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Po wielu miesiącach dro-
gowego armagedonu w 
Kutnie wreszcie można 
przejechać pod wiaduk-
tem kolejowym na Jó-
zefowie. To jednak tym-
czasowe rozwiązanie, 
bowiem cała inwestycja 
nie została jeszcze skoń-
czona i nie wiadomo, kie-
dy może to nastąpić.

Tymczasowy przejazd 
pod wiaduktem w ul. Jó-
zefów został uruchomio-
ny 15 kwietnia, tuż przez 
świętami wielkanocnymi. 
Kierowcy mogą korzystać 
z dwóch pasów jezdni. 
Przejazd jest dwukierun-
kowy, bez sygnalizacji 
świetlnej dla pojazdów o 
maksymalnej wysoko-
ści 2,5 m. Wydzielona jest 
także droga dla pieszych.

– Chcemy wyraź-
nie podkreślić, że jest to 

rozwiązanie doraźne, 
które potrwa przez kil-
ka najbliższych miesię-
cy. Dokładniej do czasu 
wyłonienia wykonawcy 
finalnych prac drogowych 
pod wiaduktem, o które 
cały czas walczymy. Do-
celowo będą one mogły 
zwiększyć przestrzeń w 
tym miejscu, co umożliwi 
przejazd np. samochodom 
dostawczym o określonej 
wysokości – informuje Jo-
anna Brylska, kierownik 
Biura Prasowego Urzędu 
Miasta Kutna.

– Dokończenie mo-
dernizacji drogi pod wia-
duktem to zadanie re-
alizowane w obszarze 
infrastruktury kolejowej. 
Miasto jest zobowiąza-
ne do ścisłej współpracy 
z PKP w celu uzyskania 
wszelkich niezbędnych 
uzgodnień i pozwoleń. To 

wszystko powoduje, że nie 
mamy żadnego wpływu 
na termin rozpoczęcia tej 
właściwej inwestycji. Dla 
chociażby częściowego 
usprawnienia ruchu w tej 
części miasta tymczasowo 
udostępniony został prze-
jazd pod wiaduktem – do-
daje Joanna Brylska. 

Niekończące się 
problemy na Józefowie

O problematycznej in-
westycji na Józefowie pi-
saliśmy wielokrotnie na 
łamach Panoramy Kut-
na. Termin rozpoczę-
cia prac był kilkukrotnie 
przesuwany i ostatecznie 
przejazd zablokowano 21 
czerwca 2022. Od tamtej 
pory, czyli przez blisko 
dziesięć miesięcy kutnia-
nie musieli mierzyć się z 
dużymi problemami z do-
staniem się w okolice stre-

fy ekonomicznej. Do-
datkowo w grudniu 
zeszłego roku pojawiły się 
nowe „rewelacje” związa-
ne z inwestycją.

Jak na sesji Rady Miej-
skiej wyjaśniał wówczas 

prezydent Zbigniew Bu-
rzyński, pierwotnie za 
infrastrukturę drogową 
przy wiadukcie (między 
innymi odwodnienie tere-
nu, oświetlenie) odpowia-
dać miało miasto, zaś PKP 

miało zająć się drogą pod 
wiaduktem kolejowym 
m.in. poszerzeniem prze-
jazdu, aby mogły zmieścić 
się dwa samochody, a tak-
że podwyższeniem, aby 
mieściły się tam np. auto-
busy miejskie.

– Teraz nagle wycho-
dzi, że PKP nie ma w pla-
nach zrobienia moderni-
zacji drogi w swojej części. 
Ma to być bardzo kosz-
towne. Twierdzą, że jest to 
20 mln złotych, bo trzeba 
m.in. wylać żelbetonową 
płytę, która ma podtrzy-
mywać słupy wiadukto-
we – mówił podczas gru-
dniowej sesji prezydent 
Zbigniew Burzyński.

Kiedy drogowa inwe-
stycja na Józefowie zosta-
nie zrobiona tak, jak nale-
ży? Do sprawy będziemy 
wracać. •

Koniec drogowego armagedonuKoniec drogowego armagedonu
Przejazd na Józefowie tymczasowo otwartyPrzejazd na Józefowie tymczasowo otwarty

Przejazd możliwy jest tylko dla 
pojazdów o maksymalnej wysokości 
2,5 metra. O autobusach nie ma 
więc mowy.
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To tylko tymczasowe rozwiązanie. 
Nie wiadomo, kiedy inwestycja 
zostanie w pełni zakończona.

ŚWIĄTECZNY PREZENT
Tymczasowy przejazd na 

Józefowie został otwarty tuż 
przed Wielkanocą.

Kutnowski szpital wzna-
wia odwiedziny pacjen-
tów. Oczywiście przy 
zachowaniu względów 
bezpieczeństwa sanitar-
no-epidemiologicznego.

Decyzją wojewody kut-
nowski szpital nie jest już 
placówką częściowo za-
kaźną. W związku z tym 
od Wielkiej Soboty (16.04) 
wprowadzono ważne 
zmiany i w szpitalu nie 
obowiązuje już zakaz od-
wiedzin pacjentów.

– Znieśliśmy zakaz od-
wiedzin pacjentów. Można 

już bez przeciwwskazań i 
większych ograniczeń 
odwiedzać swoich bli-
skich w kutnowskim szpi-
talu, ale przy zachowaniu 
nadal pewnych względów 
bezpieczeństwa sanitar-
no–epidemiologiczne-
go – komentuje Bartosz 
Serenda z Kutnowskiego 
Szpitala Samorządowego.

Zasady obowiązujące 
podczas odwiedzin w kut-
nowskim szpitalu:

– pacjenta mogą odwie-
dzać maksymalnie 2 osoby,

– zakaz odwiedzin przez 

dzieci do 12 roku 
życia,

– odwiedzający 
po wejściu na od-
dział zobowiązani 
są do uzyskania od 
personelu infor-
macji, czy pacjent 
nie jest izolowany (zakaz 
odwiedzin pacjenta izolo-
wanego)

– na oddziale obowią-
zuje dezynfekcja rąk i no-
szenie maseczki,

– osoby z objawami in-
fekcji nie mogą odwiedzać 
chorych,

– odwiedziny na oddzia-
le mogą zostać wstrzy-
mane przez Ordynatora/ 
lekarza dyżurnego

– o ilości osób odwie-
dzających przebywających 
jednoczasowo w danym 
oddziale decyduje Ordyna-
tor/ lekarz dyżurny/ Pielę-
gniarka Oddziałowa •

WAŻNE ZMIANY WS. ODWIEDZIN WAŻNE ZMIANY WS. ODWIEDZIN 
W KUTNOWSKIM SZPITALUW KUTNOWSKIM SZPITALU

 WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE:

Różane torby, koszulki 
czy kutnowskie wydaw-
nictwa książkowe, te 
gadżety można kupić w 
pawilonie wystawienni-
czym na Placu Wolności.

Wspaniałe pamiątki 
sprzedaje Samorządowa 
Spółdzielnia Socjalna. 
Pierwsza dostawa już do-
jechała, ale jak zapowiada 
Dariusz Lenarczyk, pre-
zes Spółdzielni, asorty-
ment będzie rozszerzany.

– Chcemy mieć 
w sprzedaży jeszcze kil-

ka rodzajów przypinek 
do ubrań. Mamy zamiar 
produkować kapelusze 
i wachlarze z logotypem 
Kutno Miasto Róż. Do-
datkowo postaramy się, 
aby w przyszłości moż-
na było u nas kupić także 
tabliczki na dom w kolo-
rach Systemu Informacji 
Miejskiej – zapowiada 
Dariusz Lenarczyk.

Sklepik w pawilonie 
wystawienniczym jest 
czynny od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 
9:00 do 17:00. •

Kup różane gadżety Kup różane gadżety 
na Placu Wolnościna Placu Wolności



|      ŚRODA, 27 KWIETNIA 2022      |      3www.PanoramaKutna.pl

rpo.lodzkie.plZmieniamy Łódzkie Zmieniamy Łódzkie Zmieniamy Łódzkie Zmieniamy Łódzkie @LodzkieRPODOŁĄCZ DO NAS:

MATERIAŁ PROMOCYJNY



4      |      ŚRODA, 27 KWIETNIA 2022      |                  www.PanoramaKutna.pl

Po przerwie wraca Ody-
seja Historyczna! Jubile-
uszowa, bo 10. edycja nie 
odbędzie się jednak jak 
do tej pory w Leszczyn-
ku. Organizatorzy wydali 
komunikat w tej sprawie 
i poinformowali o zupeł-
nie nowej lokalizacji.

Odyseja Historyczna 
w Leszczynku po raz 
ostatni odbyła się w 2018 
roku. Od tamtej pory or-
ganizatorzy borykali się 
z różnego rodzaju proble-
mami organizacyjnymi 
spowodowanymi m.in. 
finansami czy pandemią 
koronawirusa. Fani histo-
rii z utęsknieniem czekali 
na wieści o tegorocznej 
edycji i pierwszych wia-
domości doczekali się na 
początku kwietnia.

Gmina zaskoczona 
decyzją organizatorów

Wówczas Urząd Gminy 
w Kutnie wydał komuni-
kat, z którego wynikało 
że organizatorzy Odysei 

nie zrealizują w tym roku 
przedsięwzięcia z gminą.

– Stowarzyszenie Hi-
storyczne Pułk 37 będące 
organizatorem wyda-
rzenia pn. Zlot Grup Re-
konstrukcji Historycz-
nych Odyseja Historyczna 
w Leszczynku postano-
wiło o nierealizowaniu 
z Gminą Kutno ww. przed-
sięwzięcia, pomimo go-
towości wsparcia finan-
sowego i organizacyjnego 
przez Gminę Kutno. De-
cyzja o rezygnacji Stowa-
rzyszenia z organizacji 
wydarzenia jest dla nas 
zaskoczeniem, jednak-
że przyjmujemy ją z sza-
cunkiem – komentowała 
wówczas Justyna Jasiń-
ska, wójt gminy Kutno.

Kilka dni później orga-
nizatorzy potwierdzili te 
doniesienia i potwierdzili 
o „wyprowadzce” z Lesz-
czynka. Oficjalnie zapo-
wiedzieli również, że po 
trzyletniej przerwie Ody-
seja Historyczna wreszcie 

się odbędzie!
Zmiana miejsca, ale 

formuła ta sama
– Tak, tak, wraca-

my! Niestety nie wraca-
my do Leszczynka. Jakiś 
czas temu zakończyliśmy 
współpracę z Gminą Kut-
no, ale dzięki dużej życz-
liwości prezydenta Kutna, 

mamy dla Was zupełnie 
nowe miejsce. Dzisiaj nie 
zdradzamy nowej lokali-
zacji, ale zapewniamy, że 
jest to dużo większy teren, 
w którym będziecie mogli 
kopać do woli, palić ogni-
ska i jeździć pojazdami, 
czyli wszystko to czego 
w Leszczynku robić byście 
już nie mogli – poinfor-

mował Rafał Ambroziak, 
jeden z organizatorów 
Odysei.

– Impreza, którą robi-
liśmy przez 9 lat, to nasz 
pomysł, nasza inicjatywa, 
nasza praca przez wiele lat 
z wolontariuszami i wie-
loma innymi podmiotami. 
Wypracowaliśmy spraw-
dzony sposób działania. 
Nie wyobrażamy sobie, 
byśmy całą koncepcję mu-
sieli teraz przebudowywać 
pod świeżo zrewitalizo-
wany obiekt i nowe ocze-
kiwania Gminy Kutno. 
Formuła zlotu pozostaje 
ta sama, zmieniamy tylko 
lokalizację. Liczę, że nie 
miejsce, a ludzie decydu-
ją o takich imprezach jak 
nasza. A tych chyba nam 
nie brakuje – dodaje Rafał 
Ambroziak.

Choć dokładne miej-
sce nie jest jeszcze zna-
ne, to możemy napisać to 
oficjalnie: X zlot Odyseja 
Historyczna odbędzie się 
w terminie 22-24 lipca 

2022 roku w Kutnie.

Wielki teren bez limitu 
uczestników

Zapisy rekonstrukto-
rów przyjmowane są po-
przez przesłanie maila na 
adres rejestracja@odyse-
jahistoryczna.org.pl za-
wierającego: nazwę grupy, 
dane do kontaktu, nazwę 
odtwarzanej epoki, liczbę 
rekonstruktorów oraz opis 
dioramy lub pokazu prze-
prowadzonego w trakcie 
trwania imprezy.

– Z uwagi na duży te-
ren, nie wprowadzamy 
limitów uczestników, 
co więcej, otwieramy się 
na nowe. Zapraszamy 
wszystkich właścicie-
li i miłośników (nieko-
niecznie będących rekon-
struktorami) militarnych 
pojazdów zabytkowych; 
samochodów, motocykli, 
pojazdów gąsiennicowych 
i tym podobnych – dodaje 
Ambroziak. •

Odyseja Historyczna powraca!Odyseja Historyczna powraca!
Nowa lokalizacja zamiast LeszczynkaNowa lokalizacja zamiast Leszczynka

Odyseja Historyczna zawsze przyciąga 
tłumy mieszkańców Kutna i okolic.
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Wiadomo, że X Odyseja nie odbędzie 
się w Leszczynku. Nowa lokalizacja 
ma znajdować się w Kutnie.

 POWRÓT PO 3 LATACH 
Ze względu na pandemię 
koronawirusa i problemy 
finansowe Odyseja ostatni 
raz odbyła się w 2018 roku.

Kolejna droga w Kutnie 
zyska nową nawierzch-
nię. Mowa o ulicy Dą-
browskiego, na której w 
zeszły czwartek (21.04) 
pojawili się drogowcy.

Po remoncie jezdnia na 
całej długości ulicy, czy-
li na ponad 260 metrach 
ma być gładka i równa jak 
stół. Dodatkowo zakres 

prac przewiduje moder-
nizację studni kanaliza-
cji sanitarnej oraz stud-
ni i wpustów kanalizacji 
deszczowej.

Warto podkreślić, że 
kierowcy w Mieście Róż 
mogą już jeździć po nowo 
ułożonych nawierzch-
niach drogowych na 
ulicach: Narutowicza, 
Skłodowskiej-Curie i Za-

menhofa. Już niebawem 
rozpocznie się także 
przebudowa ulicy Wysoc-
kiego.

Remont nawierzch-
ni na ulicy Dąbrowskiego 
planowo ma potrwać do 
10 maja, w tym czasie będą 
pojawiać się utrudnienia 
dla kierowców. Prace re-
montowe kosztować będą 
prawie 195 000 złotych. •

Droga na Dąbrowskiego będzie jak nowa!Droga na Dąbrowskiego będzie jak nowa!Już za kilka dni ulica-
mi Kutna po raz kolej-
ny przejdzie „Marsz 
dla Jezusa”. Wydarze-
nie zorganizowane jest 
w ramach Konferencji 
Chrześcijańskiego Prze-
budzenia, która odbę-
dzie się w naszym mie-
ście.

W konferencji, która 
odbędzie się w w dniach 
1-3 maja 2022 w Kutnie 

udział wezmą między in-
nymi Michał Siczek, Jacek 
Gromadzki, Desy Pla-
mowska, Karol Głuszek, 
Ryszard Krzywy i Jerzy 
Przeradowski. Spotkania 
odbędą się w auli Wyższej 
Szkoły Gospodarki Krajo-
wej w Kutnie przy ul. Le-
lewela 7.

Jednym z punktów wy-
darzenia będzie Marsz 
dla Jezusa, który przej-

dzie ulicami Kutna w po-
niedziałek 2 maja o godz. 
14:30. Marsz wyruszy z 
ulicy Lelewela, a później 
przejdzie ulicami Dłu-
gosza, Barlickiego, Ko-
ściuszki, Placem Wolno-
ści, Królewską, Placem 
Piłsudskiego, Sienkie-
wicza, Podrzeczną, Jana 
Pawła II, Staszica i swoją 
metę będzie miał na Lele-
wela 7. •

Ulicami Kutna przejdzie Ulicami Kutna przejdzie Marsz dla JezusaMarsz dla Jezusa

 WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE:
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W miniony czwartek 
(14 kwietnia) Starosta 
Kutnowski Daniel Ko-
walik oraz Wicestaro-
sta Magdalena Krupiń-
ska–Kotulska razem z 
Senatorem Przemysła-
wem Błaszczykiem zło-
żyli wizytę w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. 
Gen. Jana Henryka Dą-
browskiego w Kutnie. 
Pokazano najnowsze, 
wyremontowane sale 
multimedialne.

– To bardzo ważne 
żeby młodzież Powia-
tu Kutnowskiego uczyła 
się w nowocześnie wy-
posażonych szkołach. 
Multimedialne tablice są 
dla uczniów ogromnym 
ułatwieniem. Dodatkowo 
wyposażenie sal w prze-
różne urządzenia pomaga 
przyswoić naukę – mówi 
Wicestarosta Magdalena 
Krupińska-Kotulska.

– Nowoczesne techno-
logie to przyszłość. Zależy 

nam, by uczniowie szkół 
Powiatu Kutnowskiego 
zdobywali wiedzę i uczyli 
się w nowoczesnych sa-
lach. Podczas dzisiejszej 
wizyty z Panem Prze-
mysławem Błaszczykiem 
obejrzeliśmy najnowsze 
sale w I Liceum Ogólno-
kształcącym im. Gen. Jana 
Henryka Dąbrowskiego 
w Kutnie. Są to sale in-
formatyczne, fizyczne i 
biologiczne oraz muzeum 
– mówi Daniel Kowalik,  
Starosta Kutnowski •

Starosta Kutnowski Da-
niel Kowalik odwiedził 
świątecznie Specjalny 
Ośrodek Szkolno - Wy-
chowawczy nr 1 w Kutnie.

Podczas wizyty Sta-
rosta Kutnowski wręczył 
kadrze placówki Wielka-
nocne upominki oraz zo-
baczył nowo wyremonto-
wane sale.

Podczas wizyty, tego 
dnia w szkole trwało 
również szkolenie na ba-
ristę w którym również 

wziął udział Starosta.
- Bardzo się cieszę, że 

ośrodki w Naszym Po-
wiecie tak prężnie działa-
ją. Wyremontowane nowe 
sale w ośrodku szkolno 
- wychowawczym z pew-
nością umilą czas dzie-
ciom i młodzieży. Cieszy 
mnie to, że organizowane 
są również ciekawe szko-
lenia, takie jak np. teraz 
szkolenie baristy – mówi 
Daniel Kowalik, Starosta 
Kutnowski •

Za nami rozstrzygnięcie 
projektu rekonstrukcji 
pojazdu wojskowego re-
alizowanego w ramach 
środków dla organizacji 
pozarządowych z fundu-
szu Powiatu „Rower dla 
Żołnierza”.

Zadanie projektowe 
polegało na odtworzeniu 
roweru wojskowego wy-
korzystywanego przez 
Wojsko Polskie w Kam-
panii Wrześniowej w 1939 
roku. Projekt skierowany 
był do młodzieży ze szkół 
Powiatu Kutnowskiego.

W ramach projek-
tu zorganizowane dla 
uczniów były dwie wy-
cieczki – do Muzeum 
Bitwy nad Bzurą oraz 

Muzeum Pola Bitwy nad 
Bzurą w Sochaczewie. 
Była to więc dodatkowo 
pouczająca lekcja historii.

Nagrody wręczył Sta-
rosta Kutnowski Daniel 
Kowalik, Radny Powia-
tu Kutnowskiego Marek 
Drabik, który był pomy-
słodawcą projektu oraz 
Jacek Gałka, dyrektor 
Młodzieżowego Domu 
Kultury w Kutnie.

Zwycięzcami zostali:
1. Zespół Szkół w Ży-

chlinie
2. Zespół Szkół nr 1 

im. Stanisława Staszica w 
Kutnie

3. Zespół Szkół nr 4 
im. Zygmunta Balickiego 
Kutno - Azory

- Gratuluję uczestni-
kom, opiekunom, zwy-
cięzcom i dziękuje Panu 
Markowi Drabikowi za ten 
projekt. Dla uczniów była 
to bardzo pouczająca i 
praktyczna lekcja historii 
- mówi Daniel Kowalik, 
Starosta Kutnowski

– Wyrazy podzięko-
wania dla dyrektorów 
szkół i opiekunów. Każde-
go uczestnika nagrodzili-
śmy nagrodami rzeczo-
wymi nawiązującymi do 
zainteresowań poszcze-
gólnych uczniów. Każda 
grupa przygotowała swój 
własny rower, który po-
został jako eksponat w 
szkołach – mówi Marek 
Drabik, radny Powiatu 
Kutnowskiego •

„Walka toczyła się na 
przecinki”, czyli za nami 
już IX edycja konkursu 
„O pióro Starosty Kut-
nowskiego”.

Ortograficzny kon-
kurs odbył się w środę 6 
kwietnia w Zespół Szkół 
nr 1 im. Stanisława Sta-
szica w Kutnie. Tegorocz-
na edycja jest wyjątkowa 
bowiem rok 2022 został 
ustanowiony Rokiem Ro-
mantyzmu Polskiego.

Uczniowie walczyli w 
dwóch kategoriach: Szko-
ły Podstawowe i Szkoły 
Ponadpodstawowe.

Patronatem wydarze-
nie objęło Starostwo Po-

wiatowe w Kutnie. Nagro-
dy zwycięzcom wręczyła 
Wicestarosta Magdalena 
Krupińska-Kotulska.

Oto zwycięzcy:
W kategorii Szkół Pod-

stawowych:
1. Kornelia Jabłońska 

z SP nr 7 w Kutnie
2. Natalia Ratajczyk z SP 

w Szewcach Nadolnych
3. Piotr Adamiak z SP 

w Krzyżanowie
W kategorii Szkół 

Ponadpodstawowych:
1. Aleksandra Frankow-

ska z LO im. Jana Kaspro-
wicza w Kutnie

2. Piotr Grzelak z III LO 

w Kutnie
3. Kacper Konopiński 

z III LO w Kutnie.
- Tegoroczna edycja 

konkursu była na bar-
dzo wysokim poziomie, 
walka była tak zacięta, że 
toczyła się praktycznie 
na przecinki. Bardzo się z 
tego cieszymy, ponieważ 
pokazuje to nam jak bar-
dzo wysoki jest poziom 
nauczania w naszych 
szkołach. Gratulujemy 
zwycięzcom i zaprasza-
my za rok na kolejną, już 
dziesiątą edycję konkur-
su! – mówiła Wicestaro-
sta Powiatu Kutnowskie-
go Magdalena Krupińska 
– Kotulska •

Władze powiatu i senator Władze powiatu i senator 
odwiedzili “Dąbrowszczak”odwiedzili “Dąbrowszczak”

Uczniowie rywalizowali oUczniowie rywalizowali o
„Pióro Starosty Kutnowskiego”„Pióro Starosty Kutnowskiego”

Rozstrzygnięto niecodzienny konkursRozstrzygnięto niecodzienny konkurs
dla młodzieży z powiatu kutnowskiegodla młodzieży z powiatu kutnowskiego

Świąteczna wizytaŚwiąteczna wizyta
starosty w SOSW nr 1starosty w SOSW nr 1

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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To będzie największa in-
westycja turystyczno–re-
kreacyjna Ziemi Kutnow-
skiej od co najmniej 10 
lat, kiedy to wybudowany 
został Aquapark. Mowa 
o projekcie zwanym po-
tocznie Zieloną Osią Kut-
na. Właśnie ogłoszony 
został przetarg, który ma 
wyłonić wykonawcę tego 
zadania.

Miejmy nadzieję, że 

rozpoczyna się tym sa-
mym ostatnia prosta drogi 
prowadzącej do realiza-
cji projektu. Wykonawcy 
mogą składać swoje oferty 
do 5 maja. Zakres inwe-
stycji jest bardzo rozległy, 
dlatego im sprawniej wy-
łoniony zostanie wyko-
nawca robót, tym więcej 
czasu będzie na prowa-
dzenie prac. Przypomnij-
my w październiku 2021 
roku kutnowska inwe-

stycja uzyskała promesę 
dofinansowania w wyso-
kości ponad 24 milionów 
złotych.

 – Projekt o nazwie: 
„Budowa Infrastruktury 
Turystyczno–Rekreacyj-
nej i Sportowej w Dolinie 
Rzeki Ochni na terenie 
Miasta Kutna” obejmuje 
wiele mniejszych zadań 
mających poprawiać bazę 
turystyczno–rekreacyjną. 
Przede wszystkim Zielona 

Oś Miasta zakłada zbu-
dowanie prawie sześciu 
kilometrów ścieżek rowe-
rowych i dróg dla pieszych 
łączących wschodnią i za-
chodnią część Kutna (od 
ul. Barei do ul. Metalowej). 
Oprócz tego inwesty-
cja przewiduje też sporo 
zmian w Parku Nad Ochnią 
– wyjaśnia Zbigniew Bu-
rzyński, prezydent Kutna.

Powstanie m.in. pawi-
lon informacji turystycz-

nej, przy którym wybu-
dowane będą: rozarium, 
mini ogród botaniczny, 
skatepark, pumptrack, 
drewniany pomost na 
rzece Ochni, plaża z in-
frastrukturą do gry w 
siatkówkę, prysznice, 
przebieralnie czy kład-
ka widokowa. Dodatkowo 
przy okazji wykonywania 
prac mają się tam pojawić 
również nowe: plac zabaw 
i siłownia plenerowa.   •

To będzie największa taka inwestycjaTo będzie największa taka inwestycja  
w Kutnie od lat! w Kutnie od lat! W grze ponad 20 mln złotychW grze ponad 20 mln złotych

O Zielonej Osi mówi się od 
wielu lat. Teraz plany mają 
zostać zrealizowane.FO

T.
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Powstanie kolejny 
wybieg dla psów

W tym roku na Wenecji zre-
alizowana ma zostać inwe-
stycja dedykowana miłośni-
kom zwierząt. W tej okolicy 
powstać bowiem ma wybieg 
dla czworonogów, o który 
wnioskował niedawno radny 
Robert Feliniak.

W zeszłym roku wybieg dla 
psów powstał na Al. ZHP, 
a jego pomysłodawcą był 
Łukasz Walczak. Teraz po-
dobne miejsce ma pojawić 
się na kutnowskiej Wenecji, 
a dokładniej obok wiaduktu, 
pomiędzy ulicami Kopernika 
i Kochanowskiego. Wniosek 
do prezydenta w tej spra-
wie niedawno skierował Ro-
bert Feliniak, który jak mówi 
„otrzymał od mieszkańców 
Wenecji wiele sygnałów w tej 
sprawie”.

– Tego typu wybiegi pozwala-
ją na lepszą integrację zarów-
no zwierząt jak i społeczności 
lokalnej. Ponadto w takich 
miejscach zwierzęta mogą 
bez skrępowania wybiegać 
się i nie stanowią potencjal-
nego zagrożenia dla osób 
postronnych – argumentuje 
radny Robert Feliniak.

Jak informuje prezydent Bu-
rzyński, po ponownym prze-
analizowaniu podnoszonej 
sprawy i dokonaniu oględzin 
terenu,  inwestycja zostanie 
zlecona do realizacji w dru-
giej połowie 2022 roku. •

 WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE:

Od połowy kwietnia 
zmieniają się zasady 
składania wniosków o 
świadczenia pieniężne 
za zapewnienie zakwa-
terowania i wyżywienia 
uchodźcom z Ukrainy.

Przede wszystkim 
wnioski przyjmuje teraz 
Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Kutnie, a 
nie jak dotychczas Urząd 
Miasta. Dokumenty na-
leży składać w Dziale 
Świadczeń Rodzinnych i 
Alimentacyjnych pok.37. 
Pracownicy MOPS czeka-
ją na nie w poniedziałki i 
wtorki od 10:00 do 14:00 
oraz w czwartki i piątki 
od 10:00 do 14:00.

Wypełniając wniosek 
należy podać swoje dane, 
liczbę osób, którym gwa-
rantujemy zakwaterowa-
nie i wyżywienie oraz ad-

res miejsca pobytu osób 
przyjętych. Do wniosku 
należy dołączyć wypeł-
nione karty osób przyję-
tych do zakwaterowania. 
Konieczne jest złożenie 
oświadczenia, że zapew-
niono zakwaterowanie 
i wyżywienie przyjętej 
osobie i że za osobę przy-
jętą do zakwaterowania 
na wskazany we wnio-
sku okres nie wypłacono 
już świadczenia oraz nie 
otrzymano dodatkowego 
wynagrodzenia, w tym za 
wynajem.

Oświadczenie skła-
da się pod rygorem od-
powiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego 
oświadczenia. W przy-
padku wnioskowania o 
przedłużenie przyznania 
świadczenia powyżej 60 
dni należy szczegółowo 
uzasadnić wniosek.

Zgodnie z obowiązu-
jącym od 16 marca 2022 
r. rozporządzeniem rady 
ministrów ws. mak-
symalnej wysokości 
świadczenia pieniężnego 
przysługującego z tytułu 
zapewnienia zakwatero-
wania i wyżywienia oby-
watelom Ukrainy wyso-
kość świadczenia została 
ustalona w kwocie 40 zł 
za osobę dziennie.

Świadczenie będzie 
przyznawane na pod-
stawie wniosku za okres 
faktycznego zapewniania 
zakwaterowania i wyży-
wienia, ale nie dłużej niż 
za okres 60 dni i będzie 
wypłacane z dołu.

Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod nu-
merem telefonu (24) 253 
43 09, 253 44 46 wew.131, 
140.  •

Pomagasz Ukraińcom?Pomagasz Ukraińcom?
Ważne  zmiany ws. świadczeń pieniężnychWażne  zmiany ws. świadczeń pieniężnych
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Za nami rozstrzygnięcie 
II Konkursu Poetyckiego 
im. Józefa Bohdana Zale-
skiego. W sobotę w Cen-
trum Kultury Gminy Kutno 
w Leszczynku nastąpiło 
uroczyste wręczenie na-
gród dla zwycięzców.

II Konkurs Poetycki im. 
Józefa Bohdana Zaleskiego 
został zorganizowanym w 
ramach trwałości projektu 
pn. „Rozwój gospodar-
ki turystycznej w gminie 
Kutno poprzez wyko-
rzystanie walorów przy-
rodniczych i dziedzictwa 
kulturowego” w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego na lata 
2014-2020.

Uroczystość wręcze-
nia nagród poprowadzili 
dyrektor Centrum Kultu-
ry Gminy Kutno Liliana 
Urbańczyk–Wójcik oraz 
dyrektor Gminnej Biblio-

teki Publicznej im. Józe-
fa Bohdana Zaleskiego w 
Leszczynku Piotr Czerb-
niak. Przed wręczeniem 
nagród głos zabrała wójt 
gminy Kutno Justyna Ja-
sińska, która opowiedzia-
ła o historii Józefa Boh-
dana Zaleskiego oraz idei 
konkursu.

– Czym jest patrio-
tyzm? Kształtuje naszą 
postawę, nasze człowie-
czeństwo, ale także po-
strzeganie naszego pań-
stwa i ojczyzny. To taka 
wola ponoszenia ofiary za 
niepodległość. Dzisiaj do-
brze to czujemy, bo nasi 
sąsiedzi są w stanie wojny 
i widzimy, jak wysoką cenę 

ponoszą za wolność i życie 
– mówiła wójt gminy Kut-
no Justyna Jasińska.

W I kategorii wiekowej 
(12-17 lat) zwyciężyła We-
ronika Przybysz, zaś w II 
kategorii wiekowej (18+) 
wygrał Piotr Zemanek.

– Chcę podkreślić, że 
dla mnie jest to takie świę-
to poezji i jeśli tylko mogę 
i nic nie stoi na przeszko-
dzie to zawsze staram się 
w tym uczestniczyć. Pi-
sanie jest dla mnie czymś 
ważnym i istotnym już od 
wielu lat. Nie ukrywam, że 
jestem laureatem bardzo 
wielu, kilkuset może kon-
kursów. Oprócz tego, że 
piszę, to również kompo-
nuję i śpiewam swoje wła-
sne piosenki. To jest taka 
sfera mojego zaangażo-
wania w kulturę – mówił 
Piotr Zamanek, zwycięz-
ca w II kategorii wiekowej.

Następnie na scenie 
pojawili się laureaci kon-
kursu, a najpiękniejsze 
utwory były recytowane 
przez młodzież z Akade-
mickiego Liceum Ogólno-
kształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. prof. 
Zbigniewa Religi. Zwień-
czeniem wydarzenia był 
recital w wykonaniu Ad-
rianny Godlewskiej, któ-
rej akompaniował Marcin 
Mazurek.

Laureaci II Konkur-
su Poetyckiego im. Józefa 
Bohdana Zaleskiego:

I kategoria 
wiekowa 12-17 lat

I miejsce: Weronika 
Przybysz

II miejsce: Agata Guzdraj

III miejsce: Oliwia Bugaj
Wyróżnienia: Maciej 

Kubicki, Kamila Pawlik, 
Klaudia Graczyk

II kategoria 
wiekowa 18+ lat

I miejsce: Piotr Zamanek
II miejsce: Magdalena 

Dryl
III miejsce: Agnieszka 

Mędrzak-Sikora
Wyróżnienia: Krzysztof 

Szczepański, Barbara Me-
dajska, Anna Kobylińska, 
Arkadiusz Stosur, Anna 
Pilszewska; •

Za nami rozstrzygnięcie II Konkursu 
Poetyckiego im. Józefa Bohdana 
Zaleskiego.

Zwieńczeniem wydarzenia był recital 
w wykonaniu Adrianny Godlewskiej, 
której akompaniował Marcin Mazurek.

Przed wręczeniem nagród głos zabrała 
Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska.

Najpiękniejsze utwory były recytowane 
przez młodzież z Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi. 

II Konkurs Poetycki im. Józefa Bohdana Zaleskiego II Konkurs Poetycki im. Józefa Bohdana Zaleskiego 
rozstrzygnięty.  Za nami uroczystość w Leszczynkurozstrzygnięty.  Za nami uroczystość w Leszczynku
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Za nami pierwsze od dwóch 
lat Święta Wielkanocne bez 
restrykcji związanych z ko-
ronawirusem. Kutnianie ko-
rzystając z wiosennej aury 
tłumnie ruszyli do kościołów 
ze święconką.

W największej kutnowskiej 
parafii pw. św. Wawrzyńca 
święcenie pokarmów w Wielką 
Sobotę odbywało się przed ko-
ściołem na specjalne przygoto-
wanym stole w godzinach 7.00 
– 13.00. Słoneczna, choć chłod-
na aura, sprawiła że kutnianie 
tłumnie udali się poświęcić 
wielkanocny koszyczek. Jak 
można było zauważyć pod ko-
ściołem, tę piękną chrześci-
jańską tradycję kultywowały 
zarówno osoby starsze, dzieci, 
młodzież i całe rodziny.

Strażacka warta przy 
Grobie Pańskim

On jest naszym pokojem – 
to sentencja przewodnia Grobu 
Pańskiego znajdującego się w 
kościele pw. św. Wawrzyńca w 
Kutnie. Jest to oczywiste na-
wiązanie do wojny na Ukrainie. 
Honorową wartę przy Grobie 
Pańskim sprawowali straża-
cy z Komadzyna i Wierzbia. 
Druhowie ubrani byli w galo-
we stroje, mają także hełmy i 
charakterystyczny strażacki 
toporek. To wieloletnia trady-
cja, która jest podtrzymywana 
w naszym regionie.

Wielkanoc bez 
covidowych restrykcji

Co warte podkreślenia, były 
to pierwsze od dwóch lat Świę-
ta Wielkanocne bez restrykcji 
związanych z epidemią koro-
nawirusa. Uwagę na to zwra-
cał między innymi Adam Nie-
dzielski, minister zdrowia.

– To pierwsze od dwóch lat 
święta, które możemy spędzić 
w gronie rodzinnym, cieszyć 
się tym, że nie jesteśmy pod-
dani restrykcjom, nie jesteśmy 
poddani ograniczeniu naszej 
swobody spotkań, naszej swo-
body przemieszczania się. To 
pierwsze od dwóch lat święta, 
których covid nie zakłóca nam 
spokoju i przeżywania – pod-
kreślił szef MZ w opublikowa-
nym w interneie nagraniu.

Minister życzył Polakom 
zdrowia, szczęścia i radości 
oraz rodzinnego przeżywania 
świąt. – Poddajmy się też re-
fleksji tego, co dzieje za naszą 
wschodnią granicą. To jest jed-
nak też czas, kiedy Rosja za-
atakowała Ukrainę. Pomódlmy 
się za naszych sąsiadów – do-
dał Niedzielski. •

Zobacz więcej zdjęć na 
www.PanoramaKutna.pl

Za nami pierwsza taka Za nami pierwsza taka 
Wielkanoc od dwóch latWielkanoc od dwóch lat

TŁUMY ZE ŚWIĘCONKĄ  
Kutnianie korzystając 

z wiosennej aury, licznie 
udali się ze święconką.

REKLAMA

 WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE:
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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 

OGŁOSZENIE
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Kutnowskie Koło Związ-
ku Inwalidów Wojennych 
ma już 100 lat. Jubileusz 
świętowany był w minio-
ny piątek (22.04). Nie za-
brakło słów uznania i po-
dziękowań za cały wiek 
działalności. 

Kutnowskie koło związ-
ku powstało w 1922 roku. 
Piątkowa uroczystość za-
mykała obchody 100–le-
cia jego funkcjonowania. 
19 marca przedstawiciele 
kutnowskiego koła wraz 
z pracownikami Urzędu 

Miasta składali kwiaty na 
grobach zmarłych człon-
ków związku.

– Ta symboliczna rocz-
nica pozwala nam przy-
pomnieć o naszej historii, 
naszej działalności w Kut-
nie i regionie kutnowskim, 
splecionej z wydarzeniami 
z historii kraju oraz po-
niesionej przez członków 
ofiary na jego rzecz od 
czasów odzyskania nie-
podległości po czasy dzi-
siejsze – mówił Andrzej 
Zielonka, wiceprezes kut-
nowskiego koła Związku 

Inwalidów Wojennych.
Piątkowa uroczystość 

była z kolei okazją do uho-
norowania wszystkich 
tworzących kutnowskie 
struktury Koła Związku 
Inwalidów Wojennych. 
Krzyżem za zasługi dla 
Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Poli-
tycznych odznaczona zo-
stała Pani Jadwiga Łusz-
czak, prezes Koła Związku 
Inwalidów Wojennych w 
Kutnie. Podziękowania i 
gratulacje dla członków 
organizacji przekazali 

też zastępcy prezyden-
ta Kutna Jacek Boczkaja i 
Zbigniew Wdowiak oraz 
przewodniczący Rady 
Miasta Mariusz Sikora.

– Taki jubileusz zdarza 
się pierwszy raz. Wielki 
szacunek i wielkie uzna-
nie dla wszystkich człon-
ków związku, bo kiedyś 
ich było kilkuset i była to 
bardzo liczna organiza-
cja. Obecnie jest tylko 12 
członków, ale to jest waż-
ne, że zawsze możemy na 
Państwa liczyć na przy-
kład podczas tych naj-

ważniejszych uroczysto-
ści miejskich. Z okazji tak 
znakomitego jubileuszu 
życzę przede wszystkim 
zdrowia, aby Państwo mo-
gli jak najdłużej działać w 
organizacji i świętować 
kolejne jubileusze – mówił 
Zbigniew Wdowiak.

– Było mi niezwy-
kle miło uczestniczyć w 
tak szczególnej chwili 
dla Koła Związku Inwali-
dów Wojennych w Kutnie. 
Chciałbym podziękować 
i okazać ogromny szacu-
nek osobom, dla których 

Polska jako kraj, naród i 
kultura to najważniejsza 
wartość. Dzięki tym zna-
mienitym ludziom jeste-
śmy niepodległym krajem 
– mówi Starosta Kutnow-
ski Daniel Kowalik.

Podczas uroczystości 
wręczono także odznakę 
Związku Inwalidów Wo-
jennych dla prezydenta 
Kutna Zbigniewa Burzyń-
skiego za pomoc i współ-
pracę z kutnowskim ko-
łem związku. •

100-lecie Koła Związku 100-lecie Koła Związku 
Inwalidów Wojennych w KutnieInwalidów Wojennych w Kutnie
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Jest bezpieczniej i ład-
niej. Zakończyły się ro-
boty budowlane na ulicy 
Marii Skłodowskiej-Curie 
na odcinku od skrzyżo-
wania z ulicami Maczka 
i Północną do granic mia-
sta. W tej chwili trwają 
czynności związane z od-
biorem technicznym.

Dzięki inwestycji droga 
zyskała nową nawierzch-
nię i odwodnienie. Dodat-
kowo wybudowany został 

ciąg pieszo-rowerowy, 
dzięki czemu spacery i wy-
cieczki rowerowe staną się 
dużo bardziej bezpieczne.

– Prace budowlane 
związane z moderniza-
cją drogi trwały przez pół 
roku, ale wcześniej kana-
lizację sanitarną w ulicy 
Skłodowskiej-Curie wybu-
dowało Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji. 
Została wybudowana też 
kanalizacja deszczowa. 
Wymienione są też kra-

wężniki – wylicza Jacek 
Boczkaja, zastępca prezy-
denta Kutna.

O gruntownej moder-
nizacji ulicy Skłodow-
skiej-Curie mówiło się od 
kilku lat. Droga miała być 
przebudowana w całości, 
ale plany tego typu mo-
dernizacji musiały zostać 
zmienione, bo miasto nie 
otrzymało dofinansowania 
z rządowych funduszy. W 
sprawę przebudowy szcze-
gólnie mocno zaangażo-

wany był radny Robert 
Małachowski, który pisał 
w tym temacie do Urzędu 
Wojewódzkiego w Łodzi.

– Mając na wzglę-
dzie dobro mieszkańców, 
zwracam się z wnioskiem 
o udzielenie odpowiedzi 
pisemnej, na jakiej pod-
stawie obydwa wnioski (tj. 
wniosek Miasta Kutno i Po-
wiatu Kutnowskiego), któ-
re stanowią jeden funkcjo-
nalny i organizacyjny ciąg 
komunikacyjny zostały 

ocenione zgoła odmiennie 
– pisał radny Małachow-
ski do Wydziału Rolnictwa 
i Transportu Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego w 
listopadzie 2019 roku.

Pieniądze nie zostały 
przyznane, a Kutno wyko-
nało inwestycję na odcinku 
od ulicy Maczka do granic 
miasta wyłącznie z wła-
snych pieniędzy. Nie za-
brakło natomiast pieniędzy 
na bezpieczne rozwiązania 
dla pieszych i rowerzystów.

– Z myślą o tych dru-
gich ciąg pieszo-rowerowy 
został wykonany z betonu 
asfaltowego tak, jak życzy-
li sobie podczas konsultacji 
sami cykliści. Koszt prze-
budowy to nieco ponad 
2 100 000 złotych. Inwesty-
cję wykonało Przedsiębior-
stwo Budowlano Produk-
cyjne „TRAKT”  – wyjaśnia 
Kamil Klimaszewski z biu-
ra prasowego UM Kutno.  •

Kończy się przebudowaKończy się przebudowa ulicy Skłodowskiej-Curie ulicy Skłodowskiej-Curie

Dzięki inwestycji droga zyskała 
nową nawierzchnię i odwodnienie.
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XII Halowe Mistrzostwa 
Polski Młodzików w 
Łucznictwie, które od-
były się w Krośniewicach 
przeszły do historii.

W uroczystym otwarciu 
oraz zamknięciu i wręcze-
niu nagród udział wzięli: 
Daniel Kowalik – Starosta 
Kutnowski, Marek Ciąpa-
ła – przewodniczący Rady 
Powiatu, Tomasz Wal-
czewski – Członek Zarzą-
du Powiatu Kutnowskiego, 
Jolanta Pietrusiak – Czło-
nek Zarządu Powiatu Kut-
nowskiego, Marek Kuba-
siński – Członek Zarządu 
Powiatu Kutnowskiego, 
Marek Drabik – radny 
Rady Powiatu Kutnow-

skiego, Katarzyna Erdman 
– Burmistrz Krośniewic, 
Ksenia Stasiak – Dyrektor 
Muzeum im. Jerzego Du-
nin Borkowskiego w Kro-
śniewicach, Małgorzata 
Przygocka – Dyrektor 
GCKSiR w Krośniewicach, 
Jacek Gałka – Dyrektor 
Młodzieżowego Domu 
Kultury w Kutnie, Janusz 
Kołodziejski – biura Po-
sła na Sejm RP Tadeusza 
Woźniaka, przedstawi-
ciele Związku Łucznictwa 
Sportowego. Otwarcie Mi-
strzostw rozpoczął Hymn 
Polski

Partnerem Mistrzostw 
było Województwo Łódz-
kie, a odbyły się pod pa-
tronatem Marszałka Wo-

jewództwa Łódzkiego.

Oto zwycięzcy:
W kategorii Młodziczki 

– łuki Olimpijskie:
1. Klaudia Pacion z klubu 

LKS MAKOVIA Makowiska
2. Małgorzata Gebauer 

UKS GROT Ruda Śląska
3. Blanka Malinowska SŁ 

Achilles Dobczyce
4. Amelia Arenderska 

Łucznik Żywiec
5. Marika Górak KS Stella 

Kielce
6. Patrycja Lis MLKS Dą-

browia
7. Bogna Buda MRKS 

Gdańsk

8. Barbara Helwing UKS 
TALENT Wrocław

W kategorii Młodzicy – 
łuki Olimpijskie:

1. Jan Lisiecki LKS Ma-
zowsze Teresin

2. Leon Kołodziejczyk KS 
Płaszowianka Kraków

3. Kamil Borek UKS TA-
LENT Wrocław

4. Jan Bobek SŁ Achilles 
Dobczyce

5. Michał Stoma Mewa 
Kołobrzeg

6. Łukasz Kutyła LKS 
MAKOVIA Makowiska

7. Dawid Kubic Łucznik 
Żywiec

8. Danyl Gujwa OSŁ 

Strzelec Legnica
Zespoły mieszane – 

łuki Olimpijskie:
1. LKS MAKOVIA Mako-

wiska
2. SŁ Achilles Dobczyce
3. Łucznik Żywiec
4. UKS TALENT Wrocław
5. UKS GROT Ruda Śląska
6. LKS Mazowsze Teresin
7. MLKS Dąbrowia
8. KS Stella Kielce

Młodziczki zespoły – 
łuki Olimpijskie:

1. UKS GROT Ruda Śląsk
2. LKS Makovia Makowiska
3. Łucznik Żywiec
4. MLKS Dąbrowia

5. KS Stella Kielce
6. UKS TALENT Wrocław
7. UKS Victoria Ścinawka 

Średnia
8. WKS Orkan Żoliborz

Młodzicy zespoły – 
łuki Olimpijskie:

1. Łucznik Żywiec
2. Mewa Kołobrzeg
3. ULKS Sokole Oko Za-

wadka
4. Talent Wrocław
5. KS Stella Kielce
6. MLKS Dąbrowia
7. UKS GROT Ruda Śląska
8. LKS Tempo Stolarzowice

Wszystkim uczestni-
kom gratulujemy!  •

Mistrzostwa Polski w łucznictwie przeszły do historiiMistrzostwa Polski w łucznictwie przeszły do historii
 Duże sportowe wydarzenie w powiecie kutnowskim 
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Kilkadziesiąt osób, za-
równo Polaków jak i ob-
cokrajowców, spotkało 
się w weekend aby zapa-
lić świeczki i oddać cześć 
dzieciom, które zmarły w 
wyniku wojny na Ukra-
inie.

Akcja „Ku pamięci 
dzieci poległych w wy-
niku wojny na Ukrainie” 
polegała na zapaleniu 
świeczek w parku Trau-

gutta. Przyniesiono także 
maskotki. Nie brakowało 
przemów – głos zabrała 
między inny Białorusin-
ka Aleksandra Piatrova 
ze stowarzyszenia „Nasi 
Ludzie” oraz Ukrainki 
przebywające obecnie w 
naszym kraju.

Przed nami duże święto 
dla narodu ukraińskiego i 
osób prawosławnych. Z 
przykrością nie możemy 
obchodzić świąt w naszym 

kraju, ale mamy marzenie, 
żeby wrócić na Ukrainę i 
żeby więcej nie trzeba było 
organizować akcji świętej 
pamięci zmarłych dzieci 
i ludzi. Jesteśmy razem z 
matkami, które straciły 
dzieci. Ich ból, to nasz ból 
– mówiła Lyudmiła, która 
zorganizowała akcję.

– Zrobiliśmy 208 ba-
beczek w barwach Ukra-
iny. To aktualna liczba 
zmarłych dzieci w wyniku 

wojny. Te babeczki prze-
każemy dziś wszystkim 
tu zebranym, a pozosta-
łe trafią do kutnowskie-
go domu dziecka. To taki 
drobny gest w podzię-
kowaniu za pomoc, jaką 
otrzymujemy w Polsce – 
dodawała Ukrainka.

Następnie zgromadzeni 
przeszli w kierunku cmen-
tarza, gdzie pozostawiono 
zapalone świece. •

Upamiętnili dzieci zmarłeUpamiętnili dzieci zmarłe  
w trakcie wojny na Ukrainiew trakcie wojny na Ukrainie

Zobacz więcej zdjęć na 
www.PanoramaKutna.pl

Trwa okres wzmożo-
nych prac polowych. 
Niestety z pozoru pro-
ste czynności niejedno-
krotnie mogą zakończyć 
się tragicznie. Tak było 
w miniony weekend na 
terenie gminy Witonia, 
gdzie podajnik sadzarki 
wciągnął dłoń 12-latko-
wi. Dlatego policjanci 
apelują o zachowanie 
ostrożności podczas 
wykonywania wszelkich 
prac związanych z pro-
wadzeniem gospodar-
stwa.

22 kwietnia 2022 roku 
na terenie gminy Wito-
nia doszło do wypadku 
podczas prac polowych. 
Pracującemu na sadzarce 
do ziemniaków 12-latko-
wi, podajnik tej maszyny 
wciągnął dłoń. Chłopiec 
z urazem kończyny trafił 

lotniczym pogotowiem 
do jednego z łódzkich 
szpitali.

– Prace wykonywał 
pod opieką osób doro-
słych i wszystko wskazu-
je, że był to nieszczęśli-
wy wypadek. Apelujemy 
o rozwagę i szczególną 
ostrożność podczas wy-
konywania wszelkich 
prac związanych z pro-
wadzeniem gospodar-
stwa. Pamiętajmy, że 
chwila nieuwagi, nieza-
chowanie podstawowych 
zasad bezpieczeństwa, 
zmęczenie, a także ruty-
na może doprowadzić do 
tragicznych w skutkach 
wypadków. Wielu z nich 
można uniknąć, jeżeli 
tylko zachowamy pod-
stawowe środki ostroż-
ności – komentuje st. asp. 
Mariusz Kowalski z KPP 
Łęczyca. •

Maszyna wciągnęłaMaszyna wciągnęła
dłoń 12-latkowi!dłoń 12-latkowi!

Tragedia podczas prac polowych 
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Pogromem zakończył się 
sobotni wyjazdowy mecz 
KS-u Kutno. Kutnianie 
zostali zdeklasowani w 
Warszawie przez Polonię 
aż 0-5. Wynik mógł być 
wyższy, ale dwa rzuty 
karne obronił Patryk Wo-
lański.

Jesienią w Kutnie padł 
bezbramkowy remis. Po-
lonia Warszawa to jed-
nak jeden z faworytów 
do awansu do II ligi i sto-
łeczni piłkarze nie dali 
dziś złudzeń kutnianom. 
Już po nieco ponad kwa-
dransie było 2-0 dla Polo-

nii, a dwukrotnie na listę 
strzelców wpisał się Mo-
siejko. W 30. minucie go-
spodarze mogli prowadzić 
już różnicą trzech bramek, 
jednak rzut karny egze-
kwowany przez Pieczarę 
obronił Wolański.

Po zmianie stron Czar-
ne Koszule nie zwolniły 
tempa i dołożyły jeszcze 
trzy gole. W 64. minucie 
na 3-0 podwyższył Fa-
decki, później samobójcze 
trafienie zaliczył Bulek, 
a w 94. minucie wynik na 
5-0 ustalił Lewicki. Wynik 
mógł być wyższy, ale w do-
liczonym czasie gry Wo-

lański obronił drugą tego 
dnia jedenastkę, wyko-
nywaną tym razem przez 
Piątka.

– To był słaby mecz w 
naszym wykonaniu, nie 
mieliśmy żadnych argu-
mentów, żeby zagrozić 
rywalowi. Wynik 5-0 od-
zwierciedla różnicę klas. 
Ciężko powiedzieć coś po 
takim spotkaniu. W pierw-
szej połowie ewidentnie 
brakowało nam ambicji i 
woli walki. Nie wiem czym 
to było spowodowane. 
Może presją drużyny Po-
lonii, stadionu w Warsza-
wie czy kibicami. Polonia 

miała w składzie dużo 
doświadczonych zawod-
ników mających za sobą 
występy w Ekstraklasie, I 
czy II lidze. My graliśmy 
w pewnym momencie pię-
cioma młodzieżowcami w 
pierwszym składzie i Po-
lonia na pewno miała nad 
nami przewagę jeśli cho-
dzi o doświadczenie. Teraz 
musimy podnieść się po tej 
wysokiej porażce i walczyć 
o zwycięstwo w najbliż-
szym meczu z Błonianką. 
Punkty są nam potrzebne 
jak tlen – powiedział Pa-
noramie Paweł Klekowic-
ki, II trener KS-u Kutno.

Po 26. kolejce piłkarze 
KS-u Kutno mają na swo-
im koncie 31 punktów i 
zajmują 11 miejsce, balan-
sując tuż nad strefą spad-
kową. Kutnianie mają jed-
nak do rozegrania jeszcze 
jedno zaległe spotkanie z 
Unią Skierniewice. Z ko-
lei dziś (środa 27 kwietnia 
o 17:00) kutnianie przed 
własną publicznością za-
grają z Błonianką Błonie.

Polonia Warszawa 
5-0 KS Kutno

1-0 5. Mosiejko
2-0 16. Mosiejko

3-0 64. Fadecki
4-0 77. Bulek (samobój.)
5-0 94. Lewicki

* Patryk Wolański 
obronił dwa rzuty karne – 
w 31 i 93. minucie

Żółte kartki: Ostrowski, 
Kacela, Szczytniewski, 
Cudowski (KS);

KS Kutno: Wolański – 
Kraśniewski, Staniszew-
ski, Głowiński (46. Tele-
stak), Kacela, Ostrowski 
(46. Szczytniewski), Wiel-
gus, Cudowski (65. Górec-
ki), Patora, Kralkowski, 
Kasperkiewicz;  •

KS Kutno rozbity w stolicyKS Kutno rozbity w stolicy przez Czarne Koszule przez Czarne Koszule

Drużyna Dominika Tomczaka 
nie miała żadnych szans w 

starciu z Polonią Warszawa.
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Ekobud Stal Kutno 
kontynuuje serię 
zwycięstw notując 
dwie wygrane w sto-
licy Dolnego Śląska.

Kutnowscy base-
balliści rozegrali we 
Wrocławiu kolejny 
dwumecz w ramach 
Ekstraligi baseballu, a 
ich rywalem był miej-
scowy zespół Barons. 
Oba spotkania pewnie 
wygrali zawodnicy 
Stali, zwyciężając ko-
lejno 17:2 oraz 11:1.

Wynik pierwszego 

spotkania nasi za-
wodnicy otworzyli w 
3 rundzie, zdobywając 
5 obiegów. W kolej-
nych rundach konse-
kwentnie powiększali 
przewagę, która po-
zwoliła im zakończyć 
mecz przed czasem 
(po 6 z 7 regulami-
nowych rund) z dużą 
przewagą nad zespo-
łem z Wrocławia. Na 
szczególne wyróż-
nienie zasługuje nasz 
pierwszy miotacz w 
tym spotkaniu, Ja-
kub Wojtczak, który 

dodatkowo popisał 
się pięknym Home 
Runem. Mecz na gór-
ce miotacza zakoń-
czył Radosław Zajda.

Drugie spotkanie 
rozpoczęło się o dwu-
punktowego prowa-
dzenia naszych base-
ballistów. Taki wynik 
utrzymywał się aż do 
piątej rundy, w której 
powiększyli przewa-
gę do 7 obiegów. Stal 
do końca kontrolo-
wała przebieg me-
czu, odnosząc pewne 

drugie zwycięstwo 
11 do 1 (również koń-
cząc mecz przed re-
gulaminowym cza-
sem). Miotaczami w 
tym spotkaniu byli 
Phil Richmond oraz 
Yauheni Kurgun.

Gratulacje dla całej 
drużyny za dwa za-
służone zwycięstwa. 
Kolejne spotkania 
Stal rozegra 8 maja w 
Kutnie, a ich przeciw-
nikiem będzie zespół 
Centaury Warszawa. •

Kutnowscy baseballiści Kutnowscy baseballiści 
kontynuują serię zwycięstwkontynuują serię zwycięstw

TRWA FATALNA PASSA  
Wiosną kutnianie prezentują 
się bardzo słabo i balansują na 
granicy strefy spadkowej. 

OGŁOSZENIE 
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