej 
edycji udało się pozyskać 
24 miliony złotych na 
tzw. Zieloną Oś czyli bu-
dowę infrastruktury tu-

rystyczno-rekreacyjnej 
w dolinie rzeki Ochni.

– Mamy nadzieję, że 
rozstrzygnięcia tego-
rocznej edycji też będą 
dla Kutna, co najmniej 
tak korzystne. Dwa 
z trzech złożonych pro-
jektów to kluczowe za-
dania drogowe, których 
realizacja poprawiłaby 
i usprawniłaby istnieją-
cy układ komunikacyj-
ny, a przede wszystkim 
wpłynęłaby na popra-
wę warunków życia 
mieszkańców – infor-
muje prezydent Kutna 
Zbigniew Burzyński.

Pierwszy ze złożo-
nych projektów doty-
czy budowy wiaduktu 
drogowego nad torami 
PKP w Kutnie, łączą-
cego drogi krajowe nr 
60 i 92. W ramach re-
alizacji projektu zakła-
da się zaprojektowanie 
i wybudowanie wia-
duktu łączącego ulicę 
Grunwaldzką w Kutnie, 
z drogą krajową nr 92 
wraz z budową ronda 
w ulicy Sklęczkowskiej 
oraz modernizacją ul. 
Grunwaldzkiej na od-
cinku od ronda Dmow-
skiego (droga krajowa nr 

60) w kierunku plano-
wanego wiaduktu. Koszt 
całkowity zadania osza-
cowano na kwotę 60 000 
000 zł., a kwota dotacji 
ujęta we wniosku wynosi 
57 000 000 zł.

Drugi z projek-
tów obejmuje budowę 
i przebudowę sieci dróg 
w mieście Kutno wraz 
z infrastrukturą. Do-
tyczy miejskich dróg 
publicznych w ulicach: 
Zimowej, Sklęczkow-
skiej-Bis, Odlewniczej, 
Kosmonautów, Komu-
ny Paryskiej, Kolumba, 
Obrońców Warszawy, 

Polnej, Kucieńskiego, 
Gadomskiego, Glisz-
czyńskiego w Kutnie, 
o łącznej długości ok. 
4,2 km, wraz z budową 
infrastruktury na całej 
długości, spełniającej 
wymagania dotyczące 
dróg gminnych. Wartość 
zadania to 24 750 000 
zł., natomiast wysokość 
planowanej dotacji wy-
nosi 23 512 500 zł.

Ostatni projekt doty-
czy przebudowy przysz-
kolnego kompleksu 
sportowego na terenie 
Szkoły Podstawowej 
nr 9 w Kutnie. Projekt 

zakłada przebudowę 
bieżni lekkoatletycznej 
i boiska do piłki nożnej, 
a także budowę skoczni 
do skoku wzwyż, rzut-
ni do pchnięcia kulą, 
boiska do plażowej pił-
ki siatkowej, boiska do 
badmintona, zakup wy-
posażenia umożliwiają-
cego grę w baseball oraz 
dostawę i montaż lina-
rium wspinaczkowego 
i stołu do tenisa stoło-
wego. Wartość zadania 
wyszacowano na kwotę 
5 555 000 zł., natomiast 
planowana kwota dota-
cji to 4 999 500 zł. •

Kutno stara się o miliony złotych z rząduKutno stara się o miliony złotych z rządu
 Będą wielkie inwestycje? 

UM Kutno po raz kolejny stara 
się o środki na budowę wiaduktu 

łączącego ul. Grunwaldzką ze 
strefą ekonomiczną. 

ŻYCZENIA

Miasto chciałoby przebudować 
przyszkolny kompleks 
sportowy w “Dziewiątce”
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Kutnowscy strażacy 
podsumowują swo-
je ostatnie działania 
związane z wichurami, 
jakie szalały w naszej 
okolicy. Odnotowano 
blisko pół tysiąca in-
terwencji! Na szczęście 
nikt nie został poszko-
dowany.

W związku z wichu-
rami, które przeszły 
przez powiat kutnow-
ski w dniach od 17 do 21 
lutego 2022 Państwowa 
oraz Ochotnicza Straż 

Pożarna interwenio-
wały łącznie 470 razy. 
Interwencje dotyczyły 
całego powiatu kut-
nowskiego.

Jak informuje kpt. 
Mariusz Dudkowski, 
zastępca dowódcy JRG 
Kutno, strażacy likwi-
dowali skutki nawałnicy 
poprzez zabezpieczanie 
zerwanych oraz uszko-
dzonych dachów łącz-
nie 169 razy. W tym 69 
zgłoszeń dotyczyło bu-
dynków mieszkalnych, 
a 100 zgłoszeń dotyczy-

ło dachów budynków 
gospodarczych. Po-
nadto strażacy usuwali 
nadłamane oraz powa-
lone drzewa z posesji 
oraz dróg publicznych 
– 271 zdarzeń. Porywi-
sty wiatr uszkadzał tak-
że linie energetyczne – 
ok 40 zgłoszeń.

– Szczęśliwie w zda-
rzeniach związanych z 
wichurami w powiecie 
kutnowskim nie odno-
towano osób poszko-
dowanych – dodaje M. 
Dudkowski. •

Pół tysiąca interwencji po wichurach!Pół tysiąca interwencji po wichurach!
Wichura uszkodziła łącznie 
169 dachów. Ucierpiał między 
innymi budynek “Dąbrowszczaka”.

Zobacz zdjęcia na 
www.PanoramaKutna.pl

Straty w powiecie 
kutnowskim są 

naprawdę duże.

ŻYCZENIA
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ŻYCZENIA

Powiat Kutnowski 
rozstrzygnął konkurs 
„Zwiedzamy Powiat 
Kutnowski”. Przedsię-
wzięcie cieszyło się 
bardzo dużym zain-
teresowaniem wśród 
mieszkańców regionu.

Na posiedzeniu Ko-
misji Konkursowej po-
wołanej przez Starostę 
Kutnowskiego w skła-
dzie: Przewodniczący 
Komisji: Marek Dra-
bik – radny Rady Po-
wiatu Kutnowskiego, 
Członek Komisji: Da-
niel Kowalik – Starosta 
Kutnowski, Członek Ko-
misji: Tomasz Walczew-
ski – członek Zarządu 
Powiatu Kutnowskiego, 
Członek Komisji pra-
cownik Referatu Pro-
mocji i Informacji zo-
stali wyłonieni laureaci 

tegorocznego konkursu 
historyczno-turystycz-
nego organizowanego 
przez Powiat Kutnowski.

Konkurs skierowa-
ny był do mieszkańców 
powiatu kutnowskiego 
a także osób zaintereso-
wanych przedsięwzię-
ciem.

– Celem tego kon-
kursu była promocja 
powiatu kutnowskiego, 
poznawanie jego obsza-
ru, przyrody, zabytków 
i historii. Konkurs miał 
charakter turystyczny 
i rekreacyjny. Każdy z 
uczestników powinien 
poruszać się po terenie 
powiatu kutnowskiego, 
odwiedzając miejsca na 
terenie gmin powiatu 
i miasta Kutna na za-
łączonej w zgłoszeniu 
mapie – mówi Starosta 

Kutnowski Daniel Ko-
walik.

Konkurs cieszył się 
ogromnym zaintereso-
waniem.

– Otrzymaliśmy kil-
kanaście zgłoszeń do 
konkursu. W prawie 
każdym zgłoszeniu zna-
lazły się więcej niż dwie 
osoby – podsumowuje 
Tomasz Walczewski, 
członek Zarządu Powia-
tu Kutnowskiego – Było 
sporo miejsc do zwie-
dzania. Z pewnością cel 
promocji powiatu kut-
nowskiego został osią-
gnięty.

W tej edycji konkur-
su uczestnicy mieli za 
zadanie rozwiązać za-
gadki, które przygoto-
wał radny Rady Powiatu 
Kutnowskiego Marek 
Drabik.

– Tegoroczny kon-
kurs był urozmaicony w 
zadania, które należało 
wykonać na zwiedza-
nych obszarach. Skru-
pulatnie analizowaliśmy 
wszystkie odpowiedzi 
na pytania oraz zapo-
znaliśmy się ze zdjęcia-
mi uczestników kon-
kursu. Wyłoniliśmy 
najlepszych – reasumu-
je radny Marek Drabik.

Zwycięzcami tego-
rocznej edycji konkursu 
pod nazwą „Zwiedzamy 
Powiat Kutnowski” zo-
stają:

I miejsce – Joan-
na Suszyńska-Kryska 
z drużyną

II miejsce – Anita 
Podgajna z drużyną 

III miejsce – Elżbieta 
Żółtowska z drużyną

IV miejsce – Filip 
Dzierżawski z drużyną

Główną nagrodą w 
konkursie jest darmowe 
wypożyczenie eksklu-
zywnego samochodu na 
okres wybranego week-
endu z Wypożyczalni 
Samochodów Dudki 11. 

Laureaci oraz osoby 
wyróżnione otrzymają 
także sprzęt sportowo–
turystyczny ufundowa-
ny przez Powiat Kut-
nowski oraz partnerów 
konkursu, którymi byli: 
Miasto Kutno (Pre-
zydent Zbigniew Bu-
rzyński), Gmina Nowe 
Ostrowy (wójt Zdzisław 
Kostrzewa), Gmina Dą-
browice (wójt Dorota 
Dąbrowska), Gmina Be-
dlno (wójt Józef Igna-
czewski), Gmina Strzelce 
(wójt Tomasz Grabow-

ski), Gmina Krzyżanów 
(wójt Tomasz Jakubow-
ski), Gmina Krośniewice 
(burmistrz Katarzyna 
Erdman) Gmina Łanię-
ta (wójt Tomasz Szczę-
sny) Gmina Żychlin 
(burmistrz Grzegorz 
Ambroziak). Wszyscy 
uczestnicy otrzymali 
gadżety promujące Po-
wiat Kutnowski.

– Dziękujemy na-
szym partnerom, a tak-
że Barowi u Bogusi w 
Bzówkach za rabaty na 
obiad oraz patronom 
medialnym konkursu. 
Dziękujemy i gratuluje-
my wszystkim uczest-
nikom! Zapraszamy 
do udziału w kolejnych 
edycjach konkursu or-
ganizowanego przez 
Powiat Kutnowski – ko-
mentuje Tomasz Wal-
czewski. •

Rozstrzygnięto konkurs „Zwiedzamy Powiat Kutnowski”Rozstrzygnięto konkurs „Zwiedzamy Powiat Kutnowski”

OGŁOSZENIE
Pilnie sprzedam wolnostojący lokal pod 
działalność gospodarczą o powierzchni 

30 mkw na osiedlu Grunwald

KONTAKT 694 215 757

W Kutnowskim Domu 
Kultury odbyła się ko-
lejna edycja kultural-
nego wietrzenia szaf 
"eko-Kiermasz". Wy-
darzenie jak zawsze 
cieszyło się sporym za-
interesowaniem miesz-
kańców.

„Zmiana rozmiaru? 
Nietrafiony prezent? 
Kompulsywny zakup 
na wyprzedaży? Zbęd-
ny bibelot? Mamy na 
to radę. Spotkajmy się i 
wymieńmy, pogadajmy, 
sprzedajmy lub kupmy. 
Odchudźmy szafy, za-
polujmy na wyjątkowe 

okazje, bądźmy eko!” – 
tak zachęcali do udziału 
organizatorzy.

Z okazji wietrzenia 
szaf w sobotę po raz 
piąty w KDK-u można 
było kupować, sprzeda-
wać, wymienić i oddać 
ubrania, a także dodatki 
i inne bibeloty. •

Kolejne wietrzenie szafy w KDK-uKolejne wietrzenie szafy w KDK-u

MATERIAŁ PROMOCYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KUTNIE
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W dniach 17 – 20 lutego 
br. na terenie powiatu 
kutnowskiego wystę-
powały silne wiatry 
przekraczające miej-
scami prędkość 100 
km/h. Skutki owych 
nawałnic, którymi do-
tknięci zostali miesz-
kańcy gminy Kutno, to 
uszkodzone dachy bu-
dynków mieszkalnych 
i gospodarczych, nie-
zliczona ilość połama-
nych drzew, zerwanych 
linii energetycznych 
oraz poprzewracanych 
znaków drogowych.

Największe szkody 

wystąpiły po przejściu 
porywistych wiatrów 
w nocy z 16 na 17 lute-
go br. Komisja do spraw 
szacowania strat po-
wstałych w wyniku zda-
rzeń noszących znamio-
na klęski żywiołowej, 
powołana Zarządzeniem 
Nr 96/2021 Wójta Gmi-
ny Kutno z dnia 23 lipca 
2021 roku, podjęła swe 
działania już tego sa-
mego dnia czyli 17 lute-
go. Do dnia dzisiejszego 
komisja dokonała oglę-
dzin zgłoszonych szkód 
w ilości 32 w następują-
cych miejscowościach:  
Adamów, Adamowi-
ce, Byszew, Gołębiew 
Nowy, Kotliska, Krzesin 

– Parcela, Podczachy, 
Raciborów, Sieciechów, 
Wierzbie, Woźniaków 
i Żurawieniec. Cały czas 
napływają kolejne zgło-
szenia.

Druhowie z Ochotni-
czych Straży Pożarnych 
z terenu gminy Kutno: 
Gołębiewek Nowy, Ko-
madzyn, Leszczynek, 
Wierzbie i Wroczyny 
pełnili wielogodzinną 
służbę niosąc pomoc 
mieszkańcom przy li-
kwidowaniu skutków 
nawałnic. Zabezpieczali 
zerwane i uszkodzo-
ne dachy na budynkach 
mieszkalnych i gospo-
darczych, przy wykorzy-

staniu plandek otrzy-
manych z Urzędu Gminy 
Kutno. Ponadto usuwali 
powalone drzewa z dróg 
publicznych i posesji 
oraz zabezpieczali teren 
przy zerwanych liniach 
energetycznych. Stra-
żacy Ochotnicy swoją 
służbę wykonywali nie 
tylko na terenie gminy 
Kutno, gdzie uczest-
niczyli w 46 inter-
wencjach, ale również 
na terenie miasta Kutno 
– 53 interwencje, gminy 
Oporów – 9 interwen-
cji, gminy Krośniewice 
– 6 interwencji, gminy 
Żychlin – 2 interwen-
cje i gminy Krzyżanów 
– 1 interwencja. Łącznie 

uczestniczyli w 117 in-
terwencjach.

– W imieniu miesz-
kańców dziękuję Dru-
hom z Ochotniczych 
Straży Pożarnych za 
udzieloną pomoc – 
mówi Justyna Jasińska, 
wójt gminy Kutno.

Osoby, które poniosły 
straty w wyniku ostat-
nich nawałnic, mogą 
ubiegać się o pomoc fi-
nansową udzielaną ze 
środków budżetu Gminy 
Kutno lub ze środków 
rezerwy celowej budże-
tu państwa na przeciw-
działanie i usuwanie 
skutków klęsk żywioło-
wych. Pomoc w postaci 

zasiłku celowego może 
zostać udzielona do wy-
sokości 6 tys. – pomoc 
doraźna oraz w wysoko-
ści do 100 tys. i 200 tys. 
– na remont lub odbu-
dowę, po pozytywnym 
rozpatrzeniu złożonego 
wniosku.

Osoby, które nie do-
konały zgłoszenia, a są 
poszkodowane i chcia-
łyby ubiegać się o pomoc 
finansową, proszone są 
o kontakt osobisty lub 
telefoniczny z Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Kutnie, ul. 
Witosa 1, nr tel. 24 355–
70–36, 24 355–70–37. •

Działania gminy Kutno po nawałnicachDziałania gminy Kutno po nawałnicach

W zeszłym tygodniu 
byliśmy świadkami 
niecodziennej, lu-
strzanej daty – mowa 
o 22.02.2022 roku. Z 
tej okazji wójt gmi-
ny Kutno Justyna Ja-
sińska przygotowała 
niespodziankę dla 
mieszkańców.

– To wyjątkowa 
data, nazywana rów-
nież lustrzaną, po-

nieważ jest odczyty-
wana tak samo po obu 
stronach.  Dzień ten 
ma wyjątkową moc, 
co sprawia, że w po-
zytywny sposób może 
wpłynąć na nasze ży-
cie – mówi Justyna 
Jasińska, wójt gminy 
Kutno.

Z okazji tej szcze-
gólnej daty Wójt 
Gminy Kutno Justyna 
Jasińska przygoto-

wała wyjątkowe De-
dykowane Tabliczki 
Adresowe  dla Miesz-
kańców Gminy Kutno, 
których domy ozna-
czone są numerami 2 
i 22. 

Mają one służyć 
budowaniu auten-
tycznej więzi z Gminą 
Kutno jako miejscem 
zamieszkania oraz 
jednoczyć społecz-
ność lokalną.

Zapraszamy wszyst-
kich posiadaczy wy-
jątkowych nume-
rów posesji 2 i 22 z 
każdej miejscowości 
w gminie Kutno po 
Tabliczki Adresowe, 
które będą do odbio-
ru w Urzędzie Gminy 
Kutno, ul. Witosa 1, 
u Inspektor ds. Ewi-
dencji Ludności p. 
Iwony Stasiak,pokój 
nr 20, telefon: 24 355 
70 32.  •

Mieszkańcy gminy Kutno mogą Mieszkańcy gminy Kutno mogą 
liczyć na liczyć na wyjątkowe tabliczki wyjątkowe tabliczki 

MATERIAŁY PROMOCYJNE GMINY KUTNO

– W imieniu mieszkańców dziękuję 
Druhom z Ochotniczych Straży 
Pożarnych za udzieloną pomoc 
– mówi Justyna Jasińska, 
wójt gminy Kutno.
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Od kilku dni cały świat 
jest zwrócony w kierun-
ku Ukrainy, która została 
zaatakowana przez ro-
syjskie wojska.  W week-
end kilkaset osób zebra-
ło się w centrum Kutna, 
aby zademonstrować 
solidarność z Ukrainą. W 
sercu Miasta Róż razem 
stanęli Polacy, Ukraińcy, 
Białorusini oraz Gruzini.

Uczestnicy manife-
stacji zebrali się na Placu 
Wolności, gdzie nie bra-
kowało emocjonalnych 
przemów, które rozpo-
częła Białorusinka Alek-
sandra Piatrova. Póź-
niej głos zabrali między 
innymi wiceprezydent 
Kutna Jacek Boczkaja, 
przewodniczący rady 
miasta Mariusz Sikora, 
posłanka Paulina Ma-
tysiak czy asystentka 
posłanki Agnieszki Ha-
najczyk Martyna Stasiak 
oraz Sebastian Walczak z 

kutnowskiej Lewicy.
„Chcemy pokazać, 

że jesteśmy z nimi”
– Zebraliśmy się tu 

dziś z powodu tego, co 
dzieje się na Ukrainie. 
Chcemy dać im taką po-
moc chociaż psycho-
logiczną, że jesteśmy z 
nimi, żeby mieli świa-
domość, że my chcemy 
im pomóc. Organizujemy 
noclegi, jedzenie, wyży-
wienie z pomocą Pola-
ków. Bardzo dziękujemy 
im za tę pomoc, dzięku-
ję państwu polskiemu, 
dziękujemy ludziom, 
policji, urzędowi mia-
sta, który pozwolił na to 
zgromadzenie. Chcemy 
pokazać, że jesteśmy, 
że czekamy za rodzina-
mi, znajomymi i prosi-
my wszystkich o pomoc. 
Przyjeżdżają głównie 
kobiety z dziećmi, mu-
simy im pomóc z doku-
mentami, z przedszkola-
mi, szkołami. To jedyna 

możliwość, by te kobiety 
mogły pójść później do 
pracy. Prosimy wszyst-
kich przedsiębiorców, by 
zgłaszali się do nas, jeśli 
mają jakieś miejsca pracy 
dla kobiet. Zależy nam, 
żeby to było w godzinach 
pracy przedszkoli i szkół, 
żeby matki mogły od-
prowadzać dzieci. Może 
to być praca na pół etatu, 
może to być do sprząta-
nia, cokolwiek – mówiła 
Aleksandra Piatrova.

„Bandycki napad na 
Ukrainę jest okropnym 

barbarzyństwem”
– Niestety z przykro-

ścią się tu spotykamy, bo 
to jest wstrętna sytuacja. 
Bandycki napad na nie-
zależny kraj, na Ukrainę, 
jest okropnym barba-
rzyństwem i nie może-
my się z tym zgodzić. My 
jako samorząd miasta 
oczywiście pomożemy 
jak tylko będziemy mo-
gli, staramy się wszyst-

kich jakoś wspomóc. Na 
pewno przygotujemy 
mieszkania, aby te matki 
z dziećmi, które jadą do 
nas można było przyjąć. 
I myślę, że my wszyscy, 
jako mieszkańcy miasta, 
wolontariusze, obywa-
tele Ukrainy, Białorusi, 
Gruzji bo jest tu sporo 
osób, musimy się trzy-
mać razem i pomóc jak 
tylko możemy. Dziękuję 
wam wszystkim, bądź-
my razem i nie dajmy 
się podzielić – mówił do 
zgromadzonych wice-
prezydent Kutna Jacek 
Boczkaja.

„Jestem dumny 
z naszego miasta”

– Dziękuję wam, że 
jesteście tutaj razem z 
nami. Jestem dumny z 
naszego miasta, z na-
szych mieszkańców, 
przyszły całe rodziny 
z dziećmi. Wszyscy się 
utożsamiamy, przecież 
wy w naszym mieście 

pracujecie, uczycie się i 
bardzo mnie to cieszy, 
że mogliśmy się tu dziś 
spotkać. Cieszy mnie to, 
że tak bardzo solidary-
zujemy się z Ukrainą, 
mówimy wojnie głośno 
NIE, mówimy to głupim 
decyzjom Putina. Wielkie 
uznanie dla tych wszyst-
kich bohaterów, którzy 
tam teraz walczą, ale 
również wielkie uznanie 
dla kobiet, które zosta-
ły teraz same z dziećmi 
bez dachu nad głową, 
bez żadnych środków do 
życia. Będziemy razem 
i będziemy się solidary-
zować – mówił Mariusz 
Sikora, przewodniczący 
Rady Miasta Kutno.

„Świat, który znamy 
trzęsie się w posadach”

– Nasz świat, który 
znamy trzęsie się w po-
sadach. Wszyscy soli-
daryzujemy się z Ukra-
ińcami i Ukrainkami, 
którzy jak nigdy wcze-

śniej potrzebują 
naszego wspar-
cia. I właśnie o to 
chciałabym dziś 
zaapelować, czyli 
o tą pomoc, którą 
możemy naszym 
sąsiadom, kole-
gom i koleżankom 
nieść. Aktywnie 
angażujmy się w 
zbiórki i spraw-
dzajmy kto je or-
ganizuje, tak by 
nie dać się oszu-
kać. Pamiętajmy, 
że ta wojna to 
także wojna in-
formacyjna. Nie 
podawajmy infor-
macji z niespraw-
dzonych źródeł. 
Nie powielajmy 
tych fałszywych 
przekazów, któ-
re idą prosto z 
Kremla od Puti-
na. Zapytajmy się 
naszych kolegów 
i koleżanek cze-
go potrzebują, 

Ми з вами Україно!Ми з вами Україно!
Kutno solidarne z Ukrainą!Kutno solidarne z Ukrainą!
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co możemy dla 
nich zrobić, nawet 
mały drobny gest, 
pomoc w opiece 
nad dziećmi, zro-
bienie zakupów 
to są bardzo waż-
ne rzeczy dla tych 
osób, które tutaj 
zostały i mar-
twią się o swoich 
bliskich tam na 
Ukrainie. Martwią 
się o swoich braci, 
swoich ojców, mę-
żów, którzy wal-
czą o to, by ich kraj 
mógł być wolny 
– mówiła Paulina 
Matysiak.

„To tragedia 
trzech 

narodów”
– To jest tra-

gedia trzech na-
rodów. Narodu 
u k r a i ń s k i e g o , 
który został za-
atakowany przez 
Putina, narodu 

białoruskiego, który jest 
pod rządami dyktatora 
Łukaszenki, cierpi i mu-
siał uciekać do Polski, i 
narodu rosyjskiego, któ-
ry też ma swojego dyk-
tatora. Trzeba pamię-
tać, że w Rosji są ludzie, 
którzy nienawidzą Puti-
na i organizują protesty 
przeciwko wojnie. Mam 
nadzieję, ze ta wojna nie 
tylko zakończy się klęską 
Rosji, ale także zakończy 
się klęską reżimów Puti-
na i Łukaszenki – mówił 
Sebastian Walczak z kut-
nowskiej Lewicy.
„Bezpieczeństwo Ukra-
iny to bezpieczeństwo 

Polski i całej Unii 
Europejskiej”

– Wszyscy patrzy-
my z niepokojem na to, 
co dzieje się na Ukrainie 
i solidaryzujemy się z 
Wami. Bardzo cieszę się, 
że władze miasta prężnie 
pomagają wszystkim. 
Możecie liczyć również 

na nas mieszkańców. 
Jesteśmy z Wami i bę-
dziemy z Wami zawsze 
i wszędzie. Bezpieczeń-
stwo Ukrainy to bezpie-
czeństwo Polski i całej 
Unii Europejskiej. To 
trzeba powiedzieć gło-
śno. Jest to dla mnie nie 
do pomyślenia, żeby w 
XXI wieku była wojna. 
Tak często mówiliśmy 
„nigdy więcej wojen”. I 
teraz to wszystko przez 
jedną osobę, która ma ja-
kieś swoje chore ambicje? 
(…) Potrzeba na Ukrainie 
takich osób jak Wołody-
mir Zeleński, którzy zo-
stali i walczą. Wiem, że 
bardzo dużo mężczyzn 
mieszkających w Kutnie 
wyjechało na Ukrainę by 
walczyć. I ja im się nie 
dziwię, bo nie wyobra-
żam sobie zostawić swo-
jego kraju i nie walczyć o 
niego – mówiła Martyna 
Stasiak.

„Podziwiamy Wasze 
wielkie serca”

Wzruszające sło-
wa wypowiadali także 
Ukraińcy, których ro-
dzina została w ojczyź-
nie czy Gruzini, któ-
rzy solidaryzowali się z 
obywatelami Ukrainy i 
wspominali wydarzenia 
z 2008 roku. Obcokra-
jowcy wielokrotnie dzię-
kowali Polakom za po-
moc i podkreślali, że są 
pod wielkim wrażeniem 
naszej solidarności z ich 
narodem. Odśpiewano 
hymny Ukrainy i Polski. 
Nie brakowało wzruszeń 
i łez.

– Chciałabym po-
dziękować wszystkim 
Polakom, mieszkańcom 
Kutna, kolegom i kole-
żankom, którzy dzwo-
nią, piszą i wspierają nas. 
Dziękuję Wam bardzo, 
że nie zostawiliście nas 
w tym trudnym czasie – 
mówiła podczas sobot-
niej manifestacji jedna z 
Ukrainek.

Takich głosów było 

wiele. Obcokrajowcy są 
pełni wdzięczności za 
nasze zaangażowanie i 
pomoc i podkreślają to 
na każdym kroku.

– Podziwiamy Was, 
jakie macie wielkie i 
otwarte serca na po-
trzeby innych ludzi. Cały 
czas ktoś dzwoni, mocno 
nas wspiera. Wiemy jak 
bardzo dużo osób jesz-
cze tu przyjedzie i będzie 
potrzebowało naszej 
pomocy. To będą kobie-
ty, które zostawiły tam 
swoich mężów, niektóre 
z nich już ich nie mają. 
Przyjeżdżają tu same z 
dziećmi i bardzo potrze-
bują Waszego wsparcia – 
mówiła kolejna z Ukra-
inek.

– Chciałam bardzo 
podziękować wszyst-
kim za wsparcie! Bardzo 
przykro, że tak się sta-
ło w XXI wieku, że jest 
wojna. Nikt się tego nie 
spodziewał. Jesteśmy 
braćmi i pomagamy je-

den drugiemu. I bardzo 
Was proszę jeszcze o po-
moc, każdy co może. O 
udostępnienie mieszkań, 
jeśli ktoś ma, bo ci którzy 
przyjadą, nie mają gdzie 
się podziać – mówiła do 
zgromadzonych kolejna 
z Ukrainek.

Wśród Ukraińców, 
ale nie tylko, trwa tak-
że zbiórka potrzebnych 
rzeczy dla żołnierzy, 
którzy bohatersko bro-
nią swojej ojczyzny przez 
rosyjskimi wojskami.

– Jesteśmy bardzo 
wdzięczni za pomoc, jaka 
do nas spływa. Widzę tu 
dużo osób z mojej pracy, 
jesteśmy wszyscy razem 
i pomagamy, jak tyl-
ko możemy. Nie może-
my pojechać na miejsce 
do Ukrainy, ale chcemy 
chociaż stąd pomóc żoł-
nierzom i organizować 
zbiórki – mówiła kolejna 
osoba. •
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Ukraina jest niepodległym 
i demokratycznym państwem 
Europy!

W związku z bezpreceden-
sową oraz nie opartą o żadne 
logiczne powody agresją fe-
deracji rosyjskiej na niepod-
legły naród ukraiński, pragnę 
wyrazić sprzeciw tym działa-
niom. Ponadto pragnę wyra-
zić swoje szczere i osobiste 
wsparcie dla całego narodu 

ukraińskiego. My Polacy, jak 
żaden inny naród rozumiemy 
do czego doprowadzić mogą 
bezpodstawne, brutalne za-
pędy imperialistyczne Rosji. 
Wojna i skutki wojny wobec 
Polski niosą za sobą pertur-
bacje po dzień dzisiejszy.

Nigdy więcej wojny!

Daniel Kowalik 
Starosta Kutnowski

Starosta  KowalikStarosta  Kowalik
solidarny z Ukrainąsolidarny z Ukrainą

W poniedziałek odbyło 
się w Starostwie Powiato-
wym w Kutnie posiedze-
nie Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego 
w związku z wojną w Ukra-
inie.

W posiedzeniu uczest-
niczyli Starosta Kutnowski 
Daniel Kowalik, Wicestaro-
sta Magdalena Krupińska-
-Kotulska, Tomasz Wal-
czewski - Członek Zarządu 
Powiatu Kutnowskiego, Ja-
nusz Grzelak - kierownik 
Referatu Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego 
w Starostwie Powiatowym 
w Kutnie oraz Prezydent 
Miasta Kutno, burmistrzo-
wie i wójtowie z terenu Po-
wiatu Kutnowskiego. Te-
matem posiedzenia było 
omówienie przez Starostę 
Kutnowskiego aktualnej 
sytuacji panującej na Ukra-
inie oraz kwestii uchodź-
ców napływających do 
Polski, a także omówienie 
przez obecnych na posie-
dzeniu włodarzy z miasta/
gmin ewentualnych moż-
liwości zakwaterowania i 

umiejscowienia uchodź-
ców z podaniem liczby 
miejsc, ilości łóżek. 

– Istotne jest teraz, aby 
wszystkie zbiórki i akcje 
pomocowe prowadzone 
w Państwa gminach były 
prowadzone w spokojny, 
metodyczny sposób. Emocje 
są potrzebne, by współczuć 
tym osobom, które ucie-
kają przed wojną. Jednak 
z naszej strony potrzebny 
jest spokojny osąd sytuacji, 
w której będziemy w stanie 
w należyty sposób pomóc 
uchodźcom z Ukrainy – 
mówi Starosta Kutnowski, 
Daniel Kowalik.

Zostały przygotowane 
zasady gromadzenia i prze-
kazywania środków pomo-
cowych do magazy-

nów gminnych, a następnie 
magazynu powiatowego. 
Na terenie Powiatu utwo-
rzono już magazyn, który 
będzie stanowił centralny 
punkt zbiorczy z magazy-
nów gminnych. 

Podjęte zostały kroki w 
związku z wyznaczeniem 
koordynatorów zarówno 
na szczeblu Powiatu Kut-
nowskiego, jak i na terenie 
miasta/gmin zajmujących 
się gromadzeniem i prze-
kazywaniem środków po-

mocowych. 
W zakresie zapewnie-

nia bezpieczeństwa i po-
rządku, w tym przestrze-
gania przez Ukraińców 
zasad i reguł postępowa-
nia, legitymowania osób 
i ochrony magazynów 
działania podejmuje Ko-
menda Powiatowa Policji 
w Kutnie. •

Jeśli chcesz pomóc i przyjąć Ukra-
ińców pod swój dach skorzystaj z 
dostępnej strony internetowej: 
www.pomagamukrainie.gov.pl
Jeśli chcesz przekazać środki po-
mocowe zgłoś się odpowiednio 
do Urzędów Miasta/Gmin we-
dług miejsca zamieszkania od 
godziny 8:00 do godziny 15:00: 

• Urząd Gminy Bedlno 
Bedlno 24, 99-311 Bedlno,
• Urząd Gminy w Dąbrowicach 
ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbro-
wice
• Urząd Gminy Kutno 
ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 
Kutno
• Urząd Miasta Kutno 
Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18 
99-300 Kutno
• Urząd Miejski w Krośniewicach 
ul. Poznańska 5, 99-340 Krośnie-
wice
• Urząd Gminy  Krzyżanów 
Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów  
• Urząd Gminy Łanięta 
Łanięta 16, 99-306 Łanięta
• Urząd Gminy Oporów 
Oporów 25, 99-322 Oporów
• Urząd Gminy Nowe Ostrowy 
Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy
• Urząd Gminy  Strzelce 
ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce
• Urząd Gminy w Żychlinie 
ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin

Środki pomocowe zebrane z 
miast i gmin powiatu kutnow-
skiego zostaną przekazane do 
magazynu Starostwa Powiatowe-
go w Kutnie przy ul. Szpitalnej 
7 od poniedziałku do piątku w 
godz. od 8:00 do 15:00. Następnie 
będą rozdystrybuowane przez 
Wojewódzkie Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego na rzecz walczą-
cych Ukraińców, bądź uchodźców 
z Ukrainy. Zadania koordyna-
cji przedsięwzięcia powierzono 
Panu Januszowi Grzelakowi Kie-
rownikowi Referatu Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego, 
tel. 792 006 314.

Przekroczenie granicy
Jeśli uciekasz przed rosyjską 
agresją zbrojną wobec Ukrainy, 
zostaniesz wpuszczony do Polski. 
Jeżeli nie masz zapewnionego 
miejsca pobytu w Polsce, udaj się 
do najbliższego punktu recepcyj-
nego. W punkcie recepcyjnym: 
otrzymasz więcej informacji na 
temat pobytu w Polsce, zapew-
nimy Ci tymczasowe zakwatero-
wanie w Polsce, otrzymasz cie-
pły posiłek, napój, podstawową 
opiekę medyczną oraz miejsce na 
odpoczynek.
Jeżeli uciekasz przed konfliktem 
zbrojnym na Ukrainie, nie martw 
się, że nie masz dokumentów 
umożliwiających wjazd do Polski. 
Zostaniesz wpuszczony do Polski. 
Zabierz ze sobą najważniejsze 
dokumenty – paszport wewnętrz-
ny, paszport zagraniczny (jeśli 
masz), akty urodzenia dzieci, któ-
re podróżują z Tobą, dokumenta-
cję medyczną.
Przejścia graniczne można prze-
kraczać także pieszo.
Jeśli podróżujesz ze zwierzęta-
mi – psy, koty, fretki muszą mieć 
mikrochip i szczepienie, pozosta-
łe (gryzonie, króliki, płazy, gady, 
ozdobne zwierzęta wodne, bez-
kręgowce) bez ograniczeń, ale 
decyzję podejmie podczas prze-
kraczania granicy Krajowa Admi-
nistracja Skarbowa.
Decyzje związane z przewożonymi 

ruchomościami (np. samochód) 
podejmuje podczas przekracza-
nia granicy Krajowa Administra-
cja Skarbowa.
Polska nie ma wpływu na pro-
cedury graniczne obowiązujące 
podczas przekraczania ukraiń-
skiej granicy.

Pobyt w Polsce
Jeśli nie posiadasz miejsca za-
kwaterowania w Polsce, w punk-
tach recepcyjnych przy granicy 
uzyskasz niezbędne informacje. 
Masz dostęp do polskiej służby 
zdrowia.
Jeśli już przebywasz w Polsce, 
nie martw się o to, że kończy Ci 
się legalny pobyt. Zadbamy o to, 
żeby Twój legalny pobyt został 
przedłużony. Uwaga: rejestracja 
w punkcie recepcyjnym nie jest 
obowiązkowa.

Informacje
Jeśli nie znalazłeś potrzebnej in-
formacji, zadzwoń na infolinię: 
+48 47 721 75 75.
Jeśli potrzebujesz informacji, do-
tyczących szczegółowych zasad 
przekraczania granicy, skontaktuj 
się ze Strażą Graniczną: +48 82 
568 51 19.
W największych miastach Polski 
działają punkty informacyjne i 
infolinie. Więcej informacji na 
stronie: www.gov.pl/web/udsc/
ukraina
Poniżej lista produktów i środ-
ków, które mogą być przekazane 
potrzebującym na Ukrainie (w 
tym oczekującym przed przej-
ściami granicznymi):
Odzież i okrycie: Koce zwykłe i 
termiczne, Śpiwory, Podkładki 
pod materac do spania z wodo-
odpornej folii aluminiowej, Mate-
race, Ubrania (nowe lub używane 
w dobrym stanie), Płaszcze prze-
ciwdeszczowe
Środki higieny i czystości: Płyny 
do kąpieli/pod prysznic/mydło, 
Dezodoranty, Pasta do zębów, 
Szczoteczki do zębów, Grzebienie, 
Bielizna damska, męska, dziecię-
ca, Podpaski, Pampersy, Pieluchy 
dla dorosłych,  Papier toaletowy 
i ręczniki papierowe, Ręczniki (w 
tym z mikrofibry), Worki na śmie-
ci, Środki dezynfekujące/alkohol 
do dezynfekcji, Maski filtrujące 
lub jednorazowe 
Żywność:  woda, żywność do 
szybkiego przygotowania (in-
stant), batony (w tym energetycz-
ne), bakalie, orzechy, konserwy, 
makarony, płatki zbożowe do 
szybkiego przygotowania, narzę-
dzia kuchenne jednorazowego 
lub wielokrotnego użytku: talerz 
głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło 
(silikon spożywczy lub plastik)
Inne: Zapałki, Baterie, power-
banki, Oświetlenie, w tym latarki, 
Świece, Zestawy pierwszej pomo-
cy, podstawowe środki medyczne 
(witaminy, środki przeciwbólowe, 
przeciwgorączkowe, leki na ka-
szel i przeziębienie)
Czego nie wysyłamy w ramach 
pomocy humanitarnej?
UWAGA: produkty z poniższej li-
sty nie będą przyjmowane! Broń 
palna (w tym gazowa, hukowa 
itp.), Broń biała, Hełmy, elementy 
opancerzenia, umundurowania, 
Inny sprzęt militarny i paramili-
tarny, Produkty, których wywóz z 
terytorium RP wymaga koncesji 
lub zezwolenia. Inne produkty, 
które nie stanowią pomocy hu-
manitarnej. •

Powiatowy sztab kryzysowy Powiatowy sztab kryzysowy 
w sprawie Ukrainyw sprawie Ukrainy

Tak można pomóc Ukraińcom:Tak można pomóc Ukraińcom:
 WAŻNE INFORMACJE: 

MATERIAŁY PROMOCYJNE STAROSTWA POWIATOWEGO W KUTNIE

 WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE:
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W siedzibie Komen-
dy Powiatowej PSP w 
Kutnie miała miejsce 
uroczysta zbiórka w 
związku z awansem na 
stanowisko Komen-
danta Powiatowego 
PSP w Łęczycy, wielo-
letniego zastępcy Ko-
mendanta Powiatowe-
go PSP w Kutnie bryg. 
Marcina Adamiaka.

Podczas zbiórki Ko-
mendant Powiatowy PSP 
w Kutnie st. bryg. Ma-
rek Myszkowski wraz 
z funkcjonariuszami 
i pracownikami cywilny-
mi Komendy Powiatowej 
PSP w Kutnie złożył na 
ręce bryg. Marcina Ada-

miaka podziękowania 
za  26 lat służby na rzecz 
kutnowskich strażaków 
oraz mieszkańców po-
wiatu kutnowskiego.

Bryg. Marcin Adamiak 
od 1996 po ukończeniu 
dziennej Szkoły Aspiran-
tów Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Poznaniu 
uzyskując stopień młod-
szego aspiranta oraz ty-
tuł technika pożarnictwa 
i rozpoczął służbę w Ko-
mendzie Powiatowej PSP 
w Kutnie.Przez kolejne 
lata służby awansował 
po szczeblach kariery 
zawodowej od stano-
wiska dowódcy zastępu 
zajmując kolejno sta-
nowiska: dowódcy sek-
cji, starszego inspektora 

w Wydziale Operacyjno 
– Szkoleniowym oraz 
Naczelnika Wydziału 
Operacyjno – Szkole-
niowego w Komendzie 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kut-
nie. W 2006 roku został 
mianowany na stano-
wisko Dowódcy Jed-
nostki Ratowniczo – 
Gaśniczej w Kutnie, 
a w 2010 roku został 
powołany na sta-
nowisko Zastęp-
cy Komendanta 
Powiatowego PSP 
w Kutnie.

Bryg. Marcin 
Adamiak w ramach 
zadań służbowych 
wielokrotnie uczestni-
czył i kierował działa-

niami ratowniczo–ga-
śniczymi na poziomie 
interwencyjnym i tak-
tycznym. Szczególne 
zasługi wniósł w roz-

wój i wizerunek Ko-
mendy Powiatowej PSP 
w Kutnie poprzez mo-
dernizacje infrastruk-
tury oraz sieci teleinfor-
matycznej.

– Miałem to szczęście, 
że w 1996 roku po ukoń-

czeniu szkoły Aspi-
rantów w Poznaniu, 
Płocki Komendant 
Wojewódzki skie-
rował mnie do Ko-
mendy Rejonowej 
w Kutnie. Trafiłem 
tutaj na dobrych 
i przyjaznych lu-
dzi. „Człowiek po-
trzebuje człowieka, 

żeby być człowie-
kiem” – dziś te sło-

wa Johannes’a Roberta 
Bechera wyrażają moją 

wdzięczność za współ-
pracę, okazaną życz-
liwość i pomoc, którą 
otrzymałem. Wspólnie 
zrealizowaliśmy wie-
le przedsięwzięć, które 
z jednej strony poprawiły 
warunki sprzętowe i so-
cjalne naszej komendy, 
a z drugiej bezpie-
czeństwo własne oraz 
mieszkańców. Osobiście 
odczuwam satysfakcję 
z tego co udało nam się 
zrobić przez 26 lat mo-
jej służby – komentuje 
bryg. Marcin Adamiak.

Komendantowi Po-
wiatowemu PSP bryg. 
Marcinowi Adamiako-
wi gratulujemy awansu 
i życzymy dalszych suk-
cesów zawodowych. •

Adamiak  będzie szefem strażaków  w ŁęczycyAdamiak  będzie szefem strażaków  w Łęczycy

Protest zdenerwowanych 
rolników wyruszył 
ze Strzelec.

ŻYCZENIA

 WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE
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„Wojna u nas, już bomby 
spadają pod domem” – te 
słowa w czwartkowy pora-
nek przez telefon usłyszała 
Yanka Kovalczuk, która od 
trzech lat mieszka w Kutnie i 
tu urodził się jej synek. O los 
swoich dzieci i wnuków boi 
się też mieszkająca od 11 lat 
w naszym mieście Yevheniia 
Kilchytska. 

Obywatele Ukrainy w roz-
mowie z nami opisują to, co 
dzieje się w ich ojczyźnie za-
atakowanej przez Rosję. 

W Kutnie od lat miesz-
ka i pracuje wielu Ukraiń-
ców. Jedną z takich osób jest 
Yevheniia Kilchytska, która 
przyjechała do Miasta Róż 11 
lat temu. Jak mówi, patrząc 
na to, co dzieje się obecnie w 
Ukrainie łzy same płyną do 
oczu.

– Jestem Ukrainką z Rów-
nego, to miejscowość 160 ki-
lometrów od granicy z Pol-
ską. Mój mąż i ja mieszkamy 
w Kutnie od 11 lat i pracuje-
my w Animexie. Gdy zaczęła 
się inwazja pracowałam w 
zakładzie. Tak naprawdę to 
tylko ręce pracowały, ale cały 

dzień myślami byłam z Ukra-
iną, łzy płynęły same. Myśli 
są skierowane na Ukrainę, 
bo tam zostały moje dzieci i 
wnuki – mówi w rozmowie 
z portalem PanoramaKutna.
pl 48–letnia Yevheniia Kil-
chytska.

Pani Yevheniia podkreśla, 
że jest wdzięczna Polsce za 
pomoc, jaka z naszego kraju 
płynie w kierunku Ukrainy. 
– Mamy dwóch sąsiadów. Z 
jednej strony agresor i wróg 
Rosja, a z drugiej Polska, któ-
ra w takiej trudniej sytuacji 
jako pierwsza wyciągnę-
ła pomocną dłoń Ukrainie. 
Dziękuję wam kochani za 
wsparcie, zrozumienie i po-
moc. Niech Bóg pomoże nam 
pokonać wroga, bo praw-
da jest za nami – dodaje 
Ukrainka.

Przerażona sytuacją w 
Ukrainie jest także Yanka 
Kovalczuk, która w Kutnie 
mieszka od trzech lat. Wraz 
ze swoim partnerem wynaj-
muje tu mieszkanie, pracu-
je, a rok temu w Mieście Róż 
urodził się jej synek. – To, co 
dzieje się teraz w Ukrainie 
jest nie do opisania, wszyst-
kim towarzyszy niewyobra-

żalny strach – mówi Ukra-
inka.

O rosyjskiej inwazji w 
Ukrainie Yanka dowiedziała 
się bardzo szybko, bo z sa-
mego rana zadzwoniła do 
niej babcia. Tej chwili nie za-
pomni do końca życia. – W 
czwartek 24 lutego o 5 rano 
polskiego czasu zadzwoni-
ła do mnie płacząca babcia. 
Powiedziała tylko: „Janka 
biada… Wojna u nas. Już pod 
domem bomby spadają”. To 
był dla mnie najstraszniej-
szy poranek w życiu – mówi 
Yanka Kovalczuk.

– My mieszkaliśmy prak-
tycznie w centrum Ukrainy 
i dla mnie to był napraw-
dę szok, że wojna doszła do 
nas. W Ukrainie została moja 
mama i mała siostra. Sio-
strzyczka na początku my-
ślała, że na ulice pada deszcz 
i jest silny wiatr. Ale niestety 
nie, to dźwięki wojny – opi-
suje Ukrainka.

Jak mówi Yanka, stara 
się teraz o to, aby jej rodzi-
na przyjechała do Kutna. – 
Staramy się, aby im pomóc, 
bo martwimy się o ich życie. 
Obecna sytuacja w Ukrainie 

jest straszna. Nawet jeśli uda 
się odeprzeć ataki i wygnać 
wojsko rosyjskie, to infra-
struktura jest bardzo znisz-
czona i wszystko zajmie dużo 
czasu, żeby wróciło do stanu 
sprzed inwazji – mówi ko-
bieta.
Kutno przyjmuje uchodźców 

z Ukrainy
W ostatnich dniach do 

Kutna przyjechało wielu 
uchodźców z ogarniętej woj-
ną Ukrainy, to głównie kobie-
ty i dzieci. Pierwsze rodziny 
dotarły do naszego miasta w 
sobotę i trafiły do mieszkań 
przygotowanych przez Miej-
ski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Kutnie. Wielką po-
moc Ukraińcom niesie także 
Kościół Zielonoświątkowy 
przy ul. Filipowicza w Kutnie, 
który przyjął kilkadziesiąt 
osób z Ukrainy. Nieoceniona 
pomoc płynie także od zwy-
kłych mieszkańców i przed-
siębiorców, którzy organizu-
ją zbiórki i oferują dach nad 
głową naszym wschodnim 
sąsiadom. Według danych 
ONZ, w ostatnich dniach 
Ukrainę opuściło ponad 660 
tysięcy osób. •

 Dramatyczne słowa Ukraińców 

Rosyjskie bomby spadają 
nie tylko na cele militarne, 

ale także na domy.

We wtorek zbombardowane 
zostało między innymi centrum 
Charkowa.
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„Mieszkamy i pracujemy w Kutnie, „Mieszkamy i pracujemy w Kutnie, 
ale myślami jesteśmy w Ukrainie”ale myślami jesteśmy w Ukrainie”
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REKLAMA

Od początku stycz-
nia w Kutnie działa 
pilotażowy program 
„Złota Rączka dla se-
niora”. Już kilkunastu 
seniorów otrzymało 
bezpłatną pomoc przy 
drobnych naprawach 
hydraulicznych czy 
elektrycznych.

Jak czytamy w wy-
danym przez UM Kutno 
komunikacie, jedną z 
korzystających z takiej 
usługi była pani Kry-
styna, u której trzeba 
było naprawić uster-
kę elektryczną oraz 
uszczelnić odpływ ku-
chennego zlewu.

– Bardzo dobrze, że 

jest taka złota rączka. 
To jest coś wspaniałe-
go. Nie mam w Kutnie 
żadnej rodziny, naj-
bliższych krewnych 
mam w Łodzi. W klatce 
też są już tylko same 
starsze osoby. Nie ma 
kto takiej naprawy 
przeprowadzić – pod-
kreśla pani Krystyna.

W kilkunastu do-
tychczasowych przy-
padkach zleceń reali-
zowanych w ramach 
programu „złota rącz-
ka” chodziło głównie 
o wymianę uszczelek 
w odpływach, głowic 

w bateriach, uszczelek 
okiennych czy napra-
wę kontaktów elek-
trycznych. Naprawy 
przeprowadza wyspe-
cjalizowany pracownik 
Samorządowej Spół-
dzielni Socjalnej.

Do programu można 
zapisać się przez Miej-
ski Ośrodek Pomocy 
Społecznej – Centrum 
Seniora. Kutnowska 
„złota rączka” prze-
prowadza drobne na-
prawy, obowiązuje też 
kryterium wiekowe 
i dochodowe. •

Telefon do „złotej rączki”: 780 283 816

W Kutnie działaW Kutnie działa
„Złota rączka”„Złota rączka”

W Kutnie z pilotażowego 
programu skorzystało już 

kilkunastu seniorów.

ŻYCZENIA
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REKLAMA

Kutnowscy kryminalni 
zabezpieczyli łącznie 
ponad 2 kilogramy am-
fetaminy oraz ponad 
100 gramów substan-
cji niewiadomego na 
chwilę obecną pocho-
dzenia. W związku z 
tą sprawą zatrzymano 
35-letniego mężczy-
znę. Mieszkaniec Kutna 
usłyszał zarzut posia-
dania znacznej ilości 
substancji psychotro-
powej i decyzją sądu 
został aresztowany na 
3 miesiące.

Kutnowscy krymi-

nalni zajmujący się 
zwalczaniem przestęp-
czości narkotykowej 
uzyskali informację, że 
jeden z mieszkańców 
Kutna poruszający się 
samochodem toyota 
corolla może handlo-
wać narkotykami.

– 9 lutego 2022 roku 
w godzinach wieczor-
nych zauważyli typo-
wany pojazd w miej-
scowości Pomarzany. 
Postanowili spraw-
dzić swoje podejrzenia. 
35-letni mężczyzna, 
podczas kontroli za-
chowywał się bardzo 
nerwowo. Okazało się, 
że posiadał on w samo-

chodzie ponad 180 gra-
mów białego proszku 
oraz dwie tabletki ex-
tazy. Tego samego dnia 
przeszukano również 
budynek mieszkalny 
i gospodarczy mężczy-
zny – mówi podkom. 
Edyta Machnik, oficer 
prasowy KPP Kutno.

W jednym z po-
mieszczeń policjanci 
znaleźli poukrywane w 
różnych miejscach pu-
dełka i torebki foliowe 
z białym proszkiem. 
Wstępne badanie po-
twierdziło, że znaczna 
część zabezpieczonej 
substancji to amfeta-
mina. Łącznie policjan-

ci odnaleźli ponad dwa 
kilogramy amfetaminy 
oraz ponad 100 gramów 
niezidentyfikowanej na 
chwilę obecną substan-
cji, która przekazana 
zostanie do dalszych 
badań.

Mężczyzna został 
zatrzymany i osadzony 
w policyjnym areszcie. 
11 lutego usłyszał zarzut 
posiadania znacznej 
ilości narkotyków. Tego 
samego dnia na wnio-
sek prokuratora sąd za-
stosował wobec niego 
3 miesiące aresztu. Gro-
zi mu do 10 lat pozba-
wienia wolności. Spra-
wa jest rozwojowa. •

Kutnianin miał ponad Kutnianin miał ponad 
2 kilogramy amfetaminy2 kilogramy amfetaminy

Do bardzo groźnie wy-
glądającego wypadku 
doszło w zeszły pią-
tek przy ulicy Chopina, 
gdzie auto uderzyło 
w słup energetyczny.

W piątek 25 lutego 
około godziny 13. do 
kutnowskich służb ra-
tunkowych wpłynęło 
zgłoszenie o wypad-
ku na ul. Chopina. Na 
miejsce natychmiast 
zadysponowano kil-
ka zastępów straży 
pożarnej, policję oraz 
dwa zespoły ratow-
nictwa medycznego.

– Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że 84–
letni mężczyzna kie-
rując fiatem seicento 
zjechał z drogi i uderzył 
w słup. Dwie osoby zo-
stały poszkodowane 

i przewiezione do szpi-
tala w Kutnie – powie-
działa nam podkom. 
Edyta Machnik, oficer 
prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Kut-
nie.

Jak udało nam się 
nieoficjalnie dowie-
dzieć, 84-letni męż-
czyzna w trakcie jaz-
dy prawdopodobnie 
zasłabł. Kutnowscy 
policjanci wyjaśniają 
dokładne okoliczności 
zdarzenia. •

AAuto rozbite na słupieuto rozbite na słupie
Dwie osoby w szpitaluDwie osoby w szpitalu

W wypadku ranne 
zostały dwie osoby.
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Za nami 7. kolejka I ligi 
Kutnowskiej Amator-
skiej Halowej Ligi Pił-
ki Nożnej. Po tej serii 
gier nie ma zmian w 
czołówce – solidarnie 
swoje mecze wygrały 
wszystkie drużyny ze 
ścisłej czołówki.
Wyniki 7. kolejki I ligi 
KAHLPN 27.02.2022:

Gladiator Daszyna 
4-6 Władcy Północy

Wiśniewski Michał 2, 

Pasternacki, Wiśniew-
ski Paweł – Kowalczyk 
3, Kubiak 2, Wojtalik

Expom 4-2 1,5 L/G

Sokołowicz 3, Wiśniew-
ski – Mikołajczyk, Zy-
skowski

FC Gledzianów 3-14 
Old Boys Mika

Faryński 2, Tomes – Ja-
kubowski 7, Krzymie-
niewski 6, Grzegorek

Śródmieście 14-0 
Nieobliczalni

Wojtczak 4, Szuda 4, 
Wójcik 2, Kamiński 2, 
Krysiński, Waliszewski

The Naturat Team 
4-1 DZPG

Maryniak 2, Kozanecki, 
Bednarek – Kajszcza-
rek

Podsumowanie 7. kolejki:
Najlepszy mecz: Gla-
diator Daszyna 4-6 
Władcy Północy
MVP: Michał Sokoło-
wicz (Expom)
Najlepsza piątka: Wa-

sielewski Paweł (Wład-
cy Północy), Sokoło-
wicz Michał (Expom), 
Wiśniewski Paweł (Gla-
diator Daszyna), Jaku-
bowski Mariusz (Old 
Boys Mika), Wojtczak 
Jakub (Śródmieście).

Najlepsi strzelcy:
1. Krzymieniewski Ad-
rian (Old Boys) – 28 goli
2. Jakubowski Mariusz 
(Old Boys Mika) – 19
3. Kubiak Jakub (Władcy 
Północy) – 15
4. Kowalczyk Kamil 

(Władcy Północy) – 14

Tabela po 7. kolejce:

1. Old Boys Mika 21 79:25

2. Władcy Północy 19 44:22

3. The Naturat Team 12 28:17

4. Gladiator Daszyna 12 27:28

5. Śródmieście 10 45:26

6. 1,5 L/G 9 30:47

7. Fc Gledzianów 7 34: 42

8. Expom 7 23:36

9. Nieobliczalni* 3 17:59

10. DZPG* 3 16:41

Po 7. kolejce liderem jest 
ekipa Old Boys Mika, 
która jako jedyna ma 

komplet punktów.
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Bez zmian na szczycie tabeli, faworyci wygrywająBez zmian na szczycie tabeli, faworyci wygrywają

Adrian Krzymieniewski 
prowadzi w klasyfikacji 
strzelców I ligi.

 I LIGA KAHLPN: 

Bez większych zmian 
po 7. kolejce II ligi 
Kutnowskiej Ama-
torskiej Halowej Ligi 
Piłki Nożnej. W czubie 
tabeli wciąż duży 
ścisk i wiele drużyn 
liczy się w walce o 
awans do I ligi.
Wyniki 7. Kolejki Ii Ligi 
Kahlpn 27.02.2022:

Gks Byszew 6-1 Kst 
Weekend Offenders

Pęgowski Robert 2, 

Pęgowski Adrian, Mi-
szczak Waldemar, 
Majczak Damian, Ko-
zanecki – Janakowski

Siódme Niebo 3-12 
KS Fair Play Kutno

Banasiak 2, Matusiak 
– Łykowski 3, Bielecki 
3, Michalak, Woźniak, 
Tarczyński, Pawlak, 
Narewski, Adrian Ję-
drzejewski

KS Olimpia Oporów 
6-5 Young Boys

Szymański Michał 2, 

Walczak Dawid, Waw-
rzyniak, Szarłat, Waw-
rzyńczak – Frątczak 2, 
Cichoński 2, Grodzicki
ŻK: Piechocki Patryk 
(Oporów)

WKS 37 PP Kutno 3-3 
Czerwone Diabły

Uściński, Maryniak, 
Świderski – Gierczak, 
Kostecki, Szczygielski
ŻK: Chmurski, Jana-
kowski – Stańczuk, Ko-
stecki

KS Tęcza Kutno 0-3 

Przyszli Kopnąć Piłkę

Stępień, Zieliński, 
Jóźwik
ŻK: Bierski (KST)

Pauza: Flex Kutno

Podsumowanie Kolejki:

Najlepszy mecz: WKS 37 
PP Kutno 3-3 Czerwone 
Diabły
MVP: Gospoś Rafał 
(WKS 37 PP Kutno)
Najlepsza Piątką: Go-
spoś Rafał (Wks 37 Pp 

Kutno), Gierczak Ra-
fał (Czerwone Diabły), 
Szymański Michał (Ks 
Olimpia Oporów), Ci-
choński Arkadiusz 
(Young Boys), Tarczyń-
ski Gracjan (Ks Fair Play 
Kutno).

Najlepsi Strzelcy:

21 – Szczygielski Łu-
kasz (Czerwone Diabły)
13 – Bielecki Michał (KS 
Fair Play Kutno)
12 – Pęgowski Adrian 
(GKS Byszew)

11 – Łykowski Rafał (KS 
Fair Play Kutno)

Tabela po 7. kolejce:
1. KS Fair Play Kutno 6 16 51:10

2. GKS Byszew 7 16 36:20

3. Olimpia Oporów 6 15 34:18

4. Czerwone Diabły 7 13 52:33

5. WKS 37 PP Kutno 6 13 29:14

6. Young Boys 6 9 24:26

7.* Siódme Niebo 7 6 23:42

8.* Flex Kutno 6 6 15:48

9.* Przyszli Kopnąć Piłkę 7 6 22:45

10. KST Weekend Off. 6 3 21:30

11. KS Tęcza Kutno 6 3 7:28
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Duży ścisk w czołówce, kilka drużyn walczy o awansDuży ścisk w czołówce, kilka drużyn walczy o awans
 II LIGA KAHLPN: 
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Urząd Miasta Kutno uruchomił dwa numery telefonów, pod którymi można 
dowiedzieć się wszelkich informacji dotyczących zarówno skorzystania 
jak i udzielenia pomocy:

(24) 253 11 39
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

(24) 253 12 42
czynny od poniedziałku do piątku od 15:30 do 7:30 oraz w weekendy 
przez całą dobę.

Otwarty został miejski punkt zbiórki darów dla 
potrzebujących. Wszelkie rzeczy można przynosić 

do magazynu Banku Żywności 
w Kutnie przy ul. Bema 3.

W obliczu dramatu, jaki spotkał obywateli 
Ukrainy, przydatna jest niemal każda pomoc 
rzeczowa!

Ми з вами Україно!Ми з вами Україно!

Informacje o pomocy Ukrainie na:
www.pomagamukrainie.gov.pl

Pomagamy UkrainiePomagamy Ukrainie


