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Nowa Królowa 
Róż wybrana!

Kolejne wydanie Panoramy Kutna w środę 22 czerwca 2022 »
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Za nami uroczyste Za nami uroczyste 
obchody obchody Dnia StrażakaDnia Strażaka

152

Ponad 145 milionów złotych Ponad 145 milionów złotych 
na inwestycje w regioniena inwestycje w regionie

Wystartował sezon Wystartował sezon 
plenerowych imprez!plenerowych imprez!

W miniony weekend 
odbyły się m.in. 
Piknik Wśród 
Róż, Mundurowy 
Dzień Dziecka czy 
jubileusz 10-urodzin 
Aquaparku.
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ŻYCZENIA

Moc atrakcji i tłumy kut-
nian – tak wyglądały w 
niedzielę tereny przy 
kutnowskim Aquaparku. 
Wszystko za sprawą odby-
wającego się tam pikniku 
z okazji Dnia Dziecka.

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, którego dyrek-
torem jest Paweł Ślęzak, 
zapowiadał, że będzie to 
największy piknik rodzin-
ny w regionie i słowa do-
trzymał. Na terenach przy 
Aquaparku było mnóstwo 
atrakcji – dmuchańce, ba-
seny z kulami i łódkami, 
trampoliny, karuzele, stre-

fa malucha, malowanie 
twarzy i wiele, wiele in-
nych.

Piknik połączony był 
z obchodami 10–lecia 
działalności Aquaparku 
Kutno. W piątek 27 maja 
2022 roku, z okazji X–lecia 
Aquaparku Kutno, odby-
ło się uroczyste spotka-
nie pracowników. Podczas 
zgromadzenia, Zastępca 
Prezydenta miasta Kutno 
Zbigniew Wdowiak i prze-
wodniczący RM Mariusz 
Sikora, na ręce dyrekto-
ra MOSiR Pawła Ślęzaka, 
wręczyli pracownikom 
Aquaparku gratulacje i wy-

razy uznania. 
Powinszowania z oka-

zji jubileuszu przekazali 
również, dyrektor MOSiR 
Gdańsk Leszek Paszkow-
ski, prezes Aquapark Piła 
Krzysztof Kijek, dyrek-
tor MOSiR Zgierz Witold 
Królewiak, Piotr Filipczuk 
Szkoła Pływania „Pływak” 
z Gdańska, Adam Cygan 
Szkoła Pływania BAC, Sto-
warzyszenie „Delfinek”, 
dyrektor Zespolonego 
Szpitala Wojewódzkiego w 
Płocku Stanisław Kwiat-
kowski oraz Jacek Sikora 
prezes MZK, który przeka-
zał kielnie użytą do wmu-

rowania kamienia węgiel-
nego pod Aquapark Kutno.

W czasie spotkania, 
dyrektor MOSiR Kutno 
uhonorował okoliczno-
ściowymi statuetkami 
pracowników, którzy roz-
poczęli pracę razem z po-
wstaniem Aquaparku oraz 
sponsorów obchodów jubi-
leuszu jak i sponsorów fe-
stynu „Wodne szaleństwa”. 
Wyróżnienie specjalne za 
kluczową decyzję o po-
wstaniu Aquaparku otrzy-
mał prezydent miasta Kut-
no Zbigniew Burzyński. •

Aquapark Kutno Aquapark Kutno świętuje 10-lecie!świętuje 10-lecie!
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W miniony weekend przedsta-
wiciele urzędu miasta podczas 
plenerowego stoiska Urzędu 
Miasta Kutno promowali róża-
ne Kutno, jak również najnow-
szy program Mikrograntów 
podczas tegorocznej edycji 
Pikniku Wśród Róż.
Odwiedzający mogli m.in. na-

rysować i nazwać własną różę, 
zaznaczyć skąd przyjechali do 
Kutna czy też wskazać pomysły 
jakie można zrealizować w ra-
mach Mikrograntów.
Program Mikrograntów rusza 

już 6 czerwca, a wnioski będzie 
można składać do 27 czerwca. 
Kwota, którą można uzyskać wy-
niesie od 1000 do 4000 zł. Pro-
jekty dofinansowane w ramach 
tych kwot muszą dotyczyć lokal-
nej społeczności. Mamy nadzie-
ję, że Mikrogranty będą sprzyjały 
wspólnym spotkaniom, integra-
cji lokalnej i sąsiedzkiej, będą 
angażowały do wspólnej zabawy 
i działania.
Nad realizacją programu Mikro-

grantów będą czuwać specjaliści 
z Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich OPUS.

Masz pomysł na działanie na 
rzecz lokalnej społeczności?

Z Lokalnym Programem Mikro-
grantów możesz go zrealizować!

Pamiętaj, że projekty dofinan-
sowane w Konkursie muszą doty-
czyć lokalnej społeczności i anga-
żować ją w realizację działań. 

Mogą to być np. sąsiedzkie pikni-
ki, warsztaty, spotkania integra-
cyjne, rajdy rowerowe, wydarze-
nia artystyczne, kulturalne i wiele 
innych.

Projekty mogą dotyczyć:

– kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego 
– promocji marki Kutna – 

miasta róż i projektów różanych

– ekologii

– sportu i turystyki

– ochrony i promocji zdrowia

– profilaktyki uzależnień

Doradztwo w ramach projektu 
prowadzi Anna Olejniczak: 
aolejniczak@opus.org.pl, 
kutno@opus.org.pl tel.  
502 570 882 – Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych i 
Inicjatyw Lokalnych w Kutnie, 
siedziba: ul. Narutowicza 20 
(Dworek Modrzewiowy).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
od 6 do 27 czerwca 2022 r. •

Zgłoś swój pomysł do mikrograntów!Zgłoś swój pomysł do mikrograntów!

Podczas Pikniku Wśród Róż 
przedstawiciele Urzędu Miasta 
Kutno promowali najnowszy 
program Mikrograntów. 
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REKLAMA

Braki w żywności dłu-
goterminowej i letnich 
ubraniach w miejskim 
magazynie, gdzie zbie-
rane są dary dla uchodź-
ców z Ukrainy. Kutnow-
ski magistrat zwraca się 
do mieszkańców o po-
moc.

Przypominamy, że 
cały czas można wspie-
rać uchodźców z Ukra-
iny. Na przykład po-
przez zostawianie darów 
w Miejskim Magazynie – 
zwraca się do mieszkań-
ców Urząd Miasta Kutno.

Jak informują przed-
stawiciele magistratu, 
na ten moment są braki 
w żywności długoter-
minowej i letnich ubra-
niach. Brakuje również 
cukru.

Magazyn wystarto-
wał na początku marca. 
Wjazd znajduje się od uli-
cy Sobieskiego (przed blo-
kiem Sobieskiego 18) jest 
oznaczony specjalnym 
banerem i jest otwarty od 
7:30 do 15:00. •

Potrzebne dary
dla uchodźców

Kutno otrzyma prawie 28 
500 000 złotych finanso-
wego wsparcia na dwie 
duże inwestycje. 23 500 
000 złotych będzie prze-
znaczone na przebudowę 
aż 11 ulic w mieście. Z ko-
lei prawie 5 000 000 zło-
tych pomoże wybudować 
kompleks sportowy przy 
Szkole Podstawowej nr 9.

Wśród wspomnianych 
11 ulic osiem dróg wy-
znaczonych do przebudo-
wy znajduje się w obrębie 
osiedla Łąkoszyn, co po-
zwoli zagospodarować i 
podnieść poziom terenów 
za Parkiem Wiosny Lu-
dów. Oprócz tego przebu-
dowy doczeka się też ulica 
Zimowa, o której moder-
nizację miasto starało się 

już od kilku lat.
Dofinansowanie w 

kwocie 5 000 000 złotych 
pozwoli wybudować przy 
Szkole Podstawowej nr 9 
prawdziwy, nowoczesny 
kompleks sportowy z 
różnego typu boiskami, 
bieżniami i urządzenia-
mi wspierającymi roz-
wój fizyczny wszystkich 
mieszkańców.

– Chciałbym podzię-
kować premierowi Mate-
uszowi Morawieckiemu i 
reprezentantowi Kutna w 
rządzie i parlamencie To-
maszowi Rzymkowskiemu 
za to, że już po raz drugi 
Kutno zostało objęte fi-
nansowym wsparciem 
rządu. To drugie tak ol-
brzymie dofinansowanie, 
które otrzymaliśmy w cią-

gu ostatniego roku – pod-
kreśla Zbigniew Burzyń-
ski, prezydent Kutna.  

Przypomnijmy pod ko-
niec ubiegłego roku ponad 
24 miliony złotych zosta-
ły przyznane na realizację 
tzw. Zielonej Osi Miasta.

Pełna lista samorzą-
dów i kwot rządowych do-
finansowań na stronie 5. •

Wielkie rządowe wsparcie dla KutnaWielkie rządowe wsparcie dla Kutna
Wyremontują aż 11 ulic i wybudują kompleks sportowyWyremontują aż 11 ulic i wybudują kompleks sportowy

Przy “Dziewiątce” 
powstać ma nowoczesny 
kompleks sportowy.

Mieszkańcy wreszcie 
doczekają się remontu ul. 
Zimowej. Przebudowanych 
łącznie zostanie aż 11 ulic.
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Ponad 145 milionów zło-
tych trafi na inwestycje 
w Powiecie Kutnowskim 
z Rządowego Funduszu 
„Polski Ład”. W poniedzia-
łek odbyła się oficjalna 
konferencja prasowa w tej 
sprawie.

Drugi nabór Rządo-
wego Funduszu „Polski 
Ład” został rozstrzygnię-
ty i w całym kraju odbyły 
się konferencje, na któ-
rych prezentowane były 
dofinansowania dla po-
szczególnych regionów. 
W gmachu Starostwa 
Powiatowego w Kutnie z 
dziennikarzami spotkali 
się przedstawiciele powia-
tu kutnowskiego, a także 
parlamentarzyści z na-
szego okręgu. Obecni byli 
starosta Daniel Kowalik, 
wicestarosta Magdale-

na Krupińska–Kotulska, 
członkowie zarządu po-
wiatu Tomasz Walczewski, 
Jolanta Pietrusiak i Marek 
Kubasiński, a także poseł 
Tadeusz Woźniak, posłan-
ka Joanna Lichocka i sena-
tor Przemysław Błaszczyk. 
Na sali obecni byli także 
przedstawiciele poszcze-
gólnych gmin z naszego 
powiatu.

Łączna wartość dofi-
nansowania w powiecie 
kutnowskim z „Polskiego 
Ładu” to 145 052 249 zło-
tych. Pieniądze otrzymały 
następujące samorządy:
• Gmina Bedlno – 7 695 

000 złotych (Moderniza-
cja sieci dróg gminnych w 
Gminie Bedlno)
• Miasto Kutno – 23 512 

500 złotych (Budowa i 
przebudowa sieci dróg pu-

blicznych w mieście Kutno 
wraz z infrastrukturą)
• Miasto Kutno – 4 999 

500 złotych (Przebudowa 
przyszkolnego kompleksu 
sportowego na terenie SP 
nr 9 w Kutnie)
• Gmina Łanięta – 11 305 

000 złotych (Przebudowa 
dróg gminnych na terenie 
gminy Łanięta)
• Gmina Krzyżanów – 

2 250 000 złotych (Mo-
dernizacja oświetlenia 
ulicznego w gminie Krzy-
żanów)
• Gmina Krzyżanów – 

4 745 249 złotych (Mo-
dernizacja infrastruktury 
drogowej w gminie Krzy-
żanów)
• Gmina Dąbrowice – 

9 500 000 złotych (Remont 
dróg gminnych na terenie 

Gminy Dąbrowice)
• Gmina Kutno – 10 450 

000 złotych (Budowa ka-
nalizacji sanitarnej z od-
gałęzieniami w sołectwie 
Gołębiewek Nowy i Gołę-
biewek Stary, gm. Kutno 
– etap II)
• Gmina Krośniewice – 

11 400 000 złotych (Bu-
dowa stacji uzdatniania 
wody w m. Krośniewice)
• Gmina Nowe Ostrowy 

– 6 080 000 złotych (Bu-
dowa kanalizacji sanitar-
nej w msc. Nowe Ostro-
wy, Wołodrza i Grodno 
oraz sieci wodociągowej w 
msc. Nowe Ostrowy – etap 
II wraz z modernizacją 
Oczyszczalni Ścieków)
• Gmina Oporów – 4 740 

500 złotych (Remont dróg 
gminnych na terenie gmi-

ny Oporów)
• Powiat Kutnowski – 

2 660 000 złotych (Budo-
wa instalacji fotowoltaicz-
nych w: ZS nr 1, ZS nr 2, 
ZS nr 3, I LO, II LO, SOSW 
nr 1, Bursie nr 1 w Kutnie, 
ZS i MOS w Żychlinie, DPS 
przy ul. Oporowskiej i ul. 
Krzywoustego)
• Powiat Kutnowski – 

12 844 000 złotych (Mo-
dernizacja dróg nr: 2142E, 
2140E, 2133E, 2134E)
• Gmina Nowe Ostrowy 

– 5 000 000 złotych (Prze-
budowa, modernizacja 
i remont dróg w miejsco-
wości Nowe Ostrowy)
• Gmina Strzelce – 4 275 

000 złotych (Wymiana 
wodomierzy i hydrantów 
na terenie Gminy Strzelce)
• Gmina Oporów – 4 740 

500 złotych (Moderniza-
cja systemu uzdatniania i 
dystrybucji wody na tere-
nie gminy Oporów)
• Związek Gmin Regio-

nu Kutnowskiego – 8 000 
000 złotych (Rozwój in-
frastruktury drogowej 
w Związku Gmin Regionu 
Kutnowskiego – etap II)
• Gmina Żychlin – 

6 400 000 złotych (Prze-
budowa dróg na terenie 
Gminy i Miasta Żychlin z 
uwzględnieniem wykona-
nia niezbędnych rowów, 
chodników i przejść dla 
pieszych)
• Gmina Żychlin – 4 455 

000 złotych (Budowa hali 
sportowej wraz z zaple-
czem sportowym i socjal-
nym przy SP nr 2 im. Jana 
Pawła II w Żychlinie). •

Ponad 145 milionów złotych na inwestycjePonad 145 milionów złotych na inwestycje  
w powiecie kutnowskim z Polskiego Ładu w powiecie kutnowskim z Polskiego Ładu 

ŻYCZENIA
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Wzrasta zapotrzebowanie na krew 
i jej składniki. Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
apeluje do mieszkańców regionu 
o podzielenie się darem życia.

— Krwiodawcy, jak wiecie sytuacja 
w krwiodawstwie jest zmienna, czę-
sto dynamiczna. Stany magazynowe 
krwi i jej składników zmniejszyły 
się, dlatego apelujemy – zgłoście się 
do RCKiK w Łodzi lub naszych Tere-
nowych Oddziałów i podzielcie się 
darem życia. Nieś pomoc i pomagaj 
ratować ludzkie zdrowie i życie! — 
apelują przedstawiciele RCKiK w Ło-
dzi.

Godziny otwarcia punktu 
krwiodawstwa w Kutnie:

W poniedziałek punkt jest nie-
czynny. Od wtorku do piątku w go-
dzinach 7.30 – 11.30 rejestrować 
mogą się dawcy, a sam punkt w tych 
dniach jest czynny w godz. 7.00 – 
14.35. Przypominamy, od lutego 
punkt ma nową siedzibę — przy Pla-
cu Piłsudskiego. •

W regionie zaczyna 
brakować krwi!

Już wszystko jasne! 
Kutnowski Dom Kultu-
ry rozstrzygnął casting 
na tegoroczną Królo-
wą Róż. Została nią 
Wiktoria Kwit.
Do tegorocznego ca-

stingu na Królową Róż 
przystąpiło 11 kandy-
datek. Były nimi San-

dra, Zuzanna, Maria, 
Wiktoria, Natalia, Ju-
lia, Paulina, Marty-
na, Aleksandra i dwie 
Karoliny. Ostatecznie 
jury wybrało Wiktorię 
Kwit.
– Chciałabym pogra-

tulować wszystkim 
dziewczynom za swoja 
odwagę. Konkurencja 

była naprawdę ogrom-
na – powiedziała 
Wiktoria w nagraniu 
zamieszczonym w me-
diach społecznościo-
wych przez Kutnowski 
Dom Kultury.
Przypomnijmy, tego-

roczne 48. Święto Róży 
odbędzie się w dniach 
9-11 września.  •

Nowa Nowa Królowa RóżKrólowa Róż wybrana! wybrana!
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Wiktoria Kwit, nowa 
Królowa Róż, ma już za sobą 
pierwszą sesję zdjęciową.
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Policja, straż pożarna 
i wojsko w akcji! Wszystko 
za sprawą Mundurowego 
Dnia Dziecka w Kutnie, 
podczas którego nie bra-
kowało atrakcji – zarówno 
na dużych, jak i małych.

Na wszystkich czekała 
moc atrakcji takich jak po-
kazy sprzętu służb mun-
durowych, szkolenie psów 
służbowych, symulator 
dachowania, gry i zabawy 
edukacyjne i wiele wiele 

innych. Najmłodsi goście 
wychodzili z imprezy z 
uśmiechem na twarzy oraz 
upominkami w dłoni. Po-
mimo niesprzyjającej po-
gody chętnych do udzia-
łu w Mundurowym Dniu 
Dziecka nie zabrakło.

– Na takich przed-
sięwzięciach dużym za-
interesowaniem cieszą 
się pokazy sprzętu służb 
mundurowych. Tak też 
było i tym razem. Dzieci 
chętnie wsiadały za kie-

rownicę radiowozów czy 
też wozu strażackiego, 
a nawet miały możli-
wość zrobić sobie zdjęcie 
pamiątkowe na qudzie 
w towarzystwie żołnierzy 
z 92 batalionu lekkiej pie-
choty w Kutnie – komen-
tuje podkomisarz Edyta 
Machnik, oficer prasowy 
Komendy Powiatowej Po-
licji w Kutnie.

Dużą atrakcją dla zgro-
madzonych było szkolenie 
psów służbowych. Czwo-

ronożni funkcjonariusze  
pokazali posłuszeństwo 
oraz jak zatrzymują groź-
nego przestępcę. W szko-
leniu wzięły udział psy 
służbowe z Komendy Po-
wiatowej Policji w Kutnie, 
Komendy Powiatowej Po-
licji w Zgierzu i Łęczycy.

Najmłodsi chętnie krę-
cili również  Niebieskim 
Kołem Fortuny. Można 
było na nim wylosować 
jedno z kilku przygoto-
wanych zadań, po wy-

konaniu którego czekała 
na nich nagroda. Dzięki 
Centrum Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego z Ło-
dzi najmłodsi uczyli się 
pierwszej pomocy.

W jednym ze sto-
isk kutnowska komenda 
przygotowała również 
miejsce, gdzie można było 
poczuć się jak technik 
kryminalistyki i samemu 
zabezpieczyć różne ślady 
pozostawione na miej-
scu przestępstwa.  Nie 

zapomnieliśmy również 
o starszych dzieciach i do-
rosłych, których kolejka 
ustawiała się do symula-
tora dachowania, który 
zawitał do nas  z Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Sieradzu. 
Pomimo niesprzyjającej 
pogody chętnych nie za-
brakło, a na każdego cze-
kały niespodzianki. •

Zobacz więcej zdjęć na 
www.PanoramaKutna.pl

Podczas pikniku 
odbyły się m.in. 
efektowne pokazy 
szkolenia psów.

Na dzieci, ale nie 
tylko, czekało 
mnóstwo atrakcji.
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Wszystkie służby w akcji!Wszystkie służby w akcji!
Za nami Mundurowy Dzień DzieckaZa nami Mundurowy Dzień Dziecka

Od początku wojny kut-
nowscy wolontariusze 
pomagają uchodźcom 
z Ukrainy przejeżdżający-
mi pociągami przez nasze 
miasto. Ostatnio na pe-
ronie pojawił się specjal-
ny gość, który osobiście 
chciał podziękować za 
pomoc okazaną przez kut-
nian jego żonie, ucieka-
jącej miesiąc temu przed 
wojną.

W naszym mieście zja-
wił się Ukrainiec Wiacze-
sław Redko, który chciał 
podziękować wolonta-
riuszom z kutnowskiego 
dworca, którzy od po-
czątku wojny pomagają 

uchodźcom. Wśród osób, 
które otrzymały pomoc 
była między innymi jego 
żona Oksana, która ucie-
kała z Ukrainy przed rosyj-
ską agresją. Nie brakowało 
łez wzruszenia i szczęścia.

– Do tej pory nie wie-
działem, że istnieje w Pol-
sce takie miasto jak Kutno. 
Ale miesiąc temu moja 
żona jechała tędy ucieka-
jąc przed wojną i nagrała 
filmik, na którym uwiecz-
niła pomoc jaką tu otrzy-
mała – mówił Wiaczesław 
Redko, który jest biznes-
menem i robi interesy po-
między Ukrainą a Łotwą.

Jak dodawał, Ukrainy 
nie mogą opuszczać obec-

nie mężczyźni w wieku 
poborowym (18-60 lat), ale 
on razem ze swoimi przy-
jaciółmi zrobił wszystko, 
aby pojawić się w naszym 
mieście. – Dla mnie było 
to ważne, aby zobaczyć 
na własne oczy to miasto 
i spotkać się z ludźmi, któ-
rzy okazali pomoc mojej 
żonie i innym Ukraińcom. 
Chce powiedzieć całemu 
światu, że jest takie mia-
sto jak Kutno. Jestem tu 
tylko jeden dzień, ale czuję 
się tak, jakbym był tu od 
dawna i znał wszystkich. 
Jest bardzo przyjaźnie – 
mówił Ukrainiec.

Wiaczesław podkreślał 
także, że „Polacy i Ukraiń-
cy to bracia i oba te narody 

są jedną rodziną”. Pod-
kreślał także, że poma-
gają również Białorusini, 
którzy walczą z reżimem 
Łukaszenki. Na dworcu 
w Kutnie obecna była rów-
nież Oksana, żona pana 
Wiaczesława, która ze 
łzami w oczach wspomina 
przejazd pociągiem przez 
nasze miasto.

– Nie jestem w stanie 
przekazać tego słowami, 
jaką energię miałam wi-
dząc, co tu się dzieje. Ile 
było tej miłości i dobroci 
ze strony Polaków i wolon-
tariuszy. Byłam bardzo za-
skoczona. Teraz cały świat 
widzi filmy, na których na-
graliśmy ogrom pomocy – 
mówiła Oksana Redko. •

Wiaczesław Redko pojawił się na dworcu 
w Kutnie i podziękował wolontariuszom, 
którzy pomogli jego żonie.

Wzruszające chwile na dworcu w KutnieWzruszające chwile na dworcu w Kutnie
Ukrainiec przyjechał podziękować za pomocUkrainiec przyjechał podziękować za pomoc
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Grzegorz Schreiber, mar-
szałek województwa 
łódzkiego oraz starosta 
kutnowski Daniel Kowa-
lik, podpisali stosowne 
dokumenty w sprawie 
powstania w Kutnie filii 
Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego.

Na stworzenie filii 
WORD w Kutnie w bu-
dżecie Województwa 
Łódzkiego na lata 2022-
2023 zapisano 1,8 mln zł. 
Obiekt powstanie przy ul. 

Szpitalnej. W tym roku 
zostanie opracowany pro-
jekt techniczny, jesienią 
przyszłego roku powinny 
się zakończyć prace bu-
dowlane. Wówczas będzie 
można rozpocząć egza-
minowanie przyszłych 
kierowców.

Większość mieszkań-
ców Kutna, powiatu kut-
nowskiego oraz ościen-
nych miejscowości od 
około 25 lat jeździ na eg-
zaminy do ośrodków poza 
województwo łódzkie, 

zwłaszcza na Mazowsze. 
Jak komentują władze 
naszego województwa, 
dzięki filii Wojewódzkie-
go Ośrodka Ruchu Dro-
gowego ludzie oszczędzą 
czas i pieniądze. Równie 
ważne jest zatrzymanie 
odpływu egzaminowa-
nych do innych ośrodków, 
co zwiększy przychody 
WORD w Łodzi.

Co warte podkreślenia, 
w Kutnie będzie można 
zdawać egzaminy na ka-
tegorię A i B. •

Władze województwa 
łódzkiego i powiatu 
kutnowskiego 
podpisały ważne 
dokumenty ws. 
powstania filii
WORD w Kutnie.
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Starosta Kutnowski Da-
niel Kowalik i dyrektor 
wydziału Drogownictwa 
Artur Góreczny razem z 
wójtem gminy Krzyżanów 
Tomaszem Jakubowskim 
spotkali się z mieszkań-
cami w sprawie przebu-
dowy drogi powiatowej 
Żakowice-Krzyżanów.

Podczas spotkania ze-
brano od mieszkańców 
uwagi i prośby. Jak infor-
mują urzędnicy, droga 
znajduje się w centrum 
gminy, ma mieć 6 metrów 
szerokości, a przy niej ma 

powstać ciąg pieszo–ro-
werowy o szerokości 4 
metrów. Droga będzie 
odwodniona, z pełnym 
nowym oznako-
waniem oraz do-
jazdami do pól.

– Rozstrzygnię-
cie przetargu na 
wykonawcę na-
stąpi 30 maja, a w 
przyszłym roku 
we wrześniu inwe-
stycja ma zostać 
zakończona. Inwe-
stycja realizowana 
będzie w ramach 
Rządowego Fundu-

szu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych 
– informują władze po-
wiatu kutnowskiego. •

Coraz bliżej do powstania Coraz bliżej do powstania 
w Kutnie filii WORD-uw Kutnie filii WORD-u

Przebudują drogę w regioniePrzebudują drogę w regionie
Starosta i wójt spotkali się z mieszkańcamiStarosta i wójt spotkali się z mieszkańcami
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Przed Komendą Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Kutnie odbył się uroczy-
sty apel z okazji Powiato-
wego Dnia Strażaka połą-
czony z obchodami 30-lecia 
powołania PSP.

W uroczystości udział 
wzięli parlamentarzyści 
z terenu powiatu kutnow-
skiego,  Zastępca Łódzkiego 
Komendanta Wojewódz-
kiego PSP w Łodzi st. bryg. 
Zbigniew Łyszkowicz, 
przedstawiciele władz sa-
morządowych powiatu kut-
nowskiego, przedstawiciele 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych, przedstawiciele służb, 
instytucji oraz mieszkańcy 
Miasta Kutna.

Uroczystość rozpoczęto 
złożeniem meldunku Za-
stępcy Łódzkiego Komen-
danta Wojewódzkiego PSP 
w Łodzi przez dowódcę 
uroczystości mł. bryg. Ma-
riusza Jagodzińskiego. 
Następnie przy dźwiękach 
Mazurka Dąbrowskiego 

podniesiono flagę pań-
stwową na maszt. Podczas 
dalszej części uroczystego 
apelu Starosta Powiatu Kut-
nowskiego Daniel Kowalik, 
odznaczył sztandar komen-
dy medalem „Zasłużony dla 
powiatu kutnowskiego” za 
szczególne zasługi na rzecz 
organizacji, funkcjonowa-
nia i rozwoju ochrony prze-
ciwpożarowej na terenie po-
wiatu kutnowskiego.

Uroczysty apel z okazji 
Dnia Strażaka był dosko-
nałą okazją do wręczenia 
kutnowskim strażakom: 
odznak i odznaczeń oraz 
aktów nadania wyższych 
stopni. Przyznano 3 awan-
se w korpusie oficerskim, 
4 w korpusie aspiranckim 
oraz 5 w korpusie podoficer-
skim i 4 awanse na stopień 
starszego strażaka funk-
cjonariuszom pełniącym 
służbę w KP PSP w Kut-
nie.  Ponadto odznaczono 
2 funkcjonariuszy odzna-
ką „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej” oraz 14 

strażaków medalem „Za za-
sługi dla pożarnictwa”.

Podczas uroczystego 
apelu podziękowania i gra-
tulację na ręce Komendanta 
Powiatowego PSP w Kutnie 
st. bryg. Marka Myszkow-
skiego złożyli parlamen-
tarzyści i samorządowcy. 
Komendant Powiatowy PSP 
w Kutnie na zakończenie 
uroczystości przemawiając 
do zebranych przedstawi-
cieli władz samorządowych, 
instytucji państwowych, 
organizacji społecznych 
złożył gratulacje awanso-
wanym, wyróżnionym i od-
znaczonym strażakom.

Podziękował zaproszo-
nym gościom za trud, jaki 
wkładają w troskę o bez-
pieczeństwo mieszkańców 
i współpracę z instytucjami 
i organizacjami społecz-
nymi, jak również złożone 
zostały podziękowania za 
wkład w budowaniu i utrzy-
maniu sprawnego systemu 
ochrony przeciwpożarowej 
na szczeblu powiatu.  •

Kutnowscy strażacy świętują!Kutnowscy strażacy świętują!
Za nami wyjątkowe obchodyZa nami wyjątkowe obchody

Zobacz więcej zdjęć na 
www.PanoramaKutna.pl

O G Ł O S Z E N I E

Sprzedam tanio (za 
1/5 ceny zakupu) 

materac magnetyczny, 
rehabilitacyjny 

z certyfikatem medycznym

WIĘCEJ INFORMACJI:
604 254 132

OGŁOSZENIE
ŻYCZENIA
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Do końca czerw-
ca można jeszcze 
składać deklaracje 
dotyczące wykorzy-
stywanych źródeł 
ciepła i spalania 
paliw, do Central-
nej Ewidencji Emi-
syjności Budynków 
(CEEB).

Wszyscy właści-
ciele ogrzewanych 
budynków są zobli-
gowani do przedsta-
wienia informacji 
o zainstalowanych 
źródłach ciepła do 
Urzędu Miasta lub 
Urzędu Gminy.

Deklaracje moż-
na złożyć zarówno w 
formie papierowej, 
a także w formie 

elektronicznej. Spo-
sobem uwierzytel-
nienia będzie Profil 
Zaufany, E-dowód 
lub podpis kwalifi-
kowany.

Deklaracja w 
formie elektro-
nicznej dostęp-
na pod adresem: 
w w w. z o n e .g u n b.
gov.pl. Zgodnie z 
ustawą o termomo-
dernizacji, deklara-
cja zawiera następu-
jące informacje:

– imię i nazwisko 
albo nazwę właści-
ciela lub zarządcy 
budynku lub lokalu 
oraz adres miejsca 
zamieszkania lub 
siedziby;

– adres nieru-
chomości, w obrębie 
której eksploatowa-
ne jest źródło ciepła 
lub źródło spalania 
paliw;

– informacje o 
liczbie i rodzaju 
eksploatowanych w 
obrębie nierucho-
mości źródeł ciepła 
lub źródeł spala-
nia paliw oraz o ich 
przeznaczeniu i wy-
korzystywanych w 
nich paliwach;

– numer telefo-
nu właściciela lub 
zarządcy (opcjonal-
nie);

– adres e-mail 
(opcjonalnie). •

Na złożenie tej Na złożenie tej 
deklaracji masz czas deklaracji masz czas 
do końca czerwcado końca czerwca

W zeszłym tygodniu 
jubileusz 100-lecia 
urodzin obchodziła 
pani Krystyna, miesz-
kanka Kutna. Z tej 
okazji serdeczne gra-
tulacje i życzenia do-
brego zdrowia prze-
kazał wiceprezydent 
Zbigniew Wdowiak.

Jubilatka urodzi-

ła się 26 maja 1922 
roku we wsi Stoczek 
w gminie Iłów w po-
wiecie sochaczewskim 
(woj. mazowieckie). 
W latach 70-tych pani 
Krystyna wraz z rodzi-
ną przeprowadziła się 
do Sochaczewa, gdzie 
pracowała zawodowo 
do wieku emerytalne-

go. Mieszkanką Kut-
na jest od 2016 roku, 
obecnie przebywa oto-
czona troskliwą opieką 
w Domu Pomocy Spo-
łecznej, prowadzonym 
przez Zgromadzenie 
Sióstr Albertynek w 
Kutnie. 100-latka ma 
swoją receptę na dłu-
gowieczność.

– Przede wszystkim 
dobre słowo, pogoda 
ducha i modlitwa. Cie-
szę się każdym dniem 
– podkreśla jubilatka.

Pani Krystyna ma 
troje dzieci: syna Ste-
fana, córki Zofię i Hali-
nę. Doczekała się rów-
nież pięcioro wnucząt i 
czworo prawnucząt.

 Kutnianka skończyła 100 lat! 

Życzenia jubilatce osobiście 
złożył wiceprezydent Kutna, 
Zbigniew Wdowiak.
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„Otwórz serce dla Ukrainy” - 
pod tym tytułem w weekend 
w Kutnowskim Domu Kultu-
ry odbył się wyjątkowy kon-
cert kutnowskiej młodzieży. 
Poza piękną muzyką, przy-
gotowano także ukraińskie 
smakołyki.

Przed publicznością wy-
stąpili: Hania Frątczak, 
Tosia Łukowczyk, Lenka 
Frankowska, Blanka Gens, 
Lena Klembalska, Zuzia Le-

ibschang, Julia Lis, Nikola 
Stępska, Natasza Trusińśka, 
Zuzia Wawrzyńczak, Marta 
Ryczkowska, Olek Klembal-
ski, Antek Marzec, Klaudiusz 
Jasiński, Alicja Jaciubek i po-
chodząca z Ukrainy Marta 
Czernyszowa.

Publiczność mogła usły-
szeć wiele pięknych i wzru-
szających utworów w wy-
konaniu zdolnej młodzieży 
m.in. „Chodź, pomaluj mój 
świat”, „Mamo tyś płaka-

ła”, „Dziwny jest ten świat”, 
„Moja i twoja nadzieja” czy 
„Dni, których nie znamy”.

Równocześnie na holu 
Kutnowskiego Domu Kul-
tury można było spróbować 
ukraińskich pyszności, nie 
brakowało pierogów czy na-
leśników oraz innych specja-
łów zza naszej wschodniej 
granicy. Dodatkowo chętni 
mogli zaopatrzyć się w słow-
niczki ukraińsko-polskie. •
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W KDK-u otworzyli W KDK-u otworzyli serce dla Ukrainyserce dla Ukrainy

Zobacz więcej zdjęć na 
www.PanoramaKutna.pl

Podczas koncertu 
wystąpiła utalentowana 
kutnowska młodzież.

Piękny jubileusz Piękny jubileusz 
pani Krystynypani Krystyny
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Za nami Piknik Wśród Róż w Parku Traugutta. Choć 
pogoda nie rozpieszczała kutnian i co rusz padał 
deszcz, to zainteresowanie było spore i każdy z bli-
ska chciał poczuć magię róż.

Organizatorzy zadbali, aby ten weekend był wy-
jątkowo różany, jednak niestety pogoda spłatała 
figla i zarówno w sobotę, jak i niedzielę, co chwilę 
padał deszcz. Nie odstraszyło to jednak miłośników 
róż, którzy licznie pojawili się w Parku Traugutta.

A tam na mieszkańców czekało wiele atrakcji. 
Wśród nich były m.in. Targi Różane i Kiermasz 
Różanych Różności. Było także wiele stoisk z ró-
żanymi suwenirami, a także strefa dziecka. Były 
także strefy dla dzieci i różnego rodzaju warszta-
ty. Dodatkowo w weekend odbyły się dwa koncerty 
"Otwórz serce dla Ukrainy" i "Róża dla Mamy".  •

Za nami Piknik Wśród Róż!Za nami Piknik Wśród Róż!

Zobacz więcej zdjęć na 
www.PanoramaKutna.pl
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REKLAMA

Tegoroczne obchody Dnia 
Matki w naszym mieście 
miały wyjątkową opra-
wę – wszystko za sprawą 
pięknych koncertów w 
wykonaniu Pauliny Wró-
blewskiej, a także mło-
dych artystów z Młodzie-
żowego Domu Kultury.

W zeszły czwartek w 
KDK wystąpiła Paulina 

Wróblewska, która nie-
dawno wydała swoją de-
biutancką płytę pt. Moja 
Alabama zawierającą 10 
największych przebojów 
z repertuaru Ludmiły Ja-
kubczak. I między inny-
mi te utwory można było 
usłyszeć  w Kutnowskim 
Domu Kultury. Występ 
kutnianki przypadł pu-
bliczności do gustu, która 

raz po raz nagradzała ar-
tystkę gromkimi brawami.

Na zakończenie kon-
certu Paulina Wróblew-
ska otrzymała róże z rąk 
wiceprezydenta Kutna 
Zbigniewa Wdowiaka, 
przewodniczącego Rady 
Miasta Mariusza Sikory i 
dyrektora Kutnowskiego 
Domu Kultury Radosława 
Rojewskiego. Organiza-

torzy przygotowali także 
miłą niespodziankę dla 
publiczności. Wszystkie 
panie opuszczające salę 
Kutnowskiego Domu Kul-
tury otrzymały piękne 
róże. Wręczali je wicepre-
zydent Kutna Zbigniew 
Wdowiak i przewodniczą-
cy Rady Miasta Mariusz 
Sikora.

To nie było jednak je-

dyne wydarzenie z okazji 
Dnia Matki, jakie mia-
ło miejsce w ostatnich 
dniach w Kutnie.  W ten 
weekend w Kutnie odby-
wał się Piknik Wśród Róż, 
a jednym z punktów pro-
gramu tegorocznej impre-
zy był koncert „Róża dla 
Mamy”.

W niedzielę w sali ta-
rasowej Kutnowskiego 

Domu Kultury pojawiły 
się dzieci i młodzież z sek-
cji wokalnej Młodzieżo-
wego Domu Kultury, które 
wykonały piękne polskie 
piosenki.

Koncert poprowadziła 
Magdalena Kaba (Królowa 
Róż z 2015 roku), zaś obec-
na Królowa Róż Kaja Gór-
ska wręczała uczestnikom 
koncertu różyczki. •

Kutnowski szybownik 
Łukasz Wójcik rozpoczął 
sezon 2022 z przytupem i 
zachwycił wysoką formą.

7 maja w swoim pierw-
szym locie treningowym, 
startując z Częstocho-
wy wykonał jako pierw-
szy Polak w tym sezonie 

i trzeci raz w swojej ka-
rierze przelot o długości 
ponad 1000-kilometrów. 
Tydzień później przeniósł 
się do podgrudziądzkich 
Lisich Kątów na lotnisko 
Aeroklubu Nadwiślań-
skiego by rywalizować w 
Ogólnopolskich Zawodach 

Szybowcowych w klasie 
15/18-metrów. W zmaga-
niach wzięło udział 15 pi-
lotów, w tym kilku kadro-
wiczów.

Pogoda dopisała i po-
zwoliła rozegrać 5 konku-
rencji. Łukasz zwyciężył 
w trzech spośród nich i 

wygrał całe zawody ze 
zdecydowaną przewagą. 
OZS w Grudziądzu były 
pierwszym etapem przy-
gotowań do lipcowych Mi-
strzostw Świata w klasie 
Otwartej, które rozegrają 
się na Węgrzech w miej-
scowości Szeged. •

Wysokie loty Łukasza Wójcika!
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Wyjątkowe koncerty na Dzień MatkiWyjątkowe koncerty na Dzień Matki

Zobacz więcej zdjęć na 
www.PanoramaKutna.pl
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REKLAMA

Piłkarze KS-u Kutno 
przegrali na wyjeździe 
z Lechią Tomaszów Mazo-
wiecki 0-2 i mają już tyl-
ko jeden punkt przewagi 
nad strefą spadkową 
z III ligi. Przed kutniana-
mi mecze o życie.

Kutnianie w ostatnich 
meczach zdobyli tylko 
jeden punkt i do Toma-
szowa Mazowieckiego 
jechali po przełamanie. 
Niestety, sztuka ta nie 
udała się. O ile po pierw-
szej połowie na tablicy 
świetlnej było 0-0, o tyle 
po zmianie stron gospo-
darze nie pozostawili KS-
-owi złudzeń.

W 53. minucie wynik 
spotkania otworzył Klim 
Morenkov, a w 81. mi-
nucie kropkę nad „i” po-
stawił Dominik Pecyna i 
tym samym ustalił wynik 

na 2-0 dla Lechii.
Sytuacja kutnian do-

datkowo skomplikowa-
ła się w sobotę, bowiem 
goniąca kutnian Pilica 
Białobrzegi wygrała 3-1 
ze Świtem Nowy Dwór 
Mazowiecki. Tym sa-
mym, KS ma już tylko je-
den punkt przewagi nad 
strefą spadkową.

Do końca sezonu po-
zostały już tylko czte-
ry mecze i KS będzie 
grał dosłownie o życie. 
Podopieczni Dominika 
Tomczaka zmierzą się ze 
Zniczem Biała Piska, Le-
gią II Warszawa, Pilicą 
Białobrzegi i Mamrami 
Giżycko. Poza legionista-
mi, wszystkie te drużyny 
do końca będą walczyły 
o utrzymanie w lidze. 
Zapowiadają się wielkie 
emocje. •

KS tylko punkt nad KS tylko punkt nad 
strefą spadkową!strefą spadkową!

Za nami I Gala Sportu Po-
wiatu Kutnowskiego. Na 
stadionie miejskim im. H. 
Reymana w Kutnie odbył 
się mecz oldbojów KS Kut-
no oraz Polonii Warszawa. 
Nie brakowało piłkarskich 
emocji, znanych osobisto-
ści i odznaczeń.

Przed pierwszym 
gwizdkiem Michała List-
kiewicza, znanego byłego 
sędziego międzynarodo-
wego i prezes Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, 
który był gwiazdą sporto-

wej gali, władze powiatu 
wręczyły odznaczenia.

Reprezentacja powiatu 
kutnowskiego na czele ze 
starostą Danielem Kowa-
likiem, przewodniczącym 
Rady Powiatu Markiem 
Ciąpałą, wiceprzewod-
niczącym Rady Powiatu 
Tomaszem Marciniakiem 
i członkiem zarządu po-
wiatu kutnowskiego To-
maszem Walczewskim, 
wręczyła medal „Zasłu-
żony dla Powiatu Kut-
nowskiego” Markowi 
Wietrzykowi oraz nagrodę 

za całokształt twórczości 
znanemu komentatorowi 
Jerzemu Papiewskiemu.

Następnie na boisko 
wybiegli oldboje z Kutna 
i Warszawy. Po zaciętym 
meczu kutnianie prowa-
dzeni przez trenera Paw-
ła Ślęzaka wygrali 1-0, 
a jedyną bramkę zdobył 
Tomasz Marciniak. Wi-
ceprzewodniczący Rady 
Powiatu Kutnowskiego 
popisał się pięknym ude-
rzeniem z dystansu i gol-
kiper Czarnych Koszul nie 
miał najmniejszych szans. 

Poza Michałem Listkiewi-
czem, spotkanie sędzio-
wali Krzysztof Walczak, 
Adrian Kęsik i Filip Kuź-
nicki. Po meczu wszyscy 
uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe medale, kapita-
nom drużyn wręczono zaś 
okazałe puchary.

Warto dodać, że 
w przerwie pojedynku 
oldbojów, trwała promocja 
książki „Listek” o Michale 
Listkiewiczu. Nie brako-
wało ciekawych rozmów 
i wspólnych zdjęć. •

Za nami I Gala Sportu Za nami I Gala Sportu 
Powiatu KutnowskiegoPowiatu Kutnowskiego
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