
•        ŚRODA, 13 KWIETNIA 2022      |      1www.PanoramaKutna.pl
ŚRODA, 13 KWIETNIA 2022 (wydanie nr 85/6/2022)                   BĄDŹ NA BIEŻĄCO: www.PanoramaKutna.pl

13

Ukraińcy dziękują 
za okazaną pomoc

Wesołych 

Świąt
 

Pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
radości i spokoju. Oby czas Świąt Wielkanocnych był

przepełniony miłością 
i spotkaniami w gronie Najbliższych.
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Wielkimi krokami zbli-
ża się majówka. Kut-
nowski magistrat w 
ostatnich dniach uchy-
lił rąbka tajemnicy 
i poznaliśmy niektóre 
z atrakcji, jakie czekać 
będą na mieszkańców 
Miasta Róż. 

Wiadomo, że dru-
giego maja w centrum 
Kutna odbędzie się tra-
dycyjna akcja harce-
rzy z okazji Dnia Flagi. 
Ulicami naszego mia-
sta przejdzie „żywa” 
biało-czerwona flaga. 
Tego samego dnia od-
być ma się także „Bieg 
ku Biało-Czerwonej” 
organizowany przez 
Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Kutnie.

Z kolei trzeciego 
maja na Placu Wolno-

ści w Kutnie odbędą się 
patriotyczne obchody 
związane z 231. rocz-
nicą uchwalenia kon-
stytucji 3 Maja. Będzie 
przemówienie prezy-
denta, tańce w wyko-
naniu przedszkolaków 
i Zespołu Pieśni i Tań-
ca Ziemi Kutnowskiej, 
a także pokaz konfetti 
i serpentyn.

Władze miasta przy-
gotowały także typowo 
rozrywkowe atrakcje. 
Na majówkę w Kutnie 
pojawią się żarciowo-
zy i lunapark. Prawdo-
podobnie odbędzie się 
także tradycyjna już 
„Majówka z Bareją”. 
O szczegółach związa-
nych z majówkowymi 
atrakcjami będziemy 
jeszcze informować. •

Co w KutnieCo w Kutnie
na majówkę?na majówkę?

18 włazów od studzie-
nek kanalizacyjnych 
zostało skradzionych 
z placu budowy na uli-
cy Skłodowskiej-Curie. 
To kolejny przypadek 
tego typu kradzieży w 
ostatnich tygodniach. 
Incydent może wpły-
nąć na przedłużenie 
trwających robót dro-
gowych w tym miejscu.

Jak informuje kut-
nowski magistrat, zło-
dzieje zrabowali włazy z 
całej długości moderni-

zowanego odcinka uli-
cy. Na czas przebudowy 
placem budowy zarzą-
dza wykonawca robót 
firma PBP TRAKT, która 
już zgłosiła sprawę na 
policję.

Każdy z tych włazów 
kosztował 500 złotych 
netto, co łącznie daje 
kwotę 9 000 złotych. 
To bezczelny czyn, któ-
ry mógł skończyć się 
tragicznie, bo nieza-
bezpieczone studzienki 
stanowią ogromne za-
grożenie zarówno dla 

pieszych jak i samo-
chodów, które mogłyby 
tamtędy przejeżdżać.

Warto podkreślić też, 
że włazy studzienek są 
potrzebne do ułożenia 
warstwy ścieralnej na-
wierzchni jezdni. Ich 
brak może spowodo-
wać wydłużenie prac 
budowlanych na ulicy 
Skłodowskiej-Curie.

– Mamy nadzieję, że 
sprawcy kradzieży zo-
staną złapani i ukarani. 
Przypomnijmy, że to 

nie pierwszy raz, kiedy 
złodzieje nie dość, że 
powodują dodatkowe 
koszty, to jeszcze dodat-
kowo narażają miesz-
kańców na niebezpie-
czeństwo. Podobnie 
było dwa tygodnie temu 
na ulicy Przemysłowej 
skąd zniknęło 12 kratek 
kanalizacyjnych. Wte-
dy szkoda wyceniona 
została na ponad 3 500 
złotych – komentuje 
Kamil Klimaszewski z 
biura prasowego Urzędu 
Miasta Kutno. •

Przebudowa Skłodowskiej Przebudowa Skłodowskiej 
opóźni się przez złodziei?opóźni się przez złodziei?

Brak skradzionych włazów 
studzienek może spowodować 

wydłużenie prac na 
ul. Skłodowskiej.
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Kutnowski magistrat 
informuje, że w roku 
2022 istnieje możliwość 
uruchomienia na Placu 
Marszałka Józefa Pił-
sudskiego 5 sezonowych 
ogródków gastronomicz-
nych, pod warunkiem 
przestrzegania ścisłych 
wytycznych sanitarnych, 
które zabezpieczą bez-
pieczeństwo obsłudze 
i klientom.

W pierwszej kolejności 
miejsca do dzierżawy na 
Placu będą przydzielone 
przedsiębiorcom prowa-
dzącym stałą działalność 
w zakresie gastronomii 
w lokalach użytkowych, 
znajdujących się na nie-
ruchomościach przy Pla-
cu Marszałka Józefa Pił-
sudskiego.

Szczegółowych infor-
macji udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Rolnictwa Urzę-
du Miasta Kutno, pokój 
210A lub pod nr telefonu 
24 – 253-12-49. •

Niebawem Niebawem 
ruszą ogródkiruszą ogródki"Ulotnie" to tytuł sin-

gla Olka Klembalskie-
go, który miał premie-
rę pod koniec marca. 
Kutnowski talent zna-
ny między innymi ze 
świetnych występów w 
show "The Voice Kids" 
opowiada o tej wyjąt-
kowej chwili i spełnie-
niu swoich marzeń.

Olek Klembalski ma 
16 lat i muzyka to-
warzyszy mu od naj-
młodszych lat. Gra na 
skrzypcach i pianinie 
oraz kształci się mu-
zycznie w Państwowej 
Szkole Muzycznej II 
stopnia im. Karola Kur-
pińskiego w Kutnie. W 
dzieciństwie występo-
wał w musicalach, ma 
też za sobą doświad-
czenie związane z du-
bbingiem w serialu pod 
tytułem „Astronauci”. 
Jest finalistą IV edy-
cji The Voice Kids oraz 
laureatem wielu kon-

kursów i festiwali mię-
dzynarodowych i ogól-
nopolskich. Od jakiegoś 
czasu komponuje mu-
zykę do własnych utwo-
rów. Jak mówi, sprawia 
mu to ogromną satys-
fakcję i radość. W marcu 
światło dzienne ujrzał 
jego debiutancki singiel 
“ulotnie”.

– Mam w planach 
tworzyć bardzo dużo 
muzyki, wydawać pio-
senki oraz częściej wy-
stępować publicznie. 
Wydanie własnej pio-
senki od zawsze było 
moim marzeniem i choć 
zajęło to trochę cza-
su bardzo się cieszę, że 
właśnie singlem “ulot-
nie” mogę zadebiuto-
wać na polskim rynku 
muzycznym w wieku 16 
lat! – mówi Olek Klem-
balski. – Komponować 
próbowałem już jakiś 
czas temu, powstawały 
pewne melodie, pewien 

wstęp – wtedy nie wie-
działem, że kiedyś usły-
szę go w moim pierw-
szym singlu! Ponieważ 
wszystko wziąłem we 
własne ręce potrzebo-
wałem wsparcia w pisa-
niu i produkcji piosenki. 
Wtedy z pomocą przy-
szła moja dobra kole-
żanka Maya Wasser-
man, z którą napisałem 
muzykę i która zrobiła 
aranżację i wyproduko-
wała utwór. Gdyby nie 
ona, nie wiem, czy 
mógłbym teraz mówić o 
jakiejkolwiek piosence.

Tekst specjalnie dla 
Olka napisała Aleksan-
dra Potrykus.

– Przeprowadziliśmy 
wiele rozmów, tak aby 
wszystko co chciałem 
przekazać znalazło się 
w piosence. Opowiada 
ona o ulotnych chwi-
lach, momentach, któ-
re chcemy, aby trwa-
ły wiecznie. Niestety 

upływający czas nam na 
to nie pozwala. Chcemy 
zachować wspomnie-
nia i zawarte znajo-
mości jak najdłużej w 
naszej pamięci, ponie-
waż często mimo poja-
wiających się sporów, 
pamiętamy wspólnie 
przeżyte chwile. Myślę, 
że ten tekst ma bardzo 
uniwersalny charakter, 
taki, z którym odbior-
cy mogą się utożsa-
miać – opowiada uta-
lentowany kutnianin.

Jeśli chodzi o sam 
singiel, utrzymany jest 
on w dość poważnej 

stylistyce. – Chciałem, 
żeby był on zgodny ze 
mną i moim gustem 
muzycznym. Lubię 
taką podniosłą, a za-
razem spokojną mu-
zykę. Słychać w niej 
wiele instrumentów, 
a motyw przewodni 
to pianino i skrzypce. 
Nie chcę się ograniczać 
do jednego stylu mu-
zycznego, a przy na-
stępnych utworach na 
pewno spróbuję cze-
goś innego. Jedno jest 
pewne, w każdy z nich 
włożę całe swoje ser-
ce – wyjaśnia artysta. •

 Kutnowski talent spełnia marzenia 

Olek Klembalski wydał Olek Klembalski wydał 
debiutancki singiel!debiutancki singiel!

“ulotnie” to debiutancki 
utwór Olka Klembalskiego 
znanego m.in. ze świetnych 
występów w The Voice Kids.
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W Kutnowskim Domu 
Kultury odbyły się 
VI Powiatowe Targi 
Pracy. Cieszyły się 
sporym zaintereso-
waniem zarówno po-
śród pracodawców 
jak i osób szukają-
cych pracy. 

Targi dedykowane 
były wszystkim poszu-
kującym pracy, w tym 
obywatelom Ukrainy i 
z tego względu dostęp-
ni byli tłumacze języka 
ukraińskiego oraz an-
gielskiego. W KDK–u 
pojawiła się zarówno 
młodzież, która nieba-

wem skończy szkołę i 
być może będzie chcia-
ła rozpocząć pracę, ale 
także inne osoby będą-
ce już na rynku pracy 
czy wspomniani obco-
krajowcy.

Organizatorzy tar-
gów zapewnili oferty 
pracy krajowe prezen-
towane przez firmy, 
agencje zatrudnienia 
oraz PUP w Kutnie, 
oferty pracy zagra-
niczne w ramach sie-
ci EURES, informacje 
o usługach Powiato-
wego Urzędu Pracy w 
Kutnie, a także moż-
liwość wymiany in-
formacji między oso-

bami poszukującymi 
pracy i pracodawcami.

– Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z ogrom-
nej frekwencji, która 
dzisiaj nam dopisała na 
targach. Pracodawcy z 
całego regionu przed-
stawili wiele ciekawych 
ofert pracy, które z 
pewnością zainteresują 
naszych mieszkańców. 
Dziękujemy za tak wy-
śmienitą organizację 
pracownikom Powia-
towego Urzędu Pracy, 
bez nich te targi nie od-
byłyby się – mówi sta-
rosta kutnowski Daniel 
Kowalik.

– Celem nadrzęd-
nym, który przyświe-
ca organizatorom, jest 
pomoc osobom zainte-
resowanym w podjęciu 
lub zmianie dotychcza-
sowego zatrudnienia 
oraz zapoznanie się z 
wymogami lokalnych 
pracodawców. Widzia-
łam, że zainteresowanie 
ze strony osób poszu-
kujących pracy jest bar-
dzo duże, zatem życzę 
wszystkim satysfakcji 
ze znalezienia odpo-
wiedniej oferty – mówi 
Jolanta Pietrusiak, 
członek Zarządu Powia-
tu Kutnowskiego. •

Spore zainteresowanie Spore zainteresowanie 
powiatowymi targami pracypowiatowymi targami pracy

Na powiatowych targach pracy 
pojawiło się kilkaset osób.

W Kutnie mogą gra-
sować oszuści, którzy 
podszywają się pod 
pracowników spół-
dzielni mieszkaniowej. 
Na klatkach schodo-
wych w wielu blokach 
pojawiły się ostrze-
żenia. Miejcie się na 
baczności!

Na klatkach schodo-
wych w kilku blokach na-
leżących do Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Pionier” w Kutnie 
pojawiły się ostrzeżenia 
o osobach, które podszy-
wają się pod pracowników 
spółdzielni.

– W związku z ostatnimi 
doniesieniami o wizytach 
w Państwa budynkach 
przedstawicieli firm ofe-
rujących wymianę drzwi 
wejściowych do miesz-
kań i stolarki okiennej, 

a podających się za pra-
cowników administracji 
spółdzielni RSM „Pionier” 
informuje, że są to oso-
by podszywające się pod 
pracowników spółdzielni. 
Nie współpracujemy z fir-
mami proponującymi wy-
żej wymienione usługi – 
przestrzega mieszkańców 
spółdzielnia, która wydała 
specjalny komunikat.

Jak czytamy w wydanym 
ostrzeżeniu Robotnicza 
Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Pionier” zaleca dużą 
ostrożność w przypadku 
podobnych działań.

Przypomnijmy, niedaw-
no w Kutnie grasowali 
oszuści, którzy podawali 
się za policjantów. W cią-
gu kilku dni podczas dzia-
łań w Warszawie, Prusz-
kowie, Opolu Lubelskim 
i naszym mieście, udało 
im się wyłudzić ponad 330 
tysięcy złotych. •

Uwaga na oszustów!Uwaga na oszustów!
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W niedzielę 10 kwiet-
nia w stolicy odbyły 
się uroczystości zwią-
zane z 12. rocznicą ka-
tastrofy smoleńskiej. 
W Warszawie pojawi-
ła się także delegacja 
kutnowskich samorzą-
dowców związanych z 
Prawem i Sprawiedli-
wością. Tegoroczne ob-
chody wzbudziły spore 
kontrowersje związane 
z planowanym urucho-
mieniem syren.

O 8:41 przed Pałacem 
Prezydenckim w War-
szawie odbył się Apel Pa-
mięci. W tym miejscu w 
kolejnych godzinach nie 
brakowały bloków fil-

mowych czy koncertów. 
O 19. w bazylice archika-
tedralnej pw. Męczeń-
stwa św. Jana Chrzciciela 
odbyła się msza święta w 
intencji ofiar katastrofy. 
Następnie ulicami stoli-
cy przeszedł marsz, a na 
koniec głos zabrał Jaro-
sław Kaczyński.

– W ciągu 3 lat nastą-
piła wielka zmiana, ale 
nie tylko w kontekście 
wojny na Ukrainie, gdzie 
mają miejsce okropne 
zbrodnie. Ale wszyst-
ko to dowodzi temu, że 
pokomunistyczna Rosja 
się nie zmieniła się wie-
le od tej komunistycznej 
(…) Wiemy dziś, co się 
stało pod Smoleńskiem. 

Jest to odpowiedź zwe-
ryfikowana z ośrodka-
mi spoza Polski. Będzie 
ona przedstawiona w 
najbliższych dniach opi-
nii publicznej – o tym 
chciałem powiedzieć w 
XII rocznicę zamachu 
– mówił w Warszawie 
Jarosław Kaczyński, 
wicepremier i prezes 
Prawa i Sprawiedliwości.

Samorządowcy z Kutna 
pojechali do Warszawy

W stolicy pojawi-
ła się także delegacja 
kutnowskich samorzą-
dowców. Udział w ob-
chodach rocznicy ka-
tastrofy smoleńskiej 

udział wzięli między 
innymi starosta kut-
nowski Daniel Kowa-
lik, członek zarządu 
powiatu kutnowskie-
go Tomasz Walczewski 
oraz miejscy i powiato-
wi radni Rafał Jóźwiak, 
Marek Drabik, Arka-
diusz Olesiński oraz Ry-
szard Olesiński, a także 
wójt gminy Dąbrowice 
Dorota Dąbrowska. Nie 
zabrakło także parla-
mentarzystów z naszego 
okręgu m.in. senatora 
Przemysława Błaszczy-
ka czy Tadeusza Woź-
niaka i Tomasza Rzym-
kowskiego.

– Te obchody to wy-
raz pamięci wobec ofiar 

katastrofy smoleńskiej. 
Myślę, że wszyscy po-
mijając polityczne pre-
ferencje powinniśmy 
oddać hołd tym, którzy 
zginęli – komentuje 
starosta kutnowski Da-
niel Kowalik.

– Byliśmy w War-
szawie nie ze wzglę-
dów politycznych, a dla 
uczczenia pamięci ofiar 
tej olbrzymiej tragedii. 
Obok niej nikt nie powi-
nien przechodzić obo-
jętnie – dodaje Tomasz 
Walczewski, członek 
zarządu powiatu kut-
nowskiego.

Kontrowersje wokół 
uruchomienia syren

W niedzielę o 8:41 w 
całej Polsce miały zawyć 
syreny. Wielu samorzą-
dowców nie zgodziło się 
jednak z decyzją podję-
tą przez rząd i zbojko-
towało uruchomienie 
alarmu. Argumentowali 
to między innymi prze-
bywaniem w naszym 
kraju wielu uchodźców z 
Ukrainy, którym dźwię-
ki syreny kojarzą się 
głównie z zagrożeniem 
i np. alarmami lotniczy-
mi. Decyzją prezydenta 
Kutna Zbigniewa Bu-
rzyńskiego, syreny nie 
zostały uruchomione 
także w naszym mieście. •

Samorządowcy z regionu na obchodachSamorządowcy z regionu na obchodach
rocznicy katastrofy smoleńskiejrocznicy katastrofy smoleńskiej  

Tegoroczne obchody wzbudziły 
duże kontrowersje związane z 
uruchomieniem syren.
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Obcokrajowcy wy-
sprzątali kutnowski 
Park Traugutta. Jak 
mówią, zrobili to, aby 
podziękować naro-
dowi polskiemu za 
pomoc w tych trud-
nych czasach.

Na początku kwiet-
nia w kutnowskim Par-
ku Traugutta zebrało 
się kilkudziesięciu ob-

cokrajowców, głównie 
Ukrainek z dziećmi. Or-
ganizatorką akcji była 
z kolei Białorusinka 
Aleksandra Piatrova ze 
stowarzyszenia „Nasi 
Ludzie”. Wielu obco-
krajowców, którzy nie 
pojawili się w parku, 
sprzątali na innych 
osiedlach, gdzie miesz-
kają. Wszyscy chcie-
li w ten sposób okazać 
wdzięczność Polakom 

za okazaną pomoc.
I choć park na pierw-

szy rzut oka wydawał 
się czysty, to osta-
tecznie zebrano wiele 
worków ze śmieciami, 
połamanymi gałęzia-
mi i innymi odpadami. 

– Białoruska diaspo-
ra w całej Polsce już od 
dłuższego czasu pracuje 
z uchodźcami. Zaczę-
liśmy tę akcję sprzą-

tania w całym kraju i 
chcemy, żeby dołączały 
kolejne miasta. Należy 
pamiętać, że nie tylko 
Ukraińcy uciekają przed 
wojną do Polski. My 
jako Białorusini także 
chcemy podziękować, 
bo prawie dwa lata temu 
musieliśmy uciekać i 
zostaliśmy tu bardzo 
dobrze przyjęci i pły-
nęła do nas pomoc. Ta 
akcja to taki mały gest 

podziękowania z naszej 
strony – tłumaczyła 
Aleksandra Piatrova.

Wśród sprzątających 
była między innymi 
dziewczynka o imieniu 
Masza. – Dzisiaj będę 
sprzątać dotąd, aż brak-
nie mi sił. Chcę zbierać 
nakrętki, które potem 
wrzucę do specjalnych 
pojemników, żeby po-
magać polskim dzie-
ciom. Dziękuję Polakom 

za pomoc, kocham was 
– mówiła dziewczynka.

Podobne przedsię-
wzięcia są organizowa-
ne w innych zakątkach 
Polski. Akcja ma swoją 
wschodnią nazwę „so-
botnik”. Na Ukrainie 
to odpowiednich czynu 
społecznego i swego ro-
dzaju coroczna trady-
cja. Wówczas sprząta-
ne przez mieszkańców 
są na przykład parki. •

Ukraińcy dziękują za okazaną pomocUkraińcy dziękują za okazaną pomoc
Zakasali rękawy i wysprzątali Park TrauguttaZakasali rękawy i wysprzątali Park Traugutta
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Wójt Gminy Kutno 
Justyna Jasińska za-
prasza Mieszkańców 
Gminy Kutno do za-
łożenia łąki kwietnej 
poprzez udział w ak-
cji pt. „Łąki kwietne 
gminy Kutno przyja-
zne pszczołom”.

Łąki kwietne wpły-
wają pozytywnie na 

ekosystem, zatrzy-
mują wilgoć, są schro-
nieniem i dają pożytek 
dla pszczół, a ich wie-
lobarwność upiększa 
krajobraz.

Każdy kto zgłosi się 
do Urzędu Gminy Kutno 
otrzyma od nas zestaw 
nasion, z których wy-
rośnie piękna kwietna 
łąka pełna miododaj-
nych roślin. 

Warunkiem uczest-
nictwa w akcji jest 
wypełnienie deklara-
cji udziału i zgoda na 
sfotografowanie wy-
hodowanej łąki przez 
pracowników Urzędu. 
Zdjęcia zostaną wyko-
rzystane w materiałach 
promocyjnych Gminy 
Kutno. 

Zestawy nasion 
ufundowała firma Bay-

er Sp. z o. o.
Mieszanka zawiera 

38 gatunków kwiatów 
miododajnych i przyja-
znych dla pszczół, które 
należą do najważniej-
szych owadów poży-
tecznych. Jej znaczenie 
dla człowieka wynika z 
niezwykłej wydajności 
zapylania. Ze względu 
na brak obszarów po-
rośniętych roślinnością 

kwitnącą podczas mie-
sięcy letnich wiele ro-
jów pszczół często cier-
pi na niedobór pokarmu 
i większą podatność na 
choroby. 

Zestaw nasion „Dar 
dla pszczół” może przy-
czynić się do zwiększe-
nia naturalnych źródeł 
pokarmu dla pszczół.  
Siejąc łąkę kwietną nie 
tylko poprawiasz este-

tykę swojego otocze-
nia, ale także pomagasz 
pszczołom, bez których 
życie na ziemi może 
zniknąć. 

Osoby chętne do 
udziału w akcji zapra-
szamy do pokoju nr 
27. Ilość zestawów jest 
ograniczona! •

 Wójt Justyna Jasińska zaprasza do udziału w akcji 

Osoby chętne do udziału 
w akcji zapraszamy 

do pokoju nr 27. 
Ilość zestawów jest 

ograniczona!

„Łąki kwietne gminy Kutno przyjazne pszczołom”„Łąki kwietne gminy Kutno przyjazne pszczołom”
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W Kutnie nie bra-
kuje dzikich wy-
sypisk, a niektó-
re znajdują się w 
pobliżu centrum 
miasta. Kutnowski 
magistrat stara 
się na bieżąco re-
agować, ale śmie-
ci wciąż przybywa. 

W ostatnim cza-
sie o dzikich wysy-
piskach informo-
wali nas Czytelnicy. 

Śmieci podrzucane 
mają być między in-
nymi przy garażach 
wzdłuż ulicy War-
szawskie Przedmie-
ście.

– Nadejście wio-
sny zachęca do spa-
cerów i niestety 
można natknąć się 
na miejsca, któ-
re przynoszą wstyd 
mieszkańcom. Zo-
baczcie, co dzieje 
się na Warszawskim 
Przedmieściu. Za-

miast ładnych tere-
nów zielonych wala-
ją się tam przeróżne 
śmieci, wygląda to 
strasznie – napisał 
do nas jeden z kut-
nian.

Problem z dziki-
mi wysypiskami sy-
gnalizował niedaw-
no także kutnowski 
magistrat pisząc w 
mediach społecz-
nościowych, że „to 
nasz wspólny krajo-
braz, który w perfid-

ny sposób jest nisz-
czony”.

– Wiemy o tym 
problemie, infor-
mowaliśmy już o po-
dobnych miejscach 
w naszych mediach 
społecznościowych. 
Niestety chwilę po 
sprzątnięciu śmieci, 
mamy zgłoszenia o 
kolejnych nielegal-
nych wysypiskach. 
Podobnie jest przy 
ulicy Wodnej. Na-
sze służby na bie-

żąco monitorują tę 
sytuację i reagują 
na zgłoszenia – ko-
mentuje Kamil Kli-
maszewski z biura 
prasowego Urzędu 
Miasta Kutno.

Na Warszaw-
skim Przedmieściu 
czy ulicy Wodnej 
nie brakuje porzu-
conych opon, części 
samochodowych czy 
zużytych sprzętów 
gospodarstwa do-
mowego. •

W ostatnim czasie o dzikich 
wysypiskach informowali 
nas Czytelnicy.

W Kutnie przybywa dzikich wysypiskW Kutnie przybywa dzikich wysypisk
 „Wspólny krajobraz jest perfidnie niszczony” 
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Czy monitoring miej-
ski w Kutnie zostanie 
powiększony? Taka 
inicjatywa została 
zgłoszona w Kutnow-
skim Budżecie Oby-
watelskim. Nowe ka-
mery miałyby pojawić 
się między innymi w 
okolicy, gdzie ostat-
nio doszło do awantu-
ry, w której od ciosów 
nożem zginął młody 
mężczyzna. Wniosek w 
tej sprawie złożył już 
miejski radny Robert 
Feliniak.

Ostatnio „Wene-
cją” i całym Kutnem 
wstrząsnął dramat, 
jaki rozegrał się przy 

ulicy Kochanowskie-
go. W bójce z udziałem 
obcokrajowców zginął 
28–letni mężczyzna, 
który został śmiertel-
nie dźgnięty nożem. 
O sprawie pisaliśmy w 
zeszłym wydaniu Pa-
noramy. Pojawiło się 
sporo głosów o ko-
nieczności poprawy 
bezpieczeństwa w tym 
rejonie Kutna i nie-
wykluczone, że w tej 
okolicy wkrótce także 
zostaną zamontowane 
kamery monitoringu.

Bezpieczna Wenecja 
– będą kolejne kamery?

W ubiegłorocznej 
edycji Kutnowskiego 
Budżetu Obywatelskie-

go jednym ze zwycię-
skich projektów była 
„Bezpieczna Wenecja”. 
Dzięki temu kamery 
monitoringu niedługo 
zostaną zamontowane 
na skrzyżowaniu ul. 1–
go Maja i Krasińskiego, 
a także 1–go Maja i 3–
go Maja. Ale to być może 
nie koniec.

– Po konsultacjach z 
mieszkańcami posta-
nowiłem złożyć wnio-
sek do Kutnowskiego 
Budżetu Obywatelskie-
go, który będzie kon-
tynuacją wygranego 
wniosku z ubiegłego 
roku tj. Bezpieczna 
Wenecja (monitoring I 
etap) – napisał w me-

diach społecznościo-
wych miejski radny 
Robert Feliniak.

Jak wylicza rad-
ny, tym razem kamery 
mają być zlokalizowane 
na skrzyżowaniu uli-
cy Krasińskiego i ulicy 
Sienkiewicza oraz przy 
wiadukcie na terenach 
między ulicą Koperni-
ka, a ulicą Kochanow-
skiego.

– Te dwie lokaliza-
cje były najczęściej wy-
mieniane przez miesz-
kańców. Wniosek został 
już złożony i czeka na 
akceptację Urzędu Mia-
sta – dodaje radny. Do 
sprawy powrócimy. •

Policjanci ustalają 
okoliczności tragedii, 
do jakiej doszło w jed-
nej z podkutnowskich 
miejscowości. W nie-
dzielę rano znaleziono 
tam zwłoki mężczy-
zny.

W niedzielę 10 
kwietnia 2022 około 
godziny 10 kutnow-
skie służby zostały 
poinformowane przez 
przypadkowego prze-
chodnia, że w miejsco-
wości Łęki Kościelne 
w okolicach rowu 
melioracyjnego leży 
osoba, która nie daje 
oznak życia. Na miej-
sce natychmiast udali 
się policjanci.

Później na miejsce 
wezwani zostali także 
strażacy z pobliskie-
go Krzyżanowa oraz 

Kutna, których dzia-
łania polegały na wy-
dobyciu mężczyzny 
z rowu. Niestety, na 
pomoc było już za póź-
no i stwierdzono zgon 
mężczyzny.

Na razie nie wia-
domo, w jakich oko-
licznościach doszło do 
tragedii. Ustalać będą 
to teraz kutnowscy 
policjanci. 

– Zmarła osoba to 
59–letni mężczyzna, 
mieszkaniec powiatu 
kutnowskiego. Decyzją 
prokuratora jego ciało 
zostało zabezpieczone 
w prosektorium, celem 
przeprowadzenia sek-
cji zwłok – powiedzia-
ła Panoramie podkom. 
Edyta Machnik, oficer 
prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Kut-
nie. •

Pod Kutnem znalezionoPod Kutnem znaleziono
zwłoki mężczyznyzwłoki mężczyzny

Na Wenecji będzie bezpieczniej?Na Wenecji będzie bezpieczniej?
 Jest wniosek o zamontowanie monitoringu 

W tej okolicy niedawno 
doszło do tragedii.

FOT. PANORAMAKUTNA.PL

FO
T.

 P
AN

O
RA

M
AK

UT
N

A.
PL



10      |      ŚRODA, 13 KWIETNIA 2022        •                  www.PanoramaKutna.pl WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE:

OGŁOSZENIE

Pilnie sprzedam 
wolnostojący lokal pod 

działalność gospodarczą
o powierzchni 30 mkw

na osiedlu Grunwald

KONTAKT 694 215 757

W najbliższych dniach 
przeżywać będzie-
my Wielkanoc. Wiele 
instytucji w Kutnie i 
okolicach zadbało, 
aby świąteczna at-
mosfera wyczuwal-
na była już o wiele 
wcześniej. Ciekawe 
inicjatywy przygoto-
wały Galeria Różana, 
KDK, TPZK, czy CKGK 
w Leszczynku.

W Galerii Różanej w 
miniony weekend czuć 
było już świąteczną 
atmosferę. Wszystko 
za sprawą wyjątko-
wej Wystawy Zającz-
ków Wielkanocnych 
udekorowanych przez 
uczniów kutnowskich 
szkół podstawowych.

W dniach 9-20 
kwietnia podziwiać 
można wyjątkowe 
świąteczne zajączki, 
które zostały wykona-

ne przez:
– Szkołę Podstawo-

wą nr 5 im. Henryka 
Sienkiewicza w Kutnie: 
klasa 1a,

– Szkołę Podsta-
wową nr 7 im. Adama 
Mickiewicza w Kutnie: 
klasa 3a,

– Miejską i Powiato-
wą Bibliotekę Publicz-
naą im. Stefana Żerom-
skiego w Kutnie: klasa 3 
– koło plastyczne,

– Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowaw-
czy nr 1 im. Marii Ko-
nopnickiej w Kutnie: 
klasa 3a,

– Młodzieżowy 
Dom Kultury w Kutnie 
„Sztukateria”: sekcja 
plastyczno-technicz-
na,

– Publiczną Katolic-
ką Szkołę Podstawo-
wą im. Św. Stanisława 
Kostki w Kutnie: klasa, 

2 oraz klasa 3,
– Szkołę Podstawo-

wą nr 9 im. Władysława 
Jagiełły w Kutnie: klasa 
2b,

– Szkołę Podstawo-
wą im. Jana Pawła II w 
Oporowie: klasa 1.

Wyniki konkursu 
zostaną ogłoszone fa-
cebookowym profilu 
Galerii Różanej. 

Magia świąt wielka-
nocnych zawitała tak-
że do Kutnowskiego 
Domu Kultury, gdzie 
odbył się Kiermasz 
Wielkanocny zorgani-
zowany przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Zie-
mi Kutnowskiej.

W holu KDK-u moż-
na było wziąć udział 
w Kiermaszu Wielka-
nocnym rzeźby i ręko-
dzieła artystycznego. 
Nie brakowało także 
pięknych świątecznych 
ozdób, były pisanki, 

zajączki i wiele, wie-
le innych. Dla małych 
i dużych przygotowa-
no również bezpłatne 
warsztaty. Wraz z Anną 
Jasińską oraz Magda-
leną Mitlas-Kostrzewą 
można było wykonać 
świąteczne ozdoby, a z 
Józefem Stańczykiem i 
Sławomirem Suchodol-
skim można było wziąć 
udział w warsztatach 
plastyki obrzędowej.

Także w Centrum 
Kultury Gminy Kutno 
w Leszczynku w ostat-
nim czasie można było 
mocno poczuć wiosen-
no-wielkanocną at-
mosferę. Przygotowano 
wiele ciekawych zajęć. 
Za nami między inny-
mi rodzinne warsztaty 
wielkanocne, świątecz-
ne tworzenie palemek, 
czy warsztaty wielka-
nocnych dekoracji w 
technice powertex.  •

 Przygotowano sporo świątecznych atrakcji 

W Kutnie i okolicach czuć już świąteczną atmosferęW Kutnie i okolicach czuć już świąteczną atmosferę

Podczas kiermaszu w KDK-u 
nie brakowało pięknych ozdób 
wielkanocnych.

W CKGK w Leszczynku odbyło się 
kilka świątecznych warsztatów.

Efektowna wystawa kutnowskich 
zajączków w Galerii Różanej.

Redaktor naczelny: Łukasz Stasiak. Wydawca: Agencja Reklamowo–Prasowa PRESStige, ul. Zamenhofa 13/12a, 99–300 Kutno.
Kontakt: redakcja@panoramakutna.pl, tel. 512 – 66 – 77 – 27. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam. www.PanoramaKutna.pl
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Do dwóch bardzo groź-
nych pożarów doszło 
w ciągu ostatniego 
tygodnia w powiecie 
kutnowskim. Strażacy 
walczyli z żywiołem w 
Żychlinie i Dąbrowi-
cach. Bardzo prawdo-
podobne, że w jednym 
z przypadków mamy 
do czynienia z piroma-
nem!

W zeszły wtorek po 
godzinie 15.30 w Ży-

chlinie w budynku sta-
rej piekarni przy ulicy 
Narutowicza wybuchł 
pożar. Sytuacja była 
bardzo poważna i kłę-
by dymu było widać z 
odległości kilkuset me-
trów. 

Jak powiedział w 
rozmowie z Panoramą 
mł. bryg. Mariusz Ja-
godziński, oficer pra-
sowy KP PSP w Kutnie, 
wszystko wskazuje na 
to, że doszło do podpa-

lenia. Na szczęście nikt 
nie został poszkodowa-
ny. Na miejscu działało 
sześć zastępów straży 
pożarnej. Dach budyn-
ku został doszczętnie 
spalony.

Dwa dni później, 
równie groźnie było w 
Dąbrowicach, gdzie w 
płomieniach stanął bu-
dynek mieszkalny. Na 
miejsce zadysponowa-
no trzy zastępy straży 
pożarnej z Kutna, Dą-

browic i Grochowa. Po-
jawiła się także policja.

Jak mówi mł. ognio-
mistrz. Marcin Maćko-
wiak, dyżurny opera-
cyjny KP PSP w Kutnie, 
w budynku mieszkal-
nym doszło do pożaru 
na poddaszu. Dwoje lo-
katorów samodzielnie 
ewakuowało się przed 
przyjazdem strażaków.

– Na szczęście nikt 
nie został poszkodowa-

ny, nikomu nic się nie 
stało. Strażacy dokonali 
m.in. rozbiórki nadpa-
lonych elementów bu-
dynku. Jako wstępną i 
prawdopodobną przy-
czynę wybuchu pożaru 
przyjęliśmy nieszczel-
ność przewodu komi-
nowego – wyjaśnia M. 
Maćkowiak.

Po otrzymaniu in-
formacji o pożarze na 
miejsce natychmiast 
udała się wójt gminy 

Dąbrowice Dorota Dą-
browska, która zapo-
wiedziała, że pomoże 
rodzinie, której dom 
stanął w ogniu.

– Natychmiast 
udzieliliśmy doraźnej i 
psychologicznej pomo-
cy mieszkańcom. Zna-
leźli się w trudnej sy-
tuacji i mogą liczyć na 
pomoc ze strony gminy 
– powiedziała Panora-
mie D. Dąbrowska. •

W Dąbrowicach stracili dach nad głową, W Dąbrowicach stracili dach nad głową, 
w Żychlinie zaatakował piroman!w Żychlinie zaatakował piroman!

 Dwa bardzo groźne pożary w regionie 
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Już niebawem ruszy bu-
dowa nowego zakładu 
w kutnowskiej strefie 
przemysłowej. Na po-
czątku pracę zaleźć ma 
70 osób.

W dniu 29 marca 2022 
r. w Urzędzie Miasta 
Kutna odbyło się spotka-
nie z przedstawicielem 
firmy Newly Weds Fo-
ods Poland – Dariuszem 
Świerczyńskim. Ame-
rykańska firma, która 
jesienią ubiegłego roku 
nabyła grunty w Kut-

nowskiej Strefie Prze-
mysłowej, już wkrót-
ce rozpocznie budowę 
zakładu przetwórstwa 
spożywczego przy ulicy 
Ekonomicznej w Kutnie. 

Celem spotkania, 
którego współorgani-
zatorem na prośbę Ne-
wly Weds Foods Poland 
był Urząd Miasta Kutno, 
było zapoznanie przy-
byłych gości z nowym 
inwestorem, planowaną 
przez niego inwestycją 
oraz harmonogramem 
przedsięwzięcia. Wśród 

zaproszonych gości zna-
leźli się przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego 
w Kutnie, Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Kutnie, 
Powiatowej Stacji Sani-
tarno–Epidemiologicz-
nej w Kutnie, Komendy 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kut-
nie, Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanaliza-
cji w Kutnie, oraz wój-
towie sąsiednich gmin.

Newly Weds Foods to 
światowy lider w pro-

dukcji panierek do żyw-
ności, przypraw, sosów 
i dodatków funkcjonal-
nych dla wiodących i 
uznanych marek, któ-
rych produkty dostępne 
są zarówno w sieciach 
handlowych, jak i w re-
stauracjach segmentu 
QSR. Amerykańska fir-
ma posiada prawie 30 
zakładów produkcyj-
nych na całym świecie, 
a jej produkty trafiają 
do klientów w ponad 90 
krajach. Zatrudnienie we 
wszystkich zakładach 

przekracza 3300 osób.
Zakład w Kutnie po-

wstanie na działce o po-
wierzchni 8 ha i zajmie 
powierzchnię 13.500 
m2. Planowany termin 
uruchomienia fabryki 
w Kutnie to lipiec 2023 
r. Na początku działal-
ności zatrudnienie wy-
niesie ponad 70 osób.

– Cieszymy się, że w 
tym trudnym czasie za-
wirowań geopolitycz-
nych w Europie, pojawi 
się w naszym mieście 

kolejny inwestor, dzię-
ki któremu powstaną 
atrakcyjne miejsca pra-
cy. Firma Newly Weds 
Foods dołącza do liczne-
go grona firm z branży 
rolno–spożywczej dzia-
łających w Kutnie. To 
ważne, bo doświadcze-
nia ostatnich 2–3 lat po-
kazują, że jest to branża 
niezwykle odporna na 
zmienną koniunktu-
rę gospodarczą – mówi 
Zbigniew Burzyński, 
prezydent miasta. •

Wkrótce ruszy budowa nowego zakładuWkrótce ruszy budowa nowego zakładu
w strefie przemysłowej w Kutniew strefie przemysłowej w Kutnie

Pod koniec marca odbyło się 
spotkanie w związku z planami 

budowy nowego zakładu.

W ubiegłym tygodniu 
kutnowscy policjanci 
prowadzili wzmożo-
ne działania dotyczą-
ce bezpieczeństwa na 
przejazdach kolejo-
wych. Mundurowi poja-
wili się m.in. we Florku, 
gdzie na początku tego 
roku doszło do tragicz-
nego wypadku. 

Jak mówi podkom. 
Edyta Machnik z KPP 
Kutno, głównym ce-
lem akcji jest prze-
ciwdziałanie niewła-
ściwym zachowaniom 
kierowców i pieszych 
przekraczających prze-
jazdy kolejowe, a tym 
samym zmniejszenie 
liczby wypadków w tych 
miejscach. Munduro-

wi zwracali szczególną 
uwagę na kierowców, 
którzy nie stosują się do 
przepisów drogowych w 
obrębie przejazdów ko-
lejowych.

Z danych wynika, że 
przyczyną wielu zda-
rzeń drogowych na 
przejazdach kolejowych 
jest nieostrożność kie-
rujących. Notorycz-
nie lekceważą oni znak 
STOP, objeżdżają pół-
rogatki lub przejeżdżają 
tuż pod zamykającymi 
się zaporami. Policjanci 
podczas prowadzonych 
działań sprawdzają 
również trzeźwość kie-
rujących.

– Apelujemy o roz-
sądek w rejonie prze-

jazdów kolejowych. 
Opuszczające się zapory 
i czerwony sygnalizator 
zwiastują nadjeżdżający 
pociąg, dlatego w takiej 
sytuacji należy zwolnić, 
zatrzymać się i pod żad-
nym pozorem nie wjeż-
dżać na tory, bo może 
dojść do tragedii. Dzia-
łania były realizowane 
przy współpracy Straży 
Ochrony Kolei w Kut-
nie, którzy wspólnie z 
funkcjonariuszami po-
licji rozdawali kierow-
com ulotki informujące 
o konsekwencjach nie 
przestrzegania przepi-
sów na przejazdach ko-
lejowych – komentuje 
E. Machnik. •

Na torach nie ma żartówNa torach nie ma żartów
Ważna akcja mundurowychWażna akcja mundurowych
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Policjanci prowadzili wzmożone 
działania dotyczące bezpieczeństwa 
na przejazdach kolejowych. 
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W Kutnie i powiecie 
kutnowskim wciąż pły-
nie pomoc dla uchodź-
ców z Ukrainy ucieka-
jących przed wojną. W 
akcje pomocowe anga-
żują się samorządy, fir-
my, a także mieszkańcy 
i wolontariusze.
Wolontariusze z Anglii 

przywieźli dary dla 
uchodźców z Ukrainy

Mini ciężarówki peł-
ne darów przyjechały 
w minionym tygodniu 
do kutnowskiego, miej-
skiego magazynu zbiór-
ki pomocy na rzecz oby-
wateli Ukrainy. Ubrania, 
żywność długotermi-
nowa, a także szkolne 
wyprawki zostały przy-
wiezione przez grupę 
sześciu wolontariuszy z 
Anglii. Ich przyjazd do 
Polski koordynowała 
firma Torex funkcjonu-
jąca koło Piątku.

– To bardzo sym-
patyczni ludzie, którzy 
pokazali swoje serca 
przejeżdżając tysiące 
kilometrów samocho-
dami dostawczymi. Je-
chali na zmianę i nie 
zważali nawet na to w 
jakich warunkach śpią. 
Wielki szacunek za tak 
zorganizowaną akcję i 
wysiłek, który włożyli 
w tę pomoc. To bardzo 
duży gest solidarności 
całej Europy z Ukrainą 
– podkreśla Zbigniew 
Burzyński, prezydent 
Kutna.

Kolejne miejsca 
noclegowe gotowe 

Starostwo Powiato-
we w Kutnie w dalszym 
ciągu pomaga uchodź-
com z Ukrainy. W ostat-
nich dniach przekazano 
dary, a także udostęp-
niono nowe miejsca dla 
osób uciekających przed 

wojną.
Starosta kutnowski 

ostatnio odebrał także 
trzy transporty darów 
zebranych przez Polo-
nię mieszkającą w An-
glii, przekazanych przez 
Województwo Łódzkie. 
Przekazane wspar-
cie trafi do uchodźców, 
którzy przebywają w 
naszym powiecie oraz 
zasilą asortyment nie-
zbędny do tworzenia 
kolejnych miejsc reloka-
cji uchodźców.

– Dziękuję wojewo-
dzie za tak ogromne 
wsparcie. Wspólne dzia-
łanie zwiększa efek-
tywność pomocy tra-
fiającej do osób, które 
musiały uciekać przed 
wojną do Polski. Ni-
gdy w przeszłości na-
sze samorządy nie stały 
przed takimi wyzwa-
niami. Pomimo trud-
ności stajemy na wy-
sokości zadania niosąc 
pomoc – mówi starosta 
Daniel Kowalik.

Miejski magazyn 
działa pełną parą

Kolejne transpor-
ty darów przyjechały 
ostatnio także do miej-
skiego magazynu zbiór-
ki na rzeczy uchodźców 
z Ukrainy. Najpotrzeb-
niejsze rzeczy dla ucie-
kających przed wojną 
zostały przekazane 
przez działające w Kut-
nie firmy.

–  Każdy taki trans-
port pokazuje jak wiel-
kim wsparciem zarówno 
Polacy, jak i obywatele 
całej Europy obdarzają 
pokrzywdzonych przez 
wojnę Ukraińców. Za 
wszelkie dary w imieniu 
potrzebujących ogrom-
nie dziękujemy. Słowa 
uznania należą się rów-
nież wolontariuszom z 

I LO w Kutnie. Bo to oni 
pomagali w trakcie od-
bierania tych dużych 
transportów darów w 
miejskim magazynie. 
Podziękowania należą 
się też dla strażaków z 
Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Po-
żarnej w Kutnie, czy dla 
pracowników Kutnow-
skiego Domu Kultury w 
Kutnie, którzy pomagali 
w transporcie darów do 
miejskiego magazynu 
– komentuje Kamil Kli-
maszewski z biura 
prasowego Urzędu 
Miasta Kutno.

Przekazane dary 
na bieżąco są dys-
trybuowane wśród 
uchodźców przeby-
wających na ternie 
miasta Kutno.

Prz y pominamy, 
że miejski magazyn 
jest usytuowany w 
Kutnie przy ul. Bema 
nr 3 w Kutnie (wjazd 
od strony ul. Sobie-
skiego), czynny w 
godzinach od 7.30 do 
15.00.

P r z y p o m i n a -
my także, że trwa 
zbiórka pieniężna 
prowadzona przez 
Społeczną Fundację 
Miasta Kutna. Uzy-
skane środki finan-
sowe kierowane będą 
do Ukrainy, jak i osób 
narodowości ukra-
ińskiej, przebywają-
cych w naszym mie-
ście. Wpłaty można 
dokonywać na konta 
Społecznej Fundacji 
Miasta Kutna:
•    07 1600 1462 1837 
0522 0000 0004 
(wpłaty PLN)
•    77 1600 1462 1837 
0522 0000 0005 
(wpłaty EUR). W ty-
tule przelewu: ,,Po-
moc dla Ukrainy”.

Wciąż czynią dobro 
na dworcu

Pomoc uchodźcom 
niosą w dalszym ciągu 
także kutnowscy wo-
lontariusze. Każdego 
dnia zaopatrują pociągi 
z osobami uciekającymi 
przed wojną na Ukra-
inie w najpotrzebniej-
sze produkty, w tym 
jedzenie. Jeśli chcieli-
byście wesprzeć akcję 
mieszkańców, szcze-
góły można znaleźć na 

facebookowej grupie 
„Pomoc Uchodźcom z 
Ukrainy na PKP Kutno” 
lub skontakować się z 
Moniką Baranowską 
pod nr tel. 726 481 477

Harcerze pojechali 
na granicę 

Także harcerze i in-
struktorzy z kutnow-
skiego Hufca ZHP, nie-
ustannie angażują się 
w pomoc i biorą udział 
w rozmaitych formach 

służby na rzecz przy-
jaciół z Ukrainy. Przez 
marzec, harcerze we 
współpracy z Gale-
rią Różaną, prowadzili 
zbiórki artykułów dla 
potrzebujących, którzy 
przebywają na tere-
nie powiatu kutnow-
skiego. Ponadto kut-
nianie uczestniczyli 
w działaniach w ramach 
„Zastępu Granica” 
i odbywali służbę w przy-
granicznej Medyce. •

ŻYCZENIA

W Kutnie wciąż płynie pomoc W Kutnie wciąż płynie pomoc 
dla uchodźców z Ukrainydla uchodźców z Ukrainy
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Sezon 2022 Kutnow-
skiej Amatorskiej Ha-
lowej Ligi Piłki Nożnej 
przeszedł do historii. 
Na zakończenie roze-
grano mecze pomię-
dzy reprezentacjami 
oraz mistrzami I i II 
ligi, a także rozdano 
medale i puchary.

W miniturnieju spo-
tkały się Old Boys Mika 
Kutno (Mistrz I ligi), KS 

Fair Play Kutno (Mistrz 
II ligi), a także repre-
zentacje obu lig. Po 
sportowych zmaga-
niach dyrektor MOSiR 
Paweł Ślęzak, dyrektor 
SP nr 1 w Kutnie Jaro-
sław Koszański, a tak-
że kierownicy I i II ligi 
Mirosław Krzymiński i 
Zbigniew Baran uhono-
rowali najlepsze zespo-
ły i zawodników meda-
lami oraz pucharami.

Najlepsi w I lidze:

Mistrz: Old Boys 
Mika, Wicemistrz: 
Władcy Północy

MVP: Kubiak Jakub 
(Władcy Północy)

Najlepszy Strzelec: 
Krzymieniewski Ad-
rian (Old Boys Mika) – 
38 Bramek

Najlepszy Bramkarz: 
Waliszewski Bartosz 
(Nieobliczalni)

Najlepsza piątka: 
Waliszewski Bartosz 
(Nieobliczalni ), Kubiak 

Jakub (Władcy Pół-
nocy), Krzymieniew-
ski Adrian (Old Boys 
Mika), Kowalczyk Ka-
mil (Władcy Północy), 
Wojtczak Jakub (Śród-
mieście )

Najlepsi w II lidze:

Mistrz: KS Fair Play 
Kutno, Wicemistrz: KS 
Olimpia Oporów

MVP: Pęgowski Ad-
rian (GKS Byszew)

Najlepszy bramkarz: 

Gospoś Rafał (WKS 37 
PP Kutno)

Najlepszy strzelec: 
Szczygielski Łukasz 
(Czerwone Diabły)

Najlepsza piątka: 
Gospoś Rafał (WKS 37 
PP Kutno), Pęgowski 
Adrian (GKS Byszew), 
Szczygielski Łukasz 
(Czerwone Diabły), Ły-
kowski Rafał (KS Fair 
Play Kutno), Szymań-
ski Michał (KS Olimpia 
Oporów) •

Zakończenie sezonuZakończenie sezonu
kutnowskiej halówkikutnowskiej halówki

Piłkarze KS-u Kut-
no po bardzo słabym 
meczu sensacyjnie 
przegrali 0-1 na wła-
snym boisku z ostat-
nią w tabeli Wissą 
Szczuczyn.

Wissa Szczuczyn 
przed meczem z KS-
-em miała 14 punktów 
i zajmowała ostatnie 
miejsce w tabeli III ligi. 
W poprzedniej kolejce 
zawodnicy ze Szczu-
czyna przegrali z So-
kołem Aleksandrów 
Łódzki 0-1. Wiosną po-

nadto przegrali 0-4 z 
Jagiellonią II Białystok, 
przegrali 1-4 ze Świtem 
Nowy Dwór Mazowiec-
ki, a także zremisowali 
1-1 z Ursusem Warsza-
wa. Na papierze zdecy-
dowanym faworytem 
byli kutnianie, ale bo-
isko dokonało brutalnej 
weryfikacji formy na-
szych zawodników.

 W pierwszej poło-
wie podopieczni Domi-
nika Tomczaka mieli 
optyczną przewagę i 
wykonywali kilkana-
ście rzutów rożnych, 

jednak nie było po nich 
praktycznie żadnego 
zagrożenia pod bram-
ką strzeżoną przez 
Gostomskiego. W 36. 
minucie do siatki Wi-
ssy trafił wprawdzie 
Krzysztof Cudowski, 
jednak gol nie został 
uznany z powodu po-
zycji spalonej strzelca. 
Przed przerwą niezłą 
akcję przeprowadził też 
Maciej Kraśniewski, ale 
jego strzał odbił golki-
per przyjezdnych.

Po zmianie stron KS 
wciąż dłużej utrzymy-

wał się przy piłce od ry-
wala, jednak nic z tego 
nie wynikało. Goście 
zaś kilkukrotnie wy-
szli z groźnymi kontra-
mi, ale na szczęście dla 
kutnian strzały mijały 
bramkę albo dobrymi 
interwencjami popisy-
wał się Patryk Wolań-
ski.

Gdy wydawało się, że 
mecz zakończy się bez-
bramkowym remisem, 
w doliczonym czasie 
gry po akcji ze stałe-
go fragmentu gry gola 
zdobył Patryk Konce-

wicz. Goście wpadli w 
euforię, zaś kutnianie 
nie mogli uwierzyć, w 
to co się wydarzyło.

Tuż przed ostatnim 
gwizdkiem sędziego 
do bramki Wissy trafił 
Piotr Kasperkiewicz, ale 
sędzia nie uznał bram-
ki argumentując swoją 
decyzję faulem jednego 
z kutnian. Ostatecznie 
na Kościuszki doszło do 
sensacji i ostatnia w ta-
beli Wissa pokonała KS.

W najbliższy week-
end, w Wielką Sobotę, 

kutnianie na własnym 
boisku zmierzą się 
z Unią Skierniewice.

KS Kutno 0-1 Wissa 
Szczuczyn

0-1 90. Patryk Konce-
wicz

KS Kutno: Wolański 
– Kraśniewski, Kasper-
kiewicz, Staniszewski, 
Głowiński, Bulek (64. 
Wielgus), Ostrowski 
(84. Szczytniewski), 
Telestak, Kralkowski, 
Kacela, Cudowski (64. 
Patora) •
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 Przegrali z najsłabszą drużyną w lidze  

Wstydliwa porażka KS-u KutnoWstydliwa porażka KS-u Kutno

Kutnowski fighter Kry-
stian Rosa pod koniec 
kwietnia będzie walczył 
w turnieju Wotore 5. Gala 
odbędzie się w Teatrze 
Szekspirowskim w Gdań-
sku.

Kutnianin pojawi się 
w Gdańsku 29 kwietnia. 
Gala będzie transmito-
wana w sieci jako PPV. 
Dostęp można kupić na 
wotore.com.

– Czuję się jeszcze le-
piej niż przed ostatnią 
walką na Krwawym Spo-
rcie (Rosa ciężko znokau-
tował tam rywala – przyp. 
red.). Ciężko trenuję i 
jadę do Gdańska pokazać 
się z jak najlepszej stro-
ny – zapowiada Krystian 
Rosa, którego formę w 
ostatnim czasie w trak-
cie sparingów sprawdził 
między innymi Arkadiusz 
Tańcula znany z Fame 
MMA. •

Rosa jedzieRosa jedzie
do Gdańskado Gdańska

Kutnianie przegrali
na własnym boisku
z ostatnią drużyną 

w tabeli III ligi.
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Pomieszczenie do wynajęcia w przyziemiu budynku 
biurowego przy ul. Wojska Polskiego 10a 

z osobnym wejściem. Lokal biurowy o powierzchni 17,55 m2 
z przynależną do lokalu toaletą o pow. 5,14 m2

oraz holem o powierzchni 15,18 m2. Lokal wyposażony
w centralne ogrzewanie, instalację elektryczną, 

internet, telefon.

Więcej informacji udziela:

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
Adres: ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno

Telefon: (24) 355-58-16
Email: sekretariat@tbskutno.pl

Ogłoszenie 


