
|      ŚRODA, 22 CZERWCA 2022      |      1www.PanoramaKutna.pl
ŚRODA, 22 CZERWCA 2022 (wydanie nr 89/10/2022)                   BĄDŹ NA BIEŻĄCO: www.PanoramaKutna.pl

Kolejna awariaKolejna awaria  
na Placu Wolnościna Placu Wolności  S.5S.5

Odyseja HistorycznaOdyseja Historyczna  
przenosi się do Kutna przenosi się do Kutna   S.12S.12

Policjant Policjant 
uratowałuratował  
kobietkobietę!ę!    S.11S.11

Piłkarska Piłkarska 
katastrofa! katastrofa! 
KS spadł z ligiKS spadł z ligi    S.15S.15

Kiedy koniec problemówKiedy koniec problemów
z przejazdem na Józefowie?z przejazdem na Józefowie?

PRZEJAZD POD WODĄ
Ostatnie mocniejsze opady deszczu 

sprawiły, że droga na Józefowie 
zamieniła się w głębokie bajoro.

Prawdziwe tłumy na procesji 
Bożego Ciała w Kutnie S.14

S.2S.2



2      |      ŚRODA, 22 CZERWCA 2022      |                  www.PanoramaKutna.pl WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE:

Tragiczne wieści napłynęły 
z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Kutnowskiej. 10 czerwca 2022 
zmarła Małgorzata Wielkopo-
lan, członkini zespołu.

– Małgosia należała do 
ZPiTZK właściwie od po-
czątku. Gdy ogłoszono nabór 
do ZPiTZK jesienią 1968r. 
przyszła na przesłuchania 
z mamą. Miała 14 lat. Oczy-
wiście została przyjęta, 
a jej mama prosiła starszych 
członków o pieczę nad jej uko-
chaną córką… – wspomina Jan 
Szymański, członek zespołu.

Od tego czasu była razem 
z nami. Zawsze radosna, po-
godna i uśmiechnięta, ale 
też, gdy było trzeba, wyma-

gająca od siebie i innych. 
Tańczyła w grupie, ale też 
śpiewała solo (alty), również 
wykonywała skomplikowane 
solówki. Miała dobry słuch 
i zawsze była podporą drugie-
go głosu.

Po reaktywacji była bar-
dzo zaangażowana i aktyw-
na. Pracowała w Zarządzie 
Zespołu. Zawsze była osobą, 
która wspierała innych pod-
czas słabości, była „matką 
zespołu”, która zawsze trzy-
mała pieczę nad młodszy-
mi, zawsze uśmiechnięta 
i otwarta na różne pomy-
sły i nowe projekty związane 
z działalnością zespołu.

Piękna kobieta z najzgrab-
niejszymi nogami w zespole… 

zawsze chciała tańczyć, śpie-
wać i uczestniczyć w życiu 
zespołu, zachęcała młodych 
członków do wstępowania 
w nasze szeregi i niejedno-
krotnie uczyła młodzież kro-
ków tanecznych.

Zespół był jej drugim do-
mem ,życiem w którym spę-
dzała czas z przyjaciółmi 
w sposób który najbardziej 
lubiła, taniec,śpiew, podróże, 
koncerty. Zawsze mówiła że 
jesteśmy puzzlami i każdy jest 
potrzebny w tej układance…

Niestety zabrakło jej tak 
nagle, tak niespodzianie… bę-
dzie nam jej brakowało, a Ze-
spół już nie będzie taki sam. 

Przyjaciele z ZPiTZK. •
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Pierwsze większe opady deszczu 
i tymczasowy przejazd pod wia-
duktem na Józefowie został całko-
wicie zalany. Nadal nie wiadomo, 
kiedy droga w tym miejscu będzie 
wyglądała tak jak należy, ale wła-
dze miasta zapewniają, że prowa-
dzą negocjacje z PKP.

O problematycznym przejeź-
dzie pod wiaduktem na Józefowie 
mówi się już od wielu miesięcy. 
Pod koniec zeszłego roku światło 
dzienne ujrzały kłopoty związane z 
brakiem porozumienia dotyczące-
go wysokości skrajni (przez co nie 
przejadą tamtędy ani samochody 
dostawcze, ani tym bardziej auto-

busy). Z kolei w kwietniu tymcza-
sowo otwarto ruch pieszy i kołowy, 
jednak droga pozostawia wiele do 
życzenia – zbudowana jest z płyt 
betonowych i nie ma odwodnienia, 
co mocno we znaki dało się ostat-
nio kutnowskim kierowcom.

Kiedy można spodziewać się po-
prawy sytuacji? Tego na tę chwilę 
nie wie nikt.

– Pracujemy nad osiągnięciem 
porozumienia z PKP PLK w spra-
wie przebudowy drogi pod wia-
duktem. Chcielibyśmy, aby droga 
ta wyglądała zupełnie inaczej, była 
dostosowana do przejazdu dużo 
większych samochodów i przede 

wszystkim, aby była bezpieczna 
i bezawaryjna – informuje Kamil 
Klimaszewski z biura prasowego 
Urzędu Miasta Kutno.

Tuż po ulewach, które zalały 
przejazd na Józefowie, na miejscu 
pojawili się przedstawiciele kut-
nowskiego magistratu, aby na wła-
sne oczy zobaczyć skalę problemu.

– Pracownicy urzędu miasta byli 
na miejscu po ulewach i pracują 
również nad tym, aby zaplanować 
rozwiązania, które pozwolą na 
uniknięcie sytuacji podobnych do 
tych sprzed kilku dni – zapewnia 
Klimaszewski.  •
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Przejazd zalany po ulewiePrzejazd zalany po ulewie
Kiedy koniec problemów na Józefowie?Kiedy koniec problemów na Józefowie?

Tak wyglądał przejazd pod 
wiaduktem na Józefowie po 
ostatnich opadach deszczu.

PRZEJAZD POD WODĄ
Ostatnie mocniejsze opady deszczu 

sprawiły, że droga na Józefowie 
zamieniła się w głębokie bajoro.

Nie żyje Małgorzata Nie żyje Małgorzata 
Wielkopolan z ZPiTZKWielkopolan z ZPiTZK Jesteś miłośnikiem róż 

i chcesz pokazać całemu 
miastu swoją pasję? Weź 
udział w VI już edycji akcji 
Kutnowskiego Domu Kultury. 
Pochwal się swoimi różami, 
a KDK zupełnie bezpłatnie 
wykona profesjonalne zdję-
cia Tobie i Twoim różom!

Akcja „WyRÓŻnij się!” 
zainicjowana w czerwcu 
2017 roku, to przedsięwzię-
cie o charakterze społecz-
nym, angażujące naszych 
mieszkańców w tworzenie 
różanego miasta. W ramach 
akcji, wszyscy Ci, którzy po-
siadają róże w swoich ogro-
dach i ogródkach mogą się 
nimi oficjalnie pochwalić 
– galeria profesjonalnych, 
wykonanych przez naszego 
fotografa zdjęć kutnowskich 
pasjonatów wraz z efektem 
ich różanej uprawy będzie 

dostępna w naszych mediach 
społecznościowych oraz na 
stronie Święta Róży lub rów-
nież w różnych publikacjach 
dotyczących promocji Mia-
sta Kutno!

– Projekt od samego po-
czątku cieszył się dużym 
zainteresowaniem i aktyw-
nością użytkowników, dzięki 
czemu wiemy, że mieszkań-
cy Kutna chętnie angażują 
się w tworzenie wizerunku 
różanego miasta – komentu-
je Robert Strębski, specjali-
sta ds. organizacji i promocji 
KDK.

Zgłoszenia: tel. 24 2542137, 
email: sekretariat@kdk.net.pl 
lub osobiście sekretariat KDK, 
ul. Żółkiewskiego 4. Uwaga! 
Zgłoszenia przyjmowane są 
wyłącznie od osób, których 
róże znajdują się na terenie 
MIASTA KUTNO! •

Na zdjęciu Pani 
Lila Nowalska 

z akcji WyRÓŻnij 
się z 2021 roku.

Pochwal się Pochwal się 
swoimi różami!swoimi różami!
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B. Gajewska była 
prezesem TPZK 

od 2013 roku.ZmianyZmiany
w TPZKw TPZK

Bożena Gajewska zło-
żyła rezygnację z funk-
cji prezesa Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi 
Kutnowskiej, którą 
pełniła w latach 2013-
2022. Wybrano już 
nowe szefostwo TPZK.

Dobiegła końca ka-
dencja 2018-2022 za-
rządu Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Kut-
nowskiej. Podczas 
ostatniego Walnego 
Zgromadzenia Spra-
wozdawczo-Wyborcze-
go Bożena Gajewska 
złożyła rezygnację z 
funkcji prezesa, którą 
pełniła w latach 2013-
2022.

Walne Zgroma-
dzenie Sprawozdaw-
czo-Wyborcze jed-
nogłośnie udzieliło 
absolutorium ustę-
pującemu zarządowi. 

Drogą jawnego głoso-
wania wyłoniono nowe 
władze TPZK na okres 
kadencji 2022-2026.

Funkcję prezesa ob-
jęła Julianna Barbara 
Herman, były samo-
rządowiec (była bur-
mistrz Krośniewic), 
specjalistka w dzie-
dzinie pozyskiwania 
środków, zaangażowa-
na w szereg inicjatyw 
społecznych na rzecz 
regionu.

W skład nowego za-
rządu weszli: Grażyna 
Baranowska, Agniesz-
ka Dąbrowska-Wal-
czak, Henryk Ociepa 
(Krośniewice), Anna 
Szczepanik, Julita 
Szczepankiewicz (Kro-
śniewice). Wybrano 
Komisję Rewizyjną w 
składzie: Ewa Grząśle-
wicz, Anna Milczew-

ska, Michał Sinior.
Bożena Gajewska 

podkreśla, że „miała 
zaszczyt przewodzić 
temu szacownemu i za-
służonemu dla Kutna i 
powiatu kutnowskiego 
stowarzyszeniu przez 
ostatnich 9 lat (2013-
2022), a wcześniej 
przez 4 lata pracowała 
w nim jako sekretarz”.

– Tę społeczną 
funkcję wykonywałam 
z radością i pasją, ale 
też z ogromną odpo-
wiedzialnością. Wiele 
się w tym czasie na-
uczyłam, nawiązałam 
kontakty z wspaniały-
mi ludźmi, współpra-
cowałam z różnorod-
nymi środowiskami. 
Był to bardzo ważny 
okres w moim życiu – 
podkreśla Bożena Ga-
jewska. •

Na początku czerwca w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w Kut-
nie miały miejsce uroczysto-
ści Złotych Godów dwóch par 
małżeńskich.

Jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego obchodzili Pań-
stwo Maria i Piotr Łuczako-
wie oraz Wiesława i Andrzej 
Dachniewscy. Z tej okazji 
Prezydent Zbigniew Burzyń-
ski uhonorował dostojnych 

jubilatów Medalami Prezy-
denta RP oraz okolicznościo-
wymi dyplomami.

W słowach skierowanych do 
czcigodnych Jubilatów pogra-
tulował wspólnie spędzonych 
lat, podczas których doświad-
czyli wiele radości i szczęścia, 
ale również i trosk. Ich wza-
jemny szacunek, cierpliwość 
i odpowiedzialność pozwoliły 
wychować następne pokole-
nia. Prezydent podziękował 

również za ich dorobek  zawo-
dowy, dzięki któremu miasto 
Kutno na przestrzeni minio-
nych lat rozwijało się.

Państwo Maria i Piotr Łu-
czakowie ślubowanie złożyli 
4 września 1971 roku w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w Opo-
rowie. Wspólnie prowadzili 
gospodarstwo rolne. Jak pod-
kreśla Jubilatka zrozumienie i 
wzajemna pomoc to ich prze-
pisy na szczęśliwy związek 

małżeński. Są szczęśliwymi 
rodzicami synów Radosława, 
Krzysztofa oraz córki Wio-
letty, dumnymi dziadkami 
pięciorga wnucząt oraz pra-
dziadkami prawnuczki Julii. 
Niezmiennie od ponad 50-ciu 
lat darzą się wzajemnym sza-
cunkiem i zaufaniem.

Jubilaci Złotych Godów 
państwo Wiesława i Andrzej 
Dachniewscy złożyli przysię-
gę małżeńską 23 października 

1971 roku w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Kutnie. To eme-
rytowani pracownicy Kutnow-
skich Zakładów Farmaceu-
tycznych „POLFA” oraz PKP 
Kutno. Wieloletnim stażem 
małżeńskim i wzajemnym po-
szanowaniem dają wspaniały 
przykład synowi Tomaszowi 
oraz swoim wnukom. Czerpią 
wielką radość i szczęście z ży-
cia rodzinnego.  •

Żyją razem już pół wieku, Żyją razem już pół wieku, 
piękne jubileusze w USCpiękne jubileusze w USC

Dostojni jubilaci otrzymali 
medale od prezydenta RP oraz 
okolicznościowe dyplomy.
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Część Placu Wolności po raz 
kolejny w ostatnich mie-
siącach została wyłączona 
z użytku i ogrodzona barier-
kami. Jak się okazuje, znów 
doszło do awarii.

W marcu zeszłego roku do 
użytku oddano zrewitalizo-
wany Plac Wolności. Od tamtej 
pory regularnie co jakiś czas 
środek placu jest zagradzany. 
Okazuje się, że chodzi o awa-
rię tzw. świetlika. W zeszłym 
roku przy większych opadach  
deszcz lał się przez ten ele-
ment zabudowy do zadaszo-

nego parkingu. Kilkukrotnie 
prowadzono prace naprawcze, 
jednak jak się okazuje, bez-
skutecznie. Tak było choć-
by przed ostatnią majówką. 
Na początku czerwca znów 
świetlnik został ogrodzony.  
O komentarz poprosiliśmy 
w kutnowskim magistracie.

– W centralnej części Placu 
Wolności znów prowadzone 
są prace związane z uszczel-
nianiem świetlika. Niestety 
bez odpowiedniego odgro-
dzenia tego miejsca, nie ma 
możliwości jego odpowied-
niego uszczelnienia. Niestety 

proces ten wymaga nieco cza-
su. Mamy jednak nadzieję, że 
po tych naprawach zakończą 
się już problemy z nieszczel-
nością świetlika i będzie on 
w pełni funkcjonalny – poin-
formował nas Kamil Klima-
szewski z biura prasowego 
Urzędu Miasta Kutno.

Cieknący świetlik to jednak 
niejedyny problem na Placu 
Wolności. W ostatnich dniach 
awaria pojawiła się też na połu-
dniowej ścianie betonowej bry-
ły, gdzie częściowo nie działa 
„wodospad”  •

Niekończąca się awaria Niekończąca się awaria 
na Placu Wolnościna Placu Wolności

KOLEJNE PODEJŚCIE DO NAPRAWY  
Prace związane z naprawą 
tzw. świetlika były już 
prowadzone kilkukrotnie, 
jednak wciąż bez efektów.

W Kutnie ma być bezpiecz-
niej. Wszystko dzięki po-
licyjnym patrolom ponad-
normatywnym, które będą 
funkcjonować przez najbliż-
sze miesiące.

Umowę parafowali prezy-
dent Kutna Zbigniew Bu-
rzyński oraz mł. isp. Paweł 
Ciechanowski, zastępca 
komendanta kutnowskiej 
policji. Dzięki tej współpra-
cy  kutnowska policja wy-
stawi 122 dodatkowe patro-
le.  Porozumienie zapewnia 
dodatkowe służby ponad-
normatywne w okresie od 
17  czerwca do 15 listopada 
br. w piątki, soboty i niedzie-
le oraz w czasie zabezpie-
czania imprez o charakterze 
kulturalno-rozrywkowym, 
religijnym czy sportowym. 
Dzięki tej umowie kutnow-
ska policja wystawi 122 do-

datkowe patrole. Obejmą one 
miejsca, w których najczę-
ściej dochodzi do wykroczeń 
i niebezpiecznych zdarzeń. 
Miasto na ten cel przekaże 
środki finansowe w wysoko-
ści 29 280 zł.

– W roku ubiegłym w 
ramach służb ponadnor-
matywnych kutnowscy 
policjanci przeprowadzili 
134  interwencje,  ujawnili 
146  wykroczenia. Ponadto 
w ramach służb ponadnor-
matywnych zatrzymano 
4 osoby na gorącym uczynku 
przestępstw lub wykrocze-
nia oraz zatrzymano 1 osobę 
poszukiwaną – komentuje 
podkom. Edyta Machnik, 
oficer prasowy KPP Kutno.

Dodatkowe patrole będą 
wykonywane od 17 czerwca 
do 15 listopada. •

W Kutnie ma być bezpieczniej

Na ulicach Kutna ma pojawić 
się więcej policyjnych patroli.
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W poniedziałek odbył się 
w Szkole Podstawowej im. 
Gen. Władysława Andersa 
w Nowem piknik „Bezpieczny 
Powiat”. To już trzeci z cyklu 
pikników o bezpieczeństwie. 
Pomimo deszczowej pogody – 
wszystko odbyło się zgodnie 
z planem, a wydarzenie prze-
niesiono na halę sportową. 

Wszystkich zebranych 
przywitali:  Grażyna Sochac-
ka, Dyrektor Szkoły, Daniel 
Kowalik, Starosta Kutnowski, 
Tomasz Walczewski, Członek 
Zarządu Powiatu Kutnowskie-
go oraz Katarzyna Erdman, 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Krośniewice. Obecny na pik-

niku był również Tomasz Mar-
ciniak, Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Kutnowskiego.

Piknik rozpoczął się jak 
zawsze – prelekcjami służb 
mundurowych – policji, stra-
ży pożarnej, nadleśnictwa 
oraz przedstawicieli instytu-
cji powiatowych – KRUS oraz 
SANEPID. 

– Pikniki „Bezpieczny Po-
wiat” mają na celu uświado-
mić dzieci i młodzież jakie 
zagrożenia czyhają na nich 
podczas wakacji. Cieszymy 
się, że udało się zorganizować 
to przedsięwzięcie i możemy 
dzieci uczyć podczas pikniku 
z którego czerpią nie tylko 

wiedzę, ale i zabawę. Dzięku-
ję pani Burmistrz Krośniewic 
za włączenie się w promocję 
wydarzenia – mówił Tomasz 
Walczewski, Członek Zarzą-
du Powiatu Kutnowskiego.

Dla dzieci były przekąski 
w postaci jabłek, kiełbasy, 
kaszanki i popcornu. Tomasz 
Marciniak, Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Kutnow-
skiego zorganizował piłkarski 
konkurs dla dzieci w którym 
do wygrania była książka Mi-
chała Listkiewicza.

– Bezpieczeństwo dzieci 
i młodzieży jest dla nas prio-
rytetem. Dzieci na pikniku 
bawiły się i edukowały jed-

nocześnie z czego bardzo się 
cieszę. Życzę dzieciom bez-
pieczny i pełnych zabawy wa-
kacji – mówił Daniel Kowa-
lik, Starosta Kutnowski.

– Bardzo dziękuję panu 
Pawłowi Oleksiewiczowi 
z firmy MPC za wypożyczenie 
boiska pneumatycznego na 
którym odbywają się turnieje 
piłki nożnej dla dzieci pod-
czas pikniku – dodaje Tomasz 
Walczewski, Członek Zarzą-
du Powiatu Kutnowskiego.

Dodatkowo dzieci podczas 
pikniku uczestniczyły w za-
bawie z postaciami z bajek, 
malowaniu twarzy, w tańcu 
z kolorami i różnych konkur-

sach z nagrodami oraz korzy-
stały z dmuchanych zjeżdżal-
ni, mogły obejrzeć pokazy 
służb mundurowych, a także 
nauczyć się zasad udziela-
nia pierwszej pomocy. Dzieci 
z chęcią przymierzały stro-
je policji, straży, wojska oraz 
płetwonurka, który przygo-
towany był przez Kutnowski 
Szpital Samorządowy. 

Zapraszamy na kolejne pik-
niki – w Bedlnie już w środę 
22 czerwca od godziny 10, 
oraz na podsumowanie w so-
botę 25 czerwca od godziny 16 
w Dąbrowicach. Podczas pod-
sumowania w Dąbrowicach 
wystąpi zespół disco–polo 
IMPERIUM! •

W regionie trwają pikniki W regionie trwają pikniki 
„Bezpieczny powiat”„Bezpieczny powiat”
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W Specjalnym Ośrodku Szkol-
no – Wychowawczym nr 1 im. 
Marii Konopnickiej w Kut-
nie podsumowano pierwszą 
część realizacji projektów pn.: 
„Kreatywna przystań” oraz 
„Mała manufaktura”.

W uroczystym otwarciu 
i przecięciu wstęgi udział 
wzięli: Starosta Kutnowski 
Daniel Kowalik, Członek Za-
rządu Powiatu Kutnowskiego 
Tomasz Walczewski, Skarbnik 
Powiatu Kutnowskiego Jolanta 
Skowrońska, Wiceprzewodni-
czący Sejmiku Województwa 
Łódzkiego Zbigniew Lin-
kowski oraz Dyrektor SOSW 
nr 1 Grzegorz Chojnacki.

Z okazji wcześniej wspo-
mnianej uroczystości prezen-
ty wręczył Starosta Kutnow-
ski Daniel Kowalik, Członek 
Zarządu Powiatu Kutnowskie-
go Tomasz Walczewski oraz 
Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Łódzkiego Zbi-
gniew Linkowski, który rów-
nież wręczył kwiaty pomysło-

dawczyni projektu.
– Po zmianach związanych 

z tym projektem można po-
wiedzieć, że ośrodek szkolno–
wychowawczy ma dla uczniów 
pracownie niemalże na miarę 
już dwudziestego drugiego 
wieku! Jestem dumny i dzię-
kuję dyrektorowi placówki 
– mówił Tomasz Walczew-
ski, Członek Zarządu Powiatu 
Kutnowskiego

– Niezmiernie mi miło, 
że wspólnymi siłami, współ-
pracując ze szkołą i z woje-
wództwem udało się wyre-
montować i tak nowocześnie 
wyposażyć pracownie. To 
inwestycja w lepszą przy-
szłość dla uczniów. Gratuluję 
pomysłodawczyni projektów 
Elżbiecie Jałowskiej – mówił 
Starosta Kutnowski Daniel 
Kowalik.

– Gratuluję samorządo-
wi Powiatu Kutnowskiego 
oraz całej kadrze Specjal-
nego Ośrodka Szkolno–Wy-
chowawczego nr 1 w Kutnie 

tak aktywnego wykorzysty-
wania środków unijnych za 
pośrednictwem Marszał-
ka Województwa Łódzkiego 
Grzegorza Schreibera. Wraz 
z Marszałkiem dostrzegamy 
potrzeby szkół dla których or-
ganem prowadzącym jest Po-
wiat Kutnowski. Nie jest to też 
ostatni zastrzyk finansowy 
jaki trafi do ośrodka – mówił 
Wiceprzewodniczący Sejmi-
ku Województwa Łódzkiego, 
Zbigniew Linkowski.

Projekt obejmuje remont 
aż czterech pomieszczeń 
w ośrodku, które są gospodar-
stwem domowym, punktem 
informacji zawodowej oraz 
miejscem do nauki w zawodzie 
kucharz, cukiernik, piekarz 
i pracownik pomocniczy ob-
sługi hotelowej.

Dofinansowanie projek-
tu „Mała manufaktura” z UE 
wynosi 409 338,81 złotych. 
Z kolei dofinansowanie pro-
jektu „Kreatywna przystań” 
z UE wynosi 409 822,52 zło-

tych. W ramach projektu „Kre-
atywna przystań” utworzono 
i doposażono pracownie za-
wodowe dla kierunku ku-
charz, powstał również Punkt 
informacji i kariery wraz ze 
wsparciem dla uczniów. Do-
datkowo przeprowadzono dla 
nauczycieli szkolenia i kursy 
doskonalące, a dla uczniów 
dodatkowe zajęcia zawodowe.

W ramach projektu „Mała 
Manufaktura” utworzono 
i doposażono pracownię ręko-
dzieła w Szkole Przysposabia-
jącej do pracy oraz  pracownię 
gospodarstwa domowego, 
przeprowadzono dla nauczy-
cieli szkolenia i kursy udosko-
nalające i dodatkowe zajęcia 
dla uczniów w zakresie gospo-
darstwa domowego, rękodzie-
ła. Przeprowadzono również 
zajęcia w zakresie doradztwa 
zawodowego skierowane do 
uczniów. Uroczystość uświet-
nił pokaz mody kulinarnej. 
Zwieńczeniem był tort oraz 
poczęstunek przygotowany 
w nowych pracowniach.   •

Podsumowanie ważnych Podsumowanie ważnych 
projektów w SOSW nr 1projektów w SOSW nr 1

Starosta Kutnowski Da-
niel Kowalik, Członkowie 
Zarządu Powiatu Kutnow-
skiego Jolanta Pietrusiak 
i Marek Kubasiński oraz 
Przewodniczący Rady Po-
wiatu Kutnowskiego Ma-
rek Ciąpała obecni byli 
na jubileuszu 110–lecia 
istnienia Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rol-
niczego im. Macieja Rataja 
w Mieczysławowie.

Uroczystości rozpoczęły 
się od polowej mszy świętej, 
a następnie rozpoczęła się 
część oficjalna podczas, któ-
rej Starosta Kutnowski Da-
niel Kowalik razem z Prze-
wodniczącym Rady Powiatu 
Kutnowskiego Markiem Cią-
pałą zabrali głos oraz na ręce 
dyrektora szkoły Dominika 

Królaka złożyli pamiątkowy 
grawer.

–   Jestem dumny, że 
na terenie powiatu Kut-
nowskiego mamy tak 
prężnie rozwijającą się 
szkołę, która kształci 
młodych rolników. Ży-
czę dalszego rozwoju 
i kolejnych tak wspania-
łych jubileuszy – mówił 
starosta Daniel Kowalik.

– Gratuluję wspaniałej 
historii szkoły, jubileuszu 
110 – lecia istnienia. Życzę 
dalszego rozwoju i wszel-
kiej pomyślności dyrekto-
rowi, gronu pedagogiczne-
mu, młodzieży i wszystkim 
pracownikom szkoły 
– dodał Przewodniczący 
Rady Powiatu Kutnow-
skiego Marek Ciąpała. •

110-lecie szkoły 110-lecie szkoły 
w Mieczysławowiew Mieczysławowie

Bezpieczniej 
dla pieszych

Zakończyły się dwie inwe-
stycje w Żychlinie dotyczące 
przebudowy dwóch przejść 
dla pieszych przy ul. Że-
romskiego i przy ul. Łuka-
sińskiego. Inwestycje dofi-
nansowane były ze środków 
Państwowego  Funduszu Ce-
lowego i Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji 
wykonano interaktywne 
przejścia dla pieszych wraz 
z oznakowaniem pionowym 
i poziomym, wraz z niezależ-
nym źródłem zasilania oświe-
tlenia punktowego doświetla-
jącego przejście.

Starosta Kutnowski Da-
niel Kowalik, Wicestaro-
sta Magdalena Krupiń-
ska–Kotulska, Senator RP 
Przemysław Błaszczyk 
i Poseł na Sejm Joanna 
Lichocka symbolicznie ode-
brali inwestycje. 

Koszt przebudo-
wy przejścia dla pieszych 
na ul. Żeromskiego to 
96,3 tys. złotych, w czym 
dofinansowanie wyno-
siło 77,7 tys. złotych. 
Z kolei koszt przebudo-
wy przejścia dla pieszych 
na ul. Łukasińskiego to 
101,2 tys. złotych, w czym do-
finansowanie wynosiło 81,1 
tys. złotych. •

Starosta Kutnowski Daniel Ko-
walik, Członek Zarządu Powia-
tu Kutnowskiego Tomasz Wal-
czewski oraz Przewodniczący 
Rady Powiatu Kutnowskiego 
Marek Ciąpała wzięli udział 
w konferencji pn.: „(NIE)bez-
pieczna sieć”. 

W spotkaniu uczestniczyli 
również wójtowie gmin, m.in.: 
Dorota Dąbrowska - Wójt Gmi-
ny Dąbrowice i Wójt Gminy Ła-
nięta Tomasz Szczęsny. Obecne 
były również delegacje ze Stra-
ży Miejskiej w Kutnie, z I LO im. 
Gen. H.J. Dąbrowskiej w Kutnie 
czy Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii w Żychlinie.

Podczas konferencji prezen-
tację dotyczącą cyberbezpie-
czeństwa poprowadził komen-
dant Dariusz Walichnowski, 
a następnie prezentację do-
tyczącą ataków hakerskich 
i zabezpieczania się przed 
nimi poprowadził Tomasz Bia-
łobłocki. Drugą częścią kon-
ferencji była debata uczniów 

z I LO im. Gen. H.J. Dąbrow-
skiego w Kutnie pt.: „Internet 
to bezpieczna przestrzeń”.

– Tak jak przytoczył ko-
mendant Powiatowej Policji 
w Kutnie pan Dariusz Wa-
lichnowski, najwięcej 
przestępstw dzieje się 
w sieci online, ogrom-
nie się cieszę, że Po-
licja przygotowała 
takie edukujące przed-
sięwzięcie, w obecnych 
czasach to bardzo ważne 
– mówił Starosta Kutnow-
ski Daniel Kowalik.

Podczas konferencji rozda-
wano edukacyjne książeczki 
przygotowane przez uczniów 
I LO im. Gen. H.J. Dąbrow-
skiego w Kutnie o tytule „Ta-
jemnicza sieć pajęcza”. Są to 
edukacyjne broszury dotyczą-
ce bezpieczeństwa w sieci dla 
dzieci i młodzieży, a także dla 
dorosłych. – Jestem bardzo 
zadowolony, że policja razem 
z uczniami przygotowała tak 

edukacyjny 
projekt. To 
n ie s a mo -
wicie waż-
ne, by edu-

kować dzieci 
i młodzież 

w temacie cy-
berbezpieczeń-

stwa. Teraz zagrożenia 
czyhają na nas na każdym 
kroku – mówił członek Za-
rządu Powiatu Kutnowskiego 
Tomasz Walczewski.

Przewodniczący Rady Po-
wiatu Kutnowskiego Marek 
Ciąpała w imieniu Staro-
sty Kutnowskiego wręczył 
uczniom I LO im. Gen. H.J. Dą-
browskiego drobne upominki. •

Władze powiatu na konferencji
„(NIE)bezpieczna sieć”
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Dzień 9 czerwca 2022 roku 
był wyjątkowy dla uczniów 
i kadry nauczycielskiej 
Szkoły Podstawowej im. M. 
Konopnickiej w Byszewie. 
Uroczyście obchodzony był 
Dzień Patrona Szkoły.

Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się m.in. 
Wójt Gminy Kutno Justyna 
Jasińska, Radny Sejmiku 
Województwa Łódzkiego 
Waldemar Wojciechowski, 
Dyrektor Biura Senatora 
Przemysława Błaszczyka 
Aleksandra Dulkiewicz, 
Łódzki Kurator Oświaty 
Waldemar Flajszer, Prze-
wodnicząca Rady Gminy 
Kutno Joanna Kajszcza-
rek, Zastępca Dyrektora 
Centrum Usług Wspólnych 
Robert Witczak, Dyrektor 

Centrum Kultury Gminy 
Kutno Liliana Urbańczyk 
Wójcik, Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej im. J. 
B. Zaleskiego w Leszczyn-
ku Piotr Czerbniak, Kie-
rownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kut-
nie Małgorzata Modrze-
jewska, Kierownik referatu 
organizacyjnego UGK Jo-
lanta Mikołajczyk, Sekre-
tarz Gminy Kutno Jacek 
Saramonowicz.

Wydarzenie było dosko-
nałą okazją do prezentacji 
historii szkoły oraz pod-
sumowania inwestycji pn. 
„Termomodernizacja wraz 
z wymianą źródła ciepła w 
budynku Szkoły Podstawo-
wej w Byszewie oraz w bu-
dynku Szkoły Podstawowej 
w Gołębiewku Nowym, gm. 

Kutno". Całkowitą wartość 
zadania stanowi kwota 3 
530 858,29 zł, z której na 
Szkołę w Byszewie zostało 
przeznaczone 1 563 563,97 
zł, a na Szkołę w Gołębiew-
ku 1 872 983,47 zł.Projekt 
był współfinansowany z 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego będącego w 
dyspozycji Województwa 
Łódzkiego w ramach środ-
ków pochodzących z Euro-
pejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego na lata 
2014-2020 w kwocie 2 364 
453,99 zł oraz z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi w ramach 
umowy pożyczko dotacji 
w kwocie 1 003 850,00 zł. 
Zakres robót budowlanych 
obejmował: wymianę po-

krycia dachowego na bu-
dynkach obu szkół, wyko-
nanie elewacji, docieplenie 
ścian fundamentowych i 
cokołu budynków szkół, 
wymianę oświetlenia we-
wnątrz budynków szkoły, 
montaż okien połacio-
wych, montaż instalacji 
fotowoltaicznej, moder-
nizację kotłowni wraz z 
wymianą źródła ciepła na 
pellet.

Wójt Gminy Kutno Ju-
styna Jasińska podzięko-
wała przedstawicielom 
instytucji wspierających 
za wsparcie finansowe i 
okazaną pomoc, w tym: 
Prezesowi WFOŚIGW w 
Łodzi Panu Wojciechowi 
Miedzianowskiemu, Mar-
szałkowi Województwa 
Łódzkiego Panu Grzego-

rzowi Schreiberowi, któ-
rego reprezentował Radny 
Sejmiku Województwa 
Łódzkiego Waldemar Woj-
ciechowski oraz Senatoro-
wi Rzeczypospolitej Pol-
skiej Panu Przemysławowi 
Błaszczykowi, w którego 
imieniu na uroczystości 
pojawiła się Dyrektor Biura 
Pani Aleksandra Dulkie-
wicz.

Uroczystość stanowiła 
również okazję do podzię-
kowania za wieloletnią 
pracę zawodową Dyrek-
tor szkoły Barbarze Po-
dolskiej, która niebawem 
przechodzi na emeryturę. 
Wójt Gminy Kutno Justyna 
Jasińska w słowach uzna-
nia przedstawiła ogromne 
zasługi pani dyrektor dla 
rozwoju szkoły w Byszewie.

W dalszej części wy-
darzenia zebrani goście 
obejrzeli program arty-
styczny przygotowany 
przez uczniów szkoły. Na 
zakończenie wydarzenie 
Wójt Gminy Kutno Justyna 
Jasińska wręczyła nagro-
dy w konkursie „Młodość 
bez alkoholu i uzależnień" 
dla uczniów z klas V-VIII, 
organizowanym przez 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej we współpracy 
z Powiatową Stacją Sani-
tarno – Epidemiologiczną.

Tematem było zapro-
jektowanie w formie prze-
strzennej opakowania paczki 
papierosów lub opakowania 
w formie butelki po alko-
holu z tekstowymi ostrze-
żeniami i ilustracjami. •

Wyjątkowe świętoWyjątkowe święto
szkoły w Byszewieszkoły w Byszewie

 ŻYCZENIA 
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Nowy chodnik 
na Zamoyskiego
Kolejne inwestycje ważne 
dla mieszkańców zostały 
zakończone. Chodzi o re-
mont chodnika na ul. Za-
moyskiego.

Jak informuje Urząd Mia-
sta Kutno, prace prowadzo-
ne były na odcinku o dłu-
gości niemal 200 metrów, 
pomiędzy ul. Kasztanową 
a ul. Skłodowskiej-Cu-
rie. Wymienione zosta-
ły obrzeża chodnikowe, 
a stara nawierzchnia chod-
nika z płyt betonowych 
została zastąpiona nową 
z kostki brukowej.

Wymienione zostały rów-
nież krawężniki drogowe 
przy zatoce autobusowej. 
Koszt tego zadania to pra-
wie 122 000 złotych. •

Dwa piękne jubileusze 
mają za sobą kolejne dwie 
mieszkanki Miasta Róż. 
Pani Janina i Pani Helena 
w ostatnich dniach ob-
chodziły swoje 100. uro-
dziny.

Obie jubilatki są w do-
skonałej kondycji i przy-
jęły z uśmiechem gratu-
lacje od prezydenta Kutna 

Zbigniewa Burzyńskiego. 
Pani Janina urodziła się 
8.06.1922 roku w miejsco-
wości Zyck w gminie Słu-
bice. Dochowała się syna 
i dwóch córek, siedmioro 
wnucząt i czworo prawnu-
cząt.

Z kolei Pani Helena uro-
dziła się 9.06.1922 roku 
w miejscowości Rustów w 
gminie Krzyżanów. Wy-

chowała pięcioro dzieci, 
jest babcią dziewięciorga 
wnucząt i prababcią dla 
10 prawnucząt. Dodatko-
wo doczekała się również 
dwojga praprawnucząt.

Obie jubilatki są oto-
czone troskliwą opieką 
najbliższych. Życzymy 
obu Paniom wszystkiego, 
co najlepsze! •

Pani Janina i Helena Pani Janina i Helena 
świętowały 100. urodziny!świętowały 100. urodziny!

 WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!   
Obie jubilatki są w doskonałej 

kondycji i przyjęły z uśmiechem 
gratulacje od prezydenta Kutna 

Zbigniewa Burzyńskiego. 
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Inwestycja kosztowała 
ponad 120 tys. złotych.

Już niebawem ma zo-
stać podpisana umowa 
na realizację jednej z 
największych inwestycji 
rekreacyjno-turystycz-
no-sportowych w Kut-
nie w ostatnich latach. 

– Od 2012 roku, czyli 
od momenty oddania do 
użytku Aquaparku nie 
było zadania, które w tak 
wielkim stopniu dawa-
łoby możliwość aktyw-
nego spędzania czasu 
wolnego w Mieście Róż. 

Chodzi o zagospodaro-
wanie terenów nad rzeką 
Ochnią – przypomina 
Zbigniew Burzyński, 
prezydent Kutna.

Priorytetem tego 
projektu jest budowa 
prawie 5,5 kilometrowej 
ścieżki rowerowej od 
ulicy Barei do ulicy Me-
talowej. Będzie to oczy-
wiście miejsce nie tylko 
przeznaczone do jazdy 
rowerem, ale również do 
spacerów, biegania, czy 

jazdy na rolkach. 
W ramach inwesty-

cji znacząco zmieni 
się przestrzeń w Parku 
Nad Ochnią. Przy rze-
ce usypana będzie pla-
ża z pomostem. Będą 
też boiska do siatkówki 
plażowej i niezbędna in-
frastruktura dla wszyst-
kich uwielbiających ką-
piele słoneczne. 

– Dzieci będą mogły 
bawić się na nowym 

placu zabaw, młodzież 
ucieszy się na pewno 
z długo wyczekiwane-
go skateparku. Dla mi-
łośników jazdy na ro-
werach przygotowany 
będzie też pump track 
składający się z trzech 
torów o różnym pozio-
mie trudności przejaz-
du – wyjaśnia Jacek 
Boczkaja, zastępca pre-
zydenta Kutna.

Nie zabraknie oczy-
wiście roślin, które 

w jeszcze większym 
stopniu uatrakcyjnią 
przestrzeń Parku. War-
to podkreślić, że posa-
dzonych ma zostać po-
nad 2000 róż. Będzie to 
swego rodzaju mini ro-
zarium nawiązujące do 
strategii Kutno – Mia-
sto Róż. Uzupełnieniem 
będą nieco bardziej eg-
zotyczne krzewy i drze-
wa tworzące mini ogród 
botaniczny. 

Łączny koszt inwe-

stycji zaproponowany 
przez wykonawców w 
przetargu to niewiele 
ponad 30 milionów zło-
tych. Dofinansowanie 
pozyskane przez Urząd 
Miasta na tę inwesty-
cję to prawie 25 milio-
nów. Wierzymy, że już 
za kilkanaście miesięcy 
będziemy mogli wspól-
nie cieszyć się z nowych 
możliwości spędzania 
wolnego czasu na świe-
żym powietrzu.  •

 MATERIAŁ PROMOCYJNY UM KUTNO 

Takiej inwestycji nie było od lat!Takiej inwestycji nie było od lat!
Kutno stawia na aktywny wypoczynek i rekreacjęKutno stawia na aktywny wypoczynek i rekreację

Priorytetem tego projektu 
jest budowa prawie 5,5 

kilometrowej ścieżki 
rowerowej od ulicy Barei 

do ulicy Metalowej.
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Za nami wyjątkowe wydarzenie 
w Centrum Kultury Gminy Kutno 
w Leszczynku. Odbył się tam piknik 
z okazji Światowego Dnia Krwio-
dawcy, podczas którego nie brako-
wało znanych osobistości.

Piknik został zorganizowa-
ny przez Zarząd Klubu HDK PCK 
w Kutnie. W Leszczynku poza 
krwiodawcami pojawili się między 
innymi poseł Tadeusz Woźniak, 
wiceminister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Norbert Kaczmarczyk, wójt 

gminy Kutno Justyna Jasińska 
czy członek zarządu wojewódz-
twa łódzkiego Robert Baryła czy 
Dorota Jarczyńska, prezes Miej-
sko-Gminnego Klubu Honorowych 
Dawców Krwi Przy Kutnowskim 
Szpitalu Samorządowym

– Spotykamy się, żeby podzię-
kować wszystkim tym, którzy dzie-
lą się cząstką samych siebie. Tym, 
którzy oddają własną krew, aby 
inni mogli żyć. Tym, dla których 
pomoc drugiemu człowiekowi jest 
pewnym drogowskazem i celem. 

Każdy, kto kiedykolwiek otrzymał 
krew, powinien być wdzięczny dru-
giej osobie za ten dar – mówił poseł 
Tadeusz Woźniak.

W trakcie uroczystości wręczono 
odznaczenia i medale dla krwio-
dawców. Ponadto przygotowano 
wiele atrakcji w ramach pikniku. 
Były konkursy tematyczne, zaba-
wy z animatorami, strefa malucha, 
dmuchańce, symulator dachowa-
nia czy pokaz przygotowany przez 
druhów z OSP Wierzbie.  •
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Krwiodawcy z regionu Krwiodawcy z regionu 
świętowali w Leszczynkuświętowali w Leszczynku

Na pikniku pojawili się m.in. poseł 
Tadeusz Woźniak i wiceminister 
rolnictwa Norbert Kaczmarczyk.

W ratowaniu ludzkiego życia 
ważna jest każda sekunda 
oraz właściwa ocena sytu-
acji. Dzięki niej dzielnicowy 
uratował mieszkankę Kutna. 
Kobieta w swoim mieszkaniu 
straciła przytomność. Funk-
cjonariusz reanimował kobietę 
i przywrócił jej funkcje życio-
we. 35-letnia kobieta zosta-
ła przewieziona do szpitala, 
gdzie wraca do zdrowia.

18 czerwca 2022 roku 
około godziny 9.00 poli-
cjanci kutnowskiej komen-

dy otrzymali zgłoszenie, że 
w jednym z mieszkań 
w Kutnie znajduje się nie-
przytomna kobieta. Dyżurny 
skierował na miejsce patrol 
dzielnicowych informując ich 
również, że pogotowie jest też 
powiadomione.

Pierwsi na miejscu byli po-
licjanci. Dzielnicowy starszy 
sierżant Mateusz Kućba jest 
kwalifikowanym ratownikiem 
i widząc nieprzytomną kobie-
tę od razu przystąpił do dzia-
łania.

– Dzięki właściwej ocenie 
sytuacji policjant natychmiast 
przystąpił do reanimacji. Po kil-
ku minutach dzielnicowy przy-
wrócił kobiecie funkcje życiowe 
i do czasu przyjazdu karetki 
pogotowia cały czas moni-
torował jej stan. Po przyjeź-
dzie ratowników medycznych 
35-letnia mieszkanka Kutna 
została przekazana pod opiekę 
medyków i zabrana do szpi-
tala w Kutnie – relacjonuje 
podkomisarz Edyta Mach-
nik, oficer prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Kutnie. •

Dzielnicowy starszy 
sierżant Mateusz Kućba

Policjant uratował życie kobiecie!

Redaktor naczelny: Łukasz Stasiak. Wydawca: Agencja Reklamowo–Prasowa PRESStige, ul. Zamenhofa 13/12a, 99–300 Kutno.
Kontakt: redakcja@panoramakutna.pl, tel. 512 – 66 – 77 – 27. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam. www.PanoramaKutna.pl

Zapowiada się bardzo 
pyszny weekend w Kutnie. 
Wszystko za sprawą zlotu 
food-trucków, które poja-
wią się w naszym mieście na 
Placu Piłsudskiego. 

Food-trucki wystartują w 
piątek o godzinie 16:00 i sko-
rzystać będzie z nich można 
do godziny 22.00. Z kolei 
w sobotę i niedzielę będą do 
dyspozycji kutnian w godzi-
nach 12.00 - 22.00. Organiza-
torzy zapowiadają, że można 
liczyć na całkowicie nowe fo-
odtrucki i kuchnie. Ma poja-

wić się przepyszne jedzenie 
z różnych zakątków świata.

Dodatkowo nie zabraknie 
dobrej muzyki, roll barów 
z piwem, konkursów z na-
grodami i strefy dla naj-
młodszych brzdąców i mło-
dzieży.

Do Kutna mają przyjechać 
między innymi Frytka Truck, 
Top Dog, Fruit Truck, Sparrow 
Burger, El Chapo Truck, Azja 
Truck, Greek Truck, Kawobus, 
Złote Paluchy Churros, Magic 
Ice, Azja w Bule, Gastrofather, 
Jiao zi. •

Foodtrucki przyjadą do Kutna

Wzrasta zapotrzebowanie 
na krew i jej składniki. Re-
gionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
apeluje do mieszkańców re-
gionu o podzielenie się da-
rem życia. 

–  Krwiodawcy, jak wiecie 
sytuacja w krwiodawstwie 
jest zmienna, często dyna-
miczna. Stany magazynowe 
krwi i jej składników zmniej-
szyły się, dlatego apeluje-

my – zgłoście się do RCKiK 
w Łodzi lub naszych Tereno-
wych Oddziałów i podzielcie 
się darem życia – apelują 
przedstawiciele RCKiK w Ło-
dzi.

W poniedziałek punkt jest 
nieczynny. Od wtorku do 
piątku w godzinach 7.30 – 
11.30 rejestrować mogą się 
dawcy, a sam punkt w tych 
dniach jest czynny w godz. 
7.00 – 14.35. •

Niski stan zapasów krwi w regionie
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Odyseja Historyczna oficjalnie 
przenosi się do Kutna. Pod-
pisano już stosowne umowy 
i na specjalnej konferencji 
prasowej poinformowano 
o zupełnie nowej lokalizacji. 
– Jest mi niezmiernie miło, że 
to właśnie ten dziesiąty, ju-
bileuszowy zlot odbędzie się 
w naszym mieście – komentuje 
wiceprezydent Kutna Zbigniew 
Wdowiak.

– Niezmiernie przyjem-
nie jest mi ogłosić, że w tym 
roku X Odyseja Historycz-
na odbędzie się w Kutnie. Co 
prawda od 2009 roku miasto 
Kutno było współorganizato-
rem zlotów i finansowało to 
przedsięwzięcie, grupy rów-
nież występowały na terenie 
miasta, prezentowały uzbro-
jenie i także swoje wyszkole-
nie. Natomiast w tym roku po 
raz pierwszy zlot odbędzie się 
w Kutnie, na terenie jednost-
ki wojskowej na Sklęczkach 
– poinformował oficjalnie wi-
ceprezydent Kutna Zbigniew 
Wdowiak.

– Jest mi niezmiernie miło, 
że to właśnie ten 10 zlot od-

będzie się w naszym mieście. 
Chciałbym serdecznie pogra-
tulować prezesowi Stowarzy-
szenia Pułk 37 i wszystkim 
członkom tego stowarzysze-
nia, że udało się sfinalizować 
to przedsięwzięcie i że po 
pewnej przerwie ponownie 
odbędzie się Odyseja Histo-
ryczna. Dziękuję bardzo rów-
nież pułkownikowi Wypycho-
wi, który miał bardzo ważny 
udział właśnie w lokalizacji te-
goż zlotu na terenie Kutna, bo 
to właśnie dzięki wsparciu 92 
Batalionu Piechoty Lekkiej, ta 
decyzja zapadła. Mam nadzie-
ję, że tegoroczny zlot, który 
zapowiada się niezwykle inte-
resująco zadowoli wszystkich 
sympatyków i fanów rekon-
strukcji historycznej i przede 
wszystkim mieszkańców mia-
sta – dodawał Z. Wdowiak.

Wiesław Paluchowski, pre-
zes Stowarzyszenia Pułk 37, 
w trakcie konferencji powrócił 
pamięcią do początków Ody-
sei.

– Chciałbym sięgnąć trosz-
kę wstecz i powiedzieć, że 
pierwsza Odyseja odbyła się 

w 2009. Na Odyseję zgłosiły 
się 23 zespoły i w sumie było 
286 rekonstruktorów. Taki 
był nasz skromny początek 
i w najśmielszych marzeniach 
nie przypuszczałem, że Ody-
seja Historyczna osiągnie tak 
wysokie kręgi. Zaangażowa-
nie osób, które nam pomagają, 
czyli przede wszystkim Miasto 
Kutno, trzeba też wspomnieć 
o Ministerstwie Edukacji Na-
rodowej, Obrony Narodowej 
i oczywiście o panu płk Wy-
pychu nie zapominając. Jest to 
bardzo przyjemne dla nas, że 
wszystkie osoby są gorąco za-
angażowane w przygotowania 
X Odysei – mówił Wiesław 
Paluchowski ze Stowarzysze-
nia Pułk 37.

Wiadomo, że zlot odbędzie 
się w dniach 22-24 lipca. Mia-
sto zapewnia, że dołoży wsze-
lakich starań, aby „zapewnić 
miejsca parkingowe i aby zlot 
odbył się w bardzo dobrych 
warunkach”. Wiceprezydent 
Wdowiak dodał ponadto, że 
tegoroczny zlot będzie po-
łączony z dniami otwartymi 
koszar, których gospodarzem 

będzie 92 Batalion Lekkiej 
Piechoty w Kutnie.

– Cieszymy się, że możemy 
uczestniczyć w tej imprezie 
jako WOT i przy okazji wy-
promować wojsko. W szcze-
gólności, po tym, co działo się 
w zeszłym roku i bezprece-
densowym zainteresowaniem 
ze strony mieszkańców – mó-
wił pułkownik Arkadiusz 
Wypych, dowódca 92 Batalio-
nu Lekkiej Piechoty w Kutnie.

Jak poinformowano na 
konferencji, miasto udzieliło 
wsparcia na to przedsięwzię-
cie w wysokości 53 tysięcy zło-
tych. – To są znaczące środki, 
które oczywiście nie są decy-
dujące, ale będą bardzo istot-
ne w tym, aby przedsięwzięcie 
udało się zrealizować – mówił 
Z. Wdowiak.

Rafał Ambroziak, wicepre-
zes Stowarzyszenia Pułk 37, 
przekazał kilka ciekawych 
informacji dotyczących kie-
runku, w jakim odbywać bę-
dzie się tegoroczna Odyseja. 
Jej motywem przewodnim ma 
być Wojsko Polskie.

– Nowy teren jest dwa razy 
większy, niż ten którym dys-
ponowaliśmy w Leszczynku. 
Mamy większe możliwości 
i możemy prowadzić różnego 
rodzaju prace ziemne, jeździć 
sprzętem ciężkim. Mamy bar-
dzo duże zainteresowanie zlo-
tem i do tej pory zgłosiło się 
ponad 1100 rekonstruktorów 
z całej Polski. Jest to około 130 
grup rekonstrukcyjnych. (…) 
W tym roku skupiamy się na 
Wojsku Polskim na przełomie 
wieków. Będziemy mogli zo-
baczyć starych bywalców na-
szego zlotu, ale pojawiają się 
również nowe grupy. Będzie 
bardzo dużo sprzętu. W tym 
roku zaprezentujemy między 
innymi czołg lekki M4 Stu-
art, działo samobieżne SU–76 
i standardowo łódź wikingów, 
która w tym roku, zamiast 
pływać po parku w Leszczyn-
ku, będzie pływała po zbior-
niku wodnym przy KDK-u. 
Dodatkowo premierę będzie 
miał STZ–5, sowiecki ciągnik 
artyleryjski, które są tylko 
trzy na świecie – dodawał Ra-
fał Ambroziak, wiceprezes 
Stowarzyszenia Pułk 37.  •

Odyseja Historyczna Odyseja Historyczna 
przenosi się do Kutnaprzenosi się do Kutna Motywem przewodnim imprezy 

ma być Wojsko Polskie.

Odyseja Historyczna po raz pierwszy 
w historii odbędzie się poza Leszczynkiem.
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O nowej lokalizacji Odysei Historycznej 
poinformowano na konferencji prasowej.

 ŻYCZENIA 

W miniony długi week-
end czerwcowy kut-
nowscy policjanci 
ujawnili prawie 160 
osób, które przekro-
czyły dozwoloną pręd-
kość. 15 z nich straciło 
prawo jazdy ponieważ 
przekroczyło dozwo-
loną prędkość powy-
żej 50 km/h w terenie 
zabudowanym. 

Niestety, pomimo 
wielu działań promują-
cych bezpieczną jazdę, 
kierujący nadal zapomi-
nają zdjąć nogę z gazu. 

Miniony długi weekend 
był bardzo pracujący 
dla kutnowskich poli-
cjantów, którzy czuwali 
nad bezpieczeństwem 
mieszkańców powiatu 
kutnowskiego między 
innymi na drogach.

– Policjanci z Wy-
działu Ruchu Drogo-
wego wylegitymowali 
300 uczestników ruchu 
drogowego. Wobec 248 
nałożyli środki prawne 
za nie przestrzeganie 
przepisów drogowych. 
Największą zmorą oka-

zali się kierujący, którzy 
przekraczali dozwoloną 
prędkość. Prawie 160 
kierowców nacisnęło 
na pedał gazu znacznie 
więcej niż pozwalają na 
to przepisy. Piętnastu 
z nich straciło prawo jaz-
dy, ponieważ przekro-
czyli dozwoloną pręd-
kość powyżej 50 km/h 
w obszarze zabudowa-
nym – komentuje podko-
misarz Edyta Machnik, 
oficer prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji 
w Kutnie. •

Mnóstwo mandatów przez długi weekend
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Miasto Kutno po raz kolejny 
wspiera Kutnowski Szpital 
Samorządowy. Ostatnio pod-
pisano umowę na przekaza-
nie kolejnego dofinansowa-
nia na sprzęt dla kutnowskiej 
lecznicy.

– Spotkaliśmy się, aby pod-
pisać umowę na przekazanie 
kolejnej dotacji na doposa-
żenie w sprzęt używany w 
Kutnowskim Szpitalu Samo-
rządowym. W tym przypadku 
chodzi o sterylizator. Może 
to nie jest sprzęt medyczny, 
ale jest niezbędny w szpitalu 
– mówił podczas konferencji 
prezydent Kutna Zbigniew 
Burzyński.

Jak dodawał włodarz Mia-
sta Róż, miejski samorząd od 

wielu lat wspomaga Kutnow-
ski Szpitala Samorządowy. 
– Wspomagaliśmy, wspoma-
gamy i będziemy wspomagać 
szpital. Do tej pory od 2016 
roku przekazaliśmy około 4 
mln złotych między innymi 
na przebudowę SOR-u, wej-
ścia głównego do szpitala czy 
zakup laparoskopu – wyliczał 
Z. Burzyński.

Zadowolenia z miejskiego 
wsparcia nie ukrywał Artur 
Gur, prezes Kutnowskiego 
Szpitala Samorządowego.

– Dwa, trzy miesiące temu 
zwróciłem się do prezydenta 
o pomoc i dofinansowanie za-
kupu sterylizatora. My dokła-
damy drugą połowę ze swoich 
pieniędzy, bo taki sprzęt kosz-
tuje prawie 400 tysięcy zło-

tych. Mam nadzieję, że nowy 
sprzęt będzie służył przez kil-
kanaście lat – komentował A. 
Gur.

Podczas konferencji głos 
zabrał także Mariusz Sikora, 
przewodniczący Rady Miasta 
Kutno, który podkreślał, że to 
„ważny dzień dla mieszkań-
ców Kutna i pacjentów szpi-
tala”.

– Przekazujemy niema-
łe środki, w ostatnich latach 
było to ok. 4 mln złotych. 
Samorząd miasta Kutno po-
maga, a rada miasta jest temu 
przychylna. Zachęcam, żeby 
inne gminy z powiatu kut-
nowskiego też dołączyły się 
do pomocy i wtedy będzie 
jeszcze więcej nowego sprzętu 
– mówił Mariusz Sikora. •

Kolejne wsparcie dla Kolejne wsparcie dla 
kutnowskiego szpitalakutnowskiego szpitalaRolnicy mogą bez opłat tar-

gowych sprzedawać swoje 
produkty. Stosowną uchwa-
łę wyznaczającą miejsce do 
prowadzenia handlu podję-
ła Rada Miasta Kutno.

Teren, na którym rolnicy 
mogą bezpłatnie prowadzić 
handel, znajduje się przy ul. 
Narutowicza 35, w bezpo-
średnim sąsiedztwie tere-
nu targowicy. Handel taki 
można prowadzić  w piątki i 
soboty każdego tygodnia od 
godz. 5.00 do godz. 14.00 od 
kwietnia do października.  
Natomiast w pozostałych 
miesiącach czas funkcjono-
wania będzie krótszy – od 
7.00 do godz. 13.00. Na wy-
znaczonym terenie zabro-
nione jest prowadzenie gier 
hazardowych i handel żywy-
mi zwierzętami.

– Aby skorzystać z bez-
płatnego miejsca targowego 
rolnik albo jego domownik 
powinien posiadać do wglą-
du dokumenty potwierdza-
jące prowadzenie działalno-
ści  rolniczej lub podleganie 
ubezpieczeniu społecznemu 
KRUS. – informuje Joanna 
Brylska, kierownik biura 
prasowego. Handel został 
uruchomiony niedawno, bo 
w pierwszy weekend czerw-
ca i w razie konieczności 
będziemy wprowadzać nie-
zbędne udogodnienia za-
równo dla kupujących, jak 
i sprzedających – dodaje 
J. Brylska.

Administratorem targo-
wiska lokalnego dla rolni-
ków jest Samorządowa Spół-
dzielnia Socjalna, kontakt 
tel. kom. 603 987 746 w dni 
robocze 8.00 – 17.00.  •

Na Narutowicza wystartowało
Targowisko Lokalnego Rolnika

Targowiskiem dla rolników 
zarządza Samorządowa 
Spółdzielnia Socjalna.FO
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Policjanci z łęczyckiej ko-
mendy zatrzymali 65–letnie-
go mężczyznę podejrzane-
go o śmiertelne potrącenie 
rowerzysty oraz ucieczkę 
z miejsca wypadku.

Do tragicznego zda-
rzenia doszło w niedzie-
lę 19 czerwca 2022 roku 
na drodze krajowej nr 60 
w miejscowości Witonia. 
Śledztwo w tej sprawie pro-
wadzi Prokuratura Rejono-
wa w Łęczycy.

– Niewykluczone, że na 
wniosek tej instytucji po-
dejrzany najbliższe mie-
siące spędzi w areszcie. Za 
spowodowanie wypadku 
śmiertelnego i ucieczkę 
z jego miejsca grozi mię-
dzy innymi kara do 12 
lat więzienia – mówi st. 
asp. Mariusz Kowalski 
z KPP Łęczyca. •

W powiecie kutnowskim za-
brakło wolnych karetek po-
gotowia ratunkowego i na 
pomoc mężczyźnie zadys-
ponowani zostali strażacy. 
Lądował także śmigłowiec 
Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego.

W poniedziałek 20 czerw-
ca tuż po godzinie 18:30 do 
dyżurnego Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Po-
żarnej w Kutnie wpłynęło 
zgłoszenie, że w regionie nie 
ma żadnej wolnej karetki, a w 
miejscowości Kołomia w gmi-
nie Nowe Ostrowy mężczyzna 
potrzebuje pilnej pomocy.

– Na miejsce wezwany zo-

stał także śmigłowiec Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowe-
go z Łodzi. Strażacy z Kutna 
i Łaniąt zostali zadysponowa-
ni do zabezpieczenia lądowi-
ska śmigłowca, a także do tzw. 
czasowego zastąpienia Zespo-
łu Ratownictwa Medycznego 
– powiedział Panoramie asp. 
sztab. Jacek Dubielak, dy-
żurny Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Kutnie.

Jak okazało się na miejscu, 
pilnej pomocy potrzebował 
45-letni mężczyzna, który zo-
stał przetransportowany do 
szpitala w Kutnie.

O sytuację dotyczącą bra-

ku wolnej karetki zapytaliśmy 
Adama Stępkę, rzecznika Wo-
jewódzkiej Stacji Ratownic-
twa Medycznego w Łodzi.

– Faktycznie  dyżur kut-
nowskich zespołów ratow-
nictwa medycznego był in-
tensywny. Z informacji, jakie 
posiadam o godzinie 18:23 
dyspozytornia medyczna 
w Łodzi przyjęła zgłoszenie 
do pacjenta znajdującego się 
w miejscowości Kołomia (gm. 
Nowe Ostrowy). Niestety w 
tym czasie najbliższe zespo-
ły ratownictwa medycznego 
realizowały inne wezwania. 
I tak zespół stacjonujący w 
Krośniewicach udzielał po-

mocy osobie z drgawkami. 
W tym samym czasie jeden 
z zespołów stacjonujących 
w Kutnie pomagał osobie 
z zawrotami głowy, drugi na-
tomiast transportował osobę 
z zawałem serca do pracow-
ni kardiologii inwazyjnej – 
tłumaczy Adam Stępka.

 Dlaczego w Kutnie i oko-
licach czasami brakuje kare-
tek? Przyczyną tego jest duży 
odsetek wezwań, które nie są 
stanem nagłego zagrożenia 
zdrowotnego i powinny być re-
alizowane przez placówki pod-
stawowej opieki zdrowotnej 
lub nocnej i świątecznej pomo-
cy lekarskiej  •

W regionie zabrakło wolnych karetek,W regionie zabrakło wolnych karetek,
strażacy i śmigłowiec na ratunekstrażacy i śmigłowiec na ratunek

 DLACZEGO BRAKUJE KARETEK?  
Przyczyną braku wolnych karetek 
jest duży odsetek wezwań, które 
nie są stanem nagłego zagrożenia 
zdrowotnego.FO

T.
 P

AN
O

RA
M

AK
UT

N
A.

PL

Śmiertelnie 
potrącił i uciekł
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Tłumy kutnian przeszły Tłumy kutnian przeszły 
w procesji Bożego Ciaław procesji Bożego Ciała
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Prawdziwe tłumy kutnian 
przeszły w zeszły czwartek 
w naszym mieście w procesji 
Bożego Ciała. Nad bezpie-
czeństwem wiernych czuwali 
kutnowscy policjanci..

W ostatnich latach w 
związku z sytuacją epide-
miczną w Kutnie nie było tra-
dycyjnych procesji, w których 
udział brały największe kut-
nowskie parafie. W tym roku 
było inaczej.

Procesja ruszyła o 10.30 
z parafii Błogosławionych 
Męczenników przy ul. Ko-
chanowskiego. Następnie 

wierni przeszli ulicami Ko-
chanowskiego, Sienkiewicza, 
Pl. Piłsudskiego, Królewską, 
Pl. Wolności i Wyszyńskiego. 
Procesja zatrzymała się przy 
czterech ołtarzach:

– I ołtarz przy ulicy Ko-
chanowskiego przygotowała 
Parafia Błogosławionych Mę-
czenników;

– II ołtarz na ulicy Sienkie-
wicza przygotowała Parafia 
św. Jana Chrzciciela;

– III ołtarz na Placu Piłsud-
skiego przygotowała Parafia 
św. Jadwigi

– IV ołtarz przy Domu Pa-
rafialnym przygotowała Akcja 
Katolicka i Przymierze Rodzin 
i Świecka Wspólnota Pasjoni-
stowska.

Nad bezpieczeństwem 
uczestników procesji czuwali 
policjanci z kutnowskiej dro-
gówki. Mundurowi zabezpie-
czali ulice, aby na trasie po-
chodu nie znalazły się żadne 
samochody. W akcji byli za-
równo policjanci w radiowo-
zach, jak i na motocyklach. 
Dzięki sprawnym działaniom 
procesja przebiegła bez zakłó-
ceń i incydentów.  •

Nad bezpieczeństwem czuwali 
policjanci z drogówki.

TŁUMY WIERNYCH NA ULICACH  
W procesji Bożego Ciała przeszło kilka 
tysięcy mieszkańców Kutna.

 REKLAMA 
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Piłkarze KS Kutno w katastro-
falnym stylu zakończyli sezon 
2021/2022. Kutnianie przegrali 
z Mamrami Giżycko 3-6 i spa-
dli do IV ligi łódzkiej. Co dalej 
z kutnowską piłką? Tego do-
wiemy się w ciągu najbliższych 
tygodni.

Kutnianie jechali do Gi-
życka uskrzydleni zwycię-
stwem 2-0 z Pilicą Białobrzegi 
i rachunek był prosty: nale-
ży wygrać z Mamrami (które 
zostały już zdegradowane do 
niższej ligi) i wówczas III liga 
pozostanie przy Kościusz-
ki. Niestety, boisko brutalnie 
zweryfikowało marzenia kut-
nowskich piłkarzy i kibiców.

Już po pół godziny gry 
Mamry, których kapitanem 

jest były gracz KS-u Łukasz 
Broź, prowadziły aż 3-0, 
a Patryka Wolańskiego dwu-
krotnie pokonał Wiszniew-
ski i raz Świderski. Kutnianie 
przed przerwą zdołali odpo-
wiedzieć tylko jedną bramką 
i po pierwszej połowie było 
3-1 dla gospodarzy.

Po zmianie stron kibice 
oglądali prawdziwy rollerco-
aster. W 60. minucie na 4-1 
podwyższył Ratajczyk i wy-
dawało się, że jest już „po me-
czu”. Drużyna z Kutna nie zło-
żyła jednak broni i po golach 
Kraśniewskiego oraz Kaceli 
w 70. minucie było już tylko 
4-3 dla gospodarzy. Niestety, 
podopieczni Dominika Tom-
czaka i Pawła Klekowickiego 

w końcówce nie dali rady swo-
im rywalom i stracili jeszcze 
dwa gole, a dodatkowo mecz 
kończyli w dziesiątkę po czer-
wonej kartce wprowadzonego 
wcześniej Krystiana Białasa.

W 74. minucie piątą bram-
kę dla ekipy z Giżycka strzelił 
Sadocha, a w doliczonym cza-
sie gry dzieła zniszczenia do-
pełnił Fabio i Mamry wygrały 
6-3 sprawiając, że kutnianie w 
fatalnym stylu pożegnali się 
z IV ligą. 

– Jechaliśmy z bardzo do-
brym nastawieniem, chłopcy 
byli pewni siebie. W najczar-
niejszych snach nie sądziłem, 
że strzelając trzy bramki, 
przegramy ten mecz. Trze-
ba podkreślić, że popełnili-

śmy katastrofalne błędy w 
defensywie. Dodatkowo brak 
skuteczności w ataku spowo-
dowały, że przegrywamy z 
drużyną, która zagrała bar-
dzo ambitnie i która chciała 
wygrać. Nie można odmówić 
chłopakom woli walki i ambi-
cji, bo zostawili na boisku ka-
wał serducha, ale nie udźwi-
gnęli moim zdaniem presji 
tego meczu i indywidualne 
błędy zaważyły na tym, że 
straciliśmy aż sześć bramek. 
Kończy się w Kutnie era piłki 
na jakimś w miarę sensownym 
poziomie, co dalej nie wiem. 
O zmianach i roszadach może-
my porozmawiać za jakiś czas 
– powiedział Panoramie na 
gorąco po meczu Paweł Kle-
kowicki, II trener KS Kutno.

O tym, jak będzie wyglądała 
przyszłość kutnowskiej piłki, 
będziemy informować na bie-
żąco. W najbliższych dniach 
powinniśmy poznać pierwsze 
decyzje personalne dotyczące 
sztabu szkoleniowego i kadry 
zespołu.

Mamry Giżycko 6–3 KS Kutno
Wiszniewski 8, 26, Świderski 
27, Ratajczyk 60, Sadocha 74, 
Fabio 90 – Kacela 44, 70, Kra-
śniewski 65

KS Kutno: Wolański – 
Wielgus, Kasperkiewicz, 
Kraśniewski, Głowiński (70. 
Szczytniewski), Kralkowski, 
Telestak (46. Ostrowski), Bu-
jalski, Patora (70. Białas), Ka-
cela, Cudowski (46. Bulek).  •

Piłkarska katastrofaPiłkarska katastrofa
KS Kutno spadł do IV ligiKS Kutno spadł do IV ligi
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Po ostatnim gwizdku 
kutnowscy piłkarze nie 
mogli uwierzyć w to, co 

wydarzyło się w Giżycku.

KONIEC PEWNEJ ERY 
Kutnianie po porażce z Mamrami 
żegnają się z rozgrywkami III ligi.

Piłkarze rezerw KS-u Kutno 
mają powody do zadowole-
nia. W ostatnim meczu sezo-
nu rozgromili 5-0 LKS Świni-
ce Warckie i zapewnili sobie 
awans do Ligi Okręgowej.

Kutnianie w tym sezonie 
byli zdecydowanie najlep-
szą drużyną ligi i w ostat-
nim meczu sezonu postawili 
kropkę nad „i” gromiąc na 
Oziębłowskiego LKS Świnice 
Warckie 5-0. Gole dla KS-u 
strzelali: Damian Kozanecki 
(dwa), Krystian Komorowski, 

Mariusz Jakubowski i Mate-
usz Maryniak. Podopieczni 
Marcina Sztygla w 22 spo-
tkaniach zdobyli 55 punktów 
i o sześć oczek wyprzedzili 
Bzurę Ozorków. Kutnianie 
mogą pochwalić się impo-
nującym bilansem bramko-
wym: 102-17.

W A Klasie w tym sezonie 
grały także inne drużyny 
z powiatu kutnowskiego. Na 
4. miejscu z dorobkiem 38 
punktów znalazła się Ostro-
wia Ostrowy, a na szóstej 
pozycji z 30 punktami zna-

lazła się Bzura 
Ozorków.

KS II Kutno 5-0 LKS Świnice 
Warckie

Kozanecki 26, 32, Komo-
rowski 1, Jakubowski 34, Ma-
ryniak 51.

KS II Kutno: Błażejczyk 
– Szybkowski, Łochyński, 
Syrovatka, Maryniak, Flo-
rczak, Jakubowski, Koza-
necki, Kumorek, Komorow-
ski, Klejps; zagrali także: 
Ratajczyk, Krzymieniewski, 
Wietrzyk, Jabłoński, Jadczak •

Czytaj archiwalne 
wydania gazety 

w internecie!
Otwórz aparat w telefonie 
i zeskanuj poniższy kod:

www.PanoramaKutna.pl
AUTOPROMOCJA
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Rezerwy świętują awans!Rezerwy świętują awans!
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