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TO BYŁO PODPALENIE?
Strażacy z żywiołem walczyli 
przez wiele godzin. Wszystko 

wskazuje na to, że pożar powstał 
wskutek podpalenia.
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 REKLAMA 

Potężne podmuchy wiatru 
i hektolitry wody spadające 
z nieba. Taki krajobraz na kil-
kanaście minut zdominował 
region kutnowski. Burze bar-
dzo dały się we znaki miesz-
kańcom Miasta Róż.

Nawałnica nie oszczędzi-
ła kutnowskich drzew i ulic. 
W wielu miejscach, na chod-
nikach i jezdniach zalega-
ły połamane konary.  Sporo 
ulic zostało podtopionych. 
W dwóch miejscach ogromna 
ilość spływającej wody uszko-
dziła asfalt. Konieczne było 
zamknięcie fragmentów jezd-

ni na ulicach: Skłodowskiej 
Curie – tuż przy skrzyżowa-
niu z ul. 29 listopada oraz na 
Alei ZHP.

– Sobotnie nawalne opady 
okazały się zbyt intensywne 
dla dwóch miejsc, gdzie sty-
kało się ze sobą kilka kana-
łów odprowadzających wodę. 
Nadmiar wody spowodował 
zniszczenie nawierzchni. 
PWiK sprawdza, czy wszyst-
kie urządzenia kanalizacyjne 
są sprawne. Jeśli okaże się, 
że spółka nie będzie musiała 
naprawiać swojej infrastruk-
tury, to zlecimy odnowienie 
fragmentów zniszczonej na-

wierzchni – mówi Kamil Kli-
maszewski z biura prasowego 
UM Kutno.

Jeśli PWiK nie będzie mu-
siało naprawiać elementów 
kanalizacji, drogowcy powin-
ni wymienić nawierzchnię na 
wspomnianych fragmentach 
jezdni w ciągu nadchodzących 
kilku dni. Do połowy tego ty-
godnia powinny także zostać 
posprzątane kutnowskie parki.  

Prawie 100 interwencji 
strażaków

23 lipca w godzinach po-
łudniowych przez powiat 
kutnowski przeszła burza, w 

związku, z którą strażacy in-
terweniowali 94 razy. 

– Najczęściej strażacy wy-
jeżdżali do złamanych gałęzi 
i powalonych drzew w sumie 
odnotowaliśmy 58 takich zda-
rzeń. 16 interwencji zwianych 
było z uszkodzonymi dachami 
na budynkach mieszkalnych, 
a 20 dotyczyło uszkodzonych 
dachów na budynkach go-
spodarczych.  Nie odnotowa-
liśmy osób poszkodowanych 
w związku z nawałnicą jaka 
nawiedziła powiat kutnow-
ski – mówi mł. bryg. Mariusz 
Jagodziński, oficer prasowy 
KP PSP w Kutnie. •

W weekend 
foodtrucki 

W dniach dniach 29-31.07 za-
praszamy wszystkich na Plac 
Piłsudskiego w Kutnie na 
Festival FoodTrucków. Wraz 
z firmą Feel Good Food, Do-
mem Kultury i miastem Kut-
no zapraszamy na kulinarną 
ucztę i rewelacyjną imprezę 
z najlepszymi polskimi food-
truckami. Patronem medial-
nym imprezy jest m.in. Pano-
rama Kutna..

Oprócz wspaniałej kuchni 
z całego świata, specjalnie 
na tą imprezę organizatorzy 
stworzą dużą strefę dla dzie-
ci z dmuchańcami, wesołym 
miasteczkiem, pokazami, 
konkursami i balonami. Za 
oprawę muzyczną odpowiada 
DJ Dexter – rezydent takich 
klubów jak Mezzo Warsaw, 
który muzyką na żywo pod-
kręci wszystkich do świetnej 
zabawy. Będzie także rewela-
cyjne Święto Kolorów FeelGo-
odHoli.

Godziny trwania festiwa-
lu: piątek 29.07, godz. 16.00 
– 22.00; sobota 30.07, godz. 
12.00 – 22.00; niedziela  31.07, 
godz. 12.00 – 20.00 •

Wichura Wichura siała siała 
spustoszeniespustoszenie w regionie w regionie

ZERWANE DACHY, POŁAMANE DRZEWA
Przez weekend strażacy z powiatu 

kutnowskiego interweniowali aż 94 razy!

W Kutnie pod naporem 
wody częściowo zarwały 

się dwie jezdnie.
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W dniach 15 – 17 lipca 2022 
roku na terenie Zespo-
łu dworsko – parkowego 
w Leszczynku odbyła się 
I Odyseja Napoleońska. To 
trzydniowe przedsięwzięcie 
o wielowymiarowym charak-
terze odwołujące się do tra-
dycji niepodległościowych 
gminy Kutno, czasu pełnego 
nadziei na wskrzeszenie Rze-
czypospolitej.

Jak mówi Wójt Gminy 
Kutno Justyna Jasińska: 
”Pierwsza Odyseja Napole-
ońska za nami, emocje wciąż 
są w środku, ponieważ to był 
niesamowity czas. Czas, kie-
dy mogliśmy przenieść się na 
salony i w czas bitew wojen-
nych. To co było najważniej-
sze, to praca zespołowa. To co 
nas łączy i co pozwoliło nam 
zbudować tę naszą tożsamość 
historyczną, prawdziwą histo-
rię, która działa się na Ziemi 
Kutnowskiej, w gminie Kut-
no. Udział w niej brali zacni 
mieszkańcy Górscy, Okólski, 

Trzciński i Wodziński To oni 
podpisali akt o konfedera-
cji i  walczyli o wolną Polskę 
u boku Napoleona.

Dziękuję wszystkim me-
diom, które niosły to wyda-
rzenie dalej w świat osobom, 
które nie mogły być z nami, 
a bardzo chciały tu być oraz 
tym… którzy nie wierzyli, że 
nam się uda. Można powie-
dzieć: udało się !  Przed nami 
odkrywanie kolejnej histo-
rii, która jest bardzo intere-
sująca. Pamięć i tożsamość 
bardzo dobrze wpisuje się 
w niedawno przyjętą Strate-
gię Gminy Kutno. Mieszkańcy 
gminy Kutno po wielu latach 
mogą czuć się jak u siebie, 
mogą czuć się spójni z gmi-
ną. Gmina jest i będzie spójna 
z miastem Kutno, z powiatem 
kutnowskim. Mamy własną 
historię, którą chciałabym 
abyśmy razem prezentowali 
naszym mieszkańcom i go-
ściom przyjezdnym”.

Pierwszy dzień Odysei Na-

poleońskiej  rozpoczął wyjąt-
kowy koncert Chopin en Va-
cances. Po części muzycznej 
przyszedł czas na poezję Jó-
zefa Bohdana Zaleskiego re-
cytowaną przez uczniów Aka-
demickiego LO z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. prof. Z. 
Religi w Kutnie.  Dla gości był 
również przygotowany poczę-
stunek, a wieczór zakończył 
pokaz filmu ,,Błękitna nuta”

W sobotę w towarzystwie ka-
walerzystów wjechał do Lesz-
czynka Napoleon Bonaparte 
wraz z Marią Walewską. Na-
stępnie odbyła się prezenta-
cja oddziałów, przegląd wojsk 
oraz widowiskowe wystrzały 
z broni palnej. Największymi 
atrakcjami były pokazy kawa-
leryjskie, pokaz musztry, po-
kaz artyleryjski, prezentacja 
sylwetki żołnierza napoleoń-
skiego przygotowane przez 12 
Pułk Piechoty Księstwa War-
szawskiego z Gdańska, 2 Pułk 
Ułanów Księstwa Warszaw-
skiego, 1 Pułk Artylerii Pieszej 
z Dobrego Miasta na Warmii.  

Ponadto goście wydarzenia 
mieli możliwość obejrzeć po-
kaz mody empirowej i odwie-
dzić namiot Cesarza Fran-
cuzów.  Dla najmłodszych 
przygotowano gry i zabawy 
z XIX wieku. Wszyscy uczest-
nicy mogli również skoszto-
wać potraw z epoki gotowa-
nych na żywym ogniu. 

Niedziela rozpoczęła się od 
złożenia wiązanek i zapalenia 
zniczy na grobach rodziny 
Górskich w Łąkoszynie i Strze-
gocinie. W Leszczynku zosta-
ła odprawiona polowa Msza 
święta celebrowana przez Ks. 
Prałata Mirosława Czarnołęc-
kiego przy oprawie muzycznej 
Orkiestry Gminy Kutno. Chór 
Speranza, wykonał Te Deum 
i inne pieśni patriotyczne.  
Kulminacyjnym punktem 
było widowisko historyczne 
,,O roku ów''- inscenizacja 
sejmiku szlacheckiego i pod-
pisania Aktu Konfederacji 
Generalnej zakończone spek-
takularnym wykonaniem po-
loneza w wykonaniu uczniów 

z II Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana Kasprowicza w Kut-
nie  

Organizatorami wydarzenia 
byli Gmina Kutno, Centrum 
Kultury Gminy Kutno oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Józefa Bohdana Zaleskie-
go w Leszczynku.

Patronatem honorowym 
wydarzenie objęli: Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
–  Henryk Kowalczyk, Woje-
woda Łódzki Tobiasz Bocheń-
ski, Marszałek Województwa 
Łódzkiego Grzegorz Schre-
iber, Wójt Gminy Kutno Ju-
styna Jasińska, Regionalna 
Organizacja Turystyczna i 
Kuratorium Oświaty w Łodzi.

– Dziękuję wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do sukce-
su I Odysei Napoleońskiej. 
Uczestnikom i gościom dzię-
kujemy za udział w wydarze-
niu – mówi Justyna Jasińska, 
Wójt Gminy Kutno. •

materiał promocyjny Gminy Kutno

Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do sukcesu 
I Odysei Napoleońskiej – 
mówi Wójt Gminy Kutno 
Justyna Jasińska.

Wielki sukces Wielki sukces I Odysei I Odysei 
Napoleońskiej w LeszczynkuNapoleońskiej w Leszczynku
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Starosta Kutnowski 
Daniel Kowalik oraz Wi-
cestarosta Magdalena 
Krupińska– Kotulska   
podpisali z Wójtem 
Gminy Strzelce To-
maszem Grabowskim, 
umowę o przekazanie z 
budżetu Gminy Strzel-
ce, dotacji celowej na 
zadanie inwestycyjne w 
kwocie 444 988,20 zł.

W ramach wspólnych 
działań i udzielonej do-

tacji zostanie wykonany 
remont drogi powiatowej 
nr 2133E st. kolej. Strzel-
ce Kujawskie –  Strzelce –  
Oporów na odcinku od km 
3+420 do km 7+980.

–  Stan dróg na tere-
nie gminy Strzelce, nie-
zależnie od tego kto jest 
ich zarządcą, jest dla 
mnie priorytetem. Stan 
dróg decyduje o wizerun-
ku naszej gminy, ale też 
bezpośrednio wpływa 
na komfort i bezpieczeń-

stwo jazdy mieszkańców. 
Wspólne działania po-
dejmowane przeze mnie i 
Radę Gminy Strzelce z Po-
wiatem mają na celu rów-
nież rozwój mojej gminy. 
Infrastruktura drogowa 
decyduje bowiem rów-
nież o rozwoju lokalnych 
przedsiębiorstw, które są 
później płatnikami podat-
ków, a to jak wiemy rów-
nież są dla rozwoju naszej 
gminy istotne wpływy –   
mówi Wójt Gminy Strzelce 
Tomasz Grabowski. •

Wspólna drogowa Wspólna drogowa 
inwestycja w gminie Strzelceinwestycja w gminie Strzelce

Wyjazd na 25 edycję 
Inscenizacji Bitwy pod 
Grunwaldem organizo-
wany przez Stowarzy-
szenie Historyczne Trzy 
Wieże, razem ze Sta-
rostwem Powiatowym 
w Kutnie i Młodzieżo-
wym Domem Kultury 
w Kutnie już za nami. 
Pomimo deszczowej 
pogody, wydarzenie 
zgromadziło mnóstwo 
uczestników.

Wycieczka odbyła się w 
sobotę 16 lipca, by uczest-
nicy mogli zobaczyć XXV 
Inscenizację Bitwy pod 
Grunwaldem, a następnie 
III Turniej Bardów – Be-
nefis zespołu, a zwieńcze-
niem, wycieczki był prze-
gląd Piosenki Harcerskiej i 

Turystycznej. 
W programie wycieczki 

było również zwiedzanie 
licznych punktów rze-
mieślniczych, kramów 
oraz obozów rycerstwa 
Polskiego i Krzyżaków, 
dodatkowo obserwacja 
przygotowań i przemarszu 
wojsk na pole bitwy!

W wyjeździe wzięło 
udział 120 osób.  Oprócz 
mieszkańców Powiatu 
Kutnowskiego na wyjeź-
dzie obecni byli też: To-
masz Walczewski Członek 
Zarządu Powiatu Kutnow-
skiego; Marek Kubasiński, 
Członek Zarządu Powiatu 
Kutnowskiego; Tomasz 
Marciniak, Wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu 
Kutnowskiego; Bartosz 
Serenda, Radny Rady Po-
wiatu Kutnowskiego; Ma-

rek Drabik, Radny Powiatu 
Kutnowskiego oraz Dorota 
Dąbrowska – Wójt Gminy 
Dąbrowice.

– Wyjazd był nieza-
pomnianym przeżyciem 
i niesamowitą lekcją histo-
rii dla wszystkich. Bardzo 
się cieszę, że zebraliśmy 
tak liczną grupę chętnych 
– mówi Tomasz Wal-
czewski, członek Zarządu 
Powiatu Kutnowskiego.

Inscenizacja bitwy pod 
Grunwaldem po raz pierw-
szy odbyła się w 1997 roku. 
Co roku na polach pod 
Grunwaldem spotykają 
się rekonstruktorzy oraz 
miłośnicy średniowiecza 
z całego świata.  Około 1,2 
tys. miłośników średnio-
wiecza odegrało rolę rycer-
stwa spod Grunwaldu.  •

Obejrzeli Bitwę Obejrzeli Bitwę 
pod Grunwaldempod Grunwaldem

W wyjeździe wzięło 
udział 120 osób. 
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Dożynki Powiatowo-Gminne
odbędą się 21 sierpnia, w Krzyżanowie.

Po uroczystościach zapraszamy na galę disco-polo!

Największa od lat inwesty-
cja turystyczno-rekreacyjna 
na Ziemi Kutnowskiej staje 
się faktem. W piątek (22.07) 
prezydent Kutna Zbigniew 
Burzyński podpisał umowę 
na wykonanie tzw. Zielonej 
Osi Miasta. Pomysł zagospo-
darowania terenów w doli-
nie rzeki Ochni pojawił się w 
strategii rozwoju Kutna na 
lata 2014-2021.

– Oddawanie mieszkańcom 
tego typu miejsc to trend, któ-
ry można zauważyć w wielu 
miastach w Polsce. Mieliśmy 
spotkania z mieszkańcami 
w tej sprawie, którzy chcieli, 
żeby ten teren wykorzystać do 
celów turystycznych czy spor-
towych – wyjaśniał na kon-
ferencji prasowej Zbigniew 
Burzyński, prezydent Kutna.

Wykonawcą inwestycji jest 
konsorcjum firm z regionu: 
PBP Trakt Bobrzak Tecław 
sp. j., PW Hydrobud Paweł 
Złotowski i Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych sp. z o.o. 
Liderem jest przedsiębiorstwo 
Trakt, a jego reprezentant Pa-
weł Tecław, również w imie-
niu partnerów, podpisał umo-
wę na realizację zadania.

– Chciałem przede wszyst-
kim pogratulować panu pre-
zydentowi, który pozyskał 
olbrzymie środki finansowe 
na tę inwestycję. Uważam, że 
jest to jeden z piękniejszych 
projektów realizowanych w 
historii Kutna. Cieszymy się 
bardzo na współpracę i mamy 
nadzieję, że za 18 miesięcy 
spotkamy się, żeby otwierać 
nowe tereny dla mieszkańców 

– podkreślał Paweł Tecław.
Projekt techniczny inwe-

stycji wykonany został przez 
Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. 
Uroczyste podpisanie doku-
mentów miało miejsce w sali 
konferencyjnej Urzędu Mia-
sta.

Zielona Oś Miasta zakłada 
zbudowanie prawie sześciu ki-
lometrów ścieżek rowerowych 
i dróg dla pieszych łączących 
wschodnią i zachodnią część 
Kutna (od ul. Barei do ul. Me-
talowej). Oprócz tego inwe-
stycja przewiduje też sporo 
zmian w Parku Nad Ochnią. 
Powstanie m.in. pawilon in-
formacji turystycznej, przy 
którym wybudowane będą: 
rozarium, mini ogród bota-
niczny, skatepark, pumptrack, 
drewniany pomost na rzece 

Ochni, plaża z infrastrukturą 
do gry w siatkówkę, prysznice, 
przebieralnie czy kładka wi-
dokowa. Dodatkowo przy oka-
zji wykonywania prac mają się 
tam pojawić również nowe: 
plac zabaw i siłownia plene-
rowa. 

Przypomnijmy w paździer-
niku 2021 roku kutnowska 
inwestycja uzyskała promesę 
dofinansowania w wysokości 
ponad 24 000 000 złotych. 
Inwestycja łącznie ma koszto-
wać prawie 31 000 000 zł. •

Powstanie plaża, rozarium i wiele innychPowstanie plaża, rozarium i wiele innych
 „Zielona Oś” stała się faktem! 
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Rekreacja przy 
wiadukcie

Oficjalnie oddano do użytku 
kolejny projekt z Kutnowskie-
go Budżetu Obywatelskiego. 
Dzięki „Rekreacji przy Wiaduk-
cie” na kutnowskiej Wenecji 
mały kompleks sportowy wraz 
z muralami. Pomysłodawcą był 
Michał Łucki.

Projekt „Rekreacja przy 
Wiadukcie” zakładał budo-
wę boiska do koszykówki wraz 
z siłownią zewnętrzną przy 
placu zabaw pomiędzy ulicami 
Kopernika i Kochanowskie-
go. Celem projektu jest przede 
wszystkim integracja społecz-
na, aktywność fizyczna i edu-
kacja poprzez zabawę. Boisko z 
siłownią ma umożliwić wszyst-
kim aktywne spędzenie czasu 
wolnego na świeżym powietrzu 
wszystkim mieszkańcom oraz 
prowadzenie zdrowego sty-
lu życia. Koszt realizacji tego 
przedsięwzięcia to 50 tys. zł.

Warto dodać, że na zakoń-
czenie wakacji na terenach przy 
Kopernika odbędzie się piknik 
integracyjny. •
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Trzynaście milionów złotych 
rządowego wsparcia trafi do 
gmin z powiatu kutnowskie-
go. W Starostwie Powiatowym 
w Kutnie odbyła się konfe-
rencja prasowa poświęcona 
ostatniemu rozdaniu z Pol-
skiego Ładu dla popegeerow-
skich gmin.

Łączna wartość dofinansowa-
nia Programu Inwestycji Strate-
gicznych Polski Ład dla gmin w 
powiecie kutnowskim to 13 566 
940 milionów złotych. O szcze-
gółach na konferencji prasowej 
mówili starosta kutnowski Da-
niel Kowalik, senator Przemy-
sław Błaszczyk i poseł Tadeusz 
Woźniak. Ponadto w spotkaniu z 
dziennikarzami udział wzięli wi-
cestarosta Magdalena Krupiń-
ska–Kotulska oraz członkowie 
zarządu powiatu kutnowskiego 
Tomasz Walczewski i Jolanta 

Pietrusiak.
– Pozytywnie rozpatrzono 

aż osiem wniosków. Powiat Kut-
nowski dzięki środkom z Pol-
skiego Ładu rozwija się w błyska-
wicznym tempie. Bardzo mnie to 
cieszy, że uda nam się zmoderni-
zować kolejną Powiatową drogę 
w gminie Łanięta. Jestem bardzo 
zadowolony z rozwoju naszego 
Powiatu – mówił Starosta Kut-
nowski Daniel Kowalik.

Rozdysponowanie środków:
• Powiat Kutnowski – 1 298 500 
złotych na modernizację drogi nr 
2140E.
• Gmina Krośniewice – na aż 
dwie inwestycje: 1 470 000 na 
budowę kanalizacji sanitarnej 
i oczyszczalni ścieków na terenie 
osiedla Skłóty, gm. Krośniewice 
oraz 980 000 na budowę kanali-
zacji sanitarnej na ulicy Parkowej 
w Krośniewicach.

• Gmina Nowe Ostrowy – 2 000 
000 na przebudowę boiska spor-
towego w miejscowości Ostrowy.
• Gmina Kutno – 1 960 000 na bu-
dowę sieci kanalizacji sanitarnej 
i otwartej strefy aktywności w 
miejscowości Głogowiec, budowę 
przepompowni strefowej na sieci 
wodociągowej w Raciborowie.
• Gmina Łanięta – 1 960 000 na 
modernizację świetlicy wiejskiej 
w Witoldowie wraz z budową pla-
cu zabaw.
• Gmina Żychlin – 1 940 400 na 
budowę kanalizacji sanitarnej 
wraz z przykanalikami w miej-
scowości Dobrzelin.

– Bardzo się cieszę, że gmina 
Krośniewice otrzymała tak duże 
dofinansowanie z trzeciej edycji 
Polskiego Ładu, jest to gmina, 
w której jest najwięcej terenów 
po PGR w Powiecie Kutnowskim. 
Mieszkańcy terenów po PGR w 
Skłótach bardzo długo czekali 

na zmianę i budowę kanaliza-
cji. Mieszkańcy ulicy Parkowej 
w Krośniewicach również docze-
kają się budowy kanalizacji. Gra-
tuluję też gminie Nowe Ostrowy 
powstania boiska sportowego, 
ponieważ sport to zdrowie. Dzię-
kuję naszym parlamentarzystom 
– mówił Tomasz Walczewski, 
członek Zarządu Powiatu Kut-
nowskiego.

– Popegeerowskie gminy 
w latach 90 borykały się z wiel-
kimi problemami dotyczącymi 
transformacji. Wiemy, jak wyglą-
dała sytuacja w takich ośrodkach. 
I te samorządy wówczas musiały 
stawić czoła niełatwym wyzwa-
niom, a dziś rząd Zjednoczonej 
Prawicy chce w jakiś sposób wy-
równać te straty samorządom. 
Oczywiście, jakiś czas minął, 
ale te środki nadal są potrzebne. 
Bardzo cieszy mnie, że aż siedem 
samorządów z powiatu kutnow-
skiego otrzymało dofinansowa-

nie. To kolejne rekordowe roz-
danie dla powiatu kutnowskiego 
w skali całego województwa – 
mówił Senator RP Przemysław 
Błaszczyk.

– To kolejne, ogromne środki 
pozyskane na realizację inwe-
stycji strategicznych w Powiecie 
Kutnowskim. Dzięki dofinanso-
waniu zmieni się nasze otoczenie 
oraz poprawi się komfort życia 
mieszkańców.  Kolejne inwesty-
cje to również szansa na rozwój 
małych i średnich firm, które 
działają na naszym terenie – mó-
wiła Wicestarosta Magdalena 
Krupińska–Kotulska.

– Środki trafiają do niedoce-
nianych miejsc i pomijanych. 
Uważamy, że podstawą jest 
zrównoważony rozwój i chcemy 
wspierać wszystkich tak samo. 
Cieszę się z rozwoju Powiatu 
Kutnowskiego – mówił Tadeusz 
Woźniak, Poseł na Sejm RP. •

13 milionów złotych rządowego 13 milionów złotych rządowego 
wsparcia wsparcia dla powiatu kutnowskiegodla powiatu kutnowskiego

Dział ds. osób niepełno-
sprawnych został przeniesio-
ny z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kutnie 
przy ul. Krzywoustego 11 do 
nowej siedziby przy Powiato-
wym Zespole ds. orzekania o 
niepełnosprawności w Kutnie 
przy ul. Wyszyńskiego 13. 
– Cieszę się, że inwestujemy w 
sferze społecznej, mieszkańcy 
powiatu będą teraz mieli dogod-
ny dostęp do usług jakie im ofe-
rujemy. Centrum Kutna to dobra 
lokalizacja dla wszystkich miesz-
kańców powiatu –  mówi Starosta 
Kutnowski Daniel Kowalik.
– Przy Powiatowym Zespole ds. 
orzekania o niepełnosprawno-
ści była wolna przestrzeń biuro-
wa, którą zagospodarowaliśmy 
i teraz osoby niepełnosprawne 
wszystkie swoje sprawy mogą 
załatwić w jednym miejscu. To 

bardzo ważne z punktu wygody 
mieszkańca powiatu kutnow-
skiego. Teraz w nowej lokalizacji 
niepełnosprawni mieszkańcy po-
wiatu, nie będą mieli problemu 
chociażby z zaparkowaniem sa-
mochodu, co w starej lokalizacji 
było dużym problemem. – mówi 
Wicestarosta Magdalena Kru-
pińska–Kotulska. 
– Z punktu widzenia organiza-
cji pracy to będzie dla nas duże 
ułatwienie. Stara lokalizacja nie 
dawała nikomu komfortowych 
warunków pracy. Cieszę się, że 
pozyskując nową przestań do 
pracy, będziemy mogli jeszcze 
bardziej efektywnie pracować 
na rzecz mieszkańców powiatu 
kutnowskiego – mówi Dyrektor 
PCPR Marta Znyk.
W ubiegłym roku dział przyjął aż: 
–  458 wniosków o dofinansowa-
nie uczestnictwa w turnusach re-
habilitacyjnych,

–  852 wniosków o dofinansowa-
nie zaopatrzenia w sprzęt rehabi-
litacyjny,
– 141 wniosków o dofinansowa-
nie likwidacji barier architekto-
nicznych.
– Obok takich statystyk, obciąże-
nia tego działu i niewygody osób 
niepełnosprawnych nie sposób 
było przejść obojętnie. To z po-
zoru małe zmiany lokalizacyjne, 
ale z perspektywy wygody i do-
godności załatwiania spraw 
przez osoby niepełno-
sprawne to ogrom-
na zmiana i duży 
wspólny sukces. 
Cieszę się, że 
udało nam się 
zrobić to w tak 
krótkim czasie 
–  dodaje Wice-
starosta Magda-
lena Krupińska–
Kotulska. •

Duże ułatwienie dla osób 
niepełnosprawnych z powiatu

Dział ds. osób niepełnosprawnych 
został przeniesiony do nowej siedziby.
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Za nami wielki i jakże udany 
powrót Odysei Historycznej. 
Tegoroczna edycja była wy-
jątkowa pod wieloma wzglę-
dami. Był to jubileuszowy 
dziesiąty zlot rekonstrukto-
rów z całej Polski, a także po 
raz pierwszy odbył się w no-
wej lokalizacji – nie w Lesz-
czynku, a w całości w Kutnie. 
Po niekwestionowanym suk-
cesie imprezy, władze miasta 
mają nadzieję, że i za rok Mia-
sto Róż będzie gościło setki 
miłośników historii z całej 
Polski.

Wielbiciele historii i związa-
nych z nimi inscenizacji na mi-
niony weekend czekali od bar-
dzo dawna. Odyseja Historyczna 
po raz ostatni odbyła się w 2018 
roku, można rzec, że w jeszcze 
innym świecie. Później orga-
nizatorzy borykali się z różne-
go rodzaju problemami, w tym 
z pandemią koronawirusa. Teraz 
jednak, w 2022 roku udało się 
jednak zorganizować wyjątkową, 
bo jubileuszową X Odyseję Histo-
ryczną. Wyjątkową także, bo już 
nie w Leszczynku, a w Kutnie, na 
starej strzelnicy na Sklęczkach.

Na rozległym terenie umiej-
scowionych było kilkadziesiąt 
dioram. Cały plac na Sklęczkach 
został podzielony na cztery stre-
fy: obozowisko wczesnośrednio-
wieczne i średniowieczne do XV 
wieku, obozowisko XVI i XVII 
wieku, obozowisko XVIII i XIX 
wieku oraz obozowisko XX wie-
ku. Nie brakowało efektownych 
pokazów, w tym z użyciem piro-
techniki. Inscenizacja historycz-
na „Studzianki 1944”, która była 
zwieńczeniem tegorocznej edy-
cji, na długo zapadnie w pamięci 

publiczności.
Warto odnotować, że patro-

nat honorowy nad imprezą objął 
Mariusz Błaszczak – wicepremier 
i Minister Obrony Narodowej, 
Ministerstwo Edukacji i Nauki 
oraz Zbigniew Burzyński, Prezy-
dent Miasta Kutno. 

– Troszkę szyki pomieszała 
nam pogoda, ale po tym sobot-
nim gradobiciu i burzach podnie-
śliśmy się i odbyła się między in-
nymi bardzo udana inscenizacja 
historyczna „Studzianki 1944”. 
Ciężko było się przez te 3 lata 
niebytu i pandemii podnieść, 
ale udało nam się to zrobić. Na 
nowym terenie myślę, że jest to 
podwójne zwycięstwo. Może nie 
przyjechało 1200 rekonstrukto-
rów (takie zapowiedzi były przed 
imprezą – przyp.red.), ale tysiąc 
został spokojnie przekroczony. 
Ale myślę, że nie o liczby tu-
taj chodzi, tylko klimat tego, co 
się tutaj dzieje – podsumowuje 
Rafał Ambroziak ze Stowarzy-
szenia Historycznego Pułk 37, 
okrzyknięty w tym roku „loko-
motywą” Odysei Historycznej.

Weekendowymi wydarzenia-
mi na Sklęczkach żywo intereso-
wały się władze miasta. Jak zapo-
wiada prezydent Kutna Zbigniew 
Burzyński, ma nadzieję, że także 
za rok ta wielka historyczna im-
preza także odbędzie się w Mie-
ście Róż.

– Chciałbym podziękować or-
ganizatorom, za ten pomysł kilka 
lat temu, że stworzyli Odyseję. 
Impreza zawsze zaczynała się 
w mieście (na Placu Piłsudskie-
go – przyp. red.), a potem prze-
nosiła się do Leszczynka. Myślę, 
że teraz, tu na Sklęczkach, to 
świetne miejsce, które daje dużo 
możliwości. Mam nadzieję, że 

rekonstruktorom spodobał się 
ten teren i będzie dalsza życzli-
wość wojska, aby w przyszłości 
również się tu spotkać – mówił 
w trakcie Odysei prezydent Kutna 
Zbigniew Burzyński.

Co ciekawe, prezydent Zbi-
gniew Burzyński otrzymał od 
organizatorów, w ramach podzię-
kowań za współpracę specjalną 
nagrodę, okazały okręt. – Bardzo 
dziękuję za nagrodę i myślę, że 
trafi ona do naszego muzeum, jak 
już zostanie otwarte – zapowie-
dział włodarz Miasta Róż.

Specjalne podziękowanie od 
rekonstruktorów otrzymał rów-
nież Jerzy Bryła, wieloletni wójt 
gminy Kutno.

Zadowolenia z organizacji 
Odysei Historycznej w całości 
w Kutnie nie kryje także wicepre-
zydent Kutna Zbigniew Wdo-
wiak.

– Bardzo się cieszymy i myślę, 
że mieszkańcy Kutna również, 
że Odyseja Historyczna wraca 
z powrotem, tym razem do Kut-
na, nie do Leszczynka. Świet-
nie, że właśnie tutaj, na dawnej 
strzelnicy na Sklęczkach, rekon-
struktorzy historyczni znaleźli 
swoje miejsce. Jest tu szereg grup 
ze wszystkich epok, od czasów 
starożytnych, poprzez średnio-
wiecze, po II Wojnę Światową 
i czasy współczesne. Myślę, że to 
wielka frajda dla pasjonatów hi-
storii i militariów. Bardzo dobrze, 
że tak się stało i mam nadzieję, że 
w przyszłym roku również tu się 
spotkamy – powiedział wicepre-
zydent Zbigniew Wdowiak.

Wielkie słowa uznania dla 
organizatorów kieruje z kolei dr 
Michał Adamski, naczelnik Wy-
działu Kultury, Promocji i Roz-
woju Miasta.

– Bardzo gratuluję organi-
zatorom oraz wolontariuszom 
Odysei Historycznej. Być może 
nie wszyscy wiedzą, że przygo-
towanie tej imprezy to owoc spo-
łecznej pracy prawie czterdzie-
stu osób. Szczególnie winszuję 
Wiesławowi Paluchowskiemu, 
Rafałowi Ambroziakowi i Micha-
łowi Lebiedowiczowi ze Stowa-
rzyszenia Historycznego Pułk 37 –  
w ich działaniu widać wielką 
pasję, profesjonalizm i poświę-
cenie. Z pewnością dlatego, te-
goroczna Odyseja odbyła się 
pod patronatem Wicepremiera 
i Ministra Obrony Narodowej 
oraz Ministra Edukacji i Nauki. 
Wielkie podziękowania należą 
się także żołnierzom i oficerom 
z 92. Batalionu Lekkiej Piechoty, 
Wielkopowierzchniowego Wie-
lobranżowego Składu Materiało-
wego oraz Grupy Zabezpieczenia 
Kutno. Życzę kolejnych udanych 
odsłon tego największego zlotu 
grup rekonstrukcji historycz-
nych, który doskonale promu-
je Kutno i region kutnowski – 
komentuje dr Michał Adamski.

Co ciekawe, jubileuszowa 
X Odyseja Historyczna była po-
łączona z Dniami Otwartych Ko-
szar. W niedzielę z bliska można 
było obejrzeć sprzęt i wyposaże-
nie żołnierzy 92 Batalionu Lek-
kiej Piechoty w Kutnie. Odbyła 
się także wyjątkowa msza polowa 
na terenie starej strzelnicy na 
Sklęczkach.

Gwoździem programu były 
jednak efektowne pokazy wy-
branych elementów szkolenia 
żołnierzy 92 Batalionu Lekkiej 
Piechoty w Kutnie. Udział w nich 
wzięli także strażacy z Wojsko-
wej Straży Pożarnej oraz OSP 
z Leszczynka i Wierzbia. Jak już 
przyzwyczaiła się kutnowska pu-

bliczność, na Sklęczkach było wi-
dowiskowo, nie zabrakło dymu, 
granatów i strzałów! Na zakoń-
czenie wydarzenia publiczność 
została zaproszona na przepysz-
ną wojskową grochówkę.

– Mieliśmy zaszczyt gościć 
społeczeństwo zarówno miasta 
Kutno jak i powiatu kutnowskie-
go na Dniach Otwartych Koszar, 
w ramach których można było 
zobaczyć sprzęt jakim dysponu-
jemy, przymierzyć wyposażenie 
żołnierza lekkiej piechoty. To co 
najbardziej zgromadziło ludzi to 
przedstawienie elementów szko-
lenia batalionu lekkiej piechoty 
czy wojsk obrony terytorialnej. 
Były to przedstawienia w dwóch 
blokach. W bloku tematycz-
nym kryzysowym i taktycznym 
– podsumowuje podpułkownik 
Arkadiusz Wypych, dowódca 
92. Batalionu Lekkiej Piechoty 
w Kutnie.

– Mogliśmy zaobserwować 
zajęcia programowe żołnierzy 
naszego batalionu, gdzie odby-
wają się one cyklicznie weeken-
dowo. Bardzo dobrze stało się, że 
zbiegły się z datą X edycji Odysei 
Historycznej i my wkomponowa-
liśmy się tu w ostatnim dniu tego 
wydarzenia. Mogliśmy pokazać 
i przedstawić swoje uzbrojenie, 
a także porozmawiać z chętny-
mi, którzy chcą wstąpić w sze-
regi żołnierzy Wojsk Obrony Te-
rytorialnej. Dziękujemy bardzo 
wszystkim uczestnikom naszych 
zajęć, było widać, że byli zaan-
gażowani razem z nami. Dzię-
kujemy za liczną frekwencję na 
dniach otwartych i cieszymy się, 
że możemy tutaj razem z wami 
mieszkać, żyć, służyć wam i was 
bronić – dodawał starszy chorąży 
sztaby Jarosław Dzięgielewski z 
92. Batalionu Lekkiej Piechoty. •

WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE

WIELKI SUKCES ODYSEI!
X Odyseja Historyczna już za nami, ale 
na długo pozostanie w pamięci. To były 
niesamowite dni na Sklęczkach.

Wielki powrót i sukcesWielki powrót i sukces
Odysei Historycznej w KutnieOdysei Historycznej w Kutnie
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materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Kutno

WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE

Prezydent Kutna Zbigniew Burzyński 
otrzymał od organizatorów 

podziękowanie za wieloletnie 
wsparcie Odysei Historycznej.
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Ten pożar na długo zapadnie 
w pamięci mieszkańcom Kut-
na i strażakom. Stary młyn 
przy Przemysłowej w Kutnie 
palił się przez wiele godzin, a 
wszystko wskazuje na to, że 
szalejący ogień to sprawka 
podpalacza!

W minionym tygodniu, 
w nocy z czwartku na piątek 
o godzinie 2:27 do Komendy 
Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Kutnie wpłynę-

ło zgłoszenie o pożarze opusz-
czonego budynku młyna przy 
ul. Przemysłowej w Kutnie.

 – Po dojeździe na miejsce 
zdarzenia pierwszych zastę-
pów straży pożarnych stwier-
dzono, że pożarem objęte są 
dwie górne kondygnacje oraz 
część dachu budynku. Ze 
względu na wielkość pożaru 
zostały zadysponowane do-
datkowe siły i środki z powiatu 
kutnowskiego oraz podnośnik 
hydrauliczny ze JRG Zgierz 

oraz dwa ciężkie samochody 
gaśnicze z JRG Łęczyca i JRG 
Łowicz – relacjonuje mł. bryg. 
Mariusz Jagodziński, oficer 
prasowy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Kutnie.

Działania straży pożarnej 
polegały między innymi na 
zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia oraz na podaniu dwóch 
prądów gaśniczego na dach 
budynku przy pomocy drabi-
ny mechanicznej i podnośni-

ka hydraulicznego oraz trzech 
prądów gaśniczych wody na 
źródło pożaru do wnętrza bu-
dynku. Ze względu na bliskość 
sąsiednich budynków działa-
nia prowadzone były również  
w obronie przy pomocy jedne-
go prądu gaśniczego.

Na miejsce pożaru przybyła 
Grupa Operacyjna Komendy 
Wojewódzkiej PSP w Łodzi. 

W działaniach udział brały 
zastępy gaśnicze z JRG Kutno, 

JRG Łęczyca, JRG Zgierz, JRG 
Łowicz, OSP Komadzyn, OSP 
Wroczyny, OSP Krośniewice, 
OSP Leszczynek, OSP Klono-
wiec. Przez wiele godzin z ży-
wiołem walczyło kilkudziesię-
ciu strażaków.

Wszystko wskazuje na to, że 
ogień pojawił się wskutek pod-
palenia. Okoliczności pożaru 
wyjaśniać będą teraz kutnow-
scy policjanci. •

Wielki pożar w Kutnie! Wielki pożar w Kutnie! 
Stary młyn w ogniuStary młyn w ogniu

W AKCJI STRAŻACY Z CAŁEGO REGIONU
Ze względu na wielkość pożaru zostały 
zadysponowane dodatkowe siły i środki z 
powiatu kutnowskiego oraz z Łęczycy, Łowicza 
i Zgierza – relacjonuje mł. bryg. Mariusz 
Jagodziński, oficer prasowy KP PSP w Kutnie

Kula ognia i kłęby dymu 
były widoczne z odległości 

kilku kilometrów.

Zdjęcia oraz wideo z pożaru możecie 
obejrzeć na www.PanoramaKutna.pl

Wszystko wskazuje na to, 
że doszło do podpalenia.
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W całej Polsce mówi się o pro-
blemach z dostępnością cukru 
w sklepach, a w internecie roi się 
od zdjęć pustych półek. Podob-
na sytuacja jest niestety także 
w Kutnie.

Zeszłej środy 20 lipca, Biedron-
ka ogłosiła, że wprowadza ogra-
niczoną sprzedaż cukru swoim 
klientom. Na jeden paragon od tej 
pory można kupić maksymalnie 10 

kilogramów tego produktu. Limit 
obowiązuje na terenie całego kra-
ju, w tym także w Kutnie. Śladem 
popularnego dyskontu poszły także 
inne sklepy. 

Problem jest jednak jeszcze je-
den – w wielu sklepach z szyldem 
Biedronki po prostu brakuje cukru. 
Od Czytelników otrzymaliśmy sy-
gnały, że tak jest również w naszym 
mieście. Sprawdziliśmy i rzeczy-
wiście są bardzo duże problemy z 

zakupem cukru. Dodatkowo pust-
kami świecą też półki z innymi pro-
duktami.

Jak braki towarów w swoich skle-
pach, które według branżowych 
portali mają około 25 proc. udziału 
w polskim rynku spożywczym, tłu-
maczy Biedronka?

– Ze względu na sytuację geopoli-
tyczną ostatnich tygodni, rzeczywi-
ście może zdarzyć się, że niektóre 

grupy produktów lub komponenty 
niezbędne do ich wytworzenia zo-
staną dostarczone z opóźnieniem 
lub wolumen dostawy może być 
niższy. Niezależnie od tego sta-
le monitorujemy łańcuchy do-
staw, a nasze centra dystrybu-
cyjne pracują normalnie, aby 
zapewnić naszym klientom 
ciągłą dostępność ich ulu-
bionych produktów i usług 
– komentują w mediach spo-
łecznościowych przedstawiciele 
popularnego dyskontu. •

W sklepach brakuje... cukruW sklepach brakuje... cukru

Ostatnio to częsty obrazek 
w wielu sklepach w Kutnie.
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Wójt gminy Kutno Justyna 
Jasińska decyzją gminnych 
radnych nie otrzymała wo-
tum zaufania i absolutorium. 
Podczas obrad nie brakowa-
ło emocji i zarzutów pod ad-
resem włodarz gminy. Wójt z 
kolei nie rozumie decyzji rad-
nych, ponieważ jak podkre-
śla, budżet za zeszły rok pre-
zentuje się „w jak najlepszych 
wynikach”.

W środę odbyła się se-
sja Rady Gminy Kutno, pod-
czas której radni większo-
ścią głosów nie udzielili wójt 
Justynie Jasińskiej absolutorium 
i wotum zaufania. Pełen zapis po-
siedzenia można obejrzeć w in-
ternecie. O komentarz do decyzji, 
jaką podjęli gminni rajcy, zapyta-
liśmy wójt gminy Kutno Justynę 
Jasińską.

– Trudno mi dyskutować 
o decyzjach rady gminy, które są 
dla mnie niezrozumiałe, ponieważ 
budżetowo rok 2021 przedstawia 
się w jak najlepszych wynikach. 
Nadwyżka budżetowa to ponad 4 
miliony 300 tysięcy złotych. Nato-
miast jest zdecydowane mniejsze 
zadłużenie gminy, które w skali 
budżetu wynoszącego 54 miliony 
klasyfikuje się na pozycji 5,7%. A 
warto, żeby mieszkańcy wiedzie-
li, że na początku tej kadencji za-

dłużenie było na poziomie 13,14 
procent. Do tego, od początku 
naszej wspólnej działalności rady 
i wójta budżet wzrósł o 20 milio-
nów. To są fakty – komentuje wójt 
gminy Kutno Justyna Jasińska.

Wójt Jasińska podkreśla, że w 
ostatnim czasie udało się zreali-
zować szereg inwestycji. Wśród 
nich wymienia między innymi 
remonty trzech dróg, termomo-
dernizację dwóch szkół, oddanie 
do użytku klubu dziecięcego i par-
kingu przy szkole w Gołębiewku 
czy długo wyczekiwany remont 
świetlicy w Nowej Wsi. Realizo-
wane były także liczne projekty 
w ramach „Czystego Powietrza”, 
gmina otrzymała też wiele milio-
nów rządowych dofinansowań.

– Nic z tych zarzutów wniosko-
wanych przez komisję rewizyj-
ną, które zostały zaopiniowane 
przez skład orzekający Regional-
nej Izby Obrachunkowej, nie po-
twierdziło się. Przeciwnie, RIO 
wypowiedziało się, dając opinie 
z zastrzeżeniami, z istotnymi za-
strzeżeniami do tego wniosku. 
To jest bardzo ważne, że rada 
posłużyła się takimi wnioskami, 
które nie znalazły argumentacji 
i potwierdzenia w naszej pracy, w 
sprawozdaniach. Myślę, że radni 
nieadekwatnie i personalnie wo-
bec mnie, przełożyli wagę jednej 
małej sprawy na skalę całej pracy, 
całego roku i całego wykonania 

budżetu, jaki został zrealizowany i 
zakończył się sukcesem dla gminy 
– komentuje wójt Justyna Jasiń-
ska.

Podczas żywej dyskusji pod-
czas środowej sesji Rady Gminy 
Kutno, radni wśród głównych 
zarzutów wobec wójt Jasińskiej 
podnosili sprawy związane z pro-
cesami dotyczącymi byłych pra-
cowników UG oraz kwestie zwią-
zane z kwotami przeznaczonymi 
na zewnętrzną kancelarię prawną. 
Najbardziej krytyczna wobec dzia-
łań wójt była radna Edyta Lewan-

dowska.
– Tak, te zarzuty były obszernie 

podejmowane w dyskusji, ale nie 
są przedmiotem oceny budżetu, 
co podkreślił skład orzekający Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej. 
Jestem zobowiązana stawić czoła 
sprawie, która została wywołana 
przez drugą stronę, tak jak jestem 
zobowiązana jako urzędnik pań-
stwowy zareagować na naruszenia 
na nieprawidłowości, które rów-
nież miały miejsce. Trudno prze-
chodzić obojętnie i nie widzieć 
skali, z jaką pewne zdarzenia mia-

ły miejsce. I to jest ta trudność, z 
którą przyszło mi się zmierzyć, a 
która oczywiście ma swój skutek w 
kosztach. Dlatego było niezbędne 
zatrudnienie kancelarii zewnętrz-
nej. Tak jak powiedziałam na se-
sji, nie wszystkie kompetencje do 
reprezentowania gminy posiadali 
radcy prawni. Niektóre sprawy 
przekraczały właśnie tutaj umo-
cowania radców prawnych, więc 
korzystanie z tej zewnętrznej ob-
sługi prawnej było jak najbardziej 
celowe – tłumaczy wójt Jasińska.

Jak dodaje Jasińska, „ma na-
dzieję, że radni zrozumieją, że 
ponoszą odpowiedzialność za 
podejmowane uchwały i sprawy, 
których oczekują realizacji”.

– My musimy pozyskiwać środki 
i skutecznie wykonywać nasze za-
dania. Liczę na zrozumienie, na do-
brą współpracę z radnymi. Jestem 
w pełnej gotowości. I zawsze tak 
mówię. Zawsze zapraszam do roz-
mów, służę informacją, jeśli jest 
taka potrzeba. Po to mamy posie-
dzenia komisji, żeby pewne rzeczy 
wyjaśnić. Może więcej rozmów, 
może więcej zaangażowania. Ja 
też zapraszam wszystkich rad-
nych do częstego uczestniczenia 
nie tylko na sesjach, ale również 
w całym życiu gminnym. I takim 
gospodarczym, i społecznym, i 
kulturalnym, bo tego mieszkańcy 
też oczekują – puentuje wójt Ja-
sińska. •

Wójt Jasińska bez absolutorium i wotum zaufania
„Decyzja radnych jest dla mnie niezrozumiała”

Decyzja radnych jest dla mnie 
niezrozumiała – komentuje 
Justyna Jasińska, Wójt Gminy Kutno.

Strażacy 
ratowali kota

Strażacy nie tylko gaszą po-
żary i ratują poszkodowanych 
na przykład w wypadkach 
drogowych, ale podejmują 
także bardziej nietypowe in-
terwencje. Do nich na pewno 
zaliczyć można ostatnie zgło-
szenie o kocie uwięzionym na 
drzewie.

Mieszkańcy Kutna zaniepo-
kojeni głośnym miauczeniem 
kota w centrum miasta zaalar-
mowali straż pożarną. Okaza-
ło się, że zwierzak wszedł na 
drzewo, ale miał problem z jego 
bezpiecznym opuszczeniem. 
Na miejsce udał się początkowo 
jeden zastęp straży pożarnej 
z PSP w Kutnie, ale okazało się, 
że do uwolnienia kota potrzeb-
na będzie specjalistyczna dra-
bina i wezwany został jeszcze 
jeden zastęp.

Ostatecznie po sprawnej ak-
cji strażaków kot bezpiecznie 
został sprowadzony na ziemię 
i przekazany właścicielowi. Po 
raz kolejny potwierdziło się, że 
na strażaków zawsze można li-
czyć!  •
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Policjanci pod nadzorem 
prokuratora wyjaśniają oko-
liczności tragicznego wy-
padku na ul. Grunwaldzkiej. 
Samochód osobowy potrącił 
wchodzącą na przejście dla 
pieszych 85-letnią kobie-
tę. Pomimo wysiłków leka-
rzy, poszkodowana zmarła 
w szpitalu.

Do zdarzenia doszło 15 lip-
ca 2022 roku o godzinie 19.00 
w Kutnie na ulicy Grunwaldz-
kiej. Ze wstępnych ustaleń po-
licjantów wynika, że 24-letni 

mieszkaniec Kutna kierujący 
seatem cupra potrącił wcho-
dzącą na oznakowane przej-
ście dla pieszych 85-letnią 
mieszkankę Kutna.

– Poszkodowana kobie-
ta w stanie ciężkim została 
przewieziona śmigłowcem 
Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego do szpitala w Ło-
dzi. Niestety pomimo wysił-
ków lekarzy kobieta zmarła 
następnego dnia. Kierujący 
samochodem był trzeźwy. 
Policjanci wykonali oglę-
dziny miejsca wypadku oraz 

pojazdu, zabezpieczyli ślady 
i przesłuchali świadków. Mun-
durowi pod nadzorem prokura-
tora będą wyjaśniali dokładne 
okoliczności tragedii – mówi 
asp. sztab. Radosław Gwis 
z Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Łodzi.

Droga przez kilka godzin 
była całkowicie zablokowana. 
Na miejscu poza policją dzia-
łania prowadziły zespół ra-
townictwa medycznego oraz 
straż miejska, która kierowała 
ruchem.

Policja przypomina o za-
chowaniu szczególnej ostroż-
ności w rejonie przejść dla 
pieszych. Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami pieszy 
ma pierwszeństwo przed po-
jazdem już na etapie wkracza-
nia na przejście.

– Kierujący powinien zwol-
nić i uważnie obserwować 
otoczenie, czy żaden pieszy 
nie zamierza wejść na przej-
ście. Skutki potrącenia pie-
szego przez pojazd są bardzo 
poważne, a często tragiczne 
– komentują policjanci. •

Nie żyje kobieta potrąconaNie żyje kobieta potrącona  
na przejściu dla pieszychna przejściu dla pieszych

Pomimo wysiłków lekarzy, 
poszkodowana 85-latka 

zmarła w szpitalu.
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Muzeum Regionalne w Kut-
nie w ramach dofinanso-
wania ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z Funduszu Pomocy Kultu-
ry – państwowego funduszu 
celowego otrzymało 130 888 
zł. Dofinansowanie pokryje 
koszt konserwacji osiem-
nastu obiektów ze zbiorów 
Muzeum pochodzących z 
XVIII i XIX wieku. Obiekty po 
konserwacji, będą stanowiły 
część nowej ekspozycji w Pa-
łacu Saskim.  

Wśród eksponatów pod-
danych renowacji znalazły 
się m.in.: wspaniałe pałaco-
we lustra z piękną dekoracją 
kwiatową czy krzyż, który 
stanowić będzie element wy-
posażenia królewskiej sypial-
ni. 

Zabytkowy krzyż jest nie-
zwykle eleganckim obiektem 
w stylu regencji. Styl ten wy-
kształcił się w sztuce francu-
skiej w okresie regencji Filipa 
Orleańskiego (1715–1723) i 
był swoistą zapowiedzią ro-
koka, stylu, który obowią-
zywał w sztuce w czasach 
panowania Augusta III. Ce-
chowało go podobnie jak 
późniejsze rokoko, dążenie 
do przyjemności i wygody, 
w przeciwieństwie do baroko-

wej podniosłości i reprezen-
tacji. Krzyż umieszczony jest 
w złoconej ramie o nie-
regularnych kształtach, 
pokrytej bogatym or-
namentem, która wraz 
z pasyjką wykonaną z kości 
słoniowej stanowi niezwy-
kle wyrafinowane i gustow-
ne dzieło sztuki z początku 
XVIII wieku.

Prawdziwą perełką podda-
waną konserwacji jest zestaw 
sześciu kurdybanów powsta-
łych na początku XVIII w., 
w warsztacie Carlusa Jacob-
sa w Mechelen we Flandrii. 
Na początku XVIII wieku to 
flandryjskie miasto znane 
było z produkcji kurdybanów, 
czyli tłoczonej we wzory skó-
ry malowanej lub złoconej.

Kurdybany cieszył się 
ogromną popularnością w 
całej Europie XVII i XVIII 
wieku wykorzystywano je za-
równo jako tkaniny ścienne, 
jak i obicia mebli. Zestaw nie-
powtarzalnych wytłaczanych 
skór o eleganckich wzorach 
wprowadzi we wnętrza kut-
nowskiego pałacu odrobinę 
osiemnastowiecznej elegan-
cji.

Wśród obiektów wy-
typowanych do konser-
wacji znalazła się rów-
nież boazeria pochodząca 

z pałacu, jest to obiekt po-
chodzący z czasów, gdy budy-
nek pełnił funkcje handlowe. 
Z uwagi na fakt, iż stanowi 
cenną pamiątką po orygi-
nalnych elementach wypo-
sażenia Pałacu, który uległy 
częściowemu zniszczeniu 
podczas pożaru zabytku w 
2003 roku, powróci do Pałacu 
jako cenny eksponat stano-
wiący część jego historii. 

Obiekty wytypowane 
do konserwacji mają ol-
brzymie znaczenie dla 
stworzenia aranżacji no-
wej ekspozycji stałej, po-
nieważ nadadzą wnętrzom 
pałacowego charakteru.  
Złocenia, ornamenty rokoko-
we, kwiatowe dekoracje kur-
dybanów, kryształowe lustra  
czy lekkie esowate formy me-
bli pozwolą zwiedzającym 

poczuć klimat osiemnasto-
wiecznego wnętrza.

Przygotowanie obiektów 
do ekspozycji jest jednym z 
etapów trwających prac re-
witalizacyjnych Pałacu Sa-
skiego w Kutnie, który wraz z 
dotychczasową siedzibą Mu-
zeum – ratuszem i nowymi 
pawilonami, tworzyć będzie 
kompleks muzealny. •

materiał promocyjny Muzeum Regionalnego w Kutnie

Tegoroczna edycja „Wa-
kacji w Muzeum” odbywa 
się pod hasłem baroko-
wych inspiracji. W progra-
mie znajdują się warsztaty 
i pokazy tematycznie zwią-
zane właśnie z tą epoką. 
Jej różnorodność i eklek-
tyzm pozwalają puścić 
wodze fantazji i przenieść 
naszych uczestników w 
zupełnie odmienny świat, 
w którym wszystko jest 
możliwe. Podczas wtorko-
wych spotkań jest okazja, 
by spełnić się w roli ma-
larza, florysty, tancerza, 
czy...zaklinacza zwierząt! 

Zajęcia odbywające się w 
ramach „Lata w muzeum” 
przybliżają rozrywki popu-
larne w XVII i XVIII wieku. 
Malowanie obrazów było 
zajęciem, któremu odda-
wały się nawet koronowane 
głowy– Maria Leszczyńska, 
żona Ludwika XV, bardzo 
chętnie spędzała w ten 
sposób wolny czas. 

Pokazy sokolnicze i z 
udziałem psów, magicy, 
przedstawienia teatralne 

–  takie atrakcje w baroko-
wym stylu przygotowali-
śmy dla naszych uczestni-
ków. 

Ponadto  wykonają oni 
karnawałowe maski i kape-
lusze jako nieodzowne ele-
menty XVIII – wiecznego 
balu. Oprócz zajęć zorga-
nizowaliśmy wycieczki do 

ciekawych miejsc, które są 
blisko nas i warto je bliżej 
poznać ( Płock, Łódź i Ar-
kadia Nieborów). 

Wariacje barokowe w 
każdy wtorek przy ulicy 
Konduktorskiej w Kutnie w 
tymczasowej siedzibie Mu-
zeum Regionalnego w Kut-
nie. Zapraszamy! •

Wtorkowe wariacje barokowe
w Muzeum Regionalnym w Kutnie

Podczas wtorkowych wariacji 
barokowych w Muzeum 
Regionalnym w Kutnie 
nie brakuje atrakcji!

FOT. MICHAŁ JABŁOŃSKI / MUZEUM REGIONALNE W KUTNIE

Muzealne eksponaty będą poddane konserwacji
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materiał promocyjny Muzeum Regionalnego w Kutnie
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