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Strażacy wiele godzin Strażacy wiele godzin 
walczyli z żywiołemwalczyli z żywiołem  S.12S.12

48. Święto Róży:48. Święto Róży:
Będzie moc Będzie moc 
atrakcji atrakcji S.2S.2

KS Kutno KS Kutno chce chce 
wrócić do IIwrócić do III ligiI ligi    S.15S.15

Czarna seriaCzarna seria  
na drogach w regioniena drogach w regionie

S.10S.10

Kutno pamiętało Kutno pamiętało 
o o bohaterachbohaterach  S.12S.12

TRAGEDIA NA DK60 
W Żurawieńcu pod Kutnem zginął 
45-letni mężczyzna. W regionie 
doszło też do kilku innych 
groźnych wypadków.

Leszczynek stolicą folkloru!Leszczynek stolicą folkloru!
Za nami II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Ludowej „Złota Leszczyna”Za nami II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Ludowej „Złota Leszczyna”

 Dziś startuje sezon S.8-9S.8-9
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Wielkie gwiazdy przyjadąWielkie gwiazdy przyjadą
na Święto Róży do Kutnana Święto Róży do Kutna

Podczas konferencji prasowej 
w Urzędzie Miasta Kutno za-
stępca prezydenta Zbigniew 
Wdowiak, dyrektor Kutnow-
skiego Domu Kultury Rado-
sław Rojewski oraz zastępca 
dyrektora ds. Promocji i Mar-
ketingu Weronika Lenarczyk, 
ogłosili plany na tegoroczną 
edycję wydarzenia.

Na mieszkańców i wszyst-
kich odwiedzających czekać 
będzie, jak co roku, moc ró-
żanych atrakcji. Nie zabraknie 
stałych punktów programu: 

Jarmarku Różanego, Plenero-
wych Targów Różanych, Kier-
maszu Ogrodniczego, Kier-
maszu Różanych Różności.

Serce imprezy bić będzie w 
Kutnowskim Domu Kultury 
na Ogólnopolskiej Wystawie 
Róż. Po raz kolejny odbędzie 
się Amatorski Konkurs Ró-
żany o Złotą Różę, plebiscyt 
publiczności na Najpiękniej-
szą Różę Wystawy, oraz Mię-
dzynarodowa Konferencja 
Różana, w programie, której 
znajdziecie wystąpienia eks-

pertów różanych ze Szwecji, 
Islandii i Rumunii.

Róże będą obecne także 
w monumentalnych aran-
żacjach florystycznych XXL 
w Parku Traugutta. Tam też 
nowość –  widowiskowy La-
ser Show wyświetlany na 30 
metrowym ekranie wodnym 
umiejscowionym na tafli par-
kowego stawu.

Wyszaleć z dziećmi będzie 
można się w Lunaparku lub 
wziąć udział w familijnych 
animacjach na Placu Wolno-

ści. Głodnych doznań kuli-
narnych ucieszą Foodtrucki.

Najwięcej emocji wzbudziło 
oczywiście ogłoszenie gwiazd 
muzycznych. W tym roku na 
scenie nad Ochnią usłyszymy: 
Baranovskiego, Kayah oraz 
Krzysztofa Cugowskiego z Ze-
społem Mistrzów. Muzycznej 
rozrywki dostarczą także arty-
ści bloku Muzyka Wśród Róż 
–  wśród nich m.in.: Katary-
niarz Warszawski, Dixi Tigers 
Band, Wisła Hot 4, Orkiestra 
na dużym rowerze czy Basia 

Kawa. W trakcie trwania Świę-
ta Róży odbędzie się również 
XIII Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Kwietnik, skiero-
wany do śpiewających dzieci 
i młodzieży z całej Polski.

Uroczyste otwarcie Święta 
Róży odbędzie się na Placu 
Wolności. Uświetni je pokaz 
kreacji kwiatowych, prezen-
tacja Królowej Róż 2022 –  
Wiktorii Kwit oraz wyjątkowy 
koncert Małgorzaty Walew-
skiej z harfistką Małgorzatą 
Zalewską. •

 ZAPOWIADA SIĘ MOC ATRAKCJI 
Tegoroczne Święto Róży ma być zorganizowane 
z jeszcze większym rozmachem niż rok temu.

Ma 22 lata, urodziła się i do-
rastała w Kutnie. Z Miastem 
Róż czuje się bardzo mocno 
związana i pełnienie funkcji 
Królowej Róż będzie uko-
ronowaniem tego uczucia. 
Mowa o Wiktorii Kwit.

O sobie mówi: "Z pozoru 
moje zainteresowania wyda-
ją się banalne, jednak bardzo 
lubię realizować je w dość 
niebanalny sposób. Zamiło-
wanie do zwierząt realizowa-
łam poprzez uczęszczanie do 
szkoły o profilu weterynaryj-
nym.” Poza zwierzętami Wik-
toria uwielbia rośliny, dzięki 
czemu jej dom przypomina 
dziś małą dżunglę. Jednym z 

marzeń tegorocznej Królowej 
jest wyprawa do takiej praw-
dziwej –  tropikalnej, dzikiej i 
nieposkromionej.

Teraz swoje podróżnicze 
plany realizuje zza kółka sa-
mochodu terenowego. Nie 
straszne jej surowe, offroado-
we warunki. Terenówką bez 
wahania zbacza z głównych 
ulic, bo woli przemierzać nie-
przetarte szlaki, nieznanych 
i mało uczęszczanych dróg. 
Jury obecne na castingu uję-
ła niebanalnym połączeniem 
subtelnej urody i żywiołowe-
go temperamentu. Z pewno-
ścią trzynastka okaże się dla 
niej szczęśliwa!

W przestrzeni miasta poja-
wiły się już billboardy otwie-
rające kampanię promocyj-
ną 48. Święta Róży. Każdy 
przedstawia inną, bajeczną 
odsłonę naszej tegorocznej 
Królowej Róż.

Nad sesją i spójnym wize-
runkiem Królowej czuwała 
Agnieszka Dąbrowska– Wal-
czak, instruktorka KDK, flo-
rystka i wieloletnia kierownik 
Wystawy Aranżacji Flory-
stycznych. Wszystkie zdjęcia 
wykonał Tomasz Kula. Z kolei 
za postprodukcją oraz grafiką 
– projektem i przygotowa-
niem wszystkich materiałów 
promocyjnych, stoi Paulina 

Andryszczak, która od wielu 
lat realizuje z nami reklamę 
największych wydarzeń or-
ganizowanych przez Kut-
nowski Dom Kultury. Jednym 
słowem ZAZA Projekt. Maki-
jaż Wiktorii to dzieło Marty 
Dankowskiej z salonu Art en 
Face. Wiktoria ma na sobie 
kreację pomysłu Małgorzaty 
Szwagiel – mistrzyni flory-
styki. Jest ona uznaną w śro-
dowisku artystką, otrzymała 
między innymi tytuł Floryst-
ki Roku 2020. Elementy flo-
rystyczne obecne w kadrach 
powstały z wielu odmian róż 
i innych roślin ozdobnych. •

Zjawiskowa Wiktoria Kwit Zjawiskowa Wiktoria Kwit 
jako tegoroczna Królowa Różjako tegoroczna Królowa Róż
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Wiktoria Kwit ma 22 lata 
i czuje się bardzo mocno 
związana z Miastem Róż.

Wciąż pomagają 
Ukraińcom

Obywatele Ukrainy uciekający 
przed wojną nadal mogą korzy-
stać z darów przekazanych przez 
kutnian do Miejskiego Magazynu 
Pomocy dla Ukrainy.

Od początku wakacji obowiąz-
ki wydawania towaru przejęło 
stowarzyszenie Bank Żywności w 
Kutnie, które zachęca do korzy-
stania z magazynu i pobierania 
najpotrzebniejszych artykułów 
żywnościowych lub higienicznych. 
Magazyn zlokalizowany przy ulicy 
Bema 3 (wejście od ul. Sowińskie-
go) czynny jest w poniedziałki, 
środy i piątki w godzinach 14:00 
– 18:00.

Mieszkańcy, którzy chcą wspomóc 
uchodźców, cały czas mogą przy-
nosić najpotrzebniejsze artykuły 
takie, jak żywność długoterminowa, 
woda czy środki higieny. •
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OGŁOSZENIE

W kutnowskiej strefie prze-
mysłowej zapowiada się kil-
ka interesujących inwestycji. 
Rozpoczęła się już między in-
nymi budowa nowego amery-
kańskiego zakładu, rozbudo-
wę planują także działające 
tam przedsiębiorstwa.

– Nie ma już zastoju, któ-
ry był przez dwa lata pan-
demii. Teraz jest spory ruch 
w inwestycjach, który sprawia, 
że firmy się rozwijają i będzie 
więcej miejsc pracy – mówił 
podczas ostatniej konferen-
cji prasowej Zbigniew Bu-
rzyński, prezydent Kutna.

Włodarz Miasta Róż poinfor-
mował między innymi o rozpo-
częciu budowy amerykańskiego 
zakładu, który będzie zajmował 

się produkcją panierki. Ponadto 
inwestycje związane z rozbu-
dowaniem swoich zakładów re-
alizują lub w najbliższym czasie 
będą realizowały między inny-
mi Kellogs , Katoen Natie, New 
Cold czy Animex.

Dodatkowo „przeprowadz-
kę” z ulicy Łąkoszyńskiej na 
Metalową planuje PreZero 
Service Centrum, który zaj-
muje się gospodarką odpadami 
w regionie.

Co warte odnotowania, 
według szacunków władz 
miasta, zatrudnienie w ca-
łej strefie przemysłowej na 
Sklęczkach oscyluje w grani-
cach 11 tysięcy osób z Kut-
na, powiatu kutnowskiego 
i ościennych powiatów. •

Szykują się ważne Szykują się ważne 
inwestycje w strefieinwestycje w strefie
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Według szacunków, w strefie 
przemysłowej w Kutnie 
pracuje już ok. 11 tys. osób. Ile łącznie kosztować będzie 

przebudowa Pałacu Saskie-
go i kiedy architektoniczna 
perełka zostanie otwarta dla 
mieszkańców? Władze miasta 
przekazały najnowsze infor-
macje na temat sytuacji doty-
czące inwestycji..

– Obecnie obowiązuje nas 
umowa do końca września. 
I mamy nadzieję, że wykonaw-
ca skończy część budowlaną. 
Ale później trochę czasu mogą 
potrwać odbiory. Bo to będą 
skomplikowane odbiory kon-
serwatorskie z udziałem spe-
cjalistów z różnych branż. To 

może potrwać co najmniej dwa 
miesiące – poinformował pre-
zydent Kutna Zbigniew Bu-
rzyński.

I jak dodaje włodarz: „Potem 
Muzeum potrzebuje minimum 
sześć miesięcy na wykonanie 
ekspozycji . Są wizualizacje, to 
piękna sprawa, jak wszystko 
będzie wyglądało. Ale takie ofi-
cjalne otwarcie dla mieszkań-
ców, to może być na majówkę.

– To wielowątkowa inwesty-
cja, bardzo skomplikowana. Co 
jest rzecz do zrobienia, to po-
jawia się nowy problem. Przy-
jeżdżają np. służby konserwa-

torskie i to dlatego przedłuża 
się to w czasie. Założenia były 
zupełnie inne, potem wyszło 
inaczej. To unikalne miejsce 
w skali kraju i wymaga dużo 
więcej trudu i wysiłku, niż nam 
się wydawało – mówi z kolei 
Jacek Boczkaja, wiceprezydent 
Kutna.

Obecnie cała inwestycja za-
myka się w około 34 milionów 
złotych. Ale jak dodają władze 
miasta, kwota prawdopodobnie 
będzie większa, bo wykonawca 
oczekuje waloryzacji w związ-
ku ze wzrostem cen. A tak galo-
pującej inflacji nie spodziewał 
się nikt. •

Kiedy otwarcie Pałacu Saskiego?

Na placu budowy Pałacu 
Saskiego wciąż trwają prace.
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Aranżacja zielonych skwerów, 
klubowa zabawa na terenie 
miejskich basenów organiza-
cja biegu z pupilem czy insta-
lacja ścianki wspinaczkowej 
to tylko niektóre pomysły 
mieszkańców Kutna, wybrane 
do głosowania w tegorocznej 
edycji Kutnowskiego Budżetu 
Obywatelskiego.

Do Urzędu Mia-
sta zgłoszono 
37 projektów, 
z których 11 
zostało od-
r z u c o n y c h 
z przyczyn 
for malnych 
lub meryto-
rycznych. Do 
g ł o s o w a n i a , 
ostatecznie za-
kwalifikowano 26 
pomysłów, a wśród 
nich, znalazły się inicjatywy 
całkiem nowe i takie, które 
mieszkańcy mogą już znać z 
poprzednich edycji – prze-
budowa chodników, ścieżek 
rowerowych, modernizacja 
placów zabaw czy budowa bo-
isk sportowych. Jak co roku, w 

Kutnowskim Budżecie Obywa-
telskim nie zabrakło projektów 
pomysłowych i oryginalnych, 
bo projektodawcy zapragnęli 
między innymi: książkomatu, 
plenerowej zabawy przy klu-
bowych rytmach na terenie 
basenów miejskich, ścianki 

wspinaczkowej czy namalo-
wania antysmogowe-

go eko–muralu.
– Kutnianie 

są bardzo kre-
atywni, mają 
ciekawe i 
zaskakują-
ce pomysły. 
Widać, że 
K u t n o w -

ski Budżet 
Oby watelsk i 

jest potrzebny 
zarówno miesz-

kańcom, którzy sami 
mogą decydować o swoim 

mieście jak i nam urzędni-
kom, bo wyniki głosowania w 
Kutnowskim Budżecie Oby-
watelskim niejednokrotnie 
są dla nas drogowskazem po-
kazującym czego potrzebują 
kutnianie – wyjaśnia Daria 

Byczek, koordynatorka KBO 
w UM Kutno.

Głosowanie w tegorocznej 
edycji Kutnowskiego Budżetu 
Obywatelskiego rozpocznie 
się 5 września i potrwa do 11 
września.

Lista projektów:

• Poprawa funkcjo-
nalności i bezpieczeń-
stwa kutnowskich dróg 
rowerowych 4
• Rekreacja przy wiadukcie 2
• Różany relaks na Wenecji
• Nasz Łąkoszyn – boisko wie-
lofunkcyjne
• Bezpieczna Wenecja – moni-
toring II etap
• Zielony Skwer przy ul. Gra-
nicznej etap 2
• Kutnowski Rejon Wspinacz-
kowy
• Razem zmieńmy ulicę Za-
moyskiego
• Uporządkujmy ulicę Wybic-
kiego
• Monitoring na Długosza 4
• Bieg z pupilem

• Kutnowski ogród doświad-
czeń
• Krokusowe "dywany" 
w Kutnie
• Rewitalizacja placu zabaw 
na osiedlu Dybów
• Antysmogowy EKO–MU-
RAL
• 2000 róż dla mieszkańców 
Kutna i instytucji
• Książkomat – książki przez 
całą dobę
• Kastracja i/ lub chipowanie 
zwierząt właścicielskich/in-
nych – DWA–Sterylobus Kut-
no dla zwierząt
• Wieloosobowa huśtawka li-
nowa
• Beach and Pool Party
• Koncerty klubowo–rockowe
• Maraton Zumba Salsation
• Festiwal Rockowy – zespoły 
coverbands
• Zielony Przystanek
• Słoneczny plac zabaw w Pro-
myczku
• Napis Miasto Róż •

Takie pomysły mają mieszkańcy Kutna
Jest już pełna lista projektów KBO 2022 FO
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Oddali hołd 
zmarłemu koledze
W niedzielę w wielu miejscach 

w Polsce można było usłyszeć 
strażacką syrenę. W ten sposób 
oddano hołd strażakowi, który 
zginął w wypadku. Do akcji włą-
czyli się także strażacy z powia-
tu kutnowskiego.

Punktualnie o godz. 8.00 stra-
żacy z KP PSP w Kutnie włączyli 
sygnały świetlno-dźwiękowe 
i minutą ciszy oddali hołd ko-
ledze Marcinowi, strażakowi 
KG PSP, który zginął w wypad-
ku podczas służby. Do akcji 
włączyły się także Ochotnicze 
Straże Pożarne z powiatu kut-
nowskiego. Hołd zmarłemu stra-
żakowi oddali także między in-
nymi druhowie z OSP Komadzyn 
i OSP Leszczynek.

W sobotę 6 sierpnia 
w woj. dolnośląskim doszło do 
wypadku samochodu, w którym 
z działań przy pożarze jechało 
trzech strażaków. Jeden z nich 
zginął, a dwóch zostało rannych. •



6      |      ŚRODA, 10 SIERPNIA 2022      |                  www.PanoramaKutna.plWIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE:

Starosta Kutnowski Da-
niel Kowalik razem z 
Wiceprzewodniczącym 
Sejmiku Wojewódzkie-
go w Łodzi Zbigniewem 
Linkowskim odwiedzi-
li Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 
im. Marii Konopnickiej 
w Kutnie, w którym po-
wstanie punkt przed-
szkolny.

Projekt pn.: „Utworze-
nie grupy przedszkolnej 
„Jagódki” w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym nr 1 
im. Marii Konopnickiej 
w Kutnie” współfinan-
sowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 
Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Woje-

wództwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020.

– Punkt przedszkolny 
w naszym powiecie był 
bardzo potrzebny, wielu 
rodziców pytało kiedy ta-
kowy powstanie. Bardzo 
się cieszę, że już od wrze-
śnia będzie możliwość 
przyjmowania dzieci  w 
wieku przedszkolnym do 
Ośrodka. Będzie oddziel-
ne wejście oraz oddzielne 
pomieszczenia w których 
rozpoczną się niebawem 
remonty – mówi Staro-
sta Kutnowski Daniel 
Kowalik.

Dofinansowanie na 
powstanie punktu przed-
szkolnego to kwota 510 
000 złotych, a wkład 
własnych wyniósł 90 000 
złotych. Daniel Kowa-

lik, Starosta Kutnowski 
oraz Zbigniew Linkow-
ski, Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Wojewódzkiego 
w Łodzi obejrzeli sale 
w których powstanie 
przedszkole oraz poznali 
plany na nowe, oddzielne 
wejście do punktu przed-
szkolnego. Następnie 
rozmawiano o pracach 
jakie zostaną wykonane 
oraz obejrzano archiwal-
ny układ budynku.

– Cieszę się, że projekt 
zakładający utworzenie 
punktu przedszkolne-
go powiódł się pomyśl-
nie. Pozostają remonty 
i oczekiwanie na uroczy-
ste otwarcie i przyjęcie 
dzieci – mówił Zbigniew 
Linkowski, Wiceprze-
wodniczący Sejmiku Wo-
jewódzkiego w Łodzi. •

Niebawem Punkt PrzedszkolnyNiebawem Punkt Przedszkolny
w SOSW nr 1 w Kutniew SOSW nr 1 w Kutnie

Na finalnym etapie jest 
modernizacja drogi nr 
2133E st kolej. Strzelce 
Kujawskie – Strzelce – 
Oporów od km 3+420 
do km 7+980”. Zakres 
robót obejmował: ro-
boty przygotowawcze, 
prace bitumiczne wraz z 
pracami towarzyszący-
mi, wykonanie poboczy 
z kruszywa łamanego.

– Infrastruktura dro-
gowa to jeden z naszych 
priorytetów. Zależy nam, 
aby mieszkańcy prze-
mieszczali się po terenie 
powiatu, czy to prywat-

nymi samochodami czy 
transportem zbiorowym, 
w szybki, a zarazem bez-
pieczny sposób – mówi 
Starosta Kutnowski Da-
niel Kowalik.

Jestem pod ogrom-
nym wrażeniem wy-
konania tej inwestycji. 
Staranność oraz czas 
w jaki zostały one zro-
bione cieszą, a jeszcze 
bardziej jestem zadowo-
lona z korzyści jakie te 
modernizacje przyniosą 
mieszkańcom powiatu – 
dodaje Elżbieta Milczar-
ska, Radna Rady Powiatu 

Kutnowskiego.
Czekamy jeszcze na 

rozpoczęcie inwestycji nr 
2172E Nowe –Marynin –
Zalesie –Opiesin –Kurza 
Jama –Grabów –Nagórki 
na odcinku od km 0+000 
do km 2+828.

Dofinansowanie obu 
powyższych inwesty-
cji pochodzi ze Środków 
Państwowego Funduszu 
Celowego – Rządowy 
Fundusz Rozwoju Dróg i 
wynosi 1 248 380,00 zł. 
Całkowita wartość zada-
nia to 3 090 928,25 zł. •

Droga powiatowa Droga powiatowa 
na ostatniej prostejna ostatniej prostej

Infrastruktura drogowa to jeden 
z naszych priorytetów – komentuje 
Starosta Kutnowski Daniel Kowalik.

Władze powiatu kut-
nowskiego podzięko-
wały kutnowskiej poli-
cji za wsparcie i udział 
w akcji „Bezpieczny Po-
wiat”.

Daniel Kowalik, Sta-
rosta Kutnowski oraz 
Tomasz Walczewski, 
Członek Zarządu Powia-
tu Kutnowskiego na ręce 
inspektora Dariusza 
Walichnowskiego, Ko-

mendanta Powiatowego 
Policji w Kutnie oraz mł. 
insp. Pawła Ciecha-
nowskiego, Zastępcy 
Komendanta złożyli po-
dziękowania za udział 
w piknikach „Bezpiecz-
ny Powiat”.

– Dziękuję serdecznie 
panu Dariuszowi za za-
angażowanie i chęć włą-
czenia się Kutnowskiej 
Policji w akcję promują-

cą bezpieczeństwo pod-
czas wakacji dla dzieci 
i młodzieży. To bardzo 
ważne, by mówić o za-
grożeniach czyhających 
podczas wakacji – mówi 
Starosta Kutnowski Da-
niel Kowalik.

– Dziękuję Panu Paw-
łowi, który jest zastępcą 
komendanta oraz dzię-
kuję pani Edycie Mach-
nik i Darii Olczyk oraz 

wszystkim funkcjona-
riuszom z Kutnowskiej 
Komendy Policji oraz 
z Komisariatu Policji 
w Krośniewicach za 
czynny udział w pik-
nikach, uczenie dzieci 
i rozdawanie im od-
blaskowych gadżetów. 
Bezpieczeństwo jest 
najważniejsze – mówi 
Tomasz Walczewski, 
członek Zarządu Powia-
tu Kutnowskiego. •

Podziękowania dla kutnowskiej policji
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Powiat Kutnowski 
otrzymał kolejne dofi-
nansowania, dzięki któ-
rym przeprowadzone 
zostaną inwestycje w 
DPS-ach w Woli Chru-
ścińskiej i w Pniewie, a 
także m.in. zakupione 
zostaną samochody do 
przewozu osób niepeł-
nosprawnych.

– Niezmiernie mi miło 
poinformować, iż dzięki 
kolejnym dofinansowa-
niom przeprowadzimy 

remont łazienek oraz 
dostosujemy budynek 
Domu Pomocy Społecz-
nej w Woli Chruściń-
skiej, dla DPS w Pniewie 
zakupimy monitor in-
teraktywny z laptopem 
na terapię zajęciową dla 
mieszkańców. Dodat-
kowo zakupimy dwa sa-
mochody osobowe do 
przewozu osób niepełno-
sprawnych typu bus, przy 
czym jeden przystosowa-
ny będzie do przewozu 

osoby niepełnosprawnej 
na wózku inwalidzkim. 
Bardzo nas to cieszy – 
mówi Daniel Kowalik - 
Starosta Kutnowski.

Dofinansowanie z 
RCPS – remont komplek-
su łazienek w budynku 
DPS w Woli Chruściń-
skiej oraz dostosowanie 
budynku do wymogów 
z zakresu ochrony prze-
ciwpożarowej. Koszt in-
westycji wyniesie 390 059 
złotych.

Środki na zakup mo-
nitora interaktywnego z 
laptopem na terapię za-
jęciową dla mieszkańców 
DPS Pniewo pochodzą z 
darowizny w kwocie 11 
300 złotych.

Zakup samochodu 
osobowego do przewozu 
osób niepełnosprawnych 
typu bus 9 osobowy, z 
miejscem dla osoby nie-
pełnosprawnej na wózku 
inwalidzkim. Środki po-
chodzą z PFRON – 120 

000 złotych oraz wkład 
własny – 100 000 złotych.

Zakup samochodu 
osobowego do przewozu 
osób niepełnosprawnych 
typu bus 8+1. Środki do-
finansowane z PFRON 
na 100 000 złotych oraz 
wkład własny 78 300 zło-
tych.

– Dodatkowo do na-
szej jednostki Komendy 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kutnie 
trafią dwa nowe samo-

chody ratowniczo – ga-
śnicze, średni oraz ciężki. 
Dziękujemy Funduszowi 
Wsparcia Państwowej 
Straży Pożarnej w Łodzi. 
Bezpieczeństwo miesz-
kańców naszego Powiatu 
jest dla mnie najważniej-
sze – dodaje Daniel Ko-
walik, Starosta Kutnow-
ski.

Kwota na zakup sa-
mochodów ratowniczo 
– gaśniczych to 250 000 
złotych. •

Powiat Kutnowski z dofinansowaniami. Skorzystają niepełnosprawni
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Centrum Kultury Gminy Kutno 
w Leszczynku było pełne tań-
ca, śpiewu i muzyki barwnych 
zespołów ludowych za spra-
wą II Ogólnopolskiego Festi-
walu Muzyki Ludowej "Złota 
Leszczyna", który odbył się 
w sobotę 6 sierpnia. 

Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęli: Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, Tobiasz Bocheński 
–  Wojewoda Łódzki, Grze-
gorz Schreiber –Marszałek 
Województwa Łódzkiego, 
Narodowy Instytut Kultury i 
Dziedzictwa Wsi, Wójt Gminy 
Kutno Justyna Jasińska, Re-
gionalna Organizacja Tury-
styczna Województwa Łódz-
kiego .

Wydarzenie rozpoczął 
barwny korowód zespołów i 
kapel biorących udział w Fe-
stiwalu.  Następnie Ksiądz 
Stanisław Zarosa SAC odpra-
wił polową mszę świętą. Fe-
stiwal otworzyła Wójt Gminy 
Kutno Justyna Jasińska, która 
powitała zaproszonych gości 
i zespoły oraz podziękowała 
za tak liczne przybycie do Ze-
społu dworsko– parkowego w 
Leszczynku.

W tegorocznej edycji Festi-
walu wzięło udział 18 kapel i 
zespołów, których występy 
oceniało jury w składzie: 

Przewodnicząca jury Syl-

wia Kacalak – Etnolog w Mu-
zeum Regionalnym w Kutnie,

Jolanta Gutowska – cho-
reograf – kierownik arty-
styczny w Centrum Kultury 
Gminy Kutno w Leszczynku, 

Jakub Jabłoński – Nauczy-
ciel Muzyki w Szkole Podsta-
wowej w Łącku

Joanna Krysiak – Nauczy-
ciel Muzyki w Szkole Podsta-
wowej im. Władysława Rey-
monta w Gołębiewku,

Anna Staniszewska – Se-
kretarz Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Twórców Lu-
dowych i prezes Łowickiego 
Koła Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych

Jury oceniały 14 zespołów 
wokalno–instrumentalnych 
oraz 4 kapele ludowe. 

W kategorii zespoły wo-
kalno– instrumentalne na-
grody otrzymali:

• III miejsce:  Zespół Ludowy 
,,Gniewkowianie"

• II miejsce:  Zespół Ludowy 
Ziemi Piotrkowskiej ,,Piotr-
kowianie"

• I miejsce:  Zespół Ludowy 
,,Jezioranki" i ,,Warcka" Kape-
la Ludowa

W kategorii kapele ludo-
we jury przyznało nagrody:

• III miejsce:  Kapela spod 
Kowala

• II miejsce:  Kape-
la Jeremiego Kowalskiego 
z Łowicza

• I miejsce:  Kapela Grocho-
wiacy

Ponadto na Festiwalu zo-
stały przyznane Nagrody Pu-
bliczności, które otrzymali: 
Zespół Spod Strzechy i Kapela 
Jeremiego Kowalskiego z Ło-
wicza.

Wyniki ogłaszała Anna 
Staniszewska, nagrody wrę-
czyła Wójt Gminy Kutno Ju-
styna Jasińska.

Nagrody pieniężne ufun-
dowane przez firmy Trakt i 
Hydrobud, za co serdecznie 
dziękujemy. 

Uczestnicy wydarzenia 
mogli odwiedzić stoiska twór-
ców ludowych i rękodziel-
ników:   Niny Kunikowskiej, 
Anety Wiśniewskiej, Józefa 
Stańczyka ,Eweliny Kwiat-
kowskiej, Alicji Olczak, Anny 
Staniszewskiej, Anny Jędrze-
jewskiej– Grabary, Karoliny 
Lewińskiej,   a także mogli 
uczestniczyć w warsztatach 
szydełkowania oraz plenerze 
malarskim. 

Podczas festiwalu Funda-
cja Zwalcz Nudę prowadziła   
warsztaty ekologiczne, ani-
macje i zabawy dla dzieci oraz 
konsultacje dotyczące pro-
gramu „Czyste powietrze".

W trakcie wydarzenia od-
był się również konkurs dla 
Kół Gospodyń Wiejskich ,,Na 
najlepszy wyrób cukierniczy." 
Jury najwyżej oceniły wypiek 
Koła Gospodyń Wiejskich z 
Wierzbia, drugie miejsce zdo-
było Koło Gospodyń Wiej-
skich z Wysokiej Wielkiej, 
a miejsce trzecie przypadło 
Kołu Gospodyń Wiejskich ze 
Strzegocina.     Nagrody wrę-
czyła Wójt Gminy Kutno Ju-
styna Jasińska oraz Radny 
Sejmiku Województwa Łódz-
kiego Waldemar Wojciechow-
ski.

Wydarzenie umilił występ 
najmłodszych piewców kul-
tury ludowej czyli Dziecię-
co– Młodzieżowego Zespołu 
Pieśni i Tańca Leszczynki.   
Doskonałą zabawę   zapewni-
ła natomiast Kapela Krośnie-
wiacy, która   porwała do tań-
ca uczestników festiwalu.

Wójt gminy Kutno zapo-
wiedziała już, że za rok kolej-
na edycja Złotej Leszczyny. I 
ma nadzieję, że już z udzia-
łem nieobecnych teraz „Lesz-
czynianek”.

– Drugi Ogólnopolski Fe-
stiwal Muzyki Ludowej „Złota 
Leszczyna” za nami. Dziękuję 
wszystkim zespołom, które 
przyjęły zaproszenie. Dzię-
kuję za to, że podzieliły się 
swoim warsztatem artystycz-

nym i że pokazały to piękno 
muzyki ludowej, która myślę 
przez wiele ostatnich lat mo-
gła być trochę zapomniana, 
a dzisiaj jest dziełem sztuki. 
Tak jak biały śpiew czy za-
chowania, ruchy, poruszanie 
w takt muzyki, dźwięki któ-
re wydaja instrumenty ludo-
we… To wszystko jest dziś tak 
unikatowe i piękne, ponie-
waż różnorodne, z różnych 
miejsc naszego kraju  Dzięku-
ję wszystkim gościom i mam 
nadzieję, że w przyszłym roku 
będziemy  w komplecie. Mam 
nadzieję, że będziemy rów-
nież z Leszczyniankami, któ-
re nie mogły być w tym roku 
z nami. Czekamy na Was! Już 
teraz zapraszam na trzecią 
edycję, trzeci festiwal w przy-
szłym roku – komentuje Wójt 
Gminy Kutno Justyna Jasiń-
ska.

Wydarzenie organizowano w 
ramach trwałości projektu pn. 
„Rozwój gospodarki turystycz-
nej w gminie Kutno poprzez 
wykorzystanie walorów przy-
rodniczych i dziedzictwa kultu-
rowego” współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Łódzkiego na 
lata 2014– 2020. •

materiał promocyjny Gminy Kutno

 Za nami II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Ludowej „Złota Leszczyna” 

Leszczynek stolicą folkloru!Leszczynek stolicą folkloru!

 ŚWIETNA ZABAWA W LESZCZYNKU 
Do gminy Kutno przyjechało aż 18 
zespołów i kapel ludowych z całej Polski!
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W ostatnich dniach w powie-
cie kutnowskim można mówić o 
czarnej serii na drogach! Doszło 
do groźnych wypadków, w któ-
rych kilka osób zostało rannych. 
Niestety, jest też jedna ofiara 
śmiertelna. Policjanci apelują o 
szczególną ostrożność.

W zeszłym tygodniu doszło do 
dwóch bardzo groźnych wypad-
ków na autostradzie A1 w miej-
scowości Juków w gminie Łanięta. 
W minioną środę podczas jazdy 
w samochodzie ciężarowym zo-
stała uszkodzona opona i kierowca 
stracił panowanie nad autem, po 
czym wjechał w bariery ochronne. 
Siła uderzenia była duża i kabi-
na ciężarówki została dosłownie 
zmiażdżona. 58–letni mężczyzna 
z powiatu bełchatowskiego został 
zabrany do szpitala śmigłowcem 
Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego.

Niemal w tym samym miejscu 
bardzo groźnie było także w sobotę 
6 sierpnia. Jak powiedziała Pa-
noramie mł. asp. Daria Olczyk z 
Komendy Powiatowej Policji, 36– 
letni mieszkaniec powiatu kut-
nowskiego kierujący osobowym 
golfem nie dostosował prędkości 
do warunków panujących na dro-

dze (padał deszcz), w wyniku cze-
go wjechał w tył citroena.

– Ranne w tym wypadku zo-
stały cztery osoby. Jedna kobieta 
i troje dzieci. Wszyscy kierujący 
byli trzeźwi – mówi D. Olczyk.

W tym przypadku w akcji ratun-
kowej także brał udział śmigło-
wiec LPR– u, a na autostradzie 
przez pewien czas występowały 
bardzo duże utrudnienia, bowiem 
zablokowane były oba pasy ruchu.

Także w sobotę niebezpiecz-
nie było na DK92 w miejscowo-
ści Kaszewy Tarnowskie (gm. 
Krzyżanów). Doszło tam do zde-
rzenia samochodu osobowego 
z ciężarowym i do szpitala trafiły 
dwie osoby.

W zeszłym tygodniu doszło tak-
że do wypadków między innymi 
w Skłótach (gm. Krośniewi-
ce), gdzie zderzyły się dwa 
samochody osobowe oraz 
w Kaszewach Kościelnych 
–  tam dostawczak zderzył się 
z osobówką. Z kolei na Józefo-
wie w Kutnie w ogrodzenie ude-
rzył bus wiozący obcokrajowców. 
We wszystkich przypadkach na 
miejsce wezwane zostały karetki, 
bowiem uczestnicy wymagali po-

mocy medycznej.
Tragedia na DK60, 
nie żyje mężczyzna
Policjanci pod nadzorem Pro-

kuratury Rejonowej w Kut-
nie wyjaśniają okoliczności 
i przyczyny tragicznego wypad-
ku, do którego doszło na drodze 
krajowej nr 60 w miejscowości 
Żurawieniec. Kierujący ciągni-
kiem siodłowym scania potrą-
cił mężczyznę. 45– letni pieszy 
w wyniku odniesionych obrażeń 
zmarł.

4 sierpnia 2022 roku przed go-
dziną 16.00, dyżurny kutnowskiej 
policji otrzymał zgłoszenie o zda-
rzeniu drogowym w miejscowości 
Żurawieniec na DK 60.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że kierujący ciągnikiem siodłowym 
scania, 36– letni mężczyzna, po-
trącił pieszego, który z chodnika 
wtargnął na jezdnię przed nadjeż-
dżający pojazd. Niestety w wyniku 
odniesionych obrażeń mężczyzna 
zmarł na miejscu. Kierujący scanią 
był trzeźwy. Policjanci pod nadzo-
rem prokuratora ustalają dokładne 
okoliczności i przyczyny tego wy-
padku – komentuje mł. asp. Daria 
Olczyk. •

 TRAGEDIA NA DK60 
W Żurawieńcu śmiertelnie potrącony 
został 45-letni mężczyzna.
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Cztery osoby, w tym troje 
dzieci, zostało rannych w 

wypadku w Jukowie na A1.

Na A1 ciężarówka roztrzaskała 
się o bariery ochronne.

Czarna seria na drogach powiatuCzarna seria na drogach powiatu
Nie żyje mężczyzna, wiele osób rannychNie żyje mężczyzna, wiele osób rannych

Wszystkie służby ratun-
kowe zostały zadyspo-
nowane w poniedziałek 
do jednego z zakładów 
w strefie przemysłowej, 
gdzie doszło do bar-
dzo groźnego wypadku 
w pracy. 

Jak powiedział w rozmo-
wie z Panoramą mł. bryg. 
Mariusz Jagodziński, 
oficer prasowy Komendy 
Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Kutnie, 
maszyna wciągnęła rękę 
mężczyźnie. Jeszcze przed 
przyjazdem służb, męż-
czyzna został uwolniony z 
maszyny przez współpra-
cowników.

– Nasze działania pole-
gały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia oraz 
udzieleniu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy osobie 
poszkodowanej. Następnie 

została ona przekazana 
przybyłemu zespołowi ra-
townictwa medycznego – 
mówi M. Jagodziński.

Poza strażakami, na 
miejscu pojawiły się także 
wspomniany zespół ratow-
nictwa medycznego oraz 
policja.

– O godzinie 11:19 jeden 
z zespołów ratownictwa 
medycznego otrzymał 
wezwanie do wypadku w 

pracy na terenie jednego 
z kutnowskich zakładów 
produkcyjnych. Po przy-
byciu na miejsce zdarze-
nia okazało się, że 18-letni 
mężczyzna doznał obrażeń 
ciała podczas pracy. Męż-
czyźnie udzielono pomocy 
medycznej i przewiezio-
no do kutnowskiego SOR 
– mówi Adam Stępka, 
rzecznik prasowy Woje-
wódzkiej Stacji Ratownic-
twa Medycznego w Łodzi. •

Groźny wypadek w pracy, maszyna wciągnęła rękę mężczyźnie

18-latek został zabrany 
do szpitala w Kutnie.
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OBWIESZCZENIE 
Na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 r., poz. 1029) 

Prezydent Miasta Kutno zawiadamia o opracowaniu i wyłożeniu 
do publicznego wglądu Projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030  

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Z ww. dokumentami można zapoznać się:

• na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kutno, 

• na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno w zakładce: Strategia Rozwoju Miasta 
Kutna 2030 (https://um.kutno.pl/strategia-rozwoju-miasta-kutna-2030),

• w Urzędzie Miasta Kutno, w Wydziale Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta, pn-pt 8.00-
15.00. 

Równocześnie Prezydent informuje o możliwości składania uwagi i wniosków do ww. 
dokumentów, które można zgłaszać w terminie 10.08.2022 r. – 31.08.2022 r. Zgodnie  
z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

• pisemnie, na adres: Urząd Miasta Kutno. pl. marsz J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, 

• ustnie do protokołu, 

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem skrzynki podawczej /UM 
Kutno/Skrytka ESP lub na adres: urzad@um.kutno.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Kutno. 

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawione zostaną bez 
rozpatrzenia.

OGŁOSZENIE

Kilkanaście zastępów straży 
pożarnej z powiatu kutnow-
skiego, ale także ościennych 
powiatów gasiło groźny po-
żar, do jakiego doszło na 
składowisku śmieci w Krzyża-
nówku.

W poprzednim wydaniu 
Panoramy informowaliśmy o 
ogromnym pożarze opuszczo-
nego młyna w Kutnie. Kilka 
dni później doszło do innego 
groźnego pożarze w powie-

cie kutnowskim, którego ga-
szenie zajęło wiele godzin.. 
30 lipca 2022 roku o godzinie 
21:17 do Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Kutnie wpłynęło zgłosze-
nie o pożarze hali na terenie 
zakładu gospodarowania od-
padami w miejscowości Krzy-
żanówek w gminie Krzyżanów.

Po dojeździe na miejsce 
zdarzenia pierwszych zastę-
pów straży pożarnych stwier-

dzono, że pożarem objęte 
są dwie hale, a jedna z nich 
jest częściowo zawalona. Ze 
względu na wielkość pożaru 
zostały zadysponowane do-
datkowe zastępy gaśnicze z 
powiatu kutnowskiego oraz 
trzy ciężkie samochody gaśni-
cze z JRG Łęczyca, JRG Zgierz 
i JRG Łowicz.

– Działania straży pożar-
nej polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia oraz 

na podaniu czterech  prądów 
gaśniczych na źródło pożaru 
oraz dwa prądy gaśnicze w 
obronie pozostałych budyn-
ków. Ze względu na duże za-
dymienie na miejsce pożaru 
został zadysponowany z Ko-
mendy Miejskiej PSP w Łodzi 
specjalny samochód z butlami 
powietrznymi – relacjonuje 
mł. bryg. Mariusz Jagodziń-
ski, oficer prasowy KP PSP w 
Kutnie.

W celu dogaszenia pożaru 
na miejsce zdarzania zosta-
ła zadysponowana koparka 
chwytakowa. Na miejsce po-
żaru przybyła Grupa Opera-
cyjna Komendy Wojewódzkiej 
PSP w Łodzi.

Jak dodaje Jagodziński, w 
działaniach udział brało w su-
mie 14 zastępów gaśniczych 
jednostek ochrony przeciw-
pożarowej. •

 STRAŻACY Z CAŁEGO REGIONU W AKCJI  
W działaniach gaśniczych udział wzięło  14 zastępów 
straży pożarnej m.in. z Kutna, Łęczycy, Zgierza i Łowicza.

Kolejny groźny pożar w regionieKolejny groźny pożar w regionie
Strażacy walczyli z żywiołem przez wiele godzinStrażacy walczyli z żywiołem przez wiele godzin

Prace w polu trwają w 
najlepsze i to niestety 
także czas pożarów. W 
ostatnich dniach doszło 
do kilku takich groźnych 
zdarzeń i strażacy ape-
lują do rolników.

W ciągu ostatniego 
tygodnia w naszym re-
gionie doszło do kilku 
poważnych pożarów sło-
my czy zboża na pniu. 
Tak było między innymi 
we Franciszkowie No-
wym, Annetowie, By-
szewie czy Sierakowie. 

Strażacy na szczęście 
szybko zażegnali niebez-
pieczeństwo i ogień nie 
zajął większego obszaru.

W związku trwają-
cymi na polach praca-
mi, strażacy apelują do 
rolników o zachowanie 
podstawowych środków 
ostrożności i odpowied-
nie zabezpieczenie prac 
żniwnych. Oprócz gaśnic 
stanowiących wyposaże-
nie kombajnów i ciągni-
ków warto, by podczas 
prac żniwnych na po-
lach pojawiły się becz-

kowozy z wodą, traktory 
z pługami lub agregatami 
uprawowymi, które mogą 
ograniczać pożar ratując 
także maszyny zanim 
na miejsce pożaru przy-
będą strażackie zastępy.

–  Apelujemy o wzmo-
żoną czujność podczas 
wykonywania prac po-
lowych. Pamiętajmy, że 
najczęstszymi przyczy-
nami pożarów podczas 
żniw jest nieostrożność 
oraz wady bądź niespraw-
ność maszyn rolniczych” 
–  mówią strażacy. •

Czas żniw i pożarów, straż apeluje

Prace w polu trwają w najlepsze 
i to niestety także czas pożarów.
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REKLAMA

Marcel w zeszłym roku doznał 
udaru mózgu i od tamtej pory 
przechodzi rehabilitację. Ta 
daje efekty, ale potrzebne są 
wyjazdy na kolejne turnusy. 
Wesprzeć można zbiórkę pie-
niędzy dla chłopca.

Do czerwca zeszłego roku 
wszystko układało się całkiem 
pomyślnie – Marcel był zdro-
wy, sprawny, grał w piłkę noż-
ną w lokalnym klubie (Róża 
Kutno), czasem za bardzo 
szalał na rowerze. 1 czerwca 
2021 wszystko się zmieniło. 
Niespodziewanie doznał nie-
dokrwiennego udaru mózgu, 
spowodowanego zakażeniem 
bakterią i nieprawidłową re-
akcją układu immunologicz-

nego. Wszystko się rozsypało 
w jego 10 letnim życiu… naj-
pierw przez kilka dni walczył 
o życie, później okazało się, 
że skutkiem udaru jest dość 
obszerny prawostronny nie-
dowład, szczególnie kończyn 
górnej i dolnej i Marcel będzie 
wymagał bardzo intensywnej, 
specjalistycznej rehabilitacji.

– Nie mieliśmy pojęcia, 
jak bardzo kosztownej i cza-
sochłonnej. Wtedy też do-
świadczyliśmy prawdziwej 
życzliwości i dobra ze strony 
mnóstwa ludzi, którym histo-
ria i przyszłość Marcela nie 
była obojętna. Dzięki szybkiej 
reakcji mogliśmy właściwie 
natychmiast po wyjściu ze 

szpitala rozpocząć potrzeb-
ną rehabilitację na turnusach 
rehabilitacyjnych. Udało się 
skorzystać z 5 takich turnu-
sów, ostatni zrealizowaliśmy 
w maju tego roku – mówią ro-
dzice chłopca.

Na początku czerwca 
w Parku Traugutta odbyła się 
impreza „Tęczowy zuch dla 
Marcela”. Marcel małymi kro-
kami, dzięki olbrzymiej pracy 
własnej, ale również dzięki 
motywacji innych osób oraz 
wsparciu finansowemu otrzy-
manemu zaraz po udarze, 
osiąga kolejne etapy ku tak 
bardzo wyczekiwanej spraw-
ności.

– Bardzo nam zależy, aby 

cały czas mógł korzystać z 
profesjonalnej, neurologicz-
nej rehabilitacji w najlepszych 
ośrodkach, specjalizujących 
się w pracy z osobami min. 
po udarach. Tam też my sami 
uczymy się, jak na co dzień 
wspierać go w codziennej re-
habilitacji. Niestety koszt jed-
nego, dwutygodniowego tur-
nusu to około 10 000 złotych. 
Zebrana kwota pozwoli nam 
zapewnić mu jeszcze przy-
najmniej dwa takie turnusy 
do końca tego roku. Lekarze i 
rehabilitanci szczególnie pod-
kreślają, że najważniejsze jest 
pierwsze dwa lata po udarze, 
wtedy efekty są największe – 
dodają bliscy Marcela. •

Pomóżmy Marcelowi z Kutna!Pomóżmy Marcelowi z Kutna!
Po udarze potrzebuje kosztownej rehabilitacjiPo udarze potrzebuje kosztownej rehabilitacji

 TRWA ZBIÓRKA PIENIĘDZY
Marcel w zeszłym roku doznał udaru 
i teraz potrzebuje kosztownej rehabilitacji.

zrzutka.pl/rehabilitacja-dla-marcela Szykują się na 
kolejną falę

Tysiące kombinezonów oraz 
fartuchów ochronnych w ostat-
nim czasie trafiły do Kutnow-
skiego Szpitala Samorządo-
wego. Placówka przygotowuje 
się do ewentualnego nadejścia 
kolejnej fali pandemii korona-
wirusa.

10 490 szt. kombinezonów 
ochronnych wraz z ochrania-
czami na obuwie do kolan oraz 
34 071 szt. fartuchów ochron-
nych jednorazowych bariero-
wych – takie dary kutnowski 
szpital otrzymał od Marszałka 
Województwa Łódzkiego Grze-
gorza Schreibera. Transport da-
rów zapewnili, jak zawsze nie-
zawodni strażacy Państwowej 
Straży Pożarnej w Kutnie.

– Miejmy nadzieję, że te 
środki nie będą potrzebne tak 
bardzo jak w roku ubiegłym, 
ale musimy być przygotowa-
ni na najgorszy scenariusz – 
komentuje Bartosz Serenda 
z Kutnowskiego Szpitala Samo-
rządowego. •
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Przez Kutno w niedzielę prze-
szli uczestnicy 41. Pieszej 
Pielgrzymki Diecezji Płockiej 
na Jasną Górę. Nad bezpie-
czeństwem pątników czuwali 
policjanci z kutnowskiej dro-
gówki.

Po dwóch latach przerwy 
obserwujemy powrót do tra-
dycyjnego pielgrzymowania. 
I na przykład 41. Piesza Piel-
grzymka Diecezji Płockiej 
będzie szła przez 9 dni, w 11 
grupach, pod wodzą księ-
ży przewodników grup, 
a pieczę nad całością już 
po raz dziesiąty spra-
wuje ks. Jacek Prusiń-
ski, główny przewodnik.

– Dziękuję wszystkim 
księżom a także tym, któ-
rzy te pielgrzymkę tworzą. 
Znów jak kiedyś włączamy 
się w polską „sieć pielgrzy-
mią”. Na Jasną Górę wierni 
z różnych stron Polski idą 
pieszo, biegną, jadą na rowe-
rach, na rolkach czy konno. 
Pątnicy płoccy ruszają pieszo, 
ale także na rowerach – czy-
tamy na stronie pielgrzymki.

Pątnicy z Diecezji Płockiej 
wyruszyli w sobotę 6 sierpnia 
w kierunku Gostyni-
na i zakończyli dzień 
Apelem Jasnogórskim 
w Sokołowie. W niedzielę 
7 sierpnia, około godzi-

ny 14 pojawili się w Kutnie 
i policjanci zabezpie-
czali ich przejście mię-
dzy innymi przez DK92 
w kierunku Woźniakowa.

– Ruszacie na piel-
grzymkę, bo chcecie ode-
rwać się od codzienności 
i by pewne sprawy przemyśleć. 
Pątnicza wędrówka jest okazją 
rachunku sumienia i poprawy 
życia. Pielgrzymka, ta szcze-
gólna wspólnota ducha, wspól-
nota wiary i wspólnota radości, 
to znak świętego, katolickiego 
i apostolskiego Kościo-
ła – komentują przedsta-
wiciele Diecezji Płockiej. •

Pielgrzymi przeszli przez KutnoPielgrzymi przeszli przez KutnoFO
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Kutno upamiętniło bohate-
rów walczących w Powstaniu 
Warszawskim. Na cmentarzu 
parafialnym odbyły się uro-
czystości związane z 78. rocz-
nicą wydarzeń, jakie podczas 
II Wojny Światowej rozegrały 
się w stolicy.

Obchody rozpoczęły się 1 
sierpnia o 16.00 mszą świętą 
w cmentarnej kaplicy. Następ-
nie zgromadzeni udali się do 
miejsca pamięci narodowej 
na cmentarzu parafialnym. W 
uroczystościach udział wzięły 
władze samorządowe, parla-
mentarzyści, przedstawiciele 
wielu lokalnych instytucji, 
a także harcerze i mieszkańcy.

Głos zabrał prezydent 
Kutna Zbigniew Burzyń-
ski, który przypomniał 
o heroicznym zrywie po-
wstańczym.

– 1 sierpnia 1944 roku 
o godzinie 17.00 wybuchło 
Powstanie Warszawskie. 
Było to jedno z najważniej-
szych, a zarazem najbardziej 
dramatycznych wydarzeń 
z okresu walki zbrojnej z nie-
mieckim okupantem. Powsta-
nie planowane na zaledwie 
kilka dni, trwało ponad 2 
miesiące. Oddziały powstań-
cze chociaż liczne, ale bez 
odpowiedniego uzbrojenia, 
stanęły do walki z regularną 
armią niemiecką wspartą ar-

tylerią i lotnictwem. Niestety 
bez pomocy sojuszników nie 
miały szans na wygraną. Po-
moc, na jaką liczyli nigdy nie 
nadeszła. Oprócz żołnierzy 
Armii Krajowej oraz organi-
zacji Polski Podziemnej w Po-
wstaniu licznie wzięła udział 
ludność cywilna, która orga-
nizowała szpitale i punkty 
pomocy medycznej. Walczyli 
wszyscy, mężczyźni, kobie-
ty, dzieci. Większość z nich 
to byli ludzie młodzi, stoją-
cy u progu dorosłego życia. 
Mimo swojej niezłomności 
i wiary w zwycięstwo nie 
mieli możliwości pokonania 
niemieckiego okupanta. Po-
zostali sami ze swoim hero-

izmem oraz cierpieniem. Po-
wstanie pozbawione wsparcia 
powinno zgasnąć po kilku 
dniach. Oni tymczasem bro-
nili się miesiąc, potem kolej-
ny, mordercze 63 dni – mó-
wił prezydent Zbigniew 
Burzyński.

Po przemowach, uczestnicy 
obchodów złożyli kwiaty i za-
palili znicze przy mogiłach na 
kutnowskim cmentarzu.

Kutnowski akcent podczas 
Powstania Warszawskiego

W Powstaniu Warszawskim 
udział brali również mieszkań-
cy Kutna: Andrzej Błędowski, 
Krystyna Błędowska, Henryk 

Dąbrowski, Urszula Dudziń-
ska, Roman Fryze, Marian 
Geromin, Halina Jasiukowicz, 
Halina Kenska, Andrzej Klepa, 
Lucjan Kłopotowski, Zbigniew 
Kociurski, Zbigniew Kutnik, 
Zdzisław Macher, Zofia Piw-
nicka, Ludwika Pychińska, 
Stanisław Suchiński, Kazi-
mierz Wenerski, Janina Wiwa-
ła, Alicja Włodarska, Andrzej 
Wyganowski i Leszek Żukow-
ski.

Warto dodać, że na Placu Pił-
sudskiego specjalną dioramę 
informującą o udziale kutnian 
w powstaniu przygotowało 
Stowarzyszenie Historyczne 
„Pułk 37”. •

 WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE:

Kutno oddało cześć bohateromKutno oddało cześć bohaterom  
Powstania WarszawskiegoPowstania Warszawskiego

W Kutnowskim Domu Kultu-
ry odbyło się niedawno wy-
jątkowe polsko-ukraińskie 
wydarzenie. Mowa o kierma-
szu talentów.

W trakcie „Kiermaszu Ta-
lentów” można było zoba-
czyć i kupić oryginalne rę-
kodzieło twórców z Ukrainy, 
a także z Kutna. Wesprzeć 
można było także między 
innymi Stowarzyszenie Inte-
gracji i Wsparcia Cudzoziem-
ców oraz Akcję Humanitarną 
„Życie”. Część pieniędzy bę-
dzie przeznaczone na zakup 

artykułów szkolnych dla 
dzieci uchodźców.

Warto dodać, że to już 
kolejne integracyjne polsko-
-ukraińskie wydarzenie w 
Kutnowskim Domu Kultury 
w ostatnich miesiącach. 
W maju odbył się koncert 
„Otwórz serce dla Ukrainy”, 
podczas którego występo-
wała kutnowska młodzież 
oraz Marta Czernyszowa z 
Ukrainy. Można było także 
spróbować ukraińskich pysz-
ności, a chętni mogli zaopa-
trzyć się w słowniczki ukra-
ińsko-polskie. •

Polsko-ukraińska 
integracja w KDK-u

W KDK odbył się polsko-
ukraiński kiermasz talentów.

Pielgrzymi zmierzają 
na Jasną Górę.
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Na Wenecji 
zagrają w kosza
W najbliższą sobotę 13 
sierpnia na boisku przy 
Kopernika 7 odbędzie się 
wyjątkowy turniej koszy-
karski 1X1 „Buty Nie Grają 
Tournament”.

„Chcielibyśmy Was ser-
decznie zaprosić na pierw-
szą edycję Buty Nie Grają 
1X1 Tournament! Turniej 
odbędzie się 13 Sierpnia 
2022 w Kutnie na boisku 
przy ulicy Kopernika 7. Za-
czynamy o 10:00 od loso-
wania miejsc zawodników 
w drabince i zaraz po tym 
gramy. Pierwsze 3 miejsca 

poza nagrodami z plakatu 
otrzymają też dodatko-
we gratyfikacje, ale każdy 
uczestnik otrzyma drobne 
upominki! Zapisujcie się 
i do zobaczenia na turnie-
ju! Liczba miejsc ograni-
czona” – komentują Patryk 
Kołodziejczak i Michał Łuc-
ki, organizatorzy nowego 
turnieju. •

Po emocjonującym spo-
tkaniu piłkarze KS– u 
Fair Play Kutno przegrali 
po dogrywce 2– 3 z Kota-
nem Ozorków i odpadli 
z okręgowego Pucharu 
Polski.

Pierwsza połowa nie 
wskazywała na to, że 
ekipa z Kutna zejdzie 
z boiska w złych nastro-
jach. Fair Play po golach 
Zbigniewa Narewskiego 
i Michała Faryńskiego 
do przerwy prowadzili 
2– 0, choć mieli jeszcze 
kilka sytuacji do pod-
wyższenia wyniku.

Po zmianie stron 

przyjezdni mocniej 
przycisnęli i bardzo 
szybko doprowadzili 
do remisu, zdobywając 
drugą bramkę z rzu-
tu karnego. Dodatko-
wo ozorkowianie trafili 
w poprzeczkę, a kut-
nianie praktycznie nie 
mieli argumentów, by 
odpowiedzieć. Po 90 mi-
nutach był remis 2– 2 
i do rozstrzygnięcia po-
trzebna była dogrywka.

W tej o jedną bramkę 
lepsi okazali się zawod-
nicy Kotana, którzy po-
nadto zmarnowali kilka 
dogodnych sytuacji. Eki-

pa Fair Play w ostatnich 
minutach rzuciła się do 
ataku, jednak nie była 
w stanie zmienić losów 
spotkania i kutnianie 
ostatecznie przegrali 
2– 3.
KS Fair Play Kutno 
2– 3 Kotan Ozorków

Gole dla Kutna: Zbi-
gniew Narewski, Michał 
Faryński

KS Fair Play Kutno: 
Arnista – Wiśniewski, 
Matuszewski, Góral, 
Woźniak, Paradowski, 
Jędrzejczak, Faryński, 
Woźniak, Koniuszy, Na-
rewski •

Emocje w PP, Fair Play odpadł po dogrywce

 Dziś inauguracja sezonu 2022/2023 

Nowy sezon i nowy zespół. 
Po spadku do IV ligi działacze 
KS– u Kutno zapowiadają, że 
mają chęć szybkiego powro-
tu na trzecioligowe stadiony. 
Czy podopieczni Krzysztofa 
Kamińskiego sprawią kutnow-
skim kibicom radość?

Kutnianie rozgrywki IV ligi 
mieli zainaugurować w mi-
nioną sobotę 6 sierpnia wy-
jazdowym meczem w Zgierzu 
z tamtejszym Borutą. Plany 
pokrzyżowała jednak kapry-
śna pogoda. Po ulewnych 
deszczach boisko nie nada-
wało się do gry i gospodarze 
zostali zmuszeni odwołać 
spotkanie. Ma ono odbyć się 

w przyszłą środę 17 sierpnia. 
W takiej sytuacji pierwszym 
ligowym meczem KS–u w se-
zonie 2022/2023 będzie dzi-
siejsze (10 sierpnia) domowe 
spotkanie z Polonią Piotrków 
Trybunalski. Co warte pod-
kreślenia, wstęp na mecz bę-
dzie darmowy.

– Zdajemy sobie sprawę, że 
ostatnie miesiące dla naszych 
kibiców nie były najłatwiejsze 
i zarząd klubu podjął decyzję, 
że wszyscy sympatycy KS–u 
na najbliższe spotkanie wejdą 
na stadion ZA DARMO. Liczy-
my na Wasze wsparcie! – ko-
mentuje Zbigniew Tomczak, 
prezes KS–u Kutno.

Po spotkaniu z Polonią, 
kutnowskich piłkarzy czeka 
prawdziwy sprawdzian i poje-
dynek z GKS–em Bełchatów, 
który jest zdecydowanym fa-
worytem do wygrania czwar-
toligowych rozgrywek.

Roszady w składzie, 
odejścia i powroty

Po spadku z III ligi pewne 
było, że drużynę opuści wielu 
zawodników. Z KS– em poże-
gnali się Krystian Białas, Bar-
tosz Bujalski, Fabian Bulek, 
Krzysztof Cudowski, Maciej 
Kraśniewski, Adam Patora, 
Jakub Staniszewski, Sebastian 
Szczytniewski, Patryk Wolań-

ski i Bartosz Żyła.
Należy dodać, że przy Ko-

ściuszki zostało kilku waż-
nych zawodników z zeszłego 
sezonu. Są to między innym 
Piotr Kasperkiewicz, Marcin 
Kacela, Dominik Głowiński, 
Mateusz Ostrowski, Dawid 
Telestak, Kamil Wielgus, Ad-
rian Kralkowski czy Michał 
Sokołowicz. Dodatkowo do 
IV– ligowej kadry włącze-
ni zostali młodzi kutnianie 
Mateusz Błażejczyk, Wiktor 
Florczak i Mateusz Maryniak.

Na tę chwilę do drużyny 
prowadzonej przez Krzysz-
tofa Kamińskiego dołączyło 
dziewięciu nowych zawodni-

ków. Są to Mateusz Borcuch 
i Tomasz Dąbrowski z Pelika-
na Łowicz, Krzysztof Felczak 
i Krzysztof Skawiński z An-
drespolii Wiśniowa Góra, 
Piotr Kierus z GKS–u Baru-
chowo, Eryk Padzik ze Świtu 
Staroźreby, Arkadiusz Ramel 
z Wisły Płock, Eryk Wydrzyń-
ski z Mazura Gostynin oraz 
Igor Sobczak powracający 
z wypożyczenia do KAS Kon-
stantynów Łódzki. 

Co ciekawe, dla Dąbrow-
skiego, Padzika i Kierusa to 
swego rodzaju powrót na Ko-
ściuszki, bowiem w przeszło-
ści całe trio występowało już 
w KS–ie. •

KS Kutno chce KS Kutno chce wrócić do III ligiwrócić do III ligi

 ZWYCIĘSKI SPRAWDZIAN PRZED LIGĄ  
W ostatnim meczu przed startem sezonu 
KS rozgromił Zryw Wygoda 4-0. Czy w lidze 
kutnianie też będą nie do zatrzymania?

Z kadry z zeszłego sezonu w 
Kutnie pozostał między innymi 

Michał Sokołowicz, który ma 
być jednym z liderów drużyny.
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