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„Budzimy się do ak-
tywności” – pod tym 
hasłem wystartował w 
poniedziałek 21 mar-
ca Kutnowski Budżet 
Obywatelski 2022. Z tej 
okazji w Parku Trau-
gutta odbyła się kon-
ferencja prasowa, na 
której przedstawiono 
najważniejsze informa-
cje dotyczące tegorocz-
nej edycji KBO. 

Kutnowski Budżet 
Obywatelski to naj-
większy projekt spo-
łeczny realizowany w 
naszym mieście. Już 
od ośmiu lat z budżetu 
miasta wyodrębniane 
są środki na realizację 
pomysłów mieszkań-
ców związanych naj-
częściej z dostępnością 
i stanem infrastruktury 
rekreacyjnej, sporto-
wej i drogowej, wyda-
rzeniami społecznymi i 
kulturalnymi. Po latach 
doświadczenia można 
śmiało mówić o sukce-
sie KBO. Na przestrzeni 
niespełna dekady po-
myślnie zrealizowano 
sto projektów. Pojawie-
nie się w ubiegłorocz-
nej edycji budżetu oby-
watelskiego kategorii 
„zielonej” otworzyło 
furtkę do pojawienia się 
wielu projektów zwią-
zanych z zielenią, nasa-
dzeniami drzew, krze-
wów oraz projektów 
dotyczących zwierząt. 
Duże zainteresowanie 
tą kategorią, zarówno 
ze strony projektodaw-
ców, jak i mieszkań-
ców chętnie oddających 
głosy na projekty z tej 
kategorii, pokazało jak 

ważna dla mieszkańców 
jest zieleń miejska i zie-
lone otoczenie naszego 
miasta. 

– W tym roku dwu-
dziestego pierwszego 
marca tylko wiosna, ale 
również Kutnowski Bu-
dżet Obywatelski budzi 
się do życia. To pierw-
szy dzień, w którym 
możliwe jest złożenie 
projektów w tegorocz-
nej edycji, a etap ten 
potrwa do 4 maja tego 
roku. Przypominam, że 
każdy projekt musi zo-
stać poparty przez mi-
nimum 30 mieszkań-
ców Kutna. Następnie 
w maju oraz lipcu pro-
jekty będą oceniane pod 
względem formalnym, 
merytorycznym oraz 
prawnym. Ostateczną 
listę projektów dopusz-
czonych do głosowania 
poznamy w sierpniu, a 
głosowanie podobnie 
jak w zeszłym roku od-

będzie się na począt-
ku września, czyli od 5 
do 11 września – mówi 
Paulina Trzaskowska z 
Wydziału Kultury, Pro-
mocji i Rozwoju Miasta.

Edycja KBO 2022 bę-
dzie kontynuacją wpro-
wadzonych i pozytyw-
nie przyjętych zmian w 
roku ubiegłym. Kwota, 
którą przekazano w 
2022 roku do dyspo-
zycji mieszkańców w 
ramach KBO to 1  100 
000 złotych. Mieszkań-
cy miasta będą mogli 
zgłaszać swoje pomysły 
w trzech kategoriach: 
w kategorii projektów 
zielonych, w katego-
rii projektów dużych i 
w kategorii projektów 
małych. Na kategorię 
projektów zielonych z 
budżetu KBO rozdys-
ponowano kwotę 450 
000 złotych. Pojedyn-
czy projekt zgłoszony w 
tej kategorii musi oscy-
lować w kwotach od 5 

000 do 150 000 złotych. 
Na kategorię projektów 
dużych zarezerwowano 
kwotę 450 000 złotych. 
Koszt szacunkowy po-
jedynczego projektu z 
tej kategorii nie może 
być niższy niż 50  000 
złotych i nie może być 
wyższy niż 150 000 
złotych. Na realiza-
cję projektów małych 
przeznaczono 200 000 
złotych, a koszt wy-
konania pojedynczego 
projekty w tej katego-
rii musi mieścić się w 
kwotach od 5 000 do 50 
000 złotych. 

W procesie budżetu 
obywatelskiego może 
uczestniczyć każ-
dy mieszkaniec mia-
sta Kutno. Zgłoszenie 
projektów do Kutnow-
skiego Budżetu Oby-
watelskiego jest bar-
dzo proste. Zgłoszenie 
projektu wraz z nie-
zbędnymi załącznika-
mi następuje wyłącznie 

poprzez jego wysłanie 
za pośrednictwem in-
ternetu w terminie i 
w sposób określony w 
harmonogramie prze-
prowadzania Kutnow-
skiego Budżetu Oby-
watelskiego. Aby móc 
zgłosić projekt, ko-
nieczne jest uzyskanie 
poparcia dla swojego 
pomysłu od minimum 
30 mieszkańców Mia-
sta Kutno. Każdy pro-
jektodawca ma prawo 
zgłosić jeden projekt w 
każdej z trzech katego-
rii. Wszystkie zgłoszo-
ne projekty w ramach 
KBO przechodzą proces 
weryfikacji formalnej, 
weryfikacji meryto-
rycznej oraz prawnej. 
Prezydent Miasta Kutna 
zatwierdza pozytywnie 
zweryfikowane projek-
ty i ogłasza listę pro-
jektów, które będą brały 
udział w głosowaniu. 

– Zachęcam wszyst-
kich mieszkańców do 
aktywności obywatel-
skiej. Czekamy na Wa-

sze pomysły. W przy-
padku wątpliwości 
służymy pomocą, rów-
nież osobiście – w tym 
roku w każdy czwartek 
w godzinach od 7.30 
do 17.30 pracowni-
cy Urzędu Miasta będą 
pomagać wszystkim 
mieszkańcom zainte-
resowanym złożeniem 
projektu. Przy tej okazji 
chcemy też porozma-
wiać o tym, jak zmie-
niać kutnowski budżet 
obywatelski, żeby jesz-
cze lepiej odpowiadał na 
potrzeby mieszkańców.  
Chcemy powtórzyć nie-
wątpliwy sukces ubie-
głego roku, a więc prze-
prowadzić głosowanie 
w trakcie Święta Róży. 
Całe konsultacje pla-
nujemy zakończyć na 
początku października. 
Jeszcze raz zachęcam 
do zgłaszania projek-
tów – komentuje dr 
Michał Adamski, na-
czelnik Wydziału Kul-
tury, Promocji i Roz-
woju Miasta. •

  „Budzimy się do aktywności”  

W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa, 
która zainaugurowała tegoroczną edycję 
Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rusza Kutnowski Budżet Obywatelski 2022Rusza Kutnowski Budżet Obywatelski 2022

– Chcemy powtórzyć niewątpliwy sukces z ubiegłego 
roku, a więc przeprowadzić głosowanie w trakcie 
Święta Róży – zapowiada Michał Adamski, naczelnik
Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta.
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Nadal nie wiadomo, 
kiedy uruchomiony zo-
stanie przejazd pod 
wiaduktem kolejowym 
na Józefowie w Kutnie. 
Wciąż nie ma porozu-
mienia na linii miasto–
kolej w tej sprawie. Te-
mat ponownie powrócił 
na ostatnim posiedze-
niu rady miasta.

Temat feralnego 
przejazdu na ostat-
niej sesji Rady Miasta 
Kutno przywołał rad-
ny Paweł Markiewicz. 

Dopytywał, jak obecnie 
wygląda sytuacja i zo-
brazował, że „kierowcy 
troszeczkę posprzątali 
gruzowisko pod prze-
jazdem i korzystają”.

Wiceprezydent Kut-
na Jacek Boczkaja od-
powiedział, że miasto 
nadal czeka na porozu-
mienie z władzami ko-
lei. W grudniu odbyło się 
spotkanie w tej sprawie, 
jednak temat utknął w 
martwym punkcie.

– Po tym spotkaniu 
miało być podpisane 

porozumienie z koleją. 
W założeniu, o którym 
mówiło PKP PLK, miała 
to być połowa stycznia. 
I jakoś do dzisiaj draftu 
tego porozumienia nie 
mamy. Dzwonimy, pi-
szemy mejle i dowia-
dujemy się, że jest to 
na ukończeniu (...) Za-
łożenie jest takie, żeby 
zrobić tymczasowy 
przejazd dla małych bu-
sów i samochodów oso-
bowych w obie strony 
– wyjaśniał wiceprezy-
dent Kutna. 

To tyle, jeśli chodzi o 
sam tymczasowy prze-
jazd. Cała inwestycja 
związana z wiaduktem 
w tym roku raczej nie 
będzie skończona, bo 
wymaga to, jak mówił 
wiceprezydent Kutna, 
przede wszystkim pro-
jektu, uzgodnień infra-
struktury kolejowej i 
samego wykonawstwa.

– Myślę, że to w tym 
roku nie będzie zrobione. 
Ale to są sprawy od nas 
mało zależne – mówił 
wiceprezydent Kutna.

Przypomnijmy, ko-
ścią niezgody przy 
przebudowie wiaduktu 
na Józefowie jest prze-
jazd drogowy. W grud-
niu na sesji rady mia-
sta na światło dzienne 
wyszła informacja, że 
PKP nie ma w planach 
zrobienia modernizacji 
drogi w swojej części.

Jak mówił wów-
czas prezydent Kutna 
Zbigniew Burzyński, 
pierwotnie za infra-
strukturę drogową przy 
wiadukcie (między in-

nymi odwodnienie te-
renu, oświetlenie) od-
powiadać miało miasto, 
zaś PKP miało zająć się 
drogą pod wiaduktem 
kolejowym m.in. po-
szerzeniem przejazdu, 
aby mogły zmieścić się 
dwa samochody, a tak-
że podwyższeniem, aby 
mieściły się tam np. au-
tobusy miejskie.

O sytuacji związanej 
z wiaduktem na Józe-
fowie będziemy jeszcze 
informować. •

Przejazd na Józefowie Przejazd na Józefowie wciąż zamkniętywciąż zamknięty
  Męka kierowców wciąż trwa  

Przejazd pod wiaduktem na Józefowie jest 
niemożliwy od czerwca zeszłego roku 
i nadal nie wiadomo, kiedy problem 
zostanie rozwiązany.

Uwaga seniorzy, oszu-
ści znów atakują! W 
ostatnich dniach ofia-
rą mogła paść 77–let-
nia mieszkanka Kut-
na, która poszła do 
banku wypłacić pie-
niądze. Na szczęście 
w porę zorientowała 
się, że może to być 
próba oszustwa. Po-
dobnych historii było 
ostatnio więcej.

Oszuści w swoich 
przestępczych dzia-
łaniach próbują 
wzbudzić za-
ufanie senio-
rów i wywrzeć 
na nich presję 
czasu. Kiedy 
senior uwierzy 
w przedstawioną 
historię, instruują 
go co ma robić aby 
doszło do przekazania 
pieniędzy. Apelujemy 
o czujność do senio-
rów oraz zwracamy się 
z prośbą do osób młod-
szych – rozmawiajmy 
z naszymi seniorami o 
różnych metodach oszu-
stwa, uczulajmy naszych 
rodziców i dziadków na 
takie sytuacje. Warto, 

żeby seniorzy wiedzieli, 
że oszuści cały czas są 
aktywni i mogą również 
ich próbować oszukać.

14 marca 2022 roku 
na terenie Kutna dzię-
ki czujności seniorki na 
szczęście nie doszło do 
przekazania pieniędzy. 
Ale takie historie nie 
zawsze kończą się „hap-
py endem” i nasi rodzi-
ce czy dziadkowie tracą 
niejednokrotnie wszyst-
kie oszczędności swoje-

go życia. 77-let-
nia seniorka z 

Kutna otrzy-
mała na 
n u m e r 
stacjonar-
ny telefon 
od rzeko-

mej poli-
cjantki, któ-

ra wmawiała 
pokrzywdzonej 

że jej oszczędności są 
zagrożone. Poinformo-
wała, że policja zatrzy-
mała grupę osób, u któ-
rych znaleźli podrobione 
dokumenty tożsamości 
w tym na jej nazwisko.

– Zaczęła wypytywać o 
oszczędności. Przekazała 
informację, że za chwilę 

zadzwoni do niej rów-
nież prokurator, który 
potwierdzi całą sytuację. 
Seniorka instruowana 
przez oszustów poszła 
do banku wypłacić go-
tówkę. Na szczęście w 
porę zorientowała się i 
rozłączyła. Ten przykład 
pokazuje, że musimy być 
cały czas czujni i pamię-
tać o swoich rodzicach, i 
dziadkach. Starajmy się 
poświęcać czas bliskim 
seniorom, a także samot-
nym sąsiadom. Podczas 
spotkań nawiązujmy do 
sytuacji, które wydarzy-
ły się w naszym mieście. 
Warto, żeby seniorzy 
wiedzieli, że oszuści cały 
czas są aktywni i mogą 
też do nich zadzwonić 
– mówi podkom. Edyta 
Machnik, oficer prasowy 
Komendy Powiatowej Po-
licji w Kutnie.

Jak dodaje policjant-
ka, w ostatnich dniach 
w Kutnie odnotowano 
jeszcze kilka podobnych 
prób oszustwa. Na szczę-
ście seniorzy nie dali się 
oszukać i w porę zorien-
towali się, w jakiej znaj-
dują się sytuacji. •

Dzwonią i podają się za policjantówDzwonią i podają się za policjantów
Seniorze, nie daj się oszukać!Seniorze, nie daj się oszukać!

Od kilku dni w sieci 
przez całą dobę można 
oglądać bocianie życie. 
„Wielki Brat” ma oko na 
gniazdo w miejscowości 
Pasieka, gdzie prężnie 
działa stowarzyszenie 
„Pomagam Bocianom”. 
Pierwszy ptak pojawił 
się w miniony piątek, 
drugi przyleciał w po-
niedziałek.

– Kamera została 
zamontowana tak na-
prawdę przy okazji prze-
niesienia tego gniazda, 
które przez ponad 10 lat 
znajdowało się na akacji. 
Drzewo było w słabym 
stanie, już podczas okre-
su lęgowego w zeszłym 
roku bacznie obserwo-
waliśmy czy gniazdo nie 
przewróci się podczas 
silnych wichur – mówi 
Artur Paul ze stowarzy-

szenia „Pomagam Bo-
cianom”.

Gniazdo, które można 
obserwować w internecie 
przez całą dobę, znajduje 
się w miejscowości Pa-
sieka w stowarzyszeniu 
„Pomagam Bocianom”.

– Oprócz bocianów 
nielotów i bocianów 
poddanych rehabilitacji, 
mamy też bociany lęgo-
we, które wydają co roku 
potomstwo. W piątek po 
godzinie 13 w gnieździe 
pojawił się samiec, w 
poniedziałek przyleciała 
samica. Będziemy bacz-
nie obserwować bocianie 
życie i czekamy, aż naro-
dzi się nowe potomstwo 
– mówi A. Paul.

Jak mówi przedsta-
wiciel stowarzyszenia 
„Pomagam Bocianom”, 

przeniesienie gniazda 
oraz montaż kamery, 
to zasługa współpracy 
z Regionalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska w 
Łodzi, wieloma firmami i 
osobami dobrej woli.

– Dzięki zaangażo-
waniu wielu firm i osób 
otrzymaliśmy betono-
wy słup z profesjonalną 
platformą pod to gniaz-
do. Znalazła się także 
firma, która uplotła z 
wikliny i naturalne-
go materiału kosz pod 
gniazdo. Zamontowali-
śmy także kamerę, jest 
również stacja pogo-
dowa, która pokazuje 
bieżącą temperaturę, 
wilgotność. Mamy cały 
monitoring parametrów, 
które wpływają na lęg 
tych ptaków – wyjaśnia 
Artur Paul. •

Zamontowali kamerę w bocianim gnieździeZamontowali kamerę w bocianim gnieździe
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Trwają prace rozbudo-
wy i przebudowy OIOMu 
w Kutnowskim Szpitalu 
Samorządowym. O po-
stępie prac poinformo-
wały władze powiatu 
kutnowskiego.

– Na chwilę obecną 
wykonano nadbudowę 
na fundamentach roz-
budowywanej części 
szpitala. Trwają rów-

nież prace wewnątrz 
budynku. Inwestycja 
trwać będzie 2 lata i jest 
finansowana z Fundu-
szu Inwestycji Lokal-
nych – mówi starosta 
kutnowski Daniel Ko-
walik.

– To strategiczna in-
westycja z perspektywy 
Kutnowskiego Szpitala 
Samorządowego, bez 
niej funkcjonowanie 

spółki byłoby niemoż-
liwe – dodaje wice-
starosta Magdalena 
Krupińska–Kotulska.

Zadanie dotyczące 
przebudowy oddziału 
wynosi 5,5 mln złotych. 
Przypominamy, że 5 
października 2021 roku 
podpisano umowę z 
firmą wykonawczą SKB 
S.A. •

W szpitalu trwaW szpitalu trwa
remont ważnego oddziałuremont ważnego oddziału

Przebudowa oddziału 
ma kosztować około 
5,5 mln złotych. 
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To, co dzieje się od 
kilkunastu dni na kut-
nowskim dworcu PKP 
to pokaz wielkiego ser-
ca kutnian. Mieszkańcy 
codziennie pomagają 
uchodźcom z Ukrainy i 
proszą wszystkich ludzi 
dobrej woli o wsparcie 
ich działań.

Kutnianie kilka razy 
dziennie spotykają się 
na dworcu PKP i prze-
kazują dary uchodź-
com, którzy podróżują 
pociągami przez nasze 
miasto. O sprawie kil-
kukrotnie pisaliśmy już 
na portalu Panorama-

Kutna.pl. W pociągach 
znajdują się głównie 
matki z małymi dzieć-
mi, często wyczerpane 
wielogodzinną uciecz-
ką z Ukrainy ogarniętej 
wojną po bestialskich 
atakach wojsk rosyj-
skich.

Jedną z koordynato-
rek obywatelskiej po-
mocy na dworcu jest 
Monika Baranowska. To 
ona stworzyła specjalną 
grupę w mediach spo-
łecznościowych zrze-
szającą osoby pomaga-
jące na dworcu PKP.

– Na potrzeby zbiór-

ki wszystkich darów 
przeznaczonych dla 
uchodźców z Ukrainy, 
których wspieramy w 
pociągach udostęp-
niono nam magazyn w 
Kutnie przy ul. Chopi-
na 10 w firmie ChemAr. 
Jeśli ktoś nie ma moż-
liwości osobiście pod-
jechać na kutnowski 
dworzec w czasie, kiedy 
oczekujemy na pociągi z 
uchodźcami, jest moż-
liwość zostawienia da-
rów w tym magazynie. 
Magazyn jest otwarty w 
godz. 8.00 – 16.00. Poza 
tymi godzinami wy-
starczy wykonać wcze-

śniej telefon do mnie 
(726-481-477) lub 
Marty Majtczak (693-
372-000) i otworzymy 
magazyn – komentuje 
Monika Baranowska.

Pani Monika dziękuje 
wszystkim darczyńcom 
oraz mieszkańcom, 
którzy zaangażowali się 
w pomoc na dworcu. W 
ostatnim czasie do akcji 
dołączyli także między 
innymi strażacy czy po-
licjanci.

Ostatnio na dworcu 
pojawiła się kolejna no-
wość – milusińskich z 
Ukrainy witały „żywe” 

maskotki.
– Uśmiechy naszych 

małych przyjaciół z 
Ukrainy były bezcen-
ne. Pamiętajmy, że aby 
pomóc wystarczy mały 
gest. Dla nas to jest nic, 
a dla innych może być 
bardzo ważne. Polecam 
wszystkim, aby odwie-
dzali peron „3” w Kut-
nie i wspomagali naszą 
akcję Pociągu Miłości. 
Potrzeba wielu rzeczy, 
ale te których najbar-
dziej brakuje to kanap-
ki, woda i gotowe mleko 
modyfikowane. Matki 
dosłownie o nie błagały, 
bo dzieci nie jadły przez 

dwa dni – mówi z kolei 
Paulina Wiśniewska, 
która jest pomysłodaw-
czynią akcji z wielkimi 
maskotkami.

O akcji pomocowej 
na dworcu w Kutnie na 
bieżąco mieszkańcy 
informują w specjal-
nej grupie w mediach 
s p o ł e c z n o ś c i o w y c h 
„Pomoc Uchodźcom z 
Ukrainy na PKP Kut-
no”. Tam znajduje się 
między innymi lista 
potrzebnych rzeczy 
dla uchodźców, a także 
podawane są godziny 
przyjazdu poszczegól-
nych pociągów. •

OGŁOSZENIE
Pilnie sprzedam wolnostojący lokal pod 
działalność gospodarczą o powierzchni 

30 mkw na osiedlu Grunwald

KONTAKT 694 215 757

Zarekomendowałem 
premierowi, żeby od po-
czątku kwietnia znieść 
rozwiązania dotyczące 
noszenia maseczek, na-
kładania kwarantanny i 
izolowania – powiedział 
w czwartek minister 
zdrowia Adam Niedziel-
ski na antenie Radia 
Plus.

Minister zdrowia 
wyjaśnił, że brak wzro-
stu obciążenia szpital-
nego „otwiera pewną 
przestrzeń do dalszych 
decyzji związanych z 
maseczkami i przej-
ściem ze stanu epide-

mii, do stanu zagroże-
nia epidemicznego”.

Poinformował, że 
przedstawił premie-
rowi propozycję znie-
sienia od początku 
kwietnia obostrzeń 
dotyczących no-
szenia maseczek, 
kwarantanny i izo-
lacji.

– Jest to taka 
decyzja, moment, 
w którym zaczyna-
my koronawirusa 
traktować jako jed-
ną z chorób, które 
po prostu gdzieś w 
naszym otoczeniu 

istnieją. Są cały czas 
oczywiście groźne, ale 
mamy je w coraz więk-
szym stopniu pod kon-
trolą – wytłumaczył. 
(PAP) •

Koniec z maseczkami i kwarantanną?Koniec z maseczkami i kwarantanną?

Wolontariusze dwoją 
się i troją, aby pomóc 
uchodźcom z Ukrainy.

 Wolontariusze pomagają uchodźcom 

Dworzec w Kutnie przystankiem dobrociDworzec w Kutnie przystankiem dobroci
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Inicjatywa lokalna i zadania publiczneInicjatywa lokalna i zadania publiczne
Ruszył nabór wniosków w Gminie KutnoRuszył nabór wniosków w Gminie Kutno
Masz pomysł na ważne dla lokal-
nej społeczności przedsięwzięcie? 
Chcesz zmienić swoją okolicę, ale 
potrzebujesz wsparcia? Złóż wnio-
sek w ramach inicjatywy lokalnej.

Po raz kolejny mieszkańcy gminy Kut-
no będą mogli skorzystać ze wsparcia 
w kwocie 30 000 zł na realizację swoich 
projektów w ramach inicjatywy lokal-
nej. 

Inicjatywa lokalna to forma współ-
pracy Gminy Kutno z mieszkańcami 
w celu wspólnego zrealizowania za-
dania publicznego na rzecz społecz-
ności lokalnej. Wniosek o inicjatywę 
może złożyć grupa mieszkańców (min. 
2 osoby) bezpośrednio albo za po-
średnictwem organizacji pozarządo-
wych lub podmiotów wymienionych w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie. 
Wkład mieszkańców, jako wnioskodaw-
ców, może polegać na:

- pracy społecznej, 
- świadczeniach pieniężnych, 
- świadczeniach rzeczowych. 
Co ważne, mieszkańcy nie mogą czer-

pać zysku z realizacji przedsięwzięcia. 
Maksymalna kwota wsparcia jednego 

wniosku to 10 000 złotych. 
Wnioski można składać do 6 kwietnia 

2022 roku osobiście w siedzibie Urzędu 
Gminy Kutno przy ul. Witosa 1 w godzi-
nach pracy Urzędu albo listownie na 
adres: Urząd Gminy Kutno, ul. Witosa 1, 
99 – 300 Kutno (decyduje data wpływu) 

Zgłaszane pomysły powinny wpisywać 
się w jeden z poniższych obszarów:

1) działalności wspomagającej roz-
wój wspólnot i społeczności lokalnych 
obejmujących  w szczególności: budo-
wę, rozbudowę lub remont dróg, kana-
lizacji, sieci wodociągowej, budynków 
oraz obiektów architektury stanowią-
cych własność jednostki samorządu te-
rytorialnego,

2) działalności charytatywnej,
3) podtrzymywania i upowszechniania 

tradycji narodowej, pielęgnowania pol-
skości oraz rozwoju świadomości naro-
dowej, obywatelskiej i kulturowej,

4) działalności na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego,

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultu-
ry i dziedzictwa narodowego,

6) promocji i organizacji wolontariatu,
7) edukacji, oświaty i wychowania,
8) kultury fizycznej i sportu, turystyki i 

krajoznawstwa,
9) ochrony przyrody, w tym zieleni, 

ekologii i ochrony zwierząt,
10) porządku i bezpieczeństwa pu-

blicznego.
Realizacja zadań może odbywać się 

w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 
2022 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu 
na realizację zadań publicznych na 
2022 rok

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasiń-
ska  zaprasza organizacje pozarządo-
we oraz podmioty wymienione w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie do zło-
żenia wniosku na realizację zadań pu-

blicznych Gminy Kutno w 2022 roku w 
zakresie:

- Kultury
- Kultury fizycznej, sportu i turystyki
- Ochrony zdrowia i ekologii
Łączna kwota przeznaczona na zada-

nia realizowane przez organizacje poza-
rządowe to 90 000 złotych – po 30 000 
złotych na każdą kategorię. 

Maksymalna kwota dotacji na reali-
zację jednego zadania wynosi 10 000 
złotych.

Na wnioski czekamy do 6 kwietnia 
2022 roku, natomiast ogłoszenie wyni-
ków nastąpi do 5 maja 2022 roku.

Dokładne informacje na temat 
konkursów znajdziecie Państwo na 

stronie www.gminakutno.pl
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Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji (PWiK) Sp. z o.o. 
z siedzibą w Kutnie, ul. Przemy-
słowa 4 prowadzi działalność 
gospodarczą, której głównym 
zadaniem jest zaopatrywanie 
ludności w wodę i odprowadza-
nie ścieków mieszkańców Kut-
na i miejscowości ościennych. 

Woda na potrzeby miasta i gminy 
Kutno uzdatniania jest na dwóch 
Stacjach Uzdatniania Wody:

• Stacja Uzdatniania Wody (SUW) 
na ul. Granicznej – zaopatrująca w 
wodę mieszkańców miasta i kilka 
okolicznych miejscowości: Ada-
mowice, Adamów, Woźniaków, Go-
łębiewek Nowy, Gołębiewek Stary, 
Ryków, Krzesin, Krzesinówek, Krze-
sin Parcela. Natomiast miejscowo-
ści: Florek, Michałów, Głogowiec 
i Gołębiew korzystają z wody w sy-
tuacjach awaryjnych.

• Doraźne Ujęcie Wody (DUW) na 
ul. Metalowej – zaopatrująca w 
wodę przede wszystkim kutnowską 
podstrefę Łódzkiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej, wieś Psurze oraz 
awaryjnie  Gminę Krzyżanów.

STACJA UZDATNIANIA 
PRZY UL. GRANICZNEJ

Mieszkańcy aglomeracji kutnow-
skiej zaopatrywani są w wodę po-
chodzącą ze Stacji Uzdatniania 
Wody przy ul. Granicznej 13 w Kut-
nie. Aktualnie woda ujmowana jest 
z utworów górnojurajskich poprzez 
pięć studni głębinowych (o głębo-
kości od 150 do 200 m) zlokalizowa-

nych w promieniu 2 km od budynku 
stacji. Woda surowa z poszczegól-
nych otworów przesyłana jest nie-
zależnymi rurociągami tłoczny-
mi na Stację Uzdatniania Wody,  
a następnie kierowana jest do pro-
cesu uzdatniania.

Proces uzdatniania wody roz-
poczyna się od napowietrzania. 
Woda z poszczególnych studni 
tłoczona jest na 2 wieże napo-
wietrzające, skąd spływa do ko-

mory reakcji o poj. 600 m3, gdzie 
następuje częściowa sedymen-
tacja utlenionych związków że-
laza. Tak wstępnie przygotowa-
na woda tłoczona jest na 3 ciągi 
filtracyjne składające się łącznie 
z 21 otwartych filtrów samopłu-
czących DynaSand, gdzie następu-
je odżelazianie i odmanganianie 
wody na złożach piaskowych. Fil-
trat kierowany jest do 4 zbiorników 
retencyjnych o łącznej pojemności 

czynnej 6000 m3. Przed zbiornika-
mi woda jest dezynfekowana przy 
użyciu lampy UV, co zapewnia jej 
bezpieczeństwo mikrobiologiczne. 
Zasilanie sieci miejskiej odbywa 
się za pomocą pompowni sieciowej 
III stopnia. Tłoczona woda jest roz-
dzielana na 2 magistrale – północną  
i południową, gdzie dodatkowo 
dozowany jest dezynfekant – roz-
twór podchlorynu sodowego, 
w kontrolowanej dawce zależnej 

od przepływu wody. 
Po modernizacji i rozbudowie 

SUW przy ul. Granicznej w 2013 
roku stacja jest w stanie dostar-
czyć wodę odpowiedniej jakości 
w ilości do 5  256  000 m3 rocznie. 
Obecnie stacja uzdatnia, poda-
jąc do sieci wodociągowej ok. 
250  000 m3 wody miesięcznie, co 
daje blisko 8 500 m3 wody na dobę. 
Generowane w procesie płukania 
filtrów wody technologiczne, tzw. 
„wody popłuczne” poddawane są 
procesowi oczyszczania i zawra-
cane na początek układu uzdat-
niania wody tj. do komory reakcji. 
Zastosowana w zmodernizowa-
nej stacji technologia zawracania 
wód popłucznych pozwoliła ogra-
niczyć zużycie wody na potrze-
by technologiczne do zaledwie 
ok. 1% w skali roku. 

STACJA UZDATNIANIA 
PRZY UL. METALOWEJ

Stacja przy ul. Metalowej pro-
dukuje (uzdatnia) wodę przede 
wszystkim dla Kutnowskiej Strefy 
Ekonomicznej. Woda ujmowana 
jest z utworów górnojurajskich: 
studnia nr 1 (o głębokości 210 m) 
od strony zachodniej i studnia nr 
2 (o głębokości 285 m) od strony 
wschodniej SUW. Woda z poszcze-
gólnych studni pompowana jest 
do stacji uzdatniania przy pomocy 
pomp głębinowych zainstalowa-
nych w poszczególnych studniach. 
Studnie te pracują naprzemiennie. 
Technologia uzdatniania wody po-
lega na usuwaniu związków żelaza 
i manganu z ujmowanej wody na 
6 filtrach ciśnieniowych ze złożem 
piaskowym. Schemat technolo-
giczny jest typowy dla uzdatniania 
wód podziemnych i przedstawia 

się następująco:
• napowietrzanie,
• odżelazianie,
• odmanganianie,
• dezynfekcja za pomocą pod-

chlorynu sodu.
Woda uzdatniona wspólnym 

rurociągiem wtłaczana jest do sieci 
miejskiej w ilości średniodobowej 
ok. 2800 m3/dobę (co stanowi nie-
co ponad połowę średniej dobowej 
wydajności SUW wynikającej z po-
zwolenia wodnoprawnego).

Sercem obu stacji jest central-
na sterownia z ekranem obrazu-
jącym całościowo przebieg pro-
cesu uzdatniania wody on–line. 
Na ekranie ukazany jest schemat 
technologiczny, stan pracy po-
szczególnych urządzeń, aktual-
ne parametry procesu, a także 
archiwizowane są wszystkie waż-
ne wielkości procesowe. Wszystkie 
jednostkowe procesy technolo-
giczne objęte są stałą kontrolą we-
wnętrzną. 

W 2020 roku wykonany zo-
stał  remont zbiornika reten-
cyjnego na SUW Graniczna,  
a w perspektywie zaplanowany 
jest remont pozostałych zbior-
ników, natomiast w minionym 
roku przeprowadzono rewitaliza-
cję studni nr 2 przy ul. Toruńskiej. 
Prace polegały na oczyszczeniu 
i zabezpieczeniu otworu. W ostat-
nim czasie wykonany został także 
remont stacji przy ul. Metalowej, 
polegający przede wszystkim na 
odnowieniu i zabezpieczeniu po-
wierzchni filtrów. Prace obejmo-
wały malowanie ścian i sufitów 
hali technologicznej, piaskowanie  
i malowanie zbiorników filtracyj-
nych wraz z podstawami, rurami i 

armaturą oraz pomostów  
i barier. 

LABORATORIUM
W Przedsiębiorstwie Wo-

dociągów i Kanalizacji Sp. 
z o. o. w Kutnie funkcjonu-
je Laboratorium z siedzibą 
w budynku przy ul. Prze-
mysłowej 4.  Jego głównym 
zadaniem jest ciągły moni-
toring jakości wody produ-
kowanej i dystrybuowanej 
przez Przedsiębiorstwo. 

Regularnej kontroli pod-
dawana jest woda:

– eksploatowana z ujęć 
głębinowych zasilających 
Stacje Uzdatniania Wody 
przy ul. Granicznej i ul. Me-
talowej oraz studni awa-
ryjnych utrzymywanych 
w celu zabezpieczenia 
mieszkańców w wodę w sy-
tuacjach nadzwyczajnych, 

– po poszczególnych 
etapach procesu tech-
nologicznego (kontro-
la procesu uzdatniania  
i dezynfekcji wody),

– uzdatniona wtłacza-
na do sieci wodociągowej 
oraz u odbiorców usług 
w ramach nadzoru produ-
centa nad jakością wody 
z częstotliwością i zakre-
sem zgodnym z harmo-
nogramem pobierania 
próbek wody do badań 
uzgodnionym z Państwo-
wym Powiatowym In-
spektorem Sanitarnym 
w Kutnie (Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczo-
nej do spożycia przez ludzi 
Dz.U. 2017 poz. 2294),

– w miejskiej sieci wo-
dociągowej, po przepro-
wadzonych naprawach, 
awariach i konserwacjach 
systemów dystrybucji.

Laboratorium PWiK Sp. 
z  o.o. w Kutnie pobiera 
próbki i wykonuje badania 
wody na potrzeby własne 
Przedsiębiorstwa i w ra-
mach zleceń od klientów 
zewnętrznych. 

Zakres świadczonych 
usług obejmuje badania:

– fizyko–chemiczne,
– mikrobiologiczne wody 

łącznie z pobieraniem pró-
bek do badań.

Zakres badań wraz 
z cennikiem  znaj-
duje się na stronie 
www.pwik.kutno.pl).

 Dla klientów zewnętrz-
nych oferuje wykonanie 
badań, m.in:

Zaglądamy do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie

Stacja Uzdatniania Wody 
przy ul. Granicznej

Sterownia Stacji Uzdatniania Wody 
przy ul. Granicznej.
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• z indywidualnych ujęć 
wody

• parametrów obję-
tych monitoringiem gru-
py A dla producentów 
wody (tj. ujęcia wody  
i systemy dystrybucji 
w ościennych gminach)

• na potrzeby odbiorów 
przyłączy wodociągowych, 
odbiorów lokali użyteczno-
ści publicznej wymaganych 
przez  PIS, Nadzór budow-
lany itp.  

Laboratorium  prowadzi 
badania wody w oparciu 
o   referencyjne metody, 
Polskie normy oraz pro-
cedury badawcze speł-
niające wymagania za-
warte w  obowiązujących 
przepisach prawa. Dbając 
o poprawność przebiegu 
badań, stosuje certyfiko-
wane wzorce i materiały 
odniesienia, dba o zacho-
wanie spójności pomia-
rowej oraz bierze udział 
w międzynarodowych  po-
równaniach międzylabo-
ratoryjnych. Laboratorium 
zapewnia swoim klientom 
wysoką jakość świadczo-
nych usług. Dysponuje 
kadrą certyfikowanych 
próbkobiorców, specjali-

stycznym wyposażeniem 
pomiarowym i wykwalifiko-
wanym personelem. 

Jako jedyne w Powie-
cie kutnowskim posia-
da wdrożony system 
zarządzania prowadzo-
nych badań wody zgodny 
z normą: PN–EN ISO/IEC 
17025:2018–02 „Ogól-
ne wymagania dotyczą-
ce kompetencji labo-
ratoriów badawczych 
i wzorcujących” potwier-
dzony Certyfikatem Akredy-
tacji AB 1793 wydanym przez 

Polskie Centrum Akredytacji oraz 
zatwierdzeniem Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Kutnie, co pozwala na wyko-
nywanie badań próbek wody 
przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi uznawanych w obsza-
rze regulowanym prawnie oraz 

przez organy inspekcji sanitarnej  
i administracji (art. 12, ust. 4, 12a 
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków Dz.U. 2020 poz.2028). 

Mając na uwadze najlepszą ja-
kość usług świadczonych dla na-
szych klientów Laboratorium stale 
doskonali i unowocześnia metody 
i techniki badawcze, pracowni-
cy podnoszą swoje kwalifikacje 
uczestnicząc w szkoleniach, a swo-
je kompetencje w wykonywaniu 
badań potwierdzają w badaniach 
biegłości i porównaniach miedzy 
laboratoryjnych.

WAŻNE INWESTYCJE 
W 2021 ROKU

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w 2021 r. zrealizowało 
wiele ważnych inwestycji, m.in.:
• Budowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej w Kutnie w uli-
cy Narutowicza na działkach  
o numerze ewidencyjnym 500/3, 
20/3.
Wykonawca: Firma „PROSPOL” S.C. 
Daniel, Marzena Proskura,  97–371 
Wola Krzysztoporska, Majków Duży 
60 a
Wartość inwestycji netto: 
2 619 000,00 zł
• Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej tłocznej wraz z przepom-
pownią w ulicy Krośniewickiej 
w Kutnie na terenie działki nr ew. 
1054/13 – obręb Raszew Piaski.
Wykonawca: Zakład Instalacyjno–
Inżynieryjny „INST–BUD” Józef Zię-
tarski, 99–300 Kutno, ul. Rzemieśl-
nicza 5
Wartość inwestycji netto: 
130 000,00 zł
• Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej wraz z odejściami bocznymi 
do granic posesji oraz z pompow-
nią ścieków w Kutnie w ulicy Marii 
Skłodowskiej–Curie (działka nr ew. 
11 – obręb Kościuszków).
Wykonawca: Zakład Usług Ogólno-
budowlanych  Tadeusz Nowakow-
ski, 99–300 Kutno, Malina 2
Wartość inwestycji netto: 
649 592,68 zł

ZAPLANOWANE INWESTYCJE 
W 2022 ROKU

Początek 2022 roku to inten-
sywny czas dla Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o.o. w Kutnie ponieważ roz-
poczęły się prace budowlane, 
które realizowane są w ramach 
podpisanej umowy z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej  
w Łodzi o umorzenie pożyczki na 
zadanie: „Rozbudowa systemu ka-

nalizacyjnego na terenie Miasta 
Kutna”. Wśród rozpoczętych prac 
można wymienić:
• Budowę sieci kanalizacji sanitar-
nej w ulicy Komuny Paryskiej 
Wykonawca: F.U. “CENTRO”  Domi-
nik Cendlewski,  09–500 Gostynin, 
Budy Kozickie 52
Wartość inwestycji netto: 
177 800,00 zł  
• Budowę sieci kanalizacji sanitar-
nej w ulicy Klepy
Wykonawca: Zakład Usług Ogólno-
budowlanych Tadeusz Nowakow-
ski, 99–300 Kutno, Malina 2
Wartość inwestycji netto: 
190 000,00 zł
• Budowę sieci kanalizacji sanitar-

nej w ulicy Fijałkowskich
Wykonawca: F.U. “CENTRO”  Domi-
nik Cendlewski, 09–500 Gostynin, 
Budy Kozickie 52 
Wartość inwestycji netto: 
178 000,00 zł
• Budowę sieci kanalizacji sanitar-
nej w ulicy Chełmońskiego i Mal-
czewskiego
Wykonawca: Zakład Instalacyjno–
Inżynieryjny „INST–BUD” Józef Zię-
tarski, 99–300 Kutno, ul. Rzemieśl-
nicza 5
Wartość inwestycji netto: 
161 594,31 zł
• Budowę sieci kanalizacji sanitar-
nej w ulicy Porazińskiej
Wykonawca: F.U. “CENTRO”  Domi-
nik Cendlewski, 09–500 Gostynin, 
Budy Kozickie 52 
Wartość inwestycji netto: 
192 000,00 zł

W ramach realizacji planów in-
westycyjnych Przedsiębiorstwo 
przystąpi jeszcze do budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzo-
sowej i ul. Porzeczkowej. Warto 
też wspomnieć, iż Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Kutnie stara się o uzy-
skanie pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 
zakup i  montaż instalacji foto-

woltaicznych na poszczególnych 
studniach wchodzących w skład 
ujęcia Graniczna. W najbliższych 
latach planowana jest również 
rozbudowa istniejącej stacji SUW 
o technologię ozonowania w celu 
zapewnienia jeszcze lepszych pa-
rametrów organoleptycznych wody 
uzdatnionej oraz budowa zbiorni-
ka retencyjnego na terenie stacji 
DUW Metalowa. •

Zaglądamy do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie

Hala filtrów Stacji 
Uzdatniania Wody

Stacja Uzdatniania Wody 
przy ul. Granicznej

Doraźne Ujęcie Wody 
przy ul. Metalowej
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Śledczy ustalają oko-
liczności tragedii, jaka 
w niedzielę rozegrała 
się na ul. Kochanow-
skiego w Kutnie. Jak 
udało nam się nieofi-
cjalnie dowiedzieć, 
śmierć poniósł młody 
obcokrajowiec, praw-
dopodobnie obywatel 
Ukrainy, który miał zo-
stać ugodzony nożem.

W niedzielę chwilę 
po godzinie 19. służby 
otrzymały zgłoszenie 
o awanturze przy uli-
cy Kochanowskiego. Na 
miejsce natychmiast 
udało się kilka radio-
wozów policji oraz dwie 
karetki pogotowia ra-
tunkowego.

– W niedzielę o go-
dzinie 19:16 kutnowskie 
zespoły ratownictwa 

medycznego zostały za-
dysponowane do dwóch 
mężczyzn w wieku oko-
ło 30 i 40 lat, którzy w 
wyniku kłótni doznali 
obrażeń ciała – powie-
dział Panoramie Adam 
Stępka, rzecznik praso-
wy Wojewódzkiej Stacji 
Ratownictwa Medycz-
nego w Łodzi.

Jak dodaje A. Stępka, 
po przybyciu na miejsce 
zdarzenia okazało się, że 
ok. 30–letni mężczyzna 
w wyniku doznanych 
ran doznał zatrzymania 
krążenia.

– Obecny zespół ra-
townictwa medyczne-
go podjął resuscytację 
krążeniowo oddechową. 
Niestety pomimo pod-
jętych czynności nie 
udało się przywrócić 

czynności życiowych. 
Drugiego z poszkodo-
wanych, w stanie sta-
bilnym przewieziono do 
kutnowskiego szpitala 
– komentuje rzecznik 
WSRM.

Okoliczności tragedii 
wyjaśniają policjanci pod 
nadzorem prokuratora. 
Oględziny miejsca trwa-
ły przez wiele godzin, 
ulica Kochanowskiego 
była zamknięta i zabez-

pieczona policyjnymi ta-
śmami. Śledczy na razie 
nie przekazują informa-
cji w sprawie.

– Nie żyje jeden z 
mężczyzn. Sprawę wy-

jaśnia prokuratura i po-
licja. Aktualnie bliższych 
informacji nie prze-
kazujemy – przekazał 
nam Krzysztof Kopania, 
rzecznik prasowy Pro-
kuratury Okręgowej w 
Łodzi.

Jak udało nam się 
nieoficjalnie dowie-
dzieć, obaj mężczyźni 
biorący udział w bójce 
to obcokrajowcy, praw-
dopodobnie obywatele 
Ukrainy. Młody męż-
czyzna miał zginął od 
wielu ran kłutych zada-
nych nożem, śmiertelne 
miały okazać się ciosy w 
okolice serca. Rany kłu-
te miał mieć także dru-
gi z mężczyzn. Podczas 
interwencji służb był 
agresywny, został obez-
władniony przez poli-
cjantów. •

Dramat rozegrał się przy ul. 
Kochanowskiego w Kutnie.
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Młodego mężczyzny nie 
udało się uratować pomimo 
usilnych starań służb.

Dokładne okoliczności tragedii 
ustalają teraz policjanci pod 

nadzorem prokuratora.

Tragiczny finał awanturyTragiczny finał awantury
Nie żyje młody obcokrajowiecNie żyje młody obcokrajowiec
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80 lat temu żołnierze 
nazistowskich Niemiec 
zamordowali niemal 
całą społeczność ży-
dowską z okolic Kutna. 
19 marca 1942 roku roz-
poczęła się likwidacja 
getta, które zlokalizo-
wane było na terenie 
byłej cukrowni „Kon-
stancja”.

W ciągu trzech lat na 
niewielkiej fabrycznej 
przestrzeni zgroma-
dzonych zostało ponad 
8000 Żydów. Wielu ludzi 

musiało spać pod gołym 
niebem, a warunki do 
życia były tak fatalne, 
że co rusz dochodziło 
do epidemii różnego ro-
dzaju chorób zakaźnych.

Okrucieństwo Niem-
ców miało swoje apo-
geum wiosną 1942 
roku, kiedy to nakaza-
no zlikwidować m.in. 
kutnowskie getto.

– Pociągi z kutnow-
skimi Żydami trafiały 
do Kulmhof niedaleko 
Koła. Tam tysiące z nich 

zostało zagazowanych 
w ruchomych komorach 
gazowych na ciężarów-

kach. Następnie zosta-
li spaleni i pogrzebani. 
Tego okrucieństwa nie 
da się opisać, jeśli mó-
wimy o liczbach. Do-
piero konkretne imio-

na i nazwiska, zdjęcia 
oraz twarze pozwa-
lają nam choć trochę 
wyobrazić sobie, 
co miało miejsce 
w tamtym cza-
sie – mówił pod-
czas swojego wy-

stąpienia Zbigniew 
Wdowiak, zastępca 

prezydenta Kutna.

Zbigniew Wdowiak 
podkreślił też znaczący 
wkład społeczności ży-
dowskiej w rozwój Kutna.

– Pamięć o pięciowie-
kowej, wspólnej prze-
szłości jest niezmiernie 
ważna. Być może nie 
zawsze była to sielanka, 
bywały trudne momenty 
w tym naszym sąsiedz-
twie, ale to właśnie Po-
lacy i Żydzi budowali to 
miasto. Tworzyli jego 
gospodarkę, kulturę, a 
w XX wieku również sa-

morząd – przypominał 
Zbigniew Wdowiak.

Uroczystości upa-
miętniające likwida-
cję getta przygotowało 
Towarzystwo Przyja-
ciół Ziemi Kutnowskiej. 
Uczestnicy oddali hołd 
poległym, wzięli udział 
w modlitwie za pomor-
dowanych w getcie prze-
prowadzonej przez rabi-
na Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej w Łodzi 
oraz złożyli kwiaty pod 
tablicą pamiątkową. •

Kutno pamięta o tragicznych losach ŻydówKutno pamięta o tragicznych losach Żydów
 Uroczystości pod dawnym gettem 

Zbigniew Wdowiak podkreślił znaczący wkład 
społeczności żydowskiej w rozwój Kutna.
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Rekord zbiórki Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Kutnie! Sztab 
podał, że w tym roku 
udało się zebrać ponad 
164 tysiące złote!

– Spieszymy ze 
wspaniałą informacją, 
że podczas 30. Fina-
łu w Kutnie udało nam 
się zebrać 164 588,53 
zł – w tym 120 481.42 
zł z puszek + 15 220.00 
PLN (eskarbonki)+ 28 
887.11 PLN (aukcje al-
legro). Jest to kwota 
rozliczona z fundacją 
i stanowi dotychcza-
sowy rekord (poprzed-
ni z 2020 roku został 
pobity aż o 18 225,19zł 
– wówczas wynosił 
146 363,34 zł). Kwo-

ta, którą nasi dzielni 
wolontariusze zebrali 
robi ogromne wrażenie 
i zostanie przezna-
czona na rzecz zapew-
nienia najwyższych 
standardów diagno-
styki i leczenia wzroku 
u dzieci – informuje 
sztab WOŚP Kutno.

Ostateczna kwota 
zebrana podczas Fi-
nału na całym świe-
cie zostanie ogłoszona 
przez fundację podczas 
uroczystej gali, która 
odbędzie się 30 marca 
2022 roku.

– W imieniu całe-
go sztabu dziękuje-
my wolontariuszom, 
współorganizatorom, 
darczyńcom, mediom 
oraz mieszkańcom 

Kutna i okolic. To dzię-
ki naszemu wspólne-
mu wysiłkowi udało się 
zorganizować finał na 
miarę naszych możli-
wości w trudnych wa-
runkach pogodowych 
i pandemicznych. Wiel-
kie dzięki dla wszyst-
kich! – mówi Izabella 
Filipowicz-Stępniak, 
szefowa kutnowskiego 
sztabu.

Warto również za-
znaczyć, że fundacja 
włączyła się w pomoc 
dla Ukrainy. Wo-
lontariusze i człon-
kowie sztabu ak-
tywnie uczestniczą 
w wielu działaniach 
charytatywnych nie tyl-
ko w trakcie trwania fi-
nału, ale przez cały rok •

 Sztab podał ostateczne dane 

Rekordowa zbiórkaRekordowa zbiórka  
WOŚP w Kutnie!WOŚP w Kutnie!
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To będzie najwięk-
sza inwestycja w in-
frastrukturę energe-
tyczną w Kutnie od 
kilkudziesięciu lat. 
Na początku marca 
zastępca prezydenta 
Kutna Jacek Boczka-
ja podpisał umowę na 
wymianę opraw oświe-
tleniowych w całym 
Kutnie. W sumie to po-
nad 4000 lamp zloka-
lizowanych przy kut-
nowskich ulicach. 

Koszt inwestycji to 
prawie 8 000 000 zło-
tych. Nowe LED-owe 
oprawy znacząco po-
prawią bezpieczeństwo 
na drogach, będą też 
dużo oszczędniejsze, 
niż funkcjonujące obec-

nie sodowe. Wymianą 
zajmie się Centrum Za-
opatrzenia Energetyki 
ELTAST sp. z o.o. z Ra-
domia.

Według założeń 
koszty związane ze zu-
życiem energii elek-
trycznej potrzebnej do 
oświetlenia miasta mają 
spaść o prawie 75%. Tak 
wynika z przygotowanej 
wcześniej dokumen-
tacji. Zamiast ponad 
2442 megawatogodzin, 
zużywanych będzie je-
dynie niespełna 600 
megawatogodzin. Do 
tego dochodzą jeszcze 
czynniki ekologiczne, 
bo dzięki zmniejszeniu 
zużycia energii, mia-
sto przyczynia się do 
zmniejszenia emisji 

CO2.
Warto podkreślić, 

że Kutno jako jedyne 
miasto w wojewódz-
twie łódzkim pozyskało 
pieniądze z WFOŚGiW 
na tak duże zadanie 
związane z oświetle-
niem. Olbrzymia w tym 
zasługa pracowników 
Biura Obsługi Fundu-
szy Pomocowych oraz 
Wydziału Zarządzania 
Drogami i Transpor-
tu, którzy przygotowali 
kompletny wniosek.

Wymiana opraw 
oświetleniowych roz-
pocznie się już nieba-
wem i ma zostać zre-
alizowana w trakcie 
najbliższych sześciu 
miesięcy. •

LED-y rozświetląLED-y rozświetlą Kutno! Kutno!

Dzięki podpisanej 
umowie ma zostać 

wymienionych 
ponad 4 tys. lamp!

 Inwestycja za 8 mln złotych 
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Ponad 40 ochot-
ników stawiło się 
w 92 batalionie 
lekkiej piechoty w 
Kutnie na szkole-
niu podstawowym 
na początku marca. 
Jak mówią przed-
stawiciele WOT, 
inwazja Rosji na 
Ukrainę spowodo-
wała wzrost zain-
teresowania służbą 
w 9 Łódzkiej Bryga-
dzie Obrony Teryto-
rialnej. 

Część z ochot-
ników wybrała 
możliwość ukoń-
czenia szkolenia w 

trybie podzielonym 
na dni wolne od 
pracy. Pierwszego 
dnia przeszli test 
sprawności fizycz-
nej, odbyli szkolenia 
z zakresu m. in. bhp 
i ochrony informa-
cji niejawnych oraz 
pobrali wyposażenie 
i umundurowanie. 
Następnie w kosza-
rach 92blp kandyda-
ci na żołnierzy będą 
poznawać podstawy 
taktyki i topogra-
fii, zasad udzielania 
pierwszej pomocy. 
Szkolenie zakończy 
egzamin sprawdza-
jący tzw. „pętla tak-

tyczna”.
Po pozytywnym 

zakończeniu szkole-
nia ochotnicy złożą 
przysięgę wojskową 
i rozpoczną trzy-
letni cykl szkolenia 
żołnierzy obrony 
terytorialnej. Wśród 
nich są mieszkań-
cy Łodzi, Pabianic, 
Kutna, Rawy Ma-
zowieckiej, Zgierza, 
Piotrkowa Trybu-
nalskiego i Łęczycy. 
Na co dzień wyko-
nują zawody takie 
jak: kosmetolog, 
prawnik, instruktor 
fitness, kierowca 
zawodowy. •

Ponad 40 ochotników zgłosiło się Ponad 40 ochotników zgłosiło się 
do kutnowskich Terytorialsówdo kutnowskich Terytorialsów

Kutno cały czas pomaga 
obywatelom Ukrainy, któ-
rzy uciekają ze swojego 
kraju w związku z rosyjską 
agresją. Kutnowski magi-
strat przygotował ponad 
20 lokali w zasobach miej-
skich dla uchodźców, w 
pomoc angażują się także 
lokalne firmy. 

Urząd Miasta Kut-
no przygotował w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Kutnie 
zbiorowe miejsce noclego-
we dla 32 uchodźców. Do-
datkowo Ukraińcy trafiają 
także do mieszkań z miej-
skich zasobów na Majda-
nach, Wyszyńskiego i Na-
rutowicza.

– Firmy działające na 
terenie Kutna pomaga-
ją w urzędowych akcjach 
wsparcia uchodźców. Kilka 
przedsiębiorstw włączy-
ło się w przedsięwzięcia 
realizowane przez magi-
strat. To zarówno pomoc 
żywieniowa jak i rzeczowa 
– komentuje Kamil Klima-
szewski z biura prasowego 
Urzędu Miasta Kutno.

Jak wyliczają urzędni-
cy, każde przedsiębiorstwo 
wybiera możliwość pomocy 
i tak na przykład ChemPak 
Kutno zakupił 50 łóżek po-
lowych, które mogą zostać 
wykorzystane w tymcza-
sowych punktach noclego-

wych.
Firma Kellogg’s przy-

gotowała jedno z mieszkań 
z zasobów Zarządu Nie-
ruchomości Miejskich na 
potrzeby przyjęcia uchodź-
ców. W zeszłym tygodniu do 
wyremontowanego lokalu 
wprowadziła się kobieta z 
czwórką dzieci uciekająca 
z Ukrainy. Mieszkanie zo-
stało doposażone i odświe-
żone.

– Do wszystkich za-
angażowanych w pomoc 
uchodźcom kierujemy sło-
wa podziękowań i uznania 
– dodaje Klimaszewski. •

Ukrainka z czwórką dzieci Ukrainka z czwórką dzieci 
otrzymała dach nad głowąotrzymała dach nad głową
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Od kilku dni przed 
Urzędem Miasta w Kut-
nie ustawia się spora 
kolejka uchodźców z 
Ukrainy chcących zare-
jestrować się w bazie 
PESEL. Jak informuje 
kutnowski magistrat, 
do poniedziałku zareje-
strowano już blisko pół 
tysiąca osób.

Przypomnijmy, od 
środy (16.03) uchodźcy z 
Ukrainy mogą rejestro-
wać się w ogólnopol-

skiej bazie PESEL. Przed 
kutnowskim urzędem 
miasta już o poranku 
ustawiała się kolejka 
chętnych do tego, aby 
uzyskać numer. Obywa-
tele Ukrainy najpierw 
przychodzą do stoiska, 
w którym wolontariu-
sze pomogą im wypełnić 
dokumenty, a później są 
obsługiwani w budynku. 

Rejestracja w bazie 
PESEL pozwoli na ła-
twiejszą i bardziej sko-

ordynowaną pomoc 
obywatelom Ukrainy, 
którzy uciekli do Polski 
przed wojną. Zareje-
strować mogą się osoby, 
które do Kraju Nad Wisłą 
przyjechały bezpośred-
nio z terenu Ukrainy. 
Numer PESEL pozwoli 
Ukraińcom w formal-
nościach związanych 
na przykład z pomocą 
medyczną, rejestracją 
dzieci w szkołach czy 
chociażby poszukiwaniu 

zatrudnienia.
Jak informuje Kamil 

Klimaszewski z biura 
prasowego Urzędu Mia-
sta Kutno, od środy do 
piątku zarejestrowano 
350 osób, a w poniedzia-
łek kolejne 120. Łącznie 
w Kutnie zarejestrowano 
do tej pory 470 uchodź-
ców z Ukrainy.

Pod gmachem Urzę-
du Miasta co jakiś czas 
pojawiają się także po-
licjanci, którzy nie tyl-

ko czuwają nad bezpie-
czeństwem uchodźców 
ale również prowadzą 
działania profilaktyczne 
mające charakter infor-
macyjny na temat po-
tencjalnych zagrożeń z 
jakimi mogą się spotkać.

– Takie działania 
prowadzone są wszędzie 
tam gdzie możemy spo-
tkać obywateli Ukrainy, 
między innymi w punk-
tach informacyjnych, w 
których nadawany jest 

uchodźcom PESEL. Po-
licjanci rozdają ulotki 
w języku ukraińskim 
dotyczące m.in. proble-
matyki handlu ludźmi 
i zaginięć osób, a także 
przekazują cenne infor-
macje i wskazówki na 
temat numerów telefo-
nów pod którymi mogą 
uzyskać pomoc – mówi 
podkom. Edyta Mach-
nik, oficer prasowy Ko-
mendy Powiatowej Poli-
cji w Kutnie. •

Policjanci, nie tylko czuwają 
nad bezpieczeństwem 
uchodźców, ale również 
prowadzą działania 
profilaktyczne.
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W Kutnie zarejestrowało się pół tysiąca uchodźcówW Kutnie zarejestrowało się pół tysiąca uchodźców

Do poniedziałku w Kutnie w 
bazie PESEL zarejestrowało 
się 470 uchodźców.
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Fatalny początek rundy 
wiosennej w wykonaniu 
piłkarzy KS-u Kutno. 
Podopieczni Domini-
ka Tomczaka przegrali 
dwa spotkania z rzę-
du z Pelikanem Łowicz 
i ŁKS-em Łódź.

Na inaugurację rundy 
wiosennej KS pojechał 
do Łowicza na mecz z 
tamtejszym Pelikanem. 
Przez wielu kibiców po-
jedynek został okrzyk-
nięty derbami regionu. 
Spotkanie zostało roz-
strzygnięte już w pierw-
szej połowie, a katem 
kutnian okazał się Szy-
mon Sołtysiński. Były 
zawodnik wycofanego 
z II ligi GKS-u Beł-
chatów na listę strzel-
ców wpisał się w 35. 
i 44. minucie.

Po zmianie stron Pe-
likan cofnął się na wła-
sną połowę i dał pograć 
przyjezdnym z Kutna, 
jednak drużyna Domi-
nika Tomczaka i Pawła 
Klekowickiego nie była 
w stanie zdobyć choć-
by kontaktowej bramki. 

Ostatecznie KS przegrał 
0-2.

– Po takim meczu 
ciężko cokolwiek dobre-
go powiedzieć. Zaliczy-
liśmy falstart, pierwsza 
połowa to kompletne 
dno w naszym wykona-
niu. Nie realizowaliśmy 
nic z tego, co sobie zało-
żyliśmy. Mówiąc krótko, 
to była tragiczna poło-
wa w naszym wykona-
niu. Druga połowa była 

diametralnie inna, Pe-
likan czekał na kontry, 
a my graliśmy w piłkę. 
Niestety nie wykorzy-
staliśmy przynajmniej 
dwóch sytuacji i nie 
udało nam się zmienić 
losów spotkania – po-
wiedział Paweł Kleko-
wicki, II trener KS-u 
Kutno. 

Pelikan Łowicz 2-0 
KS Kutno

Sz. Sołtysiński 35, 44

KS Kutno: Wolański 
– Kraśniewski, Głowiń-
ski, Kacela, Białas (76. 
Cudowski), Bujalski, 
Wielgus (76. Skawiński), 
Szczytniewski (70. Pa-
tora), 

Kralkowski, Telestak, 
Kasperkiewicz;

W zeszły weekend 
kutnianie na własnym 
boisku mierzyli się 
z kolei z ŁKS-em II 
Łódź i tym spotkanie 
mieli zrehabilitować 

się za porażkę w Ło-
wiczu. Niestety, nic 
nie poszło po myśli 
kutnian. Już w 18. 
minucie ŁKS wy-
szedł na prowa-
dzenie, a Patryka 
Wolańskiego po-

konał Jakub Roma-
nowski. Kutnianie 

dobrze nie otrząsnę-
li się po stracie gola, 
a otrzymali jak się póź-
niej okazało nokautują-
cy cios – drugą żółtą, a w 
konsekwencji czerwoną 
kartkę otrzymał Seba-
stian Szczytniewski i KS 
do końca meczu musiał 
grać w osłabieniu.

Nadzieje gospoda-
rzy na choćby remis 
prysnęły w 71. minucie. 
Wówczas na 2-0 dla ło-
dzian podwyższył Ma-
ciej Radaszkiewicz i tym 
samym ustalił wynik 

sobotniej potyczki.
– Szybko stracona 

bramka po kontrataku 
ŁKS-u i następnie czer-
wona karta w 20 minucie 
ustawiła przebieg me-
czu. Mimo olbrzymiej 
woli walki zaangażowa-
nia i stworzonych sy-
tuacji nie udało się nam 
odwrócić losów meczu. 
Póki co, początek rundy 
wiosennej jest dla nas 
bezlitosny. Nie poddamy 
się jednak i będziemy 
walczyć, aby w kolejnym 
sezonie nadal była III 
liga w Kutnie – komen-
tuje Dominik Tomczak, 
trener KS Kutno.

KS Kutno 0-2 
ŁKS II Łódź

J. Romanowski 18, M. Ra-
daszkiewicz 71

KS Kutno: Wolań-
ski – Kraśniewski (80. 
Patora), Kasperkiewicz, 
Staniszewski, Szczyt-
niewski, Kralkowski, 
Bujalski (75. Górecki), 
Telestak (75. Ostrow-
ski), Głowiński (70. 
Żyła), Białas (46. Wiel-
gus), Kacela. •

Wiosenny falstart piłkarzy KS-u Kutno w III lidzeWiosenny falstart piłkarzy KS-u Kutno w III lidze

Kutnianie przegrali dwa 
pierwsze wiosenne 

mecze w III lidze.
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Drużyna Old Boys 
Mika została bezape-
lacyjnym mistrzem I 
ligi Kutnowskiej Ama-
torskiej Halowej Ligi 
Piłki Nożnej w sezonie 
2022. Do II ligi spada-
ją za to FC Gledzianów 
i Nieobliczalni.
Wyniki ostatniej kolejki 
I ligi KAHLPN:

GLADIATOR DASZYNA 
5:18 OLD BOYS MIKA

Wiśniewski Michał 2, 
Pionko 2, Wiśniewski 
Paweł – Krzymieniew-
ski 7, Jakubowski 4, 
Jaśkiewicz 4, Pietrow 2, 
Sobczak

1,5 L/G 16:0 
NIEOBLICZALNI

Mikołajczyk 4, Adam-
czewski 3, Zagórowski 
2, Zyskowski 2, Woż-
niak, Golan, Chróścik, 
Szałamacha Miłosz, 
Jatczak

WŁADCY PÓŁNOCY 

6:6 DZPG

Kubiak 3, Kowalczyk 2, 
Wojtalik – Klarzak 2, 
Matczak, Sierant, Gu-
tarowski, Kajszczarek
ŻK: Wasielewski Paweł 
– Matczak Michał, Gu-
tarowski Sebastian

EXPOM 7:11 
THE NATURAT TEAM

Brząkała 3, Walczak 2, 
Wiśniewski – Bedna-
rek 4, Kozanecki 3, Lip-
czyński 2, Maryniak 2
ŻK: Filipiak Tomasz 

(The Naturat Team)

FC GLEDZIANÓW 4:9 
ŚRÓDMIEŚCIE

Jędrzejczak, Tomes, 
Koniuszy, Wieczorek 
– Krysiński 3, Wójcik 
2, Szuda 2, Romański, 
Wojtczak, Kamiński

Podsumowanie ostatniej 
kolejki:

Najlepszy mecz: Władcy 
Północy 6:6 DZPG
MVP: Krzymieniewski 
Adrian (Old Boys Mika)

Najlepsza 5: Walczak 
Sławomir (1,5 L/G), 
Krzymieniewski Adrian 
(Old Boys Mika), Kubiak 
Jakub (Władcy Półno-
cy), Klarzak Krzysz-
tof (DZPG), Bednarek 
Adrian (The Naturat 
Team).

Najlepsi strzelcy:
1. Krzymieniewski Ad-
rian (Old Boys) - 38 goli
2. Jakubowski Mariusz 
(Old Boys) - 23 goli
3. Kubiak Jakub (Władcy 
Północy) - 21 goli

Tabela I ligi na koniec 
sezonu:

1. Old Boys Mika 25 103:36

2. Władcy Północy 21 56: 34

3. Śródmieście 16 62:33

4. 1,5 L/G* 15 51:50

5. The Naturat* 15 42:32

6. Gladiator Daszyna 12 35:51

7. Expom 10 34: 50

8. Dzpg* 7 28:50

9. Fc Gledzianów* 7 41:57

10. Nieobliczalni 3 20:79

Pamiątkowe zdjęcie Old 
Boys Mika po ostatnim 
meczu w sezonie 2022.
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 I LIGA KAHLPN: 

Old Boys Mika Kutno mistrzem I ligi KAHLPN!Old Boys Mika Kutno mistrzem I ligi KAHLPN!

Wicemistrzem I ligi zostali Władcy 
Północy, którzy jako jedyni urwali 

punkty Old Boysom.

Za nami przedostatnia 
kolejka II ligi KAHLPN. 
Pewni awansu do I ligi 
są już zawodnicy KS Fair 
Play Kutno. Drugą dru-
żynę, która awansuje 
do wyższej ligi poznamy 
w najbliższy weekend. 
Awansuje „wygrany” 
meczu KS Olimpia Opo-
rów – GKS Byszew.
Wyniki 10. kolejki II ligi 
KAHLPN:

Young Boys 10-0 Przyszli 
Kopnąć Piłkę

Grams 3, Zapałowski 2, 
Cichoński 2, Olejniczak, 
Ćwikliński, Majda
ŻK: Materka (PKP)

KS Fair Play Kutno 14-3 
KS Tęcza

Bielecki 4, Narewski 3, 
Łykowski 2, Tarczyński 2, 
Czarnecki, Kaźmierczak, 
Jędrzejewski D. – Arku-
szewski 2, Pawlak
ŻK: Arkuszewski D. (Tę-
cza)

KST Weekend Offenders 

0-3 WKS 37 PP Kutno
Saganiak, Chmurski, Ja-
nakowski

Flex Kutno 2-6 KS Olim-
pia Oporów

Zalewski, Staniaszek – 
Michał Szymański 2, Pie-
chocki, Jagoda, Walczak 
Daniel, Walczak Dawid
ŻK: Sobierański D. (Flex)

GKS Byszew 9-4 
Siódme Niebo

Pęgowski Adrian 5, Misz-

czak W. 2, Majczak 2 – Zu-
chora 2, Banasiak, samo-
bój.

Pauza: Czerwone Diabły

Podsumowanie ostatniej 
kolejki:

Najlepszy mecz: Flex Kut-
no 2-6 Olimpia Oporów
Najlepsza piątka: Gospoś 
Rafał (WKS 37 PP), Pę-
gowski Adrian (Byszew), 
Zalewski Łukasz (Flex), 
Szymański Michał (Opo-

rów), Zuchora Marcin 
(Siódme Niebo).

Najlepsi strzelcy:
34 – Szczygielski Łukasz 
(Czerwone Diabły)
17 – Pęgowski Adrian (Gks 
Byszew), Bielecki Michał 
(Ks Fair Play Kutno)
16 – Szymański Michał 
(Ks Olimpia Oporów), Ły-
kowski Rafał (Ks Fair Play 
Kutno)
15 – Walczak Dawid (Ks 
Olimpia Oporów)
13 – Cichoński Arkadiusz 
(Young Boys)

Tabela I ligi na koniec 
sezonu:

1. KS Fair Play 25 79:17
2.  GKS Byszew 22 50:27
3.  Olimpia Oporów 21 64:30
4. Czerwone Diabły 19 81:41
5. WKS 37 PP 19 37:19
6. Young Boys 15 51:31
7. *Flex Kutno 9 25:62
8. *Siódme Niebo  9 39:60
9. Przyszli Kopnąć Piłkę 6 28:67
10. Weekend Off. 3 25:64
11. Ks Tęcza Kutno 3 14:75

KS Fair Play z awansem do I ligiKS Fair Play z awansem do I ligi

Już niedługo, 9 
kwietnia 2022 od-
będzie się druga 
odsłona Gali MMA 
Fight Rose. Zapo-
wiada się mnóstwo 
emocji i atrakcji. 
Można już kupować 
bilety na to wyda-
rzenie.

Jak mówią organi-
zatorzy, gala MMA 
Fight Rose jest nie-
zwykłą szansą dla 
lokalnych oraz mło-
dych zawodników 
na zaprezentowa-
nie swoich umiejęt-
ności podczas wal-
ki w prawdziwym 
oktagonie. To już 
druga taka impreza 
w naszym mieście, 
poprzednia edycja 
była prawdziwie 
sportowym wido-
wiskiem, podczas 
którego mogliśmy 
zobaczyć np. wal-
ki reprezentantów 
WCA Fight Team, 

których będziemy 
mogli zobaczyć tak-
że podczas FIght 
Rose 2.

Również tym ra-
zem nie zabrak-
nie sportowych 
i muzycznych emo-
cji. Jednym z pierw-
szych newsów jaki 
przekazaliśmy lo-
kalnej publiczności 
jest informacja o 
koncercie znanego 
rapera Kaena, któ-
ry w swojej karie-
rze  współpracował 
m.in. z takimi wyko-
nawcami jak: Słoń, 
Bezczel, Buczer, 
Peja, Chada, Kroolik 
Underwood i Eweli-
na Lisowska.

Grupa promo-
cyjna PT Promotor 
zaprasza do rezer-
wacji biletów pod 
adresem bilety@
fightrose.com. Loże 
VIP 6-cio osobowe. 
Ilość miejsc ograni-
czona. •

 II LIGA KAHLPN: 

Już niebawem Już niebawem 
MMA Fight RoseMMA Fight Rose

KS Fair Play Kutno może 
już świętować awans 

do I ligi KAHLPN.
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