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Zbigniew Burzyński po 
raz kolejny uzyskał ab-
solutorium za wykonanie 
budżetu. Za byli radni z 
prezydenckiego Porozu-
mienia dla Kutna, zaś prze-
ciwko głosowali rajcy 
z Prawa i Sprawiedliwości.

Prezydent Burzyński 
jeszcze przed głosowaniem 
podkreślał, że minione 12 
miesięcy, to kolejny okres, 
który wymagał wytężo-
nej pracy ze względu na 
różnego rodzaju krajowe i 
światowe zawirowania.

– Był to kolejny rok, w 
którym musieliśmy radzić 

sobie z pandemią. Wiele 
usług realizowanych w ra-
mach naszych zadań było 
mocno ograniczonych lub 
wręcz zamrożonych. Pa-
miętamy przecież, że przez 
długi czas Kutnowski Dom 
Kultury czy Aquapark mo-
gły przyjmować jedynie 
połowę klientów. Tak samo 
było w autobusach MZK. 
Z tymi problemami musie-
liśmy sobie poradzić – mó-
wił prezydent Zbigniew 
Burzyński.

W 2021 roku Miasto 
zrealizowało prawie 98 
procent dochodów za-

kładanych w budżecie. 
Wydatki zostały zrealizo-
wane na poziomie prawie 
93 procent. Sprawozdania 
budżetowe zostały po-
zytywnie zaopiniowane 
przez Regionalną Izbę Ob-
rachunkową.

Ostatecznie w głosowa-
niu za absolutorium było 
12 radnych z prezydenc-
kiego Porozumienia dla 
Kutna, przeciw było zaś 
siedmioro radnych z Prawa 
i Sprawiedliwości. Prezy-
dent Zbigniew Burzyński 
uzyskał również wotum 
zaufania od Rady Miasta. •

Prezydent Zbigniew Burzyński
z absolutorium za 2021 rok

Za udzieleniem 
absolutorium i wotum 

zaufania było 12 radnych, 
7 zagłosowało na nie.

Miasto Kutno uruchomi punkt 
paszportowy w urzędzie mia-
sta. Taką gotowość zgłosił 
Prezydent Burzyński Woje-
wodzie Łódzkiemu, który 
w odpowiedzi na liczne za-
pytania samorządów, w tym 
kutnowskiego, przedstawił 
taką propozycję.

Jak informuje kutnowski 
magistrat, miasto udostępni 
lokal do obsługi punktu pasz-
portowego w urzędzie miasta. 
Natomiast Łódzki Urząd Wo-

jewódzki wyposaży go w od-
powiedni sprzęt i pracownika 
odpowiedzialnego za obsługę 
paszportową.

– To jest temat, który prze-
wija się od wielu lat. Parokrot-
nie występowaliśmy do Łódz-
kiego Urzędu Wojewódzkiego 
o wydanie zgody na utworze-
nie biura paszportowego, de-
klarowaliśmy zaangażowanie 
środków, ale zawsze było to 
oceniane negatywnie. Być 
może ze względu na duży ruch 
w zakresie obsługi paszpor-

towej sytuacja uległa zmia-
nie. Pojawiła się możliwość 
utworzenia punktu paszpor-
towego w naszym mieście, 
o której rozmawiałem z pa-
nem wojewodą podczas ostat-
niego  pobytu w Kutnie – 
inform je prezydent Zbigniew 
Burzyński.

– Przekazaliśmy panu wo-
jewodzie deklarację ścisłej 
współpracy w zakresie utwo-
rzenia takiego punktu. Jedno-
cześnie, przewidując już duże 
zainteresowanie, wystąpiłem 

z prośbą o przyznanie dwóch 
stanowisk pracy wraz z wy-
posażeniem. Zobaczymy jak 
będzie to funkcjonowało, po-
czątki mogą być trudne, ale 
najważniejsze, że mieszkań-
cy będą mogli odebrać swoje 
paszporty na miejscu – pod-
kreśla prezydent Burzyński.

Kutnowski magistrat nie 
podał jednak szczegółów i na 
razie nie wiadomo jednak, 
kiedy dokładnie ruszyć ma 
punkt paszportowy. Do spra-
wy będziemy wracać. •

W Kutnie wreszcie W Kutnie wreszcie 
wyrobimy paszport!wyrobimy paszport!

PASZPORT ODBIERZESZ W KUTNIE
To jest temat, który przewija się 

od wielu lat – mówi prezydent 
Kutna Zbigniew Burzyński.
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Kurtyny wodne 
na Placu Wolności
Plac Wolności wzbogacił 
się o kolejny element kra-
jobrazu. Mowa o kurtynach 
wodnych, które mają dać 
orzeźwienie w upalne dni.

Kurtyny wodne dzia-
łają od końca czerwca, 
ale to nie żadna nowość 
w Kutnie. Przypomnę, że 
urządzenia były już za-
montowane w ubiegłym 
roku w okresie letnim. 
Montaż kurtyn wodnych 
to pomysł z Kutnowskiego 
Budżetu Obywatelskiego 
jeszcze z 2019 roku, który 
uzyskał ponad pół tysią-
ca głosów mieszkańców. 
To powszechnie stosowa-
ne metody schładzania 
podczas cieplejszych dni. 
Widzimy, że szczególnie 
najmłodsi mają wielką fraj-
dę z przebywania w pobli-
żu kurtyn z czego bardzo 
się cieszymy – komentuje 
Kamil Klimaszewski z 
biura prasowego Urzędu 
Miasta Kutno. •

Magdalena Konczarek nadal bę-
dzie zarządzać Miejską i Powia-
tową Biblioteką Publiczną im. 
Stefana Żeromskiego w Kutnie. 
Dotychczasowa dyrektor insty-
tucji otrzymała powołanie od 
prezydenta Kutna. Pani Dyrektor 
będzie pełnić swoją funkcję od 
1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 
2025 roku.

– Pani dyrektor Magdalena Kon-
czarek jest sprawnym dyrektorem, 
która przez ostanie lata dobrze ra-
dziła sobie z powierzonymi zada-
niami. Kutnowska Biblioteka ma 
coraz bogatszą ofertę kulturalną dla 
naszych mieszkańców i niewątpli-
wie jest ważnym ośrodkiem na ma-
pie kulturalnej Kutna – powiedział 

podczas uroczystego powołania 
Zbigniew Wdowiak, zastępca pre-
zydenta Kutna.

– To dla mnie duże wyróżnienie 
i ważna misja na kolejne 3 lata. 
Mam wiele ciekawych pomysłów, 
które przez ten czas będę chciała 
zrealizować – powiedziała podczas 
spotkania dyrektor Magdalena 
Konczarek.

Powołanie dla dyrektor Magda-
leny Konczarek zostało przekaza-
ne w sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta Kutno przez Zastępcę Pre-
zydenta Miasta Zbigniewa Wdo-
wiaka oraz Naczelnika Wydziału 
Kultury Promocji i Rozwoju Miasta 
dra Michała Adamskiego. •

Magdalena Konczarek Magdalena Konczarek 
nadal dyrektorem bibliotekinadal dyrektorem biblioteki
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Czy monitoring miejski 
w Kutnie nie do końca speł-
nia swoją rolę i doprowadza 
do „złudnego poczucia bez-
pieczeństwa mieszkańców”? 
Przewodniczący Rady Mia-
sta wystosował interpelację 
do prezydenta Burzyńskiego 
w sprawie przeprowadzenia 
kapitalnego przeglądu kamer.

– Powołując się na licz-
ne sygnały mieszkańców jak 
i osobiście przeprowadzoną 
analizę sprawności jakości 
kamer w systemie monito-

ringu miejskiego wnioskuję 
o bezzwłoczne przeprowa-
dzenie naprawy, konserwacji, 
dostosowania rozdzielczości, 
wymiany kamer nieczynnych 
tzw. ślepych, usunięcia prze-
szkód w polu zasięgu kamer 
bądź rozważenie zmiany ich 
lokalizacji, tak aby służby mo-
nitorujące mogły podejmować 
skuteczne działania – wylicza 
Mariusz Sikora, przewod-
niczący Rady Miasta Kutno, 
który skierował interpelację 
do do prezydenta Zbigniewa 
Burzyńskiego

Zdaniem Sikory „po licz-
nych zgłaszanych incyden-
tach, okazuje się, iż wiele ka-
mer nie spełnia swojej roli, co 
uniemożliwia dochodzenie do 
wykrycia sprawcy kradzieży, 
wandalizmów, bójek i tym po-
dobnych”.

– Sytuacja taka doprowa-
dza do złudnego poczucia 
bezpieczeństwa mieszkań-
ców Kutna. Z uwagi na dość 
dużą skalę niepoprawnie 
działających i zainstalowa-
nych kamer, proszę o podjęcie 
skutecznych działań polega-

jących na naprawie, wymianie 
lub zmianie miejsca instalacji 
tychże urządzeń, oczywiście 
przy udziale pracowników 
Straży Miejskiej w Kutnie, 
którzy bezpośrednio zajmu-
ją się obsługą monitoringu 
miejskiego – uważa przewod-
niczący Rady Miasta.

W tej chwili miejski moni-
toring składa się z ponad 30 
kamer. O tym, jakie zapadną 
decyzje w sprawie przyszłości 
„Wielkiego Brata” w Kutnie bę-
dziemy informować wkrótce.  •
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Kamery miejskiego monitoringu Kamery miejskiego monitoringu 
w Kutnie w Kutnie nie spełniają swojej roli?nie spełniają swojej roli?

KAMERY DO PILNEJ POPRAWY?
Obecna sytuacja doprowadza do 

złudnego poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców Kutna – obawia się 

przewodniczący rady miasta.

W sprawie miejskiego 
monitoringu interweniuje 

Mariusz SIkora.

Policjanci z kutnowskiej ko-
mendy zatrzymali sprawców 
ugodzenia nożem na terenie 
Żychlina. 27 i 28–latek odpo-
wiedzą za uszkodzenia ciała 
w warunkach czynu chuligań-
skiego. Grozi im kara nawet 
do 5 lat więzienia.

W niedzielę 3 lipca 2022 
roku około godziny 23.00 dy-
żurny kutnowskiej komendy 
policji otrzymał zgłoszenie, 
że w miejscowości Żychlin 

dwaj napastnicy ugodzili no-
żami dwóch mężczyzn w wie-
ku 40 i 50 lat.

– Dyżurny skierował patrol 
pod wskazany adres. Funk-
cjonariusze na miejscu za-
stali pokrzywdzonych, którzy 
posiadali rany kłute. Natych-
miast zostali przewiezieni 
do kutnowskiego szpitala, 
gdzie udzielono im pomocy 
medycznej. Sprawcy uciekli 
z miejsca zdarzenia jeszcze 

przed przyjazdem patrolu 
– relacjonuje podkomisarz 
Edyta Machnik, oficer pra-
sowy Komendy Powiatowej 
Policji w Kutnie.

Policjanci, chcąc ustalić 
przebieg zdarzenia, zbiera-
li informacje i docierali do 
wszystkich osób mogących 
mieć wiedzę o tej sytuacji. 
Rankiem następnego dnia 
zatrzymali jednego z napast-
ników. Był to 28–letni miesz-

kaniec Żychlina. 
Zgromadzone w sprawie do-

wody pozwoliły na przedsta-
wienie mężczyźnie zarzutu na-
ruszenia czynności narządów 
ciała 50–latka w warunkach 
czynu chuligańskiego. Jest to 
przestępstwo zagrożone karą 
do 5 lat pozbawienia wolności. 
Drugi ze sprawców, 27–latek, 
został zatrzymany 7 lipca 2022 
roku. On również odpowie za 
to samo przestępstwo.  •

Nożownicy raniliNożownicy ranili
dwóch mężczyzndwóch mężczyzn

CHWILE GROZY W ŻYCHLINIE
W wyniku ataku nożowników 

rannych zostało dwóch mężczyzn.

Tragedia nad wodą 
Nie żyje mężczyzna

Tragedia na jednym ze zna-
nych w naszym regionie 
kąpielisk. Utonął mężczy-
zna, który wypadł z kajaka. 
To już kolejne dramatycz-
ne wydarzenie nad wodą 
w ostatnim czasie.

W niedzielę 3 lipca nad 
ranem do służb ratunkowych 
wpłynęło zgłoszenie na jezio-
rze w miejscowości Grabina 
z kajaka wypadł mężczyzna. 
Na miejsce zadysponowano 
pięć zastępów straży pożar-
nej z OSP Łąck, JRG Płock 
i JRG Warszawa (wykorzy-
stano między innymi łódź). 
Działania prowadzili także 
policjanci. Niestety, po kil-
ku godzinach poszukiwań 
akcja została zakończona i 
wyłowiono ciało mężczyzny. 
Na pomoc było już jednak 
za późno. Tydzień wcześniej 
do podobnej tragedii do-
szło w Zaborowie Małym. •

Policjanci zatrzymali 
dwóch nożowników 
w wieku 27 i 28 lat.
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Gmina Kutno ma Strategię 
Rozwoju na lata 2021 – 2030. 
Głosowanie w tej sprawie 
odbyło się pod koniec czerw-
ca. – Mam nadzieję, że bę-
dziemy wspólnie realizować 
przyjętą strategię dla dobra 
mieszkańców naszej gminy – 
komentuje Justyna Jasińska, 
wójt gminy Kutno.

W dniu 30 czerwca 2022 
roku Radni Rady Gminy 
Kutno podjęli Uchwałę Nr 
L/339/2022 w sprawie przyję-
cia Strategii Rozwoju Gminy 
Kutno na lata 2021 – 2030. Za 
przyjęciem tego strategiczne-
go dokumentu dla Gminy gło-
sowało 13 radnych, przy jed-

nym głosie wstrzymującym.
Strategię Rozwoju Gmi-

ny Kutno opracowała firma 
CentroPolis S.A. z Torunia, 
a przebieg prac nad jej opraco-
waniem przedstawiła obecna 
na sesji Rady Gminy Kutno 
przedstawicielka firmy Nata-
lia Kurdubska – Gajdamowicz.

– Przyjęty dokument Stra-
tegii jest wynikiem przepro-
wadzenia wielu badań, ana-
liz i konsultacji społecznych. 
W Strategii zdiagnozowano 
najważniejsze potrzeby roz-
wojowe Gminy Kutno ważne 
dla mieszkańców. Zgodnie z 
nakreśloną w Strategii misją, 
Gmina Kutno ma być: dyna-

micznie rozwijającą się, z po-
szanowaniem każdego człon-
ka społeczności lokalnej, 
ceniącą dziedzictwo material-
ne, kulturowe i przyrodnicze, 
wzmacniającą więzy między-
ludzkie, dbającą o zasoby na-
turalne wspólnotą samorzą-
dową – komentuje Justyna 
Jasińska, wójt gminy Kutno.

Realizacji zaś wizji gminy 
w 2030 roku służyć mają trzy 
cele strategiczne w obszarach: 
infrastruktury publicznej, 
społeczności lokalnej i ochro-
ny zasobów przyrodniczych. 
Gmina Kutno ma być miejscem 
rozwoju gospodarczego sekto-
ra rolniczego i pozarolniczego, 

a jakość życia mieszkańców 
znacząco wzrośnie, dzięki 
dobrze funkcjonującej infra-
strukturze publicznej. Ponad-
to mieszkańcy gminy posiadać 
będą silne poczucie przyna-
leżności do lokalnej wspólnoty 
poprzez m.in. dobrze działają-
ce i wspierane przez samorząd 
gminny: sołectwa, organiza-
cje i stowarzyszenia. Wzro-
śnie także jakość kształcenia 
w szkołach i jeszcze bogatsza 
będzie oferta Centrum Kultury 
Gminy Kutno w Leszczynku. 
Wzrośnie także świadomość 
ekologiczna wśród mieszkań-
ców i zrozumienie dla działań 
sprzyjających zachowaniu do-

brego stanu środowiska natu-
ralnego.

– Dziękuję wszystkim oso-
bom zaangażowanym w pro-
ces tworzenia Strategii Roz-
woju Gminy Kutno na lata 
2021-2030, tego bardzo waż-
nego dokumentu i kluczowe-
go dla rozwoju Gminy Kutno. 
Dziękuję również radnym 
Rady Gminy Kutno za przyję-
cie Strategii i mam nadzieję, 
że będziemy ją wspólnie reali-
zować dla dobra mieszkańców 
naszej gminy – dodaje wójt 
Jasińska.

Z strategią Gminy Kutno 
można zapznać się na stro-
nie www.gminakutno.pl •

W przedostatni weekend wa-
kacji, w niedzielę 21 sierpnia 
w Krzyżanowie odbędą się 
Powiatowo-Gminne Dożynki. 
Jedną z największych atrak-
cji ma być Wielka Gala Disco 
Polo. Poznaliśmy szczegóły 
dotyczące imprezy.

Pracownicy Referatu Pro-
mocji i Informacji Starostwa 
Powiatowego w Kutnie oraz 
pracownicy Urzędu Gminy 
Krzyżanów spotkali się, by 
omówić szczegóły dotyczą-
ce zbliżających się Dożynek 
Powiatowo-Gminnych 2022. 
Spotkanie dotyczyło m.in. 
rozmieszczenia poszczegól-
nych stoisk na terenie Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Spor-
tu w Krzyżanowie.

– Jesteśmy pozytywnie na-
stawieni do nadchodzącego 
wydarzenia. Będzie to wiel-
kie widowisko przygotowa-
ne specjalnie dla wszystkich 

mieszkańców powiatu. Dla 
wszystkich będzie dostępny 
catering oraz potrawy przy-
gotowane przez Koła gospo-
dyń. Ponadto dzieci będą 
mogły wziąć udział w grach 
i zabawach w postaci eu-
robungee, czy zjeżdżalni– 
mówi Starosta Kutnowski, 
Daniel Kowalik.

Podczas piątkowego spo-
tkania komitetu dożynko-
wego prowadzonego przez 

Tomasza Walczewskiego, 
Członka Zarządu Powiatu 
Kutnowskiego i Tomasza Ja-
kubowskiego, Wójta Gminy 
Krzyżanów ustalono program 
dożynek oraz wyłoniono sta-
rostów święta plonów. Sta-
rostami dożynek zostali Mo-
nika Stępniak oraz Krzysztof 
Byczkowski. Obecni na Do-
żynkach w Krzyżanowie będą 
m.in. Policja, Straż Pożarna, 
KRUS.

– Jak co roku na Dożyn-
kach Powiatowo-Gminnych 
odbędzie się Wielka Gala Di-
sco Polo, na której wystąpią 
Dj Andreas, Zespół 2 for You. 
Osobiście nie mogę doczekać 
się zespołu Imperium oraz 
zespołu Dejw – mówi Marek 
Kubasiński, członek Zarządu 
Powiatu Kutnowskiego.

W bloku koncertowym na 
gali disco polo wystąpią Ca-
masutra, Andreas, 2 for you, 

Light of hope, Impe-
rium, Dejw.

– Jestem bardzo za-
dowolony z tak owocnej 
współpracy. Wiele jest 
jeszcze do zrobienia, ale 
to świadczy o wysokim po-
ziomie zaangażowania obu 
stron oraz o jakości jaką będą 
prezentować Dożynki Po-
wiatowo-Gminne – dodaje 
Tomasz Jakubowski, wójt 
Gminy Krzyżanów.

Trwają również przygoto-
wania do Konkursu Kulinar-
nego „Powiatowe Smaki” dla 
Kół Gospodyń Wiejskich. Za-
daniem KGW będzie przygo-
towanie potrawy która zdo-
będzie serca i podniebienia 
Komisji, na czele której staną 
Starosta Kutnowski Daniel 
Kowalik oraz Wójt Gminy 
Krzyżanów Tomasz Jakubow-
ski. W komisji ma zasiąść 
min. 6 osób, które będą oce-

niać pod wieloma względami 
przygotowane dania.

– Koła Gospodyń Wiej-
skich są ważnym elementem 
lokalnej kultury i tradycji – 
mówi Tomasz Walczewski, 
członek Zarządu Powiatu 
Kutnowskiego. – Konkurs, 
który mamy zamiar zor-
ganizować jest, w pewien 
sposób, podziękowaniem 
Kołom za pracę jaką wkła-
dają na rzecz swoich bliskich 
społeczności oraz podtrzy-
mywanie historii regionu 
– dodaje członek zarządu. •

W tym roku powiatowe 
dożynki odbędą się 

w Krzyżanowie.

Wielka gala disco poloWielka gala disco polo
na powiatowych dożynkachna powiatowych dożynkach

Z strategią Gminy Kutno 
można zapznać się na stronie 

www.gminakutno.pl 

Gmina KutnoGmina Kutno ze Strategią  ze Strategią 
Rozwoju na lata 2021–2030Rozwoju na lata 2021–2030
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Pierwszy projekt z Kutnowskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2021 zo-
stał oficjalnie oddany do użytku. 
Pierwszego lipca otworzono „Plac 
Zabaw na 5”. 

Projekt jest zlokalizowany przy ul. 
Łęczyckiej przy Szkole Podstawowej 
nr 5 i jest uzupełnieniem dotychczas 
funkcjonującego tam placu zabaw.

– Szkoła Podstawowa nr 5 już 
w poprzednich edycjach budżetu 

obywatelskiego zyskała plac zabaw 
i siłownię plenerową, aczkolwiek 
był to skromny plac. Tym razem 
w ubiegłorocznej edycji projekt 
placu zabaw zdobył bardzo silne 
poparcie społeczne i w związku 
z tym mamy nowy plac przy Szko-
le Podstawowej nr 5 i mam nadzie-
ję, że będzie on służył dzieciom, 
które mieszkają obok – wyjaśnia 
Zbigniew Wdowiak, zastępca pre-
zydenta Kutna.

Plac zabaw jest ogólnodostępny. 
Autorem projektu jest Michał Łucki. 
Koszt realizacji projektu to 150 ty-
sięcy złotych.

– Plac zabaw będzie pełnił waż-
ną funkcję społeczną, gdyż pozwoli 
dzieciom oderwanym od telewi-
zorów i komputerów bezpiecznie 
i aktywnie spędzać czas wśród ró-
wieśników, zawierać nowe znajomo-
ści, uczyć się i bawić – komentuje 
Michał Łucki. •
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Zabawa na piątkę przy „Piątce”Zabawa na piątkę przy „Piątce”
Przy szkole powstał nowy plac zabawPrzy szkole powstał nowy plac zabaw

 POWSTAŁ KOLEJNY PLAC ZABAW
Autorem projektu jest Michał Łucki, 

a koszt realizacji to 150 tys. zł.
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W Kutnie na Placu Piłsud-
skiego odbyła się najbar-
dziej kolorowa impreza. 
Mowa oczywiście o Eksplo-
zji Kolorów. W sercu Mia-
sta Róż unosiła się barwna 
chmura!

Impreza odbyła się w mi-

nioną sobotę. O 17:30 miej-
sce miał pierwszy wyrzut 
kolorów, a kolejne odbywa-
ły się co pół godziny. Kut-
nianie rozgonili deszczowe 
chmury i świetnie się bawi-
li. Plac Piłsudskiego wypeł-
niła atmosfera wesołości, 

a barwną chmurę z kolorów 
Holi tworzyły dzieci, mło-
dzież jak i ci nieco starsi.

Nie brakowało śpiewów, 
tańców i wspólnych zdjęć 
z tej najbardziej kolorowej 
imprezy roku w naszym 
mieście! •
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DKMiasto Róż Miasto Róż 
eksplodowało kolorami!eksplodowało kolorami!
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Moc atrakcji w Łaniętach. Na 
początku lipca odbyły się tam 
jednocześnie dwa duże wyda-
rzenia – 20–lecie istnienia świę-
tował Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Łaniętach, a w "Bitwie 
Regionów" rywalizowały Koła 
Gospodyń Wiejskich z całego 
powiatu.

Na początku lipca Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Łaniętach  obchodził jubile-
usz 20–lecia swojej działalno-
ści. Niniejsza uroczystość była 
okazją do podsumowania dzia-
łalności instytucji, a także prze-
kazania życzeń i podziękowań 
wszystkim zaangażowanym w 
aktywny rozwój życia kultural-
nego naszej Gminy przez Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Łaniętach – 
Milenę Nęcką.

Gratulacje oraz słowa uzna-
nia za osiągnięcia w upowszech-
nianiu kultury oraz rozbudzaniu 
artystycznych zamiłowań wśród 
mieszkańców Gminy, zarówno 
dla Koła Pań Aktywnych, zespo-
łu folklorystycznego „Łanięckie 
Słowiki”, jak i instruktorów, pra-
cowników instytucji oraz dzieci 
i młodzieży z kół zainteresowań, 
złożył również Wójt Gminy Ła-
nięta Tomasz Szczęsny. Jako 
wyraz podziękowania za pracę, 
pasję i zaangażowanie Gospo-
darz Gminy wspólnie z Dyrekto-
rem GOKiS wręczyli pamiątkowe 
medale, statuetki oraz upominki. 
Wśród zaproszonych gości swoją 
obecnością na jubileuszu 20–le-

cia Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Łaniętach zaszczycili: 
Robert Baryła – Członek Za-
rządu Województwa Łódzkiego, 
Marek Ciąpała – Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Kutnowskiego, 
Wojciech Miedzianowski – 
Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 
Beata Ozda–Flejszer – Za-
stępca Dyrektora Oddziału Te-
renowego Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, 
Krzysztof Multan – Kierow-
nik Wydziału Rozwoju Rynków 
Rolnych Oddziału Terenowe-
go Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa w Łodzi, Alicja 
Antczak – Zastępca Dyrektora 
Oddziału Regionalnego KRUS 
w Łodzi, Monika Majda – Kie-
rownik Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa w 
Kutnie, Małgorzata Walczak 
– Dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej w Woli Chruścińskiej, Ja-
cek Szymczak – Zastępca Nad-
leśniczego Nadleśnictwa Kutno 
z siedzibą w Chrośnie. Obecni 
na uroczystości byli również 
radni, sołtysi, kierownicy jed-
nostek organizacyjnych gminy, 
a także pracownicy urzędu oraz 
jednostek podległych. Wspólnie 
z nami jubileusz 20–lecia GOKiS 
świętowali również mieszkańcy 
Gminy Łanięta oraz przyjezdni 
goście. Artystycznym dopełnie-
niem tej pięknej uroczystości był 
występ zespołu folklorystyczne-
go „Łanięckie Słowiki”, który już 
od wielu lat uświetnia swoimi 

występami lokalne wydarzenia. 
Umiejętności wokalne zaprezen-
towały również zaproszone na tę 
okazję zespoły folklorystyczne 
„Żeromiczanki”, „Dąbrowickie 
Nutki”, zespół „Oktawa”, a tak-
że Krzysztof Czarnecki – solista, 
grający na harmonijce ustnej. 
Ponadto uczestnicy imprezy 
mogli podziwiać pokazy tanecz-
ne zumby oraz występy wokalne 
grup dziecięcych działających 
przy GOKiS w Łaniętach.

Tego dnia, na terenie gmi-
ny Łanięta odbyła się również 
„Bitwa Regionów”, co podkre-
ślił Wójt Gminy Łanięta To-
masz Szczęsny.

– Jest nam niezmiernie miło, 
że spośród wszystkich gmin 
powiatu kutnowskiego gmina 
Łanięta została wybrana gospo-
darzem tak niezwykłego wyda-
rzenia, jakim jest konkurs kuli-
narny „Bitwa Regionu” – mówił 
Tomasz Szczęsny, wójt gminy 
Łanięta. – To dla nas ogromne 
wyróżnienie. Takie wydarzenia 
są ogromnie ważne dla lokal-
nych społeczności, budują toż-
samość. To zdrowa rywalizacja 
połączona z promowaniem tra-
dycji kulturalnej, kultury ludo-
wej, a zarazem ukazująca piękno 
polskiej wsi. Wystarczy spojrzeć 
na znajdujące się tu koła gospo-
dyń wiejskich. Bukiety polnych 
kwiatów, rękodzieło, kolorowe 
obrusy i wianki, i przede wszyst-
kim one – panie tworzące te 
koła. Właśnie dzięki takim wy-
darzeniom jesteśmy dumni z 

tego gdzie mieszkamy, skąd po-
chodzimy – dodawał Szczęsny.

Organizatorami konkur-
su są: Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi wraz 
z Krajowym Ośrodkiem Wspar-
cia Rolnictwa we współpracy 
z Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz 
Kasą Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego.

Pojedynek na smaki stoczy-
ło 11 Kół Gospodyń Wiejskich 
z terenu Powiatu Kutnowskie-
go. Jury oceniło potrawy re-
gionalne przygotowane przez 
Koła Gospodyń Wiejskich 
z Muchnowa, Imielna, Wilko-
wi, Chrosna, Łaniąt, Klonowca 
Wielkiego, Mariopola–Rozopola, 
Suchodębia, Nowych Jankowic, 
Woli Nowskiej oraz Stanisławic.

Najwyżej ocenione zostały 
następujące Koła:

1. Koło Gospodyń Wiejskich 
w Woli Nowskiej „Wolanki” 
(Gmina Krośniewice).

2. Koło Gospodyń Wiejskich 
w Łaniętach (Gmina Łanięta).

3. Koło Gospodyń Wiejskich 
„Imielnianki” w Imielnie (Gmi-
na Nowe Ostrowy).

Przedstawiciele organizato-
rów konkursu wraz z Wójtem 
Gminy wręczyli nagrody oraz 
pogratulowali zwycięzcom za-
miłowania do polskiej kuchni 
regionalnej i rodzimego folklo-
ru oraz chęci promocji polskiej 
żywności.

Podczas uroczystości Wójt 
Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny, 
na ręce najmłodszych mieszkań-
ców gminy, wręczył 13 laptopów, 
które Gmina Łanięta pozyskała 
w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa na lata 
2014–2020 – projekt „Wsparcie 
dzieci i rodzin pegeerowskich na 
zagrożenia w rozwoju cyfrowym 
– Granty PPGR”.

W ramach współpracy 
z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi, każ-
dy z gości mógł skorzystać 
z pomocy doradcy energetyczne-
go – Pani Anny Sicińskiej, któ-
ra udzielała zainteresowanym 
wszelkich informacji nt. Pro-
gramu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze”. Dla najmłodszych 
zaś zostały przeprowadzone 
ekowarsztaty, podczas których 
krzewiono świadomość i dobre 
ekologiczne nawyki.

Podczas imprezy przygoto-
wano także wiele atrakcji dla 
dzieci, które chętnie korzystały 
ze strefy zabaw i dmuchanych 
zjeżdżalni. Każdy z gości mógł 
skosztować rewelacyjnych spe-
cjałów przygotowanych przez 
koła gospodyń wiejskich, a tak-
że smakołyków przygotowa-
nych przez organizatorów ju-
bileuszu – tortu, przysmaków 
z grilla, waty, popcornu i go-
frów. Zwieńczeniem impre-
zy była zabawa taneczna. • 

materiał promocyjny Gminy Łanięta

Bitwę Regionów wygrało KGW 
z Woli Nowskiej “Wolanki”.

Takie wydarzenia są ogromnie ważne dla lokalnych 
społeczności  – mówi Tomasz Szczęsny, wójt gminy Łanięta.

Jubileusz 20-lecia Gminnego Ośrodka Kultury Jubileusz 20-lecia Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Łaniętach oraz „Bitwa Regionów”i Sportu w Łaniętach oraz „Bitwa Regionów”

Milena Nęcka, dyrektor GOKiS 
w Łaniętach, odebrała wiele 
gratulacji z okazji jubileuszu.
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Pięćdziesiąt lat minęło jak 
jeden dzień! W tym roku Kut-
nowski Dom Kultury świętuje 
swoje półwiecze. Z okazji ju-
bileuszu 50–lecia istnienia tej 
kulturalnej wizytówki Miasta 
Róż odbył się koncert galowy, 
były też życzenia, nagrody i 
okazały tort. 

Galowy koncert odbył się 25 
czerwca 2022 roku. Przed roz-
poczęciem uroczystości zwią-
zanych z jubileuszem, gości 
witali dyrektor Kutnowskiego 
Domu Kultury Radosław Ro-
jewski, wicedyrektorzy KDK 
Weronika Lenarczyk i Marcin 
Bień oraz Kaja Górska, czyli 
ubiegłoroczna Królowa Róż. 
Nie brakowało ciepłych słów, 
chwil wzruszenia upominków 
i wspólnych zdjęć na pięknej, 
zielonej i różanej ściance.

– 50–lecie Kutnowskiego 
Domu Kultury to, jak każdy 
jubileusz, okres podsumowań 
i refleksji. Czuję się dumny i 
szczęśliwy, że w tak niezwy-
kłym i znaczącym momencie 
mogę być dyrektorem Kut-
nowskiego Domu Kultury. 
Codzienna praca z wyjątkowo 

utalentowaną kadrą, złożo-
ną z niezwykłych osobowości 
kształtujących kutnowskie 
życie kulturalne, umacnia 
mnie w przekonaniu, że wciąż 
nieprzerwanie tworzymy 
piękną historię tego już 50–
letniego miejsca, dopisując 
kolejne rozdziały. Mam na-
dzieję, że nie zabraknie w nich 
i Państwa – komentuje Rado-
sław Rojewski, dyrektor Kut-
nowskiego Domu Kultury.

Jubileusz Kutnowskiego 
Domu Kultury poprowadzi-
li Dominika Staniszewska i 
Krzysztof Ryzlak. Dzięki nim 
licznie zgromadzona publicz-
ność mogła w pigułce poznać 
historię instytucji świętującej 
swoje 50–lecie.

Na deskach KDK–u pojawi-
li się też wyśmienici artyści, 
którzy wzięli udział w wyjąt-
kowym koncercie jubileuszo-
wym. Posłuchać można było 
piękne występy między inny-
mi Anny Stępniewskiej–Gadt, 
Małgorzaty Kustosik, Alek-
sandra Klembalskiego, Anny 
Jeremus–Lewandowskiej, Mi-
chała Dudkowskiego, Macie-
ja Maciejewskiego, Magdy 

Ptaszyńskiej, Pawła Nodzaka 
i Pauliny Wróblewskiej. Wo-
kalistom towarzyszył zespół 
pod kierownictwem Pawła 
Zielaka.

Po galowym koncercie 
miejsce miała bardzo miła 
uroczystość. Wyróżnienia 
otrzymali bowiem pracowni-
cy Kutnowskiego Domu Kul-
tury, którzy od lat działają w 
naszym mieście i nie tylko. 
Na podstawie artykułu 138 
Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 roku oraz ustawy z dnia 
16 października 1992 roku 
o orderach i odznaczeniach, 
postanowieniem Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej 
Pana Andrzeja Dudy o nada-
niu odznaczeń, odznaczeni 
zostali na wniosek Wojewody 
Łódzkiego:

• Brązowym Krzyżem za 
zasługi w popularyzowaniu 
kultury muzycznej Dyrektor 
Kutnowskiego Domu Kultury 
Radosława Rojewskiego.

• Medalem Złotym za Dłu-
goletnią Służbę: Agnieszkę 
Dąbrowską–Walczak, Bożenę 

Gajewską, Krzysztofa Ryzla-
ka, Macieja Wasielewskiego-
oraz Bożenę Sapiejkę

• Medalem Srebrnym za 
Długoletnią Służbę: Marcina 
Bienia, Weronikę Lenarczyk, 
Małgorzatę Poterałę i Jarosła-
wa Szymaniaka.

• Medalem Brązowym za 
Długoletnią Służbę: Martę 
Fijałkowską, Annę Jasińską, 
Rafała Owczarka i Dominikę 
Staniszewską.

W imieniu Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 
Profesora Piotra Glińskiego 
wręczono dyplomy honorowe, 
pracownikom wyróżniającym 
się w działalności na rzecz 
animacji i upowszechniania 
kultury. Honorowe dyplo-
my otrzymali Anna Jasińska, 
Wioleta Maciejewska i Mag-
dalena Mitlas–Kostrzewa.

Ponadto Prezydent Miasta 
Kutno Zbigniew Burzyński 
zdecydował o przyznaniu Ho-
norowych Nagród Prezydenta 
Miasta Kutno Teresie Mosin-
giewicz, Bożenie Gajewskiej, 
Agnieszce Dąbrowskiej-Wal-
czak i Radosławowi Rojew-

skiemu.
– Kutnowski Dom Kultury 

posiada niezwykle bogatą hi-
storię i imponujący dorobek. 
Instytucja ciągle się rozwi-
ja, co jest zasługą wyjątkowo 
kreatywnej i zaangażowanej 
kadry. Za ich sprawą organi-
zowanych jest wiele wydarzeń 
kulturalnych i artystycznych 
w mieście. Rokrocznie zaska-
kują mieszkańców innowa-
cyjnymi pomysłami docenia-
nymi w Polsce. Niezmiernie 
cieszy fakt, iż tworzona przez 
nich placówka jest swoistą wi-
zytówką miasta. KDK łączy 
wiele pokoleń kutnowskich 
rodzin. Udowadnia to, że ofer-
ta instytucji kultury jest róż-
norodna i sprzyja tworzeniu 
więzi międzypokoleniowych. 
Dziękuję wszystkim osobom 
związanym z naszym domem 
kultury, przede wszystkim 
pracownikom, a także przed-
siębiorcom od lat współpra-
cującym z tą instytucją, oraz 
mieszkańcom, bez których 
wysiłek wkładany w tworze-
nie placówki nie miałby sensu 
– mówi Zbigniew Burzyński, 
prezydent Kutna. •

TO ONI TWORZĄ KULTURĘ!
Kutnowski Dom Kultury to 
kulturalna wizytówka Miasta Róż.
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Kutnowski Dom KulturyKutnowski Dom Kultury
świętuje swoje 50-lecie!świętuje swoje 50-lecie!
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FOT. ADAM PIETRUSIAK/KDK

materiał powstał przy współpracy z Kutnowskim Domem Kultury
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 REKLAMA 

Dąbrowice od 1 stycznia 2023 
roku będą miastem! Starania 
wójt gminy Dąbrowice Doro-
ty Dąbrowskiej zakończyły 
się sukcesem i Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji przygotowało już pro-
jekt rozporządzenia w sprawie 
nadania statusu miasta tej czę-
ści powiatu kutnowskiego.

W zeszłym tygodniu wójt 
Dorota Dąbrowska wraz 
z posłem Markiem Matu-
szewskim uczestniczyła w 
ostatnich rozmowach z wice-
ministrem Pawłem Szeferna-
kerem w sprawie odzyskania 
po 153 latach praw miejskich 
przez Dąbrowice.

W poniedziałek wieczorem 
z kolei projekt rozporządze-
nia w sprawie nadania wybra-
nym miejscowościom statusu 
miasta przygotowany przez 
Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administra-
cji został opublikowany na 
stronie Rządowego Centrum 
Legislacji. Oznacza to, że od 
1 stycznia 2023 Dąbrowice 
mają stać się miastem!

O tym, że Dąbrowice chcą 
ponownie – po ponad 150 la-
tach – stać się miastem mówi 
się od kilku miesięcy. Na po-
czątku tego roku przeprowa-
dzono konsultacje z miesz-
kańcami gminy Dąbrowice 

w tej sprawie i wyniki nie po-
zostawiały złudzeń: zdecydo-
wana większość lokalnej spo-
łeczności była „za”.

Według historyków prawa 
miejskie Dąbrowicom nadano 
przed 1455 rokiem (pierw-
sze wzmianki w piśmiennic-
twie wskazują nawet, że tuz 
po Chrzcie Polski Księżna 
Dąbrówka – żona Mieszka I, 
ufundowała w Dąbrowicach 
pierwszy kościół), a car w 1870 
roku odebrał je w odwecie za 
udział obywateli Dąbrowic 
w Powstaniu Styczniowym.

– W 2020 roku minęło 150 
lat od odebrania nam praw 

miejskich. Uznaliśmy, iż nad-
szedł właściwy moment, aby 
wystąpić z wnioskiem o przy-
wrócenie tych praw miejsco-
wości, która przez dominują-
cy okres swojej historii była 
miastem, a prawa miejskie 
utraciła wskutek czynu nie-
podległościowego w okresie 
zaborów – komentuje Dorota 
Dąbrowska, wójt gminy Dą-
browice.

– W styczniu 2023 r. bę-
dziemy obchodzić 160 roczni-
cę Powstania Styczniowego. 
Przywrócenie praw miejskich 
miejscowości Dąbrowice sta-
nie się hołdem dla tych jego 
mieszkańców, którzy na oł-

tarzu walki o niepodległość 
Ojczyzny złożyli najwyższą 
ofiarę, swoje życie – dodaje 
wójt Dąbrowska.

Co warto podkreślić, od 
1 stycznia 2023 poza Dąbro-
wicami, status miasta otrzy-
ma jeszcze 14 miejscowości 
w całej Polsce. Od nowego 
roku w powiecie kutnowskim 
będą już zatem cztery miasta: 
Kutno, Krośniewice, Żychlin 
i właśnie Dąbrowice.

O sytuacji związanej z na-
daniem praw miejskich bę-
dziemy jeszcze informować. •

materiał promocyjny Gminy Dąbrowice

Wójt gminy Dąbrowice Dorota 
Dąbrowska na spotkaniu 
z wiceministrem MSWiA 
Pawłem Szefernakerem.Dąbrowice Dąbrowice będą miastem!będą miastem!

1 stycznia 2023 Dąbrowice 
zyskają status miasta!

 Historyczna chwila w powiecie kutnowskim 
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Co jakiś czas w powiecie kut-
nowskim dochodzi do sytu-
acji, że nie ma żadnej wolnej 
karetki. Wówczas do akcji 
wkraczają strażacy lub Lot-
nicze Pogotowie Ratunkowe. 
Dlaczego dochodzi do takich 
sytuacji? Rzecznik WSRM 
w Łodzi Adam Stępka przed-
stawił nam statystyki, które 
nie pozostawiają złudzeń.

– Faktycznie sytuacja, 
w której na terenie powiatu 
kutnowskiego nie ma wolnych 
zespołów ratownictwa me-
dycznego zdarza się co jakiś 

czas. Przyczyną tego jest duży 
odsetek wezwań, które nie są 
stanem nagłego zagrożenia 
zdrowotnego i powinny być 
realizowane przez placówki 
podstawowej opieki zdrowot-
nej lub nocnej i świątecznej 
pomocy lekarskiej. Przykła-
dowo w maju tego roku na te-
renie powiatu kutnowskiego 
zrealizowaliśmy 647 wezwań. 
Aż 364 z nich nie były stanem 
nagłego zagrożenia zdrowot-
nego. Podkreślam, że jest to 
ponad połowa naszych inter-
wencji w tym rejonie – mówi 
w rozmowie Panoramą Kutna 

Adam Stępka, rzecznik pra-
sowy WSRM w Łodzi.

Jak wylicza Stępka, tylko 
w maju tego roku aż 15 razy 
powodem wezwań pogotowia 
było uczucie zmęczenia, 10 
wezwań stres, a 43 wezwań 
działanie alkoholu. W tym 
samym czasie 58 interwen-
cji zakończyło się wyłącznie 
obserwacją medyczną bez ko-
nieczności udzielenia pomocy 
medycznej. Zdarzały się nawet 
wezwana, których powodem 
była bezsenności, jak chociaż-
by w przypadku 84–letniej 
mieszkanki Kutna, która o go-

dzinie 1:30 w nocy wezwała 
pogotowie ratunkowe.

– Pamiętajmy o tym, że 
wzywając pogotowie ratun-
kowe w takich przypadkach 
odbieramy szanse na szybkie 
udzielenie pomocy osobom, 
które faktycznie jej potrzebu-
ją. Osobom, które doznają za-
wału mięśnia sercowego, uda-
ru mózgu, czy obrażeń ciała 
w wyniku wypadku. Trzeba 
pamiętać, że zespół ratow-
nictwa medycznego nie leczy, 
a ratuje zdrowie i życie – 
przypomina Adam Stępka.

Przypomnijmy, w powiecie 
kutnowskim stacjonują cztery 
zespoły ratownictwa medycz-
nego. Jeden specjalistyczny 
oraz jeden podstawowy na 
terenie samego miasta Kutna, 
a także po jednym zespo-
le podstawowym na terenie 
miast Krośniewice i Żychlin.

Od 1 kwietnia 2019 na te-
renie powiatu kutnowskiego 
świadczeń zdrowotnych z za-
kresu ratownictwa medyczne-
go udziela Wojewódzka Stacja 
Ratownictwa Medycznego 
w Łodzi. Wcześniej zajmowała 
się tym firma Falck. •
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Adam Stępka, rzecznik 
WSRM w Łodzi.

To dlatego w Kutnie i okolicach To dlatego w Kutnie i okolicach 
co jakiś czas brakuje karetekco jakiś czas brakuje karetek

INNE SŁUŻBY WSPIERAJĄ POGOTOWIE
Sytuacje, gdy zamiast karetek do interwencji 
wysyłani są strażacy lub śmigłowce 
LPR-u nie należą do rzadkości.
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Przedstawiciele kutnowskiej 
Lewicy w ostatnich tygo-
dniach wzięli udział w dwóch 
Paradach Równości, które 
odbyły się w Warszawie i Po-
znaniu. 

– W Warszawie było kolo-
rowo, bezpiecznie i radośnie. 
Tysiące osób LGBTQ+ i sojusz-
niczych  maszerowały, żeby 
pokazać widoczność i wspar-
cie, w tym nasza kutnowska 
ekipa Nowej Lewicy. Ponadto 
w tym roku maszerowaliśmy 
razem z organizatorami Ki-

jowskiej Parady Równości, 
która przez wojnę, nie odbyła 
się w Ukrainie – komentuje 
Sebastian Walczak z kut-
nowskiej Lewicy.

Tydzień później przedsta-
wiciele Lewicy z naszego mia-
sta pojawili się z kolei w Po-
znaniu, gdzie także odbywała 
się Parada Równości.

– Klasycznie zalaliśmy ra-
zem z innymi osobami ulicę 
miasta pozytywną, radosną 
aurą. Podobnie jak w Pozna-

niu, Warszawie było koloro-
wo, głośno i bezpiecznie. W 
Marszu wzięło udział kilka 
tysięcy osób w różnym wieku 
oraz różnych wyznań lub ich 
braku – komentuje Walczak.

Jak dodaje Walczak, marsz 
miał „wyjątkowy klimat gdyż 
zaczął i skończył się na pla-
ży nad Wartą, gdzie też zlo-
kalizowane było Miasteczko 
Równości, w którym swoje 
stanowiska miały organizacje 
zajmujące się walką o prawa 
osób LGBTQ+”. •
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Kutnowska tęczowa Lewica Kutnowska tęczowa Lewica 
na Paradach Równościna Paradach Równości

Za nami VII Festiwal Świat 
Muzyki Muzyka Świata. 
W Centrum Teatru Muzyki 
i Tańca w Kutnie roz-
brzmiały rytmy z różnych 
zakątków naszego globu. 

Przed kutnowską pu-
blicznością wystąpili 
Urszula Makosz i Kinga 

Rataj, zespół Ngomads, 
zespół Vechi Acum, Mike 
Rif i Cubanian oraz Lord 
Bishop.

Przez ostatnie dni kut-
nianie mogli posłuchać 
muzyki żydowskiej, ibe-
ryjskich rytmów, afry-
kańskich bębnów, et-
nicznych dzwięków z 

Polski, gorących rytmów 
z Karaibów czy wy-
jątkowych gitaro-
wych brzmień prosto 
z Nowego Jorku.

Relacje z poszczegól-
nych koncertów  oraz zdję-
cia możecie obejrzeć na 
www.PanoramaKutna.pl •

Muzyka świata Muzyka świata 
znów w CTMiTznów w CTMiT FO
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Poznaliśmy terminarz 
IV ligi łódzkiej

Piłkarze KS–u Kutno w week-
end 6–7 sierpnia 2022 zainau-
gurują rozgrywki IV ligi łódzkiej 
w sezonie 2022/2023. Pierw-
szym rywalem kutnian będzie 
Boruta Zgierz. Poznaliśmy ra-
mowy terminarz ligowych roz-
grywek.

W weekend 6–7 sierpnia 
podopieczni Krzysztofa Ka-
mińskiego pojadą do Zgierza, 
aby zmierzyć się z tamtejszym 
Borutą. Pierwszy mecz w Kut-
nie KS zagra kilka dni później, 
10 sierpnia. Rywalem będzie 
Polonia Piotrków Trybunalski.

W sierpniu nasi piłkarze ro-
zegrają sześć spotkań, we wrze-
śniu pięć, w październiku sześć 
i w listopadzie trzy. Ostatnia 
kolejka rundy jesiennej została 
zaplanowana na 19–20 listo-
pada. Wówczas kutnianie na 
własnym boisku zmierzą się ze 
Stalą Niewiadów.

Ramowy terminarz:
1. kolejka (6–7.08), 
Boruta Zgierz – KS Kutno
2. kolejka (10.08), KS Kutno 
– Polonia Piotrków Tryb.
3. kolejka (13–14.08), GKS 
Bełchatów – KS Kutno
4. kolejka (20–21.08), 
KS Kutno – Jutrzenka Drzewce
5. kolejka (24.08), Pogoń 
Zduńska Wola – KS Kutno
6. kolejka (27–28.08), KS Kutno 
– Ceramika Opoczno
7. kolejka (3–4.09), Orkan 
Buczek – KS Kutno
8. kolejka (7.09), 
KS Kutno – AKS SMS Łódź
9. kolejka (10–11.09), Sokół 
Aleksandrów Łdz. – KS Kutno
10. kolejka (17–18.09), 
KS Kutno – RKS Radomsko
11. kolejka (24–25.09), 
Zryw Wygoda – KS Kutno
12. kolejka (1–2.10), KS Kutno 
– Skalnik Sulejów
13. kolejka (8–9.10), 
Omega Kleszczów – KS Kutno
14. kolejka (15–16.10), 
Włókniarz Zelów – KS Kutno
15. kolejka (22–23.10), 
KS Kutno – LKS Kwiatkowice
16. kolejka (29–30.10), 
Widzew II Łódź – KS Kutno
17. kolejka (5–6.11), KS Kutno 
– Zjednoczeni Stryków
18. kolejka (12–13.11), 
WKS 1957 Wieluń – KS Kutno
19. kolejka (19–20.11), 
KS Kutno – Stal Niewiadów •

KS Kutno, który spadł do 
IV ligi ma nowego trenera. 
Krzysztof Kamiński, legenda 
Widzewa Łódź będzie będzie 
miał teraz za zadanie powal-
czyć z kutnowskim zespołem 
o szybki powrót do III ligi.

Od środy 22 czerwca kut-
nowska drużyna pozostawa-
ła bez trenera, bowiem pracę 
na stanowisku pierwszego 
szkoleniowca spadkowicza 
z III ligi zakończył Dominik 
Tomczak (został asysten-
tem Marcina Płuski w II-li-
gowej Kotwicy Kołobrzeg). 
Wakat nie trwał jednak dłu-
go, bowiem 27 czerwca klub 
parafował umowę z nowym 
szkoleniowcem. Został nim 
Krzysztof Kamiński.

– Ze względu na to, że 
mamy dług u naszych kibi-
ców i mocno nadszarpnęli-
śmy ich zaufanie po spadku 
z III ligi, postanowiliśmy 
wprowadzić radykalne zmia-
ny. Pierwsza z nich to nowy 
trener, Krzysztof Kamiń-
ski – powiedział Panoramie 
Zbigniew Tomczak, prezes 
KS-u Kutno. – Ta współ-
praca w przyszłości ma nam 
przynieść zbudowanie inne-
go, nowego wizerunku piłki 
nożnej w Kutnie. Będziemy 
chcieli jak najszybciej wrócić 

na poziom III ligi. Tego życzę 
sobie, kibicom i trenerowi 
Kamińskiemu – dodaje Tom-
czak.

Krzysztof Kamiński uro-
dził się 9 lutego 1958 roku 
w Żyrardowie. Jako piłkarz 
znany jest z występów w Wi-
dzewie Łódź, z którym roze-
grał w Ekstraklasie 183 spo-
tkania i dwukrotnie zdobył 
tytuł Mistrza Polski, trzy-
krotnie był wicemistrzem, 
a do tego zdobył puchar kra-
ju. Kamiński rozegrał także 
23 spotkania w europejskich 
pucharach i był istotną czę-
ścią zespołu rywalizującego 

jak równy z równym z Liver-
poolem czy Juventusem Tu-
ryn.

Kamiński od kilku lat 
z powodzeniem prowadzi 
szkółkę piłkarską „Sport Per-
fect”. Jako trener w ostatnich 
latach był związany z Andre-
spolią Wiśniowa Góra, gdzie 
poza funkcją szkoleniowca, 
był także dyrektorem spor-
towym. W minionym sezo-
nie ekipa z Wiśniowej Góry 
zajęła 15. miejsce w tabeli 
i spadła do niższej ligi. Stało 
się tak, bowiem w związku ze 
spadkiem KS-u Kutno z III do 
IV ligi, powiększyła się liczba 

spadkowiczów z IV ligi łódz-
kiej do ligi okręgowej.

Teraz czas na nowy roz-
dział w trenerskiej karierze 
Kamińskiego.

Pierwszy sparing wygrany, 
sporo testowanych

Czwartoligowcy z Kutna 
mają już za sobą pierwszy 
sparing. W minioną sobotę 
pokonali na własnym bo-
isku 2-1 beniaminka IV ligi 
kujawsko-pomorskiej Tłu-
chovią Tłuchów. Gole dla 
kutnian zdobyli testowani 
piłkarze.

– W meczu wystąpiło wie-
lu testowanych zawodników. 
Niektórzy z trzecioligowej 
składu przebywają jeszcze na 
urlopach i wracają w przy-
szłym tygodniu. Prosimy 
o wyrozumiałość i cierpli-
wość, niebawem poinformu-
jemy, kto będzie reprezen-
tował barwy naszego klubu 
w rozgrywkach czwartej ligi 
– komentują działacze KS-u 
Kutno.

A dziś (środa 13 lipca) o 
18:00 na Stadionie Miejskim 
im. H. Reymana w Kutnie KS 
zmierzy się z rezerwami eks-
traklasowej Wisły Płock. Ser-
decznie zapraszamy!  •
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NOWY TRENER KS KUTNO 
Nowym szkoleniowcem 

IV-ligowców z Kutna został 
Krzysztof Kamiński, 

legenda Widzewa Łódź.

W pierwszym sparingu KS wygrał 
2-1 z Tłuchovią Tłuchów.

FOT. ANIA KRAWCZYK

Kolejny sukces Łukasza Wójcika! 
Kutnianin po raz kolejny został Mi-
strzem Polski w szybowcowej Klasie 
Otwartej. Tegoroczne mistrzostwa 
odbyły się w Michałkowie w Wielko-
polsce. 

W 47.Szybowcowych Mistrzostw 
Polski w klasie Open rozegranych 
zostało siedem konkurencji. Ostat-
nią z nich wygrał Łukasz Wójcik, 
który tym samym potwierdził swoją 

wysoką formę w tym sezonie i po raz 
kolejny w pełni zasłużenie został mi-
strzem Polski w klasie otwartej. To 
już piąty złoty medal Wójcika w tej 
klasie. Srebrny medal zdobył Karol 
Staryszak, a brązowy Tomasz Rubaj.

– Podziękowania dla moich spon-
sorów i najbliższych. Za tydzień ru-
szam na Mistrzostwa Świata. Trzy-
majcie kciuki –  napisał w mediach 
społecznościowych Łukasz Wójcik. •

Wójcik po raz kolejny Wójcik po raz kolejny Mistrzem Polski!Mistrzem Polski!

Wielkie zmianyWielkie zmiany
w KS Kutno po spadkuw KS Kutno po spadku
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