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„Bogu na chwałę, 
ludziom na ratunek”

Kolejne wydanie Panoramy Kutna w środę 1 czerwca 2022 »
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To nie był spokojny week-
end na kutnowskich dro-
gach. Policjanci zatrzymali 
dwóch pijanych obcokra-
jowców, którzy spowo-
dowali zdarzenia drogo-
we. Obaj kierowcy zostali 
zatrzymani w policyjnym 
areszcie i za jazdę po al-
koholu odpowiedzą przed 
sądem.

Pierwsze zdarzenie miało 
miejsce w sobotni pora-
nek, tuż przed godziną 7. 
Jak mówi podkom. Edyta 
Machnik z Komendy Po-
wiatowej Policji w Kutnie, 
ze wstępnych ustaleń poli-
cjantów wynika, że kieru-

jący pojazdem marki Opel 
Astra nie dostosował pręd-
kości do warunków ruchu 
zbliżając się do skrzyżo-
wania i wjechał w tył Vol-
kswagena oczekującego na 
zmianę sygnalizacji, który 
to uderzył w stojący przed 
nim pojazd Hyundai. Kie-
dy policjanci rozpytywali 
go na temat zdarzenia wy-
czuli od niego silną woń 
alkoholu. Przeprowadzo-
ne badanie trzeźwości 
wykazało w organizmie 
37-letniego kierowcy po-
nad  promil alkoholu. Na 
szczęście w tym zdarzeniu 
nikt nie odniósł obrażeń.

O wiele poważniej było 

na ulicy Sklęczkowskiej. 
Ze wstępnych ustaleń po-
licji wynika, że 32-letni 
mężczyzna jadąc pojazdem 
marki Opel Zafira stra-
cił nad nim panowanie i 
zjechał do przydrożnego 
rowu. Auto dachowało. 
W samochodzie był je-
den pasażer, który został 
przewieziony do szpitala. 
Kierowca opla w wyniku 
zdarzenia nie odniósł obra-
żeń. Policjanci zbadali jego 
trzeźwość – w organizmie 
miał ponad dwa promile 
alkoholu. Został zatrzyma-
ny w policyjnym areszcie.

– Pijany kierowca stwa-
rza zagrożenie nie tylko 

dla siebie, ale również dla 
innych uczestników ruchu 
drogowego. Swoim nieroz-
ważnym postępowaniem i 
ignorowaniem prawa może 
doprowadzić do tego, że 
ktoś straci zdrowie, a nawet 
życie na drodze. Reaguj-
my jeżeli widzimy, że kie-
rowca po alkoholu wsiada 
za kierownicę. Powiada-
miajmy o tym odpowied-
nie służby, sami też nie 
wsiadajmy do samochodu 
z kierowcą na „podwój-
nym gazie”. Nasza właści-
wa reakcja może uratować 
komuś życie – komentuje 
podkomisarz Machnik. •

Dwie kraksy z udziałem Dwie kraksy z udziałem pijanych obcokrajowcówpijanych obcokrajowców
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Na Sklęczkowskiej doszło do bardzo 
groźnie wyglądającego wypadku.

Kierowca tego auta 
miał ponad dwa 
promile alkoholu.

Kutnowscy kryminalni 
zatrzymali mężczyznę 
podejrzanego o kradzież 
słodyczy w jednym z mar-
ketów na terenie miasta. 
Łupem przestępcy padły 
wyroby czekoladowe o 
łącznej wartości prawie 
1500 złotych. Mężczyzna 
usłyszał już zarzuty. Za 
kradzież grozi mu teraz 
kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

28 kwietnia 2022 roku 
około godziny 10.00 kut-
nowscy kryminalni na jed-
nej z ulic w Kutnie zauwa-

żyli mężczyznę niosącego 
trzy torby pełne czekolad 
i innych wyrobów czeko-
ladowych. Policjanci mając 
podejrzenie, że produkty 
te mogą pochodzić z kra-
dzieży postanowili wyle-
gitymować mężczyznę.

–Przypuszczenia funk-
cjonariuszy potwierdziły 
się. Okazało się, że 26-la-
tek wyniósł ten towar z 
jednego ze sklepów w Kut-
nie, nie płacąc za niego. 
Amator słodyczy został 
zatrzymany i osadzony w 
policyjnym areszcie. Po 
przeanalizowaniu moni-

toringu sklepowego wy-
szło na jaw, że mężczyzna 
ten 27 kwietnia 2022 roku 
również w tym samym 
sklepie ukradł czekolado-
wy towar. 26-latek usły-
szał zarzuty. Przyznał się 
do winy – mówi podkom. 
Edyta Machnik, oficer 
prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Kutnie.

Za przestępstwo to usta-
wodawca przewiduje karę 
do 5 lat więzienia. Star-
ty oszacowano na prawie 
1500 złotych. Towar w 
stanie nienaruszonym po-
wrócił na sklepowe półki. •

W Kutnie złodziej ukradł W Kutnie złodziej ukradł 
czekolady za… 1500 złotychczekolady za… 1500 złotych

Mężczyźnie grozi 
teraz do 5 lat 

więzienia.

Początek sezonu moto-
cyklowego za nami. Coraz 
większa liczba jednośla-
dów na naszych drogach 
jest tego bezdyskusyjnym 
potwierdzeniem. Z gara-
ży wyjechali sympatycy 
motocykli, a na drogach 
powiatu kutnowskiego 
pojawili się również po-
licjanci na motocyklach 
nieoznakowanych.

Mundurowi na swoich 
jednośladach będą mo-
nitorować drogi powiatu 
kutnowskiego. Taka for-
ma pełnienia służby po-
zwala na szybką reakcję 
na zdarzenie oraz ekspre-
sowe dotarcie do miejsca 
niedostępnego dla wozu 

policyjnego. Funkcjona-
riusze zwrócą szczególną 
uwagę na kierowców jed-
nośladów oraz sposób ich 
jazdy. Sprawdzą również, 
czy posiadają odpowied-
nie uprawnienia do kie-
rowania oraz wymagane 
dokumenty podczas kon-
troli. Pod szczególnym 
nadzorem będą miejsca, 
gdzie miłośnicy dwóch 
kółek nie przestrzega-
ją przepisów ruchu dro-
gowego. Policjantów na 
motocyklach będzie moż-
na spotkać zarówno na 
głównych ciągach komu-
nikacyjnych, jak i na tere-
nie miasta Kutno.

– Pamiętajmy, że użyt-
kownicy jednośladów w 

konfrontacji z samocho-
dem zazwyczaj nie mają 
szans. Przed urazami 
chronią ich jedynie ubra-
nia i hełmy ochronne.  
Apelujemy, więc do mo-
tocyklistów o zachowa-
nie rozwagi i szczególnej 
ostrożności. Nie zawsze 
bowiem pasja jazdy mo-
tocyklem idzie w parze 
ze zdrowym rozsądkiem. 
Nie zapominajmy także 
o kulturze i życzliwości. 
Na drogach nie powinno 
dochodzić do rywalizacji. 
Wszyscy jesteśmy równo-
prawnymi użytkownika-
mi dróg – apeluje podkom. 
Edyta Machnik z Komen-
dy Powiatowej Policji w 
Kutnie. •

Sezon motocyklowy rozpoczętySezon motocyklowy rozpoczęty
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Na ulice wyjechali także 
policjanci na motocyklach.
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Wystawa sprzętu i wozów 
bojowych,  uroczysta msza 
święta i złożenie kwiatów 
pod pomnikiem Świętego 
Floriana – od początku 
maja trwają wyjątkowe 
obchody strażaków.

Maj to wyjątkowy czas 
dla strażaków, bowiem 4 
maja obchodziliśmy Mię-
dzynarodowy Dzień Stra-
żaka. Dodatkowo w tym 
roku PSP obchodzi wyjąt-
kowy jubileusz 30–lecia. 
Taka rocznica to świetna 
okazja, aby zaprezentować 
jak przez ten czas zmie-
niała się polska straż.

I właśnie podczas ma-
jowych patriotycznych 
obchodów można było 
z bliska zobaczyć wozy 
bojowe, a także sprzęt 
strażacki – zarówno ten 
aktualny, jak i sprzed lat. 
Zainteresowanie było 

spore, szczególnie dzieci i 
młodzieży, którzy chętnie 
fotografowali się na tle sa-
mochodów czy ze strażac-
kim sprzętem.

Co warte podkreślenia, 
strażacy byli mocno za-
angażowani w tegorocz-
ną Patriotyczną Majówkę 

w Kutnie. Dzięki nim nad 
Placem Wolności oglądać 
mogliśmy wielką powie-
wającą biało–czerwoną 
flagę.

Strażackie uroczystości 
w Głogowcu

Z kolei w niedzielę 8 
maja w kościele pw. św. 

Wojciecha Biskupa i Mę-
czennika w Głogowcu w 
gminie Kutno odbyła się 
msza święta za strażaków. 
Odprawił ją ks. proboszcz 
Piotr Kalisiak, który jed-
nocześnie jest kapelanem 
kutnowskich strażaków. 

– Dziękuję Wam, że 
jesteście w takich dniach 
jak dzisiaj, ale przede 
wszystkim, że jesteście 
wtedy, gdy potrzebuje 
tego drugi człowiek. Dzię-
kuję że walczycie  o jego 
zdrowie i mienie innych 
osób. Szczególne podzię-
kowania  dla druhów OSP. 
Oczywiście też nie zapo-
minam o pracownikach 
PSP, ale dzisiaj chciałem 
się na Was skupić.  Bez 
wsparcia Ochotniczych 
Straży Pożarnych Pań-
stwowa Straż Pożarna, by 
sobie nie poradziła. Ramię 
w ramię stajecie z nami do 

walki z różnymi zagroże-
niami. I zawsze możemy 
na Was liczyć – mówił Ma-
rek Myszkowski, komen-
dant kutnowskiej straży.

Po mszy świętej uczest-
nicy uroczystości na czele 
z druhami ze wszystkich 
jednostek OSP z gminy 
Kutno wraz ze sztandarami 
oraz delegacją Urzędu Gmi-

ny Kutno przeszli pod po-
mnik św. Floriana, patrona 
strażaków, gdzie złożono 
wieńce. W niedzielnym wy-
darzeniu udział wzięli także 
między innymi wójt gminy 
Kutno Justyna Jasińska, po-
seł Tadeusz Woźniak, czło-
nek zarządu woj. łódzkiego 
Robert Baryła oraz miejski 
radny Janusz Kołodziejski.  •

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”
Strażacy z powiatu kutnowskiego świętująStrażacy z powiatu kutnowskiego świętują

Strażacy zaprezentowali sprzęt 
– zarówno ten aktualny, jak i sprzed lat.

Strażacy w majówkę 
zorganizowali wystawę.

 UROCZYSTOŚCI W GŁOGOWCU  
Odbyła się msza za strażaków, 
a także złożono kwiaty pod 
pomnikiem Świętego Floriana. 

Zobacz więcej zdjęć na 
www.PanoramaKutna.pl

Podczas obchodów nie brakowało druhów 
z OSP z gminy Kutno wraz ze sztandarami.

Delegacja KP PSP w Kutnie.

Przed kościołem w Głogowcu pojawiło 
się wiele wozów bojowych OSP.

Po mszy świętej złożono kwiaty pod 
pomnikiem Świętego Floriana.
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Wielkie, poczwórne świę-
to w Zespole Szkół nr 1 
im. Stanisława Staszica 
w Kutnie. Obchodzono 
70–lecie szkoły zawodo-
wej, 60–lecie technikum, 
30–lecie liceum ogólno-
kształcącego i 30–lecie 
nadania Zespołowi Szkół 
nr 1 w Kutnie imienia Sta-
nisława Staszica.

Obchody jubileuszowe 
Zespół Szkół zorganizo-
wał w Kutnowskim Domu 

Kultury. W wydarzeniu 
wzięła udział społeczność 
szkolna, absolwenci, pe-
dagodzy oraz liczne grono 
zaproszonych gości. Mi-
łym akcentem była rów-
nież obecność Joanny Mo-
drzejewskiej, prawnuczki 
Marii Konopnickiej oraz 
praprawnuczki słynnej 
pisarki – Moniki Modrze-
jewskiej–Świgulskiej.

Uroczystość rozpoczę-
ła się od poloneza, które-

go zatańczyli uczniowie 
szkoły. Z okazji obchodów 
przypomniano zarys hi-
storii szkoły, wręczono 
nagrody dla nauczycie-
li za wybitne osiągnię-
cia dydaktyczne oraz dla 
uczniów za wybitne osią-
gnięcia w nauce i sukcesy 
na szczeblu ogólnopol-
skim. Obchody jubileuszo-
we zostały zwieńczone 
część artystyczną przygo-
towaną przez młodzież.

Podziękowania za pra-
cę i wielkie zaangażowa-
nie kadry złożyła na ręce 
dyrektora szkoły Agniesz-
ki Wajgner–Matusiak, 
wicestarosta Magdalena 
Krupińska–Kotulska, któ-
ra odniosła się również 
do znaczenia pracy zespo-
łowej, która jest owocem 
świętowanych jubileuszy.

– To ważne kogo spo-
tykamy na swojej drodze. 
Autorytet pedagogów i ich 

zaangażowanie kształtu-
je postawę młodych lu-
dzi. Młodzież musi mieć 
wsparcie, możliwość do 
kształtowania samego 
siebie. Trzeba marzyć 
i bez lęku zdobywać swoje 
cele. Niech symboliczny 
kompas, który dzisiaj wrę-
czam, wskazuje szkole, 
dyrektorowi i całej kadrze 
dobry kierunek do dalsze-
go rozwoju szkoły – mó-
wiła wicestarosta składa-
jąc życzenia. •

Podczas spotkania 
online z wicestarostą 
Magdaleną Krupińską–
Kotulską, Samorzą-
dy Uczniowskie szkół 
powiatowych zajęły 
stanowisko w sprawie 
napaści zbrojnej na 
Ukrainę.

– To dla mnie bardzo 
istotne, by młodzież za-
bierała głos w istotnych 
sprawach. Cieszę się, że 
na spotkaniu młodzież 
była zgodna i stanowcza 
w swoim stanowisku w 
sprawie napaści zbrojnej 
na Ukrainę – mówi wi-
cestarosta Magdalena 
Krupińska–Kotulska.

– My młodzi obywa-
tele Rzeczypospolitej 
Polskiej, Unii Europej-
skiej oraz członkowie 
Paktu Północnoatlan-
tyckiego z rosnącym 
bólem, troską i przera-
żeniem patrzymy na be-
stialskie działania przy-
wódców i armii Federacji 
Rosyjskiej – czytamy we 
wspólnym stanowisku 
samorządów uczniow-
skich. •

Uczniowie 
potępiają
rosyjską 
agresję

Poczwórne świętoPoczwórne święto kutnowskiego „Staszica”! kutnowskiego „Staszica”!

Uroczystości odbyły 
się na deskach KDK-u.

Łódzki Urząd Woje-
wódzki poinformował 
o dofinansowaniu dla 
szpitali w naszym woje-
wództwie. Mowa o aż 37 
mln złotych. Pieniądze 
trafią także do Kutnow-
skiego Szpitala Samo-
rządowego.

Przekazane środki po-
zwolą na doposażenie pla-
cówek w niezbędny sprzęt 
oraz wykonanie prac re-
montowo-budowlanych 
kluczowych z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa 
zdrowotnego pacjentów i 
personelu medycznego.

W ten sposób 23 pla-
cówki zyskają nowo-

czesną aparaturę tj. to-
mografy, rtg, usg, czy 
dopplery, dzięki którym 
można będzie przeprowa-
dzić szybszą i dokładniej-
szą diagnostykę. Realiza-
cja zadań odbędzie się do 
końca 2022 r.

– Te inwestycje są nie-
zmiernie istotne, dlatego, 
że sami lekarze i dyrek-
torzy szpitali wybierali, 
gdzie te pieniądze mają 
trafić i na jaki cel. Oni 
najlepiej znali potrzeby 
swoich placówek. Tych 
zadań jest bardzo dużo 
i szpitale naprawdę wy-
korzystały te środki w 
sposób optymalny. To po-
kazuje bardzo istotny ele-

ment naszej codziennej 
działalności, bo wszyscy 
od pierwszego dnia epi-
demii byliśmy wyjątkowo 
skoncentrowani na walce 
z wirusem – powiedział 
na dzisiejszej konferencji 
prasowej wojewoda łódzki 
Tobiasz Bocheński.

W gronie dofinanso-
wanych placówek znalazł 
się Kutnowski Szpital Sa-
morządowy. Kwota 1 368 
840 złotych ma zostać 
przeznaczona na moder-
nizację Oddziału We-
wnętrznego. Wkrótce 
powinniśmy poznać 
szczegóły dotyczące za-
kresu prac i daty ich roz-
poczęcia. •

Ponad milion złotychPonad milion złotych
dla szpitala w Kutniedla szpitala w Kutnie

 Będzie remont jednego oddziału 

77 lat temu zakończyła 
się II Wojna Światowa. 
W niedzielę z tej okazji 
na cmentarzu parafial-
nym w Kutnie pojawiły 
się delegacje Urzędu 
Miasta Kutno i Powiatu 
Kutnowskiego.

Mija 77 lat od zakoń-
czenia II Wojny Świa-
towej. Po sześciu latach 
wyniszczających walk 
nazistowskie Niemcy 

skapitulowały. Przez 
wspomniane tragiczne 
lata wojny zginęło od 50 
do 78 milionów ludzi. 8 
maja 1945 r. wszedł w 
życie podpisany dzień 
wcześniej akt bezwa-
runkowej kapitulacji III 
Rzeszy Niemieckiej. Do-
kument ten oficjalnie za-
kończył II wojnę świato-
wą w Europie.

W niedzielę na cmen-

tarzu parafialnym w Kut-
nie hołd poległym żoł-
nierzom złożyła miejska 
delegacja, której przewo-
dził Jacek Boczkaja, za-
stępca prezydenta Kutna.

Kwiaty złożyli także 
przedstawiciele powiatu 
kutnowskiego. W skład 
delegacji weszli przewod-
niczący Rady Powiatu 
Marek Ciąpała oraz radny 
Ryszard Olesiński. •

77. rocznica zakończenia 77. rocznica zakończenia 
II Wojny ŚwiatowejII Wojny Światowej

Hołd poległym złożyły 
delegacje z miasta 

i powiatu.
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Konkurs literacko - fo-
tograficzny "Kapliczki 
gminy Kutno" zorga-
nizowany przez Wójt 
Gminy Kutno Justynę 
Jasińską zakończył się 
31 marca 2022 roku.

Patronat honorowy 
nad konkursem objął 
Jego Ekscelencja Ksiądz 
Biskup prof. dr hab. An-
drzej Franciszek Dziuba.

Celem Konkursu była 
promocja gminy Kutno i 
propagowanie jej piękna 
poprzez spisanie historii 
i sfotografowanie kapli-
czek oraz przydrożnych 
krzyży, a także zachę-
cenie mieszkańców do 
prezentowania własnej 
twórczości i rozwijania 
kultury słowa.

W dniu 25.04.2022 
roku odbyło się posie-
dzenie komisji konkur-
sowej w składzie:

1. Jacek Saramono-
wicz – Sekretarz Gminy 
Kutno

2. Piotr Czerbniak – 
Dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej  im. 
Józefa Bohdana Zale-
skiego w Leszczynku

3. Piotr Kalisiak – 
Proboszcz Parafii pw. 

św. Wojciecha Biskupa i 
Męczennika w Głogow-
cu

Konkurs był adreso-
wany do mieszkańców 
gminy Kutno i nie tyl-
ko. Zadaniem konkur-
sowym było opisanie 
oraz sfotografowanie 
kapliczki znajdującej się 
na terenie Gminy Kut-
no. Konkurs cieszył się 
bardzo dużym zaintere-
sowaniem. Wyłonienie 
zwycięzców było trudne 
ze względu na wyso-
ki poziom napisanych 
prac. Podczas oceny 
prac zwracano uwagę na 
następujące kryteria:

• wartość meryto-
ryczną - praca powinna 
zawierać prawdziwe wy-
darzenia związane z Ka-
pliczkami gminy Kutno, 
powinna mieć sens i być 
napisana w sposób zro-
zumiały,

• estetyka - praca 
była przejrzysta i czy-
telna

•samodzielność - 
cała praca ani jej część 
nie mogła być skopio-
wana z innych już publi-
kowanych materiałów 
literackich.

Do Urzędu Gminy 

Kutno wpłynęło 18 prac 
konkursowych w tym 
jedna z prac nie spełniła 
konkursowych wyma-
gań i tym samym zosta-
ła odrzucona z przyczyn 
formalnych.

Komisja konkursowa 
postanowiła nagrodzić 
i wyróżnić następujące 
osoby:

1 miejsce - Antoni 
Bogus - 45 punktów

2 miejsce - Lena Sa-
wicka - 43 punkty

3 miejsce – Bartło-
miej Sawicki - 42 punkty

Wyróżnienie -  Elż-
bieta Żółtowska.

Wyróżnienie - Maria 
Janowska

Laureaci konkursu 
oraz wyróżniona osoba 
otrzymają dyplomy i na-
grody rzeczowe, pozo-
stali uczestnicy otrzy-
mają upominki za udział 
w konkursie.

O terminie rozdania 
nagród poinformujemy 
uczestników konkursu 
telefonicznie.

Gratulujemy zwy-
cięzcom i dziękujemy 
wszystkim uczestnikom 
za udział w konkursie. •

Urząd Gminy Kutno 
przypomina o obo-
wiązku umieszczenia 
tabliczki adresowej.
Obowiązujące prze-
pisy prawa nakładają 
na właścicieli obo-
wiązek umieszczenia 
w widocznym miejscu 
tabliczki adresowej 
na ścianie frontowej 
budynku lub w przy-
padku,gdy budynek 
znajduje się w głębi 
ogrodzonej nieru-
chomości, tabliczkę 
z numerem porząd-
kowym umieszcza się 
również na ogrodze-
niu (z art. 47b ust. 1 i 
ust. 4 Ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i karto-
graficzne ).

Przepisy nie wska-
zują jak powinna 
wyglądać tabliczka 
z numerem porząd-
kowym.  W Urzędzie 
Gminy Kutno przygo-
towaliśmy przykła-
dowy wzór tabliczki 
adresowej, która jest 
w kolorze błękitu na-
wiązującego do koloru 
w herbie naszej gminy 
z logotypem Gmina 
Kutno #centrummoż-
liwości.  Dedykowane 
tabliczki adresowe 
mają służyć budowa-
niu autentycznej więzi 
z Gminą Kutno jako 
miejscem zamiesz-
kania oraz jednoczyć 
społeczność lokalną.

– Dbając o estetykę 
naszej  społeczności 

zachęcamy wszystkich 
Mieszkańców gminy 
Kutno do skorzystania 
z ujednoliconego wzo-
ru tabliczki adresowej. 
Ujednolicenie stoso-
wanego wzoru tablicz-
ki na terenie gminy 
Kutno może poprawić 
czytelność adresów i 
umożliwić łatwiejszą 
lokalizację danego bu-
dynku. Brak właściwej 
tabliczki z numerem 
porządkowym może 
powodować trudno-
ści z dotarciem pod 
wskazany adres mię-
dzy innymi służbom 
ratowniczym. Mamy 
nadzieję, że w przy-
szłości wszyscy nasi 
mieszkańcy będą po-
siadaczami takich wy-
jątkowych tabliczek 

adresowych – komen-
tuje Justyna Jasińska, 
Wójt Gminy Kutno.

Władze gminy za-
chęcają do korzysta-
nia z wzorca i proszą o 
stosowanie się do po-
niższych wskazówek:

Tablicę należy spo-
rządzić z trwałych 
materiałów, które 
możliwie najdokład-
niej odwzorowują 
powyższe normy ko-
lorystyczne. Należy ją 
umieścić na fasadzie 
budynku w miejscu, 
które jest najlepiej 
widoczne od strony 
drogi. W miarę moż-
liwości tablica powin-
na być umieszczona w 
pobliżu głównego wej-
ścia do budynku. •

Gmina Kutno przypomina o obowiązku Gmina Kutno przypomina o obowiązku 
umieszczenia tabliczki adresowejumieszczenia tabliczki adresowej
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Za nami pożegnanie ab-
solwentów szkół powiato-
wych. Pod koniec kwietnia 
dyrektorzy szkół oraz pe-
dagodzy pożegnali absol-
wentów, uroczyście wrę-
czając im świadectwa.

Uroczystości odbyły się 
m.in. w I LO im. Gen. J. H. 
Dąbrowskiego w Kutnie, 

II LO im. J. Kasprowicza 
w Kutnie, ZS nr 1 im. St. 
Staszica w Kutnie, ZSZ nr 
2 im. dr. A. Troczewskiego 
w Kutnie, ZS nr 3 im. Wł. 
Grabskiego w Kutnie, ZS 
Nr 4 im. Z. Balickiego w 
Kutnie – Azory i ZS w Ży-
chlinie.

W uroczystości wzięła 

również udział wicestaro-
sta Magdalena Krupiń-
ska–Kotulska, gratulując 
absolwentom i dziękując 
dyrektorom, wychowaw-
com i pedagogom za wkład 
i zaangażowanie w kształ-
cenie młodzieży. 

– To ważne kogo spo-
tykamy na swojej drodze, 

bowiem napotkane auto-
rytety chowamy i pielę-
gnujemy w sercu przez całe 
życie. Gratuluję wszyst-
kim absolwentom zakoń-
czenia kolejnego etapu 
w życiu. Na swój sukces 
pracowaliście nie tylko w 
ostatnim roku szkolnym. 
Jedni z Was będą konty-
nuowali edukację, drudzy 

rozpoczną już karierę za-
wodową. Gdziekolwiek 
Was drogi życia zaprowa-
dzą, życzę Wam sukcesów 
i spełnienia zakładanych 
celów – mówiła wicestaro-
sta, kierując swoje słowa 
do abiturientów. 

Najlepsi absolwenci zo-
stali wyróżnieni i nagro-

dzeni za bardzo dobre wy-
niki w nauce i osiągnięcia 
sportowe oraz zaangażo-
wanie w życie szkoły. Uro-
czyście zostały również 
wręczone stypendia za 
wybitne wyniki w nauce 
przyznane uczniom przez 
Prezesa Rady Ministrów 
oraz Marszałka Woje-
wództwa Łódzkiego. •

Kutnowskie Debaty 
Oksfordzkie wystarto-
wały! Do projektu Kut-
nowskich Debat Oks-
fordzkich przystąpiła 
młodzież ze wszystkich 
szkół ponadpodstawo-
wych podległych pod 
Powiat Kutnowski.

Do projektu przyst-
piły I Liceum Ogólno-
kształcące im. Gen. J. H. 
Dąbrowskiego w Kutnie, 
II Liceum Ogólnokształ-
cące im. J. Kasprowicza 
w Kutnie, Zespół Szkół 
nr 1 im. Stanisława Sta-
szica w Kutnie, Zespół 
Szkół Zawodowych nr 2 
im. dr. A. Troczewskiego 
w Kutnie, Zespół Szkół nr 
3 im. Władysława Grab-
skiego w Kutnie, Zespół 
Szkół Nr 4 im. Zygmunta 
Balickiego w Kutnie-Azo-

rach, Zespół Szkół w Ży-
chlinie oraz Młodzieżo-
wy Ośrodek Socjoterapii 
w Żychlinie. Uczestnicy 
otrzymali pakiety star-
towe.

– Idea debat oksfordz-
kich przyświecała mi od 
dłuższego czasu. Jestem 
zwolenniczką debatowa-
nia, starć dwóch racji, siły 
argumentów. To projekt, 
który całkowicie oddaje-
my uczniom, naszych po-
wiatowych szkół. Każdy 
etap przygotowania de-
bat jest poprzedzany dys-
kusją z uczestnikami pro-
jektu. Wszyscy wspólnie 
go projektujemy – mówi 
wicestarosta Magdalena 
Krupińska–Kotulska, 
pomysłodawczyni pro-
jektu debat w powiato-
wych szkołach. •

W powiecie W powiecie 
kutnowskim ruszyły kutnowskim ruszyły 
debaty oksfordzkie!debaty oksfordzkie!

Pożegnanie absolwentów szkół powiatowychPożegnanie absolwentów szkół powiatowych

Przy Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno – Wycho-
wawczym nr 1 w Kutnie 
powstanie przedszkole 
specjalne.

W związku z informacją 
Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi o dofinansowaniu 
w wysokości 510 tysięcy 
złotych na projekt doty-
czący stworzenia przed-
szkola w Ośrodku, Sta-
rosta Kutnowski Daniel 
Kowalik złożył wizytę, by 
zapoznać się z projektem 

oraz z pomieszczeniami, 
które zostaną przekształ-
cone w przedszkole.

Powstanie oddzielne 
wejście, sale przejdą re-
mont, a Przedszkole Spe-
cjalne ma ruszyć już we 
wrześniu tego roku.

– Całkowita wartość 
przedsięwzięcia to 600 ty-
sięcy złotych, z czego 510 
tysięcy pochodzić będzie 
z dofinansowania. Nowo-
tworzone przedszkole spe-
cjalne ma na celu zaspo-

kojenie potrzeb Naszych 
najmłodszych mieszkań-
ców, którzy wymagają roz-
szerzonej opieki. Działania 
Nasze i placówki są swojego 
rodzaju odpowiedzią na sy-
gnalizowana potrzebę spo-

łeczną. Chciałbym również 
podziękować Pani Elżbiecie 
Jałowskiej. To dzięki deter-
minacji Pani Eli powstała 
tak wspaniała koncepcja – 
mówi starosta kutnowski 
Daniel Kowalik. •

W Kutnie powstanie W Kutnie powstanie 
przedszkole specjalneprzedszkole specjalne

Starosta Kutnowski Da-
niel Kowalik, członek 
Zarządu Powiatu Kut-
nowskiego  Tomasz Wal-
czewski oraz radny po-
wiatowy Marek Drabik 
wręczyli zaległe dyplo-
my oraz medale uczest-
nikom zeszłorocznego 
turnieju łuczniczego.

–  Z powodu istnieją-
cego wówczas stanu epi-
demicznego na terenie 
całej Polski, Turniej został 

przeprowadzony w formie 
korespondencyjnej. Spo-
wodowało to że zwycięzcy 
musieli poczekać na swo-
je nagrody i dyplomy. Na 
szczęście sytuacja wróci-
ła do normy i byliśmy w 
stanie dostarczyć naszym 
uczestnikom ich upra-
gnione nagrody –  wyja-
śnia radny Marek Drabik, 
organizator turnieju.

– Jest mi niezwykle 
miło wręczyć medale i dy-

plomy uczestnikom tur-
nieju. Szczególnie że są to 
zdolni młodzi ludzie pełni 
pasji i determinacji do się-
gania po laury 
w swojej ulu-
bionej dyscypli-
nie sportowej 
– mówi starosta 
Daniel Kowalik.

– Stan epi-
demii w Polsce 
się skończył. 
Cieszy nas moż-
liwość uhonoro-
wania młodych 
m ie sz k a ń c ó w 
powiatu kut-
nowskiego dłu-
go przez nich 

wyczekiwanymi nagroda-
mi – dodaje Tomasz Wal-
czewski, członek Zarządu 
Powiatu Kutnowskiego •

Uczestnicy turnieju łuczniczego 
otrzymali medale i dyplomy
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Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji Spółka 
z o.o. w Kutnie od dłuższe-
go czasu zmaga się z dużą 
liczbą awarii urządzeń ka-
nalizacyjnych, polegających 
na zatorach przewodów 
kanalizacyjnych oraz uszko-
dzeniach pomp ściekowych. 
W wielu przypadkach po-
wodem blokad jest trakto-
wanie przez użytkowników 
urządzeń sanitarnych jak 
zsypów na śmieci.

Dlatego też, podjęliśmy 
kampanię informacyj-
no-edukacyjną, w której 
apelujemy o zmianę złych 
nawyków, powodujących 
ogromne koszty związane 
z uszkodzeniami sieci kana-
lizacyjnej, a w konsekwen-
cji zagrażających całemu 
środowisku naturalnemu. 

Sieć kanalizacyjna i  prze-
pompownie ścieków zostały 
tak  zaprojektowane i  wy-

konane, aby przyjmować 
ścieki z  naszych domów – 
nieczystości sanitarne z ką-

pieli, mycia, prania i  WC. 
Jeżeli jednak wraz ze  ście-
kami płyną także inne 

odpady, powodują one za-
tory przewodów kanalizacyj-
nych i  spiętrzenie ścieków 
w kanałach. 

Jeśli nie chcemy mieć zat-
kanej rury kanalizacyjnej, to 
nie wrzucajmy do urządzeń 
sanitarnych, w tym muszli 
klozetowych, bidetów, umy-
walek czy zlewów: odpadów 
higienicznych (np. ręczników 
papierowych, wacików, pa-
tyczków do uszu, pieluszek, 
chusteczek nawilżanych, 
podpasek, nici dentystycz-
nych), lekarstw, resztek je-
dzenia, farb, tłuszczy i ole-
jów, smarów, odpadów po 
remoncie lub budowie, 
kartek papieru, niedopał-
ków papierosów, odpadów 
organicznych: fusów z kawy 
czy herbaty, gum do żucia, 
włosów. Wrzucane do toa-

lety chusteczki czy patyczki 
zbijają się w zwartą masę 
i tworzą sploty uniemożli-
wiające swobodny przepływ 
ścieków. Wylewane do zle-
wu tłuszcze i oleje, tężeją 
w rurach zmniejszając ich 
średnicę, zaś środki che-
miczne, farby, leki poprzez 
zawarte w nich substan-
cje chemiczne są zagroże-
niem dla mikroorganizmów 
oczyszczających ścieki. 
Wrzucając resztki jedzenia 
do zlewów i toalet nieświa-
domie dokarmiamy i przy-
ciągamy gryzonie, które żyją 
w kanałach.

Codzienne drobne decyzje 
każdego z nas mają znaczący 
wpływ na cenę odprowadza-
nia i oczyszczania ścieków.  
Co jest ważnym powodem, 
aby zmienić złe nawyki. •

Kampania informacyjno-edukacyjna
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie
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Za nami piękna biało-
-czerwona Patriotycz-
na Majówka w Kutnie! 
Mieszkańcy tłumnie 
wzięli udział w obcho-
dach związanych z Dniem 
Flagi i Świętem Konsty-
tucji 3 Maja.

Patriotyczna Majówka 
w Kutnie rozpoczęła się od 
efektownych obchodów 
Dnia Flagi RP. W ponie-
działek (02.05) mnóstwo 
mieszkańców odwiedziło 

centrum miasta i wspólnie 
przemaszerowało z wielką 
100-metrową biało-czer-
woną przygotowaną przez 
harcerzy z Hufca ZHP Kut-
no. Marszowi towarzyszy-
ła muzyka grana przez 
orkiestrę dętą z Konina. 
Punktualnie o 12:00 na 
Placu Wolności wspólnie 
odśpiewany został hymn 
Polski, a na maszt wcią-
gnięto flagę państwową.

Po uroczystościach 
przyszedł czas na sporto-

wą rywalizację. Mieszkań-
cy wzięli udział w Biegu 
Ku Biało-Czerwonej, któ-
ry zorganizowany został 
przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji.

Wiwat Maj, 3 Maj!
Mieszkańcy Kutna 

tłumnie świętowali tak-
że 231. rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. 
Kutnianie zgromadzili 
się w centrum miasta na 

uroczystościach, które 
uświetnione zostały tań-
cami ludowymi w wyko-
naniu dzieci z przedszkoli 
miejskich oraz tancerzy 
z Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Kutnowskiej.

– Serdecznie witam 
wszystkich zgromadzo-
nych w to piękne polskie 
święto. Święto narodowe, 
podczas którego zawsze 
towarzyszą nam radość, 
duma i entuzjazm. Od kil-
ku lat nasze patriotyczne 

świętowanie przebiega w 
zgoła innej, mniej rado-
snej atmosferze. Przytła-
czają nas trudne czasy, 
pełne dramatycznych 
wydarzeń. Ale również 
właśnie z tych powodów 
nasze narodowe święta, 
Dzień Flagi i święto Kon-
stytucji 3 Maja nabierają 
szczególnej wymowy i pa-
triotycznego znaczenia. 
Zgromadziła nas tutaj na 
Placu Wolności pamięć o 
jednych z najważniejszych 

symboli niepodległości 
Polski, pamięć o prze-
łomowym wydarzeniu 
w historii naszego naro-
du jakim było uchwale-
nie Konstytucji 3 maja 
– mówił prezydent Kutna 
Zbigniew Burzyński.

Mieszkańcy obejrzeli 
pokaz konfetti, a później 
mogli kibicować najmłod-
szym tancerzom z siedmiu 
przedszkoli, którzy po-
kazali jak należy tańczyć 
krakowiaka. •

Za nami piękna biało-czerwona
Patriotyczna Majówka w Kutnie

 Wiwat Maj, 3 Maj!  
W Święto Konstytucji na Placu 
Wolności odbył się m.in. 
efektowny pokaz konfetti.
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 Wielka biało-czerwona flaga  
Z okazji Dnia Flagi RP ulicami 
Kutna przeszedł pochód z wielką, 
100-metrową biało-czerwoną flagą. 
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Na początku maja ulica-
mi Kutna przeszedł wy-
jątkowy Marsz dla Jezu-
sa. To część Konferencji 
Chrześcijańskiego Prze-
budzenia, która odbywa-
ła się w naszym mieście.

W konferencji, która 
odbywała się w dniach 
1-3 maja 2022 w Kutnie 
udział wzięli między in-
nymi Michał Siczek, Jacek 
Gromadzki, Desy Pla-
mowska, Karol Głuszek, 
Ryszard Krzywy i Jerzy 

Przeradowski. Spotkania 
odbywały się w auli Wyż-
szej Szkoły Gospodarki 
Krajowej w Kutnie przy ul. 
Lelewela 7.

Jednym z punktów wy-
darzenia był Marsz dla Je-
zusa, który przeszedł uli-
cami Kutna. Trasa Marszu 
dla Jezusa obejmowała 
2,9 kilometra. Pochód z 
udziałem kilkudziesię-
ciu osób wyruszył z ulicy 
Lelewela, a później prze-
szedł ulicami Długosza, 
Barlickiego, Kościuszki, 

Placem Wolności, Królew-
ską, Placem Piłsudskiego, 
Sienkiewicza, Podrzecz-
ną, Jana Pawła II, Staszica 
i swoją metę miał na Lele-
wela.

– Marsz dla Jezusa to 
godzina niesamowitej 
manifestacji, ewangeli-
zacji i uwielbienia Jezusa. 
Kimkolwiek i skądkolwiek 
jesteś – komentuje pastor 
Jerzy Przeradowski z Ko-
ścioła Chrześcijańskiego 
Jezus Żyje w Kutnie. •

Marsz dla JezusaMarsz dla Jezusa
przeszedł przez Kutnoprzeszedł przez Kutno

W marszu przez kutnowskie ulice 
przeszło kilkadziesiąt osób.

REKLAMA

FO
T.

 P
AN

O
RA

M
AK

UT
N

A.
PL



|      ŚRODA, 11 MAJA 2022      |      11www.PanoramaKutna.pl

Od początku kwietnia 
właściciele psów i kotów 
z terenu Kutna mogą ko-
rzystać z bezpłatnego 
programu sterylizacji 
i kastracji zwierząt. To 
projekt realizowany w 
ramach Kutnowskiego 
Budżetu Obywatelskiego.

Mieszkańcy miasta, 
którzy chcą, aby ich pupi-
le zostali poddani od-
powiedniemu zabiegowi 
muszą złożyć stosowny 
wniosek w Wydziale Dróg 
i Gospodarki Komunal-
nej. Takie dokumenty są 
również do pobrania we 
wspomnianym wydziale. 
Właściciele psów dodat-
kowo muszą okazać aktu-
alne szczepienie swojego 
czworonoga przeciwko 
wściekliźnie.

Dofinansowanie obej-
muje zabiegi przeprowa-
dzane w siedmiu gabi-
netach weterynaryjnych 
na terenie Kutna. Do tej 
pory od początku kwiet-
nia złożonych zostało już 
około 160 wniosków.

Lista gabinetów 
realizujących projekt:

• Przychodnia Wetery-
naryjna, Kutno ul. Wy-
szyńskiego

Tel. –  503 664 929
• Gabinet Weterynaryj-

ny Anna Tworzyańska-
-Guzowska

Tel. –  696 077 248
• Przychodnia Wete-

rynaryjna Grunwaldzka 
Agnieszka Nowocin, Łu-

kasz Waś
Tel. –  664 585 677
• Przychodnia Wete-

rynaryjna Duovet Paweł 
Zemszał   

Tel. –  24 253 71 52
• Przychodnia dla Ma-

łych Zwierząt ul. Chod-
kiewicza 2a Kutno

Tel. –  24 254 79 22
• Adam Mokrzanowski 

Gabinet Weterynaryjny 
Igma Wet:

Tel. –  575 501 555
• Przychodnia Wetery-

naryjna lek. wet. Oskar 
Czechoński

Tel. – 795 650 607
• KRÓL LEW Przychod-

nia dla Kotów
Tel. – 24 261 04 01.

Bezpłatna sterylizacja Bezpłatna sterylizacja 
dla zwierzaków z Kutnadla zwierzaków z Kutna

Od 16 maja stan epidemii 
będzie przekształcony w 
stan zagrożenia epide-
micznego – poinformował 
w miniony piątek minister 
zdrowia Adam Niedziel-
ski. Stan epidemii obo-
wiązuje w Polsce od 20 
marca 2020 r.

„To nie jest żadne znie-
sienie epidemii, tylko 
– mówiąc symbolicznie 
– przełączenie czerwone-
go światła w sygnaliza-
torze, które się świeciło 
od dwóch lat, na światło 
pomarańczowe, które po-
kazuje, że jest ryzyko, jest 
zagrożenie, ale sytuacja 
zmierza w dobrym kie-
runku” – powiedział szef 
Ministerstwa Zdrowia 
cytowany przez PAP.

Jak podaje PAP, zgod-
nie z ustawą o zapobie-
ganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi stan epide-
mii to sytuacja prawna 
wprowadzona na danym 
obszarze w związku z 
wystąpieniem epidemii w 
celu podjęcia określonych 
w ustawie działań prze-
ciwepidemicznych i za-
pobiegawczych dla zmi-
nimalizowania skutków 
epidemii.

Przypomnijmy, pod 
koniec marca zniesio-
no obowiązek zakrywa-
nia maseczką ust i nosa 
w pomieszczeniach za-
mkniętych. Zniesiony 
został także obowiązek 
kierowania na izolację 

i kwarantannę z powodu 
COVID-19.

Jak w poniedziałek 
9 maja poinformowało 
Ministerstwo Zdrowia, 
minionej doby badania 
potwierdziły 184 zaka-
żeń koronawirusem, w 
tym 25 ponownych. Nikt 
nie zmarł z powodu CO-
VID-19 – poinformowano 
w poniedziałek na stro-
nach rządowych. Wyko-
nano 4906 testów w kie-
runku SARS-CoV-2.

Łącznie od 4 marca 
2020 r., gdy wykryto w 
Polsce pierwsze zakaże-
nie SARS-CoV-2, potwier-
dzono 6 000 600 przypad-
ków. Zmarło 116 138 osób 
z COVID-19. •

Lada dzień koniec stanu epidemiiLada dzień koniec stanu epidemii
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Od 16 maja w Polsce nie będzie 
obowiązywał już stan epidemii.

Gmina Kutno uroczyście 
świętowała Dzień Flagi. 
W Centrum Kultury Gminy 
Kutno nie brakowało pa-
triotycznych wydarzeń.

Z okazji Dnia Flagi w Cen-
trum Kultury Gminy Kutno 
w Leszczynku przygotowa-
no między innymi warsztaty 
artystyczne i animacje. Byli 

harcerze i biało-czerwo-
ny szczudlarz. Po parku w 
Leszczynku niosły się także 
ludowe przyśpiewki w wy-
konaniu Leszczynianek i ze-
społu Odnowa Folk.

Zwieńczeniem patrio-
tycznego popołudnia w 
Leszczynku było wspólne 
zdjęcie wszystkich uczestni-
ków obchodów Dnia Flagi. •
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Zwieńczeniem patriotycznego 
popołudnia w Leszczynku było 
wspólne zdjęcie wszystkich 
uczestników obchodów Dnia Flagi. 

Podczas obchodów nie 
zabrakło Leszczynianek.

Biało-czerwony LeszczynekBiało-czerwony Leszczynek
 W CKGK świętowano Dzień Flagi W CKGK świętowano Dzień Flagi

 WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE
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To były 
w y j ą t k o w e 

patriotyczne obchody w 
Dąbrowicach połączone 
ze świętem strażaków. 
Poświęcono sztandar 
OSP w Babach, a tak-
że poświęcono Plac św. 
Jana Pawła II w Dąbro-
wicach.

3 maja, w dzień Świę-
ta Konstytucji w gminie 
Dąbrowice odbyło się 
uroczyste poświęcenie 
sztandaru i wręczenie 
medali dla druhów z OSP 
w Babach. Poświęcono 
także Plac św. Jana Paw-

ła II. W uroczystościach 
uczestniczyli Poseł Ta-
deusz Woźniak, Czło-
nek Zarządu Powiatu 
Kutnowskiego Tomasz 
Walczewski, Wójt Gminy 
Dąbrowice Dorota Dą-
browska, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Marek 
Wojciechowski wraz z 
radnymi, druhny i dru-
howie z OSP Augusto-
pol, Baby, Dąbrowice i 
Ostrówki oraz mieszkań-
cy Gminy Dąbrowice.

Podczas uroczystości 
medale otrzymali:
– dh. Adrian Gawrysiak

– dh Zbigniew Król
– dh Grzegorz Jabłoński
– dh Jacek Matczak
– dh Grzegorz Pietrzak
– dh Zygmunt Rembelski
– dh Dariusz Broda 
– dh Tomasz Pietrzak
– dh Bartosz Jabłoński

Tego samego dnia 
w Dąbrowicach odby-
ło się także uroczyste 
poświęcenie Placu św. 
Jana Pawła II. Poświęce-
nia dokonał proboszcz 
Zbigniew Świsłowski. •

Wyjątkowe obchody 
w Dąbrowicach

Dąbrowice już wkrótce 
mogą stać się miastem! 
Zielone światło dali 
mieszkańcy gminy, któ-
rzy wzięli udział w kon-
sultacjach społecznych. 
– Uznaliśmy, iż nadszedł 
właściwy moment, aby 
wystąpić z wnioskiem 
o przywrócenie tych 
praw miejscowości, która 
przez dominujący okres 
swojej historii była mia-
stem – komentuje Dorota 
Dąbrowska, Wójt Gminy 
Dąbrowice.

O tym, że Dąbrowice 

chcą ponownie – po po-
nad 150 latach – stać się 
miastem mówi się od kilku 
miesięcy. Ostatnio prze-
prowadzono konsultacje 
z mieszkańcami gminy 
Dąbrowice w tej spra-
wie. Dorota Dąbrowska, 
Wójt Gminy Dąbrowice, 
opublikowała w mediach 
społecznościowych wy-
niki konsultacji, które nie 
pozostawiają złudzeń. 
Mieszkańcy dają zielone 
światło.

W konsultacjach udział 
wzięło 638 osób na 1513 
uprawnionych. Odda-

no 590 głosów na „TAK”, 
23 na „NIE”, 23 osoby 
wstrzymały się od głosu, 
a 2 głosy zostały uznane 
za nieważne.

Konsultacje odbyły się 
z udziałem mieszkańców 
Dąbrowic, Augustopola, 
Bab, Liliopola, Mariopola, 
Ostrówek, Witawy, Zgórza 
i Żakowiec.

Według historyków 
prawa miejskie Dąbrowi-
com nadano przed 1455 
rokiem (pierwsze wzmian-
ki w piśmiennictwie wska-
zują nawet, że tuz po 

Chrzcie Polski Księżna 
Dąbrówka – żona Mieszka 
I, ufundowała w Dąbro-
wicach pierwszy kościół), 
a car w 1870 roku odebrał je 
w odwecie za udział oby-
wateli Dąbrowic w Po-
wstaniu Styczniowym.

– W 2020 roku mi-
nęło 150 lat od odebra-
nia nam praw miejskich. 
Uznaliśmy, iż nadszedł 
właściwy moment, aby 
wystąpić z wnioskiem 
o przywrócenie tych praw 
miejscowości, która przez 
dominujący okres swo-
jej historii była miastem, 

a prawa miejskie utraciła 
wskutek czynu niepod-
ległościowego w okre-
sie zaborów – komentu-
je Dorota Dąbrowska, 
Wójt Gminy Dąbrowice.

– W styczniu 2023 r. 
będziemy obchodzić 160 
rocznicę Powstania Stycz-
niowego. Niech przy-
wrócenie praw miejskich 
miejscowości Dąbrowi-
ce stanie się hołdem dla 
tych jego mieszkańców, 
którzy na ołtarzu walki 
o niepodległość Ojczyzny 
złożyli najwyższą ofiarę, 
swoje życie – dodaje wójt 

Dąbrowska.
Jak podkreśla Dąbrow-

ska, Dąbrowice spełniają 
wszelki kryteria ustawo-
we, aby uzyskać status 
miasta.

Co warte podkreśle-
nia, wniosek o to, aby 
Dąbrowice odzyskały pra-
wa miejskie pozytywnie 
zaopiniował Wojewoda 
Łódzki Tobiasz Bocheń-
ski.  O sytuacji związanej 
z nadaniem praw miej-
skich będziemy jeszcze in-
formować. •

- Mamy wielowiekową, 
bogatą historię Dąbrowic 

jako miasta - podkreśla 
wójt Dorota Dąbrowska.

Mieszkańcy dali zielone światłoMieszkańcy dali zielone światło
Dąbrowice chcą być miastem!Dąbrowice chcą być miastem!

O tym, że Dąbrowice chcą 
ponownie – po ponad 150 
latach – stać się miastem 
mówi się od kilku miesięcy. 
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Po dwóch latach przerwy 
spowodowanej pandemią 
koronawirusa, nareszcie 
można było bawić się pod-
czas Kutnowskiej Majówki. 
Poza patriotycznymi wy-
darzeniami, o których sze-
rzej piszemy na stronach 8 
i 9, nie brakowało innych 
atrakcji.

Największym wyda-
rzeniem była tradycyjna 
Majówka z Bareją, która 
odbyła się w niedzielę 1 
maja. I chociaż to już XI. 
edycja tej imprezy to po 
raz pierwszy w naszym 
mieście odbył się ogólno-

polski ZLOT MIŁOŚNI-
KÓW FILMÓW BAREI. A 
jakby tego było mało, Mia-
sto Róż gościło gwiazdy 
kultowego serialu Zmien-
nicy! W Kutnowskim 
Domu Kultury  pojawili się 
Ewa Błaszczyk, Mieczy-
sław Hryniewicz, Marek 
Siudym oraz Marcel Szy-
tenchelm.

W programie 11. Ma-
jówki z Bareją nie zabrakło 
animacji dla dzieci i rodzi-
ców za sprawą gier i zabaw 
rodem z PRL–owskiego 
podwórka. Najmłodsi mo-
gli liczyć także na warsz-

taty plastyczne prowa-
dzone przez najlepszych 
kutnowskich ,,kaowców”.

Na wszystkich uczest-
ników  czekały PRL–
owskie rarytasy – orzeź-
wiająca woda z saturatora, 
która najlepiej smakuje w 
towarzystwie waty cukro-
wej i lodów Bambino.

W Parku Traugutta po-
nadto pojawił się znany 
i lubiany Biały Miś, retro 
ścianka fotograficzna, 
konkursy z nagrodami, 
niezwykła wystawa sa-
mochodów organizowana 
przez Kutnowskie Klasyki, 

a dla miłośników tańca na 
świeżym powietrzu praw-
dziwa potańcówka, którą 
poprowadził niezawodny 
konferansjer i wodzirej w 
jednym, czyli Krzysztof 
Łobodziński.

Majówka z Bareją to 
oczywiście ciesząca się 
niesłabnącym powo-
dzeniem Nostalgiczna 
wycieczka zabytkowym 
autobusem. Tym razem 
Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Kutnowskiej zabra-
ło nas po raz siódmy w po-
dróż śladami kutnowskich 
absurdów rodem z filmów 

Barei.
Ale to nie wszystko, co 

działo się podczas Kut-
nowskiej Majówki. Plac 
Piłsudskiego przez kilka 
dni przeżywał prawdziwe 
oblężenie, a wszystko za 
sprawą Jarmarku Majowe-
go i zlotu foodtrucków.

 Mieszkańcy powia-
tu kutnowskiego i oko-
lic chętnie spacerowali 
w toczeniu kramów, na 
których można było ku-
pić niemal wszystko. Nie 
brakowało lokalnych spe-
cjałów, a także pamiątek 
i upominków. Dużym za-

interesowaniem cieszy 
się też zlot foodtrucków, 
w których dostać można 
było przysmaki z całego 
świata. Nie zabrakło też 
atrakcji dla dzieci w posta-
ci dmuchanych zabawek. 

Z kolei miłośnicy do-
brej zabawy i adrenaliny 
mogli znaleźć coś dla sie-
bie w Lunaparku Felner, 
który był zlokalizowany 
na terenach zielonych 
przy Oziębłowskiego. Kut-
nianom spodobało się na 
tyle, że wesołe miasteczko 
zostało w Kutnie na cały 
tydzień! •

Pierwsza taka majówkaPierwsza taka majówka od dwóch lat! od dwóch lat!

Zobacz więcej zdjęć na 
www.PanoramaKutna.pl

Przez długi majówkowy 
weekend centrum Kutna 
tętniło życiem.
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W powiecie kutnowskim 
wykluło się pięć pisklęt 
bocianów. Prawdopo-
dobnie to pierwsza taka 
sytuacja w tym roku w 
całej Polsce w monitoro-
wanym gnieździe.

Jakiś czas temu infor-
mowaliśmy o gnieździe 
bocianów w miejscowości 
Pasieka w gminie Żychlin, 
które jest monitorowane 
całą dobę. Dzięki temu 
całą dobę można oglądać 
bocianią rodzinę. A ta w 

ostatnich dniach powięk-
szyła się aż o pięć malut-
kich piskląt!

– Jak donoszą obserwa-
torzy, nasze monitorowa-
ne gniazdo jest pierwsze 
w Polsce, w którym doszło 
do wyklucia się piskląt. 
Obserwowaliśmy ostat-
nio poczynania naszej 
pary lęgowej i czekaliśmy 
z niecierpliwością, a tutaj 
taka niespodzianka – ko-
mentuje Artur Paul ze 
Stowarzyszenia „Poma-
gam Bocianom”.

Każdy może 
podejrzeć bociany

„Pomagam Bocianom” 
to stowarzyszenie z Pa-
sieki znane dzięki Artu-
rowi Paulowi, który wie-
lokrotnie angażował się 
w sprawie związane z bo-
cianami w naszym regio-
nie. Od marca każdy nie 
tylko może pomagać tym 
wyjątkowym ptakom, ale 
również może na bieżą-
co śledzić ich życie. W tej 
chwili strona z transmisją 
na żywo ma blisko 75 ty-

sięcy odsłon.
– Kamera została za-

montowana tak naprawdę 
przy okazji przeniesienia 
tego gniazda, które przez 
ponad 10 lat znajdowa-
ło się na akacji. Drzewo 
było w słabym stanie, już 
podczas okresu lęgowe-
go w zeszłym roku bacz-
nie obserwowaliśmy czy 
gniazdo nie przewróci się 
podczas silnych wichur – 
mówi Artur Paul ze Sto-
warzyszenia „Pomagam 
Bocianom”. •

W powiecie kutnowskimW powiecie kutnowskim
wykluło się pięć bocianówwykluło się pięć bocianów

Na tej stronie 
można przez całą 

dobę oglądać życie 
bocianiej rodziny.

www.lookcam.pl/pasieka-bocianie-gniazdo

Kutnowscy policjanci 
pod nadzorem prokura-
tury wyjaśniają okolicz-
ności śmierci 51-letnie-
go mężczyzny, który był 
ostatnio uznany za za-
ginionego. Jego zwłoki 
znaleziono w stawie.

W niedzielę 1 maja tuż 
przed godziną 8 do kut-
nowskich służb wpłynę-
ło zgłoszenie o tym, że 
w stawie w okolicy ulicy 
Kilińskiego w Żychlinie 
prawdopodobnie znajduje 
się ciało. Na miejsce na-
tychmiast zadysponowa-
na została policja, a także 
straż pożarna z Kutna i 
Żychlina.

Niestety, spełnił się 
czarny scenariusz i na 

ratunek było już za póź-
no – ze stawu wyłowio-
no zwłoki i stwierdzono 
zgon.

Jak informuje poli-
cja, zwłoki znalezione 
w zbiorniku wodnym 
w Żychlinie należą do 
51–letniego mężczyzny 
z Kutna. Był on ostatnio 
uznany za zaginionego 
i mundurowi prowadzili 
poszukiwania. Mężczy-
zna miał wyjść z jednego 
z domów w Żychlinie 14 
marca i od tamtej pory 
nie było z nim kontaktu.

Na tę chwilę śledczy 
wyjaśniają okoliczności 
tragedii i nie wykluczają, 
że do tragedii mogło dojść 
z udziałem osób trzecich. •

Tajemnicza śmierćTajemnicza śmierć  
zaginionego mężczyznyzaginionego mężczyzny
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Mężczyzna wyszedł 
z domu 14 marca 
i od tamtej pory 

był uznany za 
zaginionego.
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Piłkarze KS-u Kutno po 
bardzo dobrym meczu wy-
grali na własnym boisku z 
faworyzowanym Świtem 
Nowy Dwór Mazowiecki 
2-1. Gole dla kutnian zdo-
byli Krzysztof Cudowski i 
Adrian Kralkowski.

Kutnianie do meczu 
ze Świtem przystępowa-
li uskrzydleni wyjazdo-
wą wygraną z rezerwa-
mi Jagiellonii Białystok. 
Pojedynek z drużyną z 
Mazowsza rozpoczął się 
wyśmienicie, bo już w 5. 
minucie Krzysztof Cu-
dowski pokonał golkipera 
i dał KS-owi prowadzenie. 
Warto podkreślić, że to 
trzecie spotkanie z rzędu, 
w którym rosły napastnik 

zdobywa gola. W kolej-
nych minutach gospoda-
rze kontrolowali przebieg 
boiskowych wydarzeń, 
ale do przerwy więcej goli 
nie padło. Za to początek 
drugiej połowy znów dał 
mnóstwo radości piłka-
rzom i kibicom. W 51. mi-
nucie po dośrodkowaniu, 
w polu karnym najlepiej 
zachował się Adrian Kral-
kowski i było już 2-0 dla 
KS-u.

Radość kutnian została 
nieco zmącona siedem mi-
nut później. Po nieprzepi-
sowym zachowaniu Seba-
stiana Szczytniewskiego 
w swoim polu karnym, sę-
dzia podyktował rzut kar-
ny, który na bramkę za-

mienił Łukasz Sosnowski.
Przyjezdni złapali kon-

takt i chcieli doprowadzić 
do remisu, jednak po raz 
kolejny w tym sezonie do-
brze spisywał się Patryk 
Wolański. Swoje okazje 
mieli też kutnianie m.in. 
Kacela i Głowiński, ale 
wynik ostatecznie nie 
uległ zmianie i KS wygrał 
2-1 inkasując niezwykle 
ważne trzy punkty.

Jedynym minusem so-
botniej potyczki ze Świ-
tem jest kontuzja Kamila 
Wielgusa, który prawdo-
podobnie nadciągnął 
mięsień dwugłowy. W 
poniedziałek ma przejść 
badania i wówczas będzie 
wiadomo, jak szybko po-

wróci na murawę.
– To bardzo ważne 

zwycięstwo naszej druży-
ny. Chłopakom należą się 
ogromne brawa, bo zosta-
wili na murawie kawał ser-
ca. Moim zdaniem to był 
nasz najlepszy mecz w tej 
rundzie. Byliśmy drużyną 
bardziej dojrzałą i widać 
było, że chcemy wygrać za 
wszelką cenę – komentuje 
Paweł Klekowicki, II tre-
ner KS-u Kutno.

Do końca sezonu kut-
nianom pozostało jeszcze 
osiem spotkań (jeden za-
legły mecz z Unią Skier-
niewice). Po 29. kolejce ma 
38 punktów i zajmuje 11. 
miejsce w tabeli, wciąż ba-
lansując na granicy grupy 

spadkowej. W najbliższą 
środę KS jedzie do stolicy, 
gdzie zmierzy się z Ursu-
sem Warszawa. Z kolei w 
przyszły weekend w Kut-
nie zagra z Sokołem Alek-
sandrów Łódzki.

KS Kutno 2-1 Świt Nowy 
Dwór Mazowiecki

1-0 5. Krzysztof Cudowski
2-0 51. Adrian Kralkowski
2-1 57. Łukasz Sosnowski 
(rzut karny)

KS Kutno (wyjściowy): 
Wolański – Wielgus, Ka-
sperkiewicz, Staniszewski, 
Głowiński, Kralkowski, Bu-
jalski, Szczytniewski, Tele-
stak, Kacela, Cudowski;. •

Przełamanie KS-u Kutno Przełamanie KS-u Kutno i dwie ważne wygranei dwie ważne wygrane

FO
T.

 A
N

IA
 K

RA
W

CZ
YK

Od początku maja KS wygrał 
dwa mecze z rzędu i ma 

powody do radości.

Kutnianie wciąż walczą 
o zapewnienie sobie 

utrzymania w III lidze.

Przed nami I Gala Spor-
towa Powiatu Kutnow-
skiego pod Honorowym 
Patronatem Starosty 
Kutnowskiego Daniela 
Kowalika.

22 maja na stadionie 
miejskim im. H. Reyma-
na w Kutnie odbędzie 
się futbolowe spotkanie 
pomiędzy Old Boyami 
Kutna i Polonii Warsza-
wa. Mecz ten prowadzić 
będzie Michał Listkie-
wicz były prezes Polskie-
go związku Piłki Nożnej 
i były międzynarodowy 
sędzia piłkarski.

Wstęp na to wydarze-
nie jest bezpłatne. •

Oldboje 
Polonii 

i „Listek” 
przyjadą 
do Kutna
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