
|      ŚRODA, 24 SIERPNIA 2022      |      1www.PanoramaKutna.pl
ŚRODA, 24 SIERPNIA 2022 (wydanie nr 93/14/2022)                   BĄDŹ NA BIEŻĄCO: www.PanoramaKutna.pl

Niecodzienne przygody Niecodzienne przygody 
policjantów z Kutnapolicjantów z Kutna  S.14S.14

Sportowe emocjeSportowe emocje
w Strzegocinie w Strzegocinie S.5S.5

PatriotycznePatriotyczne  
obchody w Kutnieobchody w Kutnie  S.8-9S.8-9

S.4,7S.4,7

Kutno pod wodą!Kutno pod wodą!
Pływali pontonem Pływali pontonem 

po obwodnicypo obwodnicy  S.2S.2

OBWODNICA NICZYM BASEN 
W niedzielę przez obwodnicę Kutna 
nie dało się przejechać, ale można 

było... przepłynąć pontonem.

Kamiński odszedł Kamiński odszedł 
z KS Kutno! z KS Kutno!   S.15S.15

 Koniec krótkiej przygody 

Ruszył sezon dożynkowy!Ruszył sezon dożynkowy!
Dziękowali za plony w Krzyżanowie i StrzelcachDziękowali za plony w Krzyżanowie i Strzelcach
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To było prawdziwe oberwa-
nie chmury! W nocy z sobo-
ty na niedzielę spadło tyle 
deszczu, że zalanych zostało 
wiele ulic w Kutnie, ale tak-
że okolicznych miejscowo-
ściach. Strażacy odnotowali 
ponad 40 zgłoszeń dotyczą-
cych usuwania skutków ży-
wiołu, a na zalanej obwod-
nicy Kutna ludzie... pływali 
pontonem.

W związku z intensywny-
mi opadami deszczu w nocy 
z 20 na 21 sierpnia 2022 roku 
strażacy w powiecie kutnow-
skim odnotowali 41 zdarzeń.

– Prawie wszystkie zda-
rzenia dotyczyły zalanych 
piwnic i dróg. Najczęściej 
strażacy podejmowali in-
terwencje na terenie miasta 
Kutna, gdzie odnotowaliśmy 
aż 27 takich zdarzeń. Na te-
renie powiatu kutnowskiego 
strażacy usuwali skutki bu-
rzy pompując z zalanych piw-
nic 12 razy i 2 razy interwen-
cja dotyczyła połamanych 
drzew – mówi mł. bryg. Ma-
riusz Jagodziński, dowódca 
JRG i oficer prasowy KP PSP 
w Kutnie

W działaniach udział brały 
sumie 22 zastępy z Państwo-
wej Straży Pożarnej i 20 za-
stępów z Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych.

Al. ZHP uszkodzone 
po ulewnych deszczach
Ulewne deszcze mocno 

dały się we znaki w Kutnie. 
Na Al. ZHP po raz kolejny 
popękał asfalt. Część dro-
gi jest wyłączona z ruchu, 
a sytuację wyjaśnić ma 
Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji.

– Na bieżąco monitoruje-
my sytuację związaną z na-
walnymi opadami deszczu. 
Wiemy, że w kilku miejscach 
w mieście notorycznie two-
rzą się rozlewiska wody. Wie-
my, że na przykład na Alei 
ZHP znów woda spowodowa-
ła popękanie nawierzchni – 
mówi Kamil Klimaszewski 
z biura prasowego kutnow-
skiego magistratu.

To druga tego typu sytu-
acja w ostatnim czasie. Kil-
kanaście dni temu drogowcy 
dopiero co wymienili asfalt 
w tym miejscu. Pracownicy 
PWiK Kutno zabezpieczyli 
drogę już w weekend.

– Na razie wstrzymuje-
my się jednak z naprawą 
nawierzchni. Chcemy, aby 
PWiK przeprowadziło do-
kładną analizę tego, co się 
dzieje w tym miejscu. Trzeba 
wyeliminować ten problem, 
by tego typu sytuacja się 
nie powtarzała. Tym bar-
dziej jest to ważne, że sy-
noptycy ostrzegają przed 
kolejnymi burzami i inten-
sywnymi opadami desz-
czu. Mamy nadzieję, że uda 
się zdiagnozować problem, 
wyeliminować go i naprawić 
nawierzchnię – dodaje Kli-

maszewski.
Ponadto zalania odno-

towano między innymi na 
ul. Sienkiewicza, Długosza, 
Narutowicza, Kasztanowej, 
Zielnej, Żniwnej. Problemy 
mieli też mieszkańcy m.in. 
Bielawek, Maliny, Wierzbia, 
Raciborowa czy Gołębiewa.

Pływali pontonem 
po zalanej obwodnicy

Po nawalnych ulewach 
kutnowska obwodnica znala-
zła się pod wodą i przez wiele 
godzin DK60 była całkowicie 
zablokowana. Taki stan rze-
czy w prześmiewczej formie 
wykorzystała znana w Kut-
nie ekipa Ratownictwa Dro-
gowego BFC, która pojawiła 
się na DK60 z… pontonem.

– W związku z zaistnia-
łą sytuacją postanowiliśmy 
wprowadzić rejsy między Łą-

koszynem a Batorego – żar-
tuje Artur Woźniak z BFC.

Wszystko wskazuje na to, 
że do zalania DK60 doszło 
z powodu wód spływających 
z okolicznych pól i ogród-
ków działkowych. GDDKiA 
zapowiada, że podejmie in-
terwencje w PKP i Wodach 
Polskich, aby wyeliminować 
podobne sytuacje w przy-
szłości. •

Kutno pod wodą!Kutno pod wodą!
Pływali pontonem Pływali pontonem 

po obwodnicypo obwodnicy

OBWODNICA NICZYM BASEN 
W niedzielę przez obwodnicę Kutna nie dało 
się przejechać, ale można było... przepłynąć 
pontonem.

Po ulewach 
znów poważnie 

uszkodzona 
została Al. ZHP.

To żartobliwa 
akcja Ratownictwa 
Drogowego BFC Kutno.

Ulewy dały się we znaki 
nie tylko w Kutnie, 

ale i okolicznych 
miejscowościach.

Jak mówi mł. bryg. Mariusz Jagodziński, 
dowódca JRG i oficer prasowy PSP w Kutnie, 

strażacy odnotowali ponad 40 zgłoszeń 
dotyczących skutków ostatniej ulewy.

  Oberwanie chmury w regionie  
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rpo.lodzkie.pl

Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie

@LodzkieRPO

DOŁĄCZ DO NAS:
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OGŁOSZENIE

Gmina Strzelce zainauguro-
wała w sobotę dożynkowy 
sezon w powiecie kutnow-
skim. Przygotowano wiele 
atrakcji i każdy z mieszkań-
ców Strzelec i okolic mógł 
znaleźć coś dla siebie.

Dożynki gminne w Strzel-
cach rozpoczęły się mszą 
świętą w kościele św. Trój-
cy w Strzelcach. Następnie 
liczny korowód dożynkowy 
przeszedł na tereny przy 
Urzędzie Gminy w Strzel-
cach. Tam nastąpiło wręcze-
nie chleba i wieńców, były 
też okolicznościowe prze-
mówienia. Głos zabrali wójt 
gminy Strzelce Tomasz Gra-

bowski, poseł Tadeusz Woź-
niak i członek zarządu woj. 
łódzkiego Robert Baryła.

– Obchodzimy święto plo-
nów, celem tej uroczystości 
jest złożenie dziękczynienia 
za uzyskane zbiory. To tak-
że oddanie hołdu ciężkiej 
i mozolnej pracy rolnika. To 
wreszcie chwila radości i od-
poczynku po wielu trudach 
prac polowych. Dziękujemy 
panu Bogu za największy 
skarb rolniczego trudu, za 
chleb. Ziemia jest warszta-
tem pracy każdego rolnika. 
Rodzi i karmi, z niej czer-
piemy owoce niezbędne do 
naszego życia. Pozbawiona 

opieki nie daje plonów. Pie-
lęgnowana zaś jest naszą 
żywicielką. Z wdzięcznością 
pochylam głowę nad tymi, 
którzy tę ziemię uprawiają. 
Drodzy rolnicy za owoce wa-
szej pracy pragnę w imieniu 
wszystkich mieszkańców 
podziękować słowami świę-
tego Jana Pawła II – mówił 
Tomasz Grabowski, wójt 
gminy Strzelce.

Później na scenie pojawili 
się artyści ludowi z zespołów 
„Strzelce” oraz „Klonowian-
ki”. W części artystycznej 
występowały dzieci z gmin-
nego przedszkola w Strzel-
cach, były także koncerty 

zespołów muzyki rozrywko-
wej: Spontan, La Maro i Łu-
kash. Była także dyskoteka 
z dj’em.

Organizatorzy przygoto-
wali wiele atrakcji. Nie bra-
kowało stoisk Stowarzyszeń 
i Kół Gospodyń Wiejskich, 
gdzie prezentowano potrawy. 
Byli także strażacy z OSP z 
gminy Strzelce, którzy pre-
zentowali wozy i strażacki 
sprzęt. Ponadto do dyspozy-
cji mieszkańców był bufet czy 
dmuchańce. Warto dodać, że 
przed rozpoczęciem dożynek 
klub motocyklowy „Boru-
ta” MC Poland zorganizował 
zbiórkę krwi Motoserce 2022. •

W Strzelcach W Strzelcach dziękowali za plonydziękowali za plony
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Gmina Strzelce zainaugurowała sezon 
dożynkowy w powiecie kutnowskim. 
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Urząd Gminy Kutno informu-
je, że od wtorku 23 sierpnia 
2022 r. Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Kutnie 
rozpoczął wydawanie oraz 
przyjmowanie wniosków na 
nowe świadczenie – dodatek 
węglowy.

Dodatek węglowy przy-
sługuje gospodarstwom do-
mowym, których głównym 

źródłem ogrzewania jest ko-
cioł na paliwo stałe, komi-
nek, koza zasilany węglem 
kamiennym, brykietem lub 
peletem z zawartością co naj-
mniej 85 procent węgla.

Dodatek węglowy dla jed-
nego gospodarstwa domowe-
go wynosi 3000 złotych.

We wniosku należy podać:
• dane wnioskodawcy, 

w tym dane konieczne do 
jednoznacznej identyfika-
cji: imię, nazwisko, PESEL, 

dane dokumentu po-
twierdzającego tożsa-

mość, oraz dane osób 
w gospodarstwie do-
mowym

• miejsce zamiesz-
kania dla ustalenia 
właściwości gminy

• numer rachunku ban-
kowego na który ma zostać 
przekazana kwota dodatku.

Weryfikacja tych danych 
przez gminę wynika z uwagi 
na fakt, że jednemu gospo-
darstwu domowemu przysłu-
guje jeden dodatek węglowy.

Złożenie wniosku o wy-
płatę dodatku węglowego nie 
wymaga wykazania docho-
dów swoich i członków rodzi-
ny.

Wnioski można składać 
w gminach do 30.11.2022 r.

W przypadku pytań lub 
wątpliwości prosimy o kon-
takt telefoniczny pod nu-
merem 24 355 70 36 i 24 355 
70 37. Więcej informacji 
oraz wzory wniosków na 
www.gminakutno.pl •

W Gminie Kutno ruszył nabór W Gminie Kutno ruszył nabór 
wniosków na dodatek węglowywniosków na dodatek węglowy

Wniosek można odebrać w Urzędzie Gminy Kutno 
lub na stronie www.gminakutno.pl

W sobotę 20 sierpnia na Or-
liku w Strzegocinie odbył się 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Wójt Gminy Kutno, ze wzglę-
dów pogodowych przenie-
siony z dnia 30 lipca.

Turniej pierwotnie miał 
odbyć się 30 lipca, jednak 
plany organizatorów pokrzy-
żowała pogoda. W miniony 
weekend prognozy również  
nie były najlepsze, jednak 
udało się przeprowadzić za-
wody i bez przeszkód roze-
grać wiele emocjonujących 
spotkań.

W rozgrywkach udział 
wzięły drużyny: Borek Strze-
gocin, GKS Byszew, KS Olim-
pia Oporów, Jurny Dambul 
i WKS 37 PP Kutno. Na boisku 

towarzysko zaprezentowała 
się także reprezentacja Urzę-
du Gminy Kutno. Po zacię-
tych pojedynkach najlepsza 
okazała się drużyna Jurny 
Dambul.

Klasyfikacja końcowa tur-
nieju w Strzegocinie:

5 miejsce – Olimpia Oporów
4 miejsce – WKS 37 Pułk
3 miejsce – KS Byszew
2 miejsce – Borek Strzegocin
1 miejsce – Jurny Dambul

Puchary i nagrody zostały 
ufundowane i wręczone przez 
Wójt Gminy Kutno Justynę 
Jasińską, która podziękowała 
i pogratulowała wszystkim 
uczestnikom, a szczególnie 
zwycięzcom.

– Dostarczyliście bar-
dzo dużo emocji, dziękuje za 
udział w kolejnym turnieju. 
Brawa należą się też naszej 
urzędowej reprezentacji – 
mówiła Wójt Gminy Kutno 
Justyna Jasińska.

Dla uczestników pracow-
nicy Urzędu Gminy Kutno 
przygotowali poczęstunek, 
a Sołtys Sołectwa Strzegocin 
Pani Katarzyna Wiwała upie-
kła ciasto.

Zabezpieczenie medyczne 
zapewniła Ochotnicza Straż 
Pożarna z Wierzbia.

– Dziękujemy wszystkim 
za udział i pomoc w organi-
zacji turnieju i zapraszamy za 
rok – dodaje J. Jasińska. •

Puchary i nagrody zostały 
ufundowane i wręczone przez Wójt 

Gminy Kutno Justynę Jasińską.

Grad goli i emocje w StrzegocinieGrad goli i emocje w Strzegocinie
Zagrali o Puchar Wójt Gminy KutnoZagrali o Puchar Wójt Gminy Kutno

 PIŁKARSKIE EMOCJE W GMINIE KUTNO 
Turniej w Strzegocinie po raz kolejny cieszył 
się dużym zainteresowaniem.
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Plac Wolności w ostatnim 
czasie cyklicznie kilkukrot-
nie stał się areną tanecz-
nych akrobacji. Wszystko za 
sprawą wydarzenia „Taniec 
na wolności” i cieszącymi 
się sporym zainteresowa-
niem zajęciami zumby.

W ramach spotkań w ple-
nerze z cyklu „Taniec na 
wolności” w ostatnim cza-

sie odbyło się kilka bezpłat-
nych tanecznych zajęć. – To 
będzie prawdziwa bomba 
energetyczna, taneczne sza-
leństwo! Co zabrać ze sobą? 
Uśmiech, luźny, nie krępu-
jący ruchów strój, wygod-
ne sportowe buty i butelkę 
wody. O resztę zadbają nasi 
instruktorzy! – tak zajęcia 
zapowiadała Szkoła Tańca 
i Fitness Ritmo Latino.

I słowa dotrzymała! W 
minioną sobotę zumbę po-
prowadzili licencjonowani 
instruktorzy ze Szkoły Tań-
ca i Fitness Ritmo Latino 
– Joanna Zielińska i Kac-
per Gąszcz. Jak zwykle była 
świetna zabawa i przy ener-
gicznych rytmach w połą-
czeniu z żywiołowością pro-
wadzących, nie dało ustać 
się w miejscu. •

Kutnianie pokochali zumbęKutnianie pokochali zumbę
Plac Wolności areną tańcaPlac Wolności areną tańca
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Ostatnie zajęcia 
zumby poprowadzili 

Joanna Zielińska 
i Kacper Gąszcz

MOPS w Kutnie 
przyjmuje wnioski 
o dodatek węglowy
Od czwartku 18 sierpnia moż-

na składać wnioski o tzw. do-
datek węglowy. Mieszkańcy 
Kutna chcący uzyskać dopłatę 
mogą zgłaszać się w tej sprawie 
do Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. Dodatek wynosi 
3000 zł i nie jest uzależniony 
od dochodu. Wnioski o wypła-
tę dodatku węglowego można 
składać do 30 listopada 2022 r.

Ważne jest to, aby źródło 
ogrzewania, na które chcemy 
otrzymać dodatek musi być 
zgłoszone lub wpisane do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków.

Wypełniony wniosek można 
złożyć w siedzibie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kutnie, ul. Warszawskie Przed-
mieście 10a – w Dziale Świad-
czeń Rodzinnych i Alimentacyj-
nych, pok. 37.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – wtorek: 10 – 
14:00, czwartek – piątek: 10:00 
– 14:00. •

W minioną sobotę w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Kutnie 
miała miejsce uroczystość 
Złotych Godów. Jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskie-
go obchodzili Państwo Te-
resa i Ryszard Marczakowie. 
Z tej okazji Prezydent Zbi-
gniew Burzyński uhonorował 
Dostojnych Jubilatów Meda-
lami Prezydenta RP oraz oko-
licznościowymi dyplomami.

Prezydent w słowach 
skierowanych do czcigod-

nych Jubilatów pogratulo-
wał wspólnie spędzonych 
lat, podczas których do-
świadczyli wiele radości 
i szczęścia, ale również 
i trosk. Ich wzajemny sza-
cunek, cierpliwość i odpo-
wiedzialność pozwoliły wy-
chować następne pokolenia. 
Prezydent podziękował rów-
nież za ich dorobek zawodo-
wy, dzięki któremu miasto 
Kutno na przestrzeni minio-
nych lat rozwijało się.

Państwo Teresa i Ryszard 
Marczakowie ślubowanie 
złożyli 19 sierpnia 1972 roku 
w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Krośniewicach. Dostojnym 
Jubilatom składamy serdecz-
ne gratulacje i życzymy ko-
lejnych lat związku małżeń-
skiego, pełnego wzajemnego 
poszanowania i dozgonnej 
miłości.

Małżonkowie, którzy wspól-
nie przeżyli minimum 50 lat, 
mogą złożyć w Urzędzie Stanu 

Cywilnego w Kutnie wniosek 
o przyznanie przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej 
medalu za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Następnie wnio-
ski są przesyłane do urzędu 
wojewódzkiego, który po we-
ryfikacji dokumentów prze-
kazuje sprawę do Kancelarii 
Prezydenta RP. Procedura trwa 
od 4 do 6 miesięcy. Więcej in-
formacji pod numerem tel. 24 
254 28 84. •

50-lat wspólnej podróży50-lat wspólnej podróży  
Państwo Marczakowie odebrali medalePaństwo Marczakowie odebrali medale
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Za nami udane dożynki 
powiatowo– gminne w 
Krzyżanowie! Było mnó-
stwo atrakcji, a najwięk-
szą z nich okazała gala 
disco polo. Zapraszamy 
do obejrzenia fotorela-
cji ze Święta Plonów.

Uroczystości rozpo-
czął dożynkowy koro-
wód, który wyruszył 
spod urzędu gminy 
Krzyżanów. Korowód 
składał się z mieszkań-
ców gminy Krzyżanów, 
strażaków, Zespołów 
Ludowych oraz pań 
z Kół Gospodyń Wiej-
skich i prowadzony był 
przez Starostów doży-
nek – Monikę Stępniak 
i Krzysztofa Byczkow-
skiego. 

Starości dożynek 
na terenie Gminnego 
Ośrodka Kultury i Spor-
tu w Krzyżanowie zo-
stali przywitani przez 
starostę kutnowskiego 
Daniela Kowalika, wójta 
gminy Krzyżanów To-
masza Jakubowskiego, 
przewodniczącego Rady 
Powiatu Marka Ciąpałę, 
przewodniczącego Rady 
Gminy w Krzyżano-
wie Wiesława Czekaja, 
a także wiceprzewodni-
czącego Rady Powiatu 
Zdzisława Górecznego i 
członka zarządu powia-
tu kutnowskiego Marka 
Kubasińskiego. Ponadto 
obecni byli Tomasz Wal-
czewski, Członek Zarzą-
du Powiatu Kutnowskie-

go; Jolanta Pietrusiak, 
Członek Zarządu Powia-
tu Kutnowskiego oraz 
Elżbieta Milczarska, 
Radna Rady Powiatu.

–  To dla nas bar-
dzo ważne, by podczas 
wydarzenia z tradycją, 
dziękującego rolnikom 
za trud pracy pamiętać 
o  tradycjach, o muzy-
ce ludowej i kultywo-
wać zwyczaje. To była 
podniosła uroczystość, 
dziękujemy wszystkim 
za udział – mówi Daniel 
Kowalik, Starosta Kut-
nowski.

Po powitaniu ko-
rowodu, na scenie na 
terenie GOKiS przeka-
zano dożynkowy chleb 
gospodarzom tegorocz-
nych dożynek – Staro-
ście Kutnowskiemu oraz 
Wójtowi Gminy Krzyża-
nów. Następnie odbyła 
się msza święta w inten-
cji rolników.

Po mszy świętej każdy 
uczestnik dożynek zo-
stał poczęstowany chle-
bem z miodem – w imię 
tradycji. Daniel Kowalik, 
Starosta Kutnowski od-
czytał list od Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy.

Na scenie głos zabrali 
również między inny-
mi senator Przemysław 
Błaszczyk czy poseł Ta-
deusz Woźniak.

Później na scenie za-
prezentowały się zespo-
ły ludowe, był także ku-

linarny konkurs "Smaki 
Powiatu". Gwoździem 
programu była jednak 
gala disco polo, któ-
ra cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem. 
W Krzyżanowie wystą-
pili Camasutra, Andre-
as, Light of hope, 2 for 
you, Imperium i Dejw.

–  Gwiazdy disco– 
polo przyciągnęły tłum 
fanów na wydarzenie, 
bardzo mnie to cieszy. 
Pomimo deszczu Dejw 
porwał swoją energią 
do zabawy wszystkich 
uczestników –  mówi 
Tomasz Walczewski, 
członek Zarządu Powia-
tu Kutnowskiego. 

– Galę otworzyła Ca-
masutra, a na koncercie 
wszyscy tłumnie bawi-
li się i śpiewali. Jestem 
bardzo zadowolony z 
tegorocznych dożynek 
– mówi Tomasz Jaku-
bowski, Wójt Gminy 
Krzyżanów.

Przez cały czas trwania 
dożynek na przybyłych 
czekały catering, berlin-
kowóz, potrawy przygo-
towane przez KGW, gry 
i zabawy, eurobungee 
i zjeżdżalnia, stanowi-
ska służb mundurowych, 
krówki ufundowane 
przez OSM Łowicz, vo-
uchery do Aquaparku 
i Baru u Bogusi oraz ple-
caki ufundowane przez 
firmę Florian. •

Więcej zdjęć i wideo zobaczysz na 
www.PanoramaKutna.pl

Za nami udane dożynki Za nami udane dożynki 
powiatowo-gminne w Krzyżanowie!powiatowo-gminne w Krzyżanowie!
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CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!
Przez centrum Kutna przeszła 
efektowna defilada.

Rocznica Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego

Patriotyczne obchody w Kutnie
Kutnianie upamiętnili 102. 
rocznicę Bitwy Warszawskiej 
i Święto Wojska Polskiego.  
Jak co roku 15 sierpnia wzięli 
udział w mszy św. w kościele 
pw św Wawrzyńca i przema-
szerowali z Placu Wolności 
do Placu Piłsudskiego, by 
złożyć kwiaty przy pomniku 
marszałka Józefa Piłsudskie-
go.

Nie obyło się bez defilady 
żołnierzy 92. batalionu lek-
kiej piechoty oraz salwy ho-
norowej. Prezydent Kutna 
Zbigniew Burzyński w krót-
kiej przemowie przypomniał 
o wymiarze historycznym 
zwycięstwa polskiej armii 
nad bolszewicką Rosją. Do-
dał też, że w Bitwie Warszaw-
skiej w 1920 roku brali udział 
mieszkańcy Kutna.

– 102 lata temu polscy żoł-
nierze dokonali rzeczy wiel-
kich. Stanęli na przeciw 
licznej armii bolszewickiej 
i dzięki bohaterstwu i poświe-
ceniu zdołali wygrać jedną 
z największych i najbardziej 
znaczących bitew na świecie. 
Rodzące się w bólach Pań-
stwo Polskie musiało stawić 
czoła najeźdźcy. Na szczę-
ście waleczność Wojska Pol-
skiego i mądrość dowódców 
spowodowały, że wytrzyma-
liśmy tą dramatyczną próbę. 
W obronie polskiej suweren-
ności podczas wojny z armią 
bolszewicką brali też udział 
ochotnicy z Kutna oraz żoł-
nierze 37 Łęczyckiego Pułku 
Piechoty, którzy po tych wy-
darzeniach przez 18 lat sta-

cjonowali w naszym mieście. 
Polscy żołnierze w Bitwie 
Warszawskiej obronili przed 
bolszewicka Rosją nie tylko 
nasz kraj, ale i cały zachód 
Europy – mówił prezydent 
Kutna Zbigniew Burzyński.

– W dzień taki jak ten warto 
podkreślić, że Polska jest czę-
ścią europejskiej wspólnoty 
i nigdy nie należy o tym za-
pominać. Dziś składamy hołd 
żołnierzom bitwy w 1920 
roku i oddajemy im cześć. 
W obecnych niepewnych 
czasach Wojsko Polskie jest 
gwarantem naszego bezpie-
czeństwa. Dlatego wam dro-
dzy żołnierze oraz wszystkim 
pracownikom Wojska Pol-
skiego składam najserdecz-
niejsze życzenia, sukcesów, 
awansów, a także zdrowia. 
Życzę też rodzinnego ciepła 
oraz wszelkiego powodzenia 
dla całych państwa rodzin. 
W tym miejscu należą się rów-
nież szczególne podziękowa-
nia dla 92 Batalionu Lekkiej 
Piechoty z Kutna. Dziękuję 
za współpracę podczas wyda-
rzeń patriotycznych, a także 
za organizację Dnia Otwar-
tych Koszar. Niech żyje woj-
sko Polskie. Cześć i chwała 
bohaterom! – dodawał prezy-
dent Burzyński.

W uroczystości wzięły 
udział poczty sztandarowe 
wystawione przez:

–  92 Batalion Lekkiej Pie-
choty w Kutnie ze sztanda-
rem 9 Łódzkiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej,

–  Radę Miasta Kutno w skła-
dzie Danuta Blus, Małgorzata 
Żurada, Arkadiusz Olesiński 

–  NSZZ Solidarność,
–  ZHP Hufiec Kutno,
–  Urząd Gminy Kutno,
–  I LO im. J. H. Dąbrowskiego.
Kwiaty pod pomnikiem Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego 
złożyły poniższe delegacje: 

–  władze samorządowe 
miasta Kutna w składzie: Pre-
zydent Miasta Zbigniew Bu-
rzyński, Zastępca Prezydenta 
Zbigniew Wdowiak oraz Prze-
wodniczący Rady Mariusz Si-
kora,

–  Marcin Motylewski – 
przedstawiciel Ministra Edu-
kacji i Nauki Tomasza Rzym-
kowskiego,

–  władze samorządu powia-
towego na czele ze Starostą 
Kutnowskim Danielem Kowa-
likiem,

–  Justyna Jasińska – Wójt 
Gminy Kutno,

–  Martyna Stasiak – przed-
stawicielka Senatora RP 
Krzysztofa Kwiatkowskiego,

–  Adrian Zieliński – przed-
stawiciel Posła na Sejm RP 
Tadeusza Wozniaka,

–  Klub Prawa i Sprawiedli-
wości Radnych Rady Miasta w 
osobach Bartosza Czechow-
skiego i Krystyny Tomczak,

–    Wielkopowierzchniowy 
Wielobranżowy Skład Mate-
riałowy w Kutnie na czele z 
kapitanem Krzysztofem Mar-
czakiem,

–  służb mundurowych na 
czele z Komendantem Mar-
kiem Myszkowskim, Ryszar-
dem Wilanowskim –  Komen-
dantem Straży Miejskiej oraz 
naczelnikiem z Komendy Po-
wiatowej Policji,

–  NSZZ „Solidarność” na 
czele z Wiesławem Taraską, 

–  NSZZ „Solidarność” Eme-
rytów i Rencistów na czele 
z Anna Milczarską,

–  Kutnowskie Stowarzysze-
nie Działaczy Opozycji An-
tykomunistycznej na czele 
z Prezesem Grzegorzem Pa-
sińskim,

–  przedstawiciele Klubu 
Radnych „Porozumienie dla 
Kutna” w składzie Tomasz 
Rędzikowski i Krzysztof Ma-
tusiak – Prezes RSM Pionier,

–  Zarząd Nieruchomości 
Miejskich na czele z Robertem 
Feliniakiem,

–  Związek Sybiraków na 
czele z Kazimierzem Wesel-
skim,

–  Rada Seniorów Miasta 
Kutna na czele z Przewodni-
czącym Krzysztofem Wacła-
wem Dębskim,

–  przedstawiciele Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji w Kutnie,

–  92. Batalion Lekkiej Pie-
choty w Kutnie na czele z ppłk 
Arkadiuszem Wypychem,

–  Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego na czele z 
Prezesem Jackiem Urbania-
kiem 

–  Klub Krwiodawców 
w Kutnie na czele z Pawłem 
Michalakiem,

–  Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w osobie Wicedy-
rektora Agnieszki Jaroszczak,

–  przedstawiciele Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Kutnie,

–  harcerze z ZHP Hufiec 
Kutno,

–  uczniowie I LO im. gen. 
J. H. Dąbrowskiego w Kutnie,

–  Muzeum Regionalne w 
Kutnie na czele z dyrektorem 
Grzegorzem Skrzyneckim,

–  Kutnowski Dom Kultury w 
osobach Weroniki Lenarczyk 
Zastępcy Dyrektora,

–  Samorządowa Spółdziel-
nia Socjalna na czele z Pre-
zesem Dariuszem Lenarczy-
kiem,

–  Grupowa Oczyszczalnia 
Ścieków na czele z Prezesem 
Krzysztofem Mikołajczykiem,

–  Hufiec Pracy OHP w Kut-
nie– Azorach. 

Organizatorem uroczystości 
była Kutnowska Rada Pamięci 
Narodowej, Prezydent Miasta 
Kutna oraz 92 batalion lekkiej 
piechoty w Kutnie i Parafia 
pw. św. Wawrzyńca. 

Oprawę muzyczną zapewni-
ła Orkiestra Dętą OSP Kutno 
na czele z Agnieszką Daniel, 
a zabezpieczenie medyczne 
Grupa OSP Dąbrowszczak. 

Dziękujemy wszystkim za 
liczny udział w Święcie Woj-
ska Polskiego.  •
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ZUS przestrzega przed oszu-
stami, którzy podają się za 
pracowników Zakładu i pro-
ponują „załatwienie” 14. 
emerytury. O czternastkę nie 
trzeba wnioskować, bo to do-
datkowe roczne świadczenie, 
ZUS będzie wypłacał z urzędu. 

Apel o rozwagę jest uza-
sadniony, bo pseudo usługi 
„na pracownika ZUS” mogą 
skutkować wyłudzeniem go-
tówki, danych z dowodu oso-
bistego bądź numeru rachun-
ku bankowego.

Pracownicy ZUS nie odwie-

dzają emerytów i rencistów w 
domach i nie proponują płat-
nych usług. Niestety ciągle 
zdarza się, że osoby podszy-
wające się pod pracowników 
Zakładu, proponują szybkie 
załatwienie formalności. 
Okazją do oszustwa może być 
zbliżająca się wypłata czter-
nastej emerytury – informuje 
Marlena Nowicka, rzecz-
niczka prasowa ZUS w Wiel-
kopolsce.

Co do zasady, przedsta-
wiciele ZUS nie odwiedza-
ją klientów w domach lub w 

miejscu pracy. Wyjątkiem 
są kontrole wykorzystania 
zwolnień lekarskich oraz wi-
zyty inspektorów kontroli u 
płatników składek. Podczas 
takich odwiedzin, pracownik 
ZUS musi okazać legitymację 
służbową bądź z odpowied-
nim wyprzedzeniem powia-
domić o wizycie. Nie pobiera-
ją również żadnych opłat i nie 
żądają żadnych gratyfikacji 
finansowych.

W tym roku czternastki 
trafią do 9 mln emerytów, 
rencistów i innych osób po-

bierających świadczenia dłu-
goterminowe, w tym do 8,1 
mln, które co miesiąc otrzy-
mują świadczenia z ZUS. 

Prawo do dodatkowego 
świadczenia pieniężnego 
będą mieli emeryci i renci-
ści, którym te świadczenia 
przysługują na 24 sierpnia. 
Czternastka będzie zwolnio-
na z podatku dochodowego, 
a wyniesie „na rękę” 1217,98 
zł. W Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych terminy wypłat 
czternastki to 25 sierpnia, a 
następnie 1, 5, 6, 10, 15 i 20 

września. 
Na czternastki w peł-

nej wysokości mogą liczyć  
świadczeniobiorcy, których 
wysokość emerytury bądź 
renty nie jest wyższa niż 2900 
zł brutto. W przypadku osób, 
które mają przyznane świad-
czenia w wysokości między 
2900 zł brutto a 4188,44 zł 
brutto, czternasta emerytura 
będzie zmniejszana na zasa-
dzie "złotówka za złotówkę". 
Stąd minimalna wartość do-
datkowego świadczenia wy-
niesie 50 zł. •

SENIORZESENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!
 Oszuści proponują „załatwienie” 14. emerytury 

Usługi „na pracownika ZUS” mogą 
skutkować wyłudzeniem gotówki, 
danych z dowodu osobistego bądź 
numeru rachunku bankowego.

W Kutnie mieszka kolejna 100-latka. 
W sobotę 13 sierpnia swoje 100. uro-
dziny będzie obchodziła Wanda Do-
brzyńska. Pani Wanda od urodzenia 
związana jest z Kutnem.

Wychowała dwójkę dzieci i do-
czekała się sześciorga wnucząt. 
Cieszy się dobrym zdrowiem 
i stara się uśmiechać jak najczęściej.

W przeddzień urodzin wizytę 
100-latce złożył prezydent Kutna 
Zbigniew Burzyński. Nie zabrakło 
tortu i wspólnej pogawędki. Szanow-
na jubilatka otrzymała specjalny List 
Gratulacyjny od prezydenta, który 
osobiście wręczył również upominek 
w postaci kosza przysmaków.

Pani Wandzie życzymy mnóstwo 
zdrowia i szczęścia! •

Piękny jubileuszPiękny jubileusz
Pani Wandy!Pani Wandy!

Wizytę 100-latce złożył 
prezydent Kutna 
Zbigniew Burzyński.

Złodzieje bezlitośnie 
wykorzystują naszą 
nieostrożność, o czym 
przekonali się w ostat-
nim czasie mieszkań-
cy Kutna. Otwarte lub 
uchylne okna na par-
terze, niedomknięte 
okienka piwniczne, 
często otwarte drzwi. 
Policja apeluje - nie 
ułatwiajmy życia prze-
stępcom, wychodząc z 
domu nawet do ogrodu, 
na działkę, dokładnie 
zamykajmy mieszkanie.

Policja apeluje, by 
nie pozostawiać otwar-
tych drzwi do domów 
i mieszkań, nawet gdy 
przebywamy w środku. 
Głośna muzyka, rzuce-
nie się w wir domowych 
obowiązków czy drze-
mka po ciężkim dniu 
często sprawiają, że nie 
słyszymy, kiedy ktoś 
naciśnie klamkę i wej-
dzie do mieszkania.

– Apelujemy rów-
nież, by zamykać drzwi 
na klucz wychodząc 

na chwilę do piwni-
cy, sąsiada czy wyrzu-
cić śmieci. Dodatko-
wo pamiętajmy, by nie 
pozostawiać torebek, 
portfeli, telefonów czy 
kluczyków do samocho-
du na komodach i pół-
kach w pobliżu drzwi 
wejściowych, ponieważ 
złodziejowi wystarczy 
dosłownie kilkanaście 
sekund, aby wejść do 
mieszkania i ukraść 
przedmioty, które znaj-
dą się w jego bliskim za-
sięgu – mówi komisarz 
Edyta Machnik, ofi-
cer prasowy Ko-
mendy Powia-
towej Policji w 
Kutnie.

Pamiętajmy 
o właściwym za-
bezpieczaniu do-
mów (w tym także 
niezamieszkałych), bu-
dynków gospodarczych, 
mieszkań, piwnic czy 
garażów, by ograniczyć 
do minimum zagroże-
nie włamania i kradzie-

ży. Najbardziej nara-
żone na włamania czy 
kradzieże są mieszka-
nia na parterze i najniż-
szych piętrach,dlatego 
nie zostawiaj otwartych 
ani uchylonych okien 
i drzwi balkonowych 
pod swoją nieobecność. 
Uchylone okno czy 
drzwi balkonowe nie 
jest dla złodzieja żadną 
przeszkodą.

Pamiętaj, że dobrze 
znający się mieszkań-
cy i zorganizowani są-
siedzi mogą zapobiec 

włamaniom i 
kradzieżom w 

Twojej oko-
licy. Reaguj, 
gdy usły-
szysz hałasy 
i niecodzien-

ne odgłosy 
dochodzące z 

mieszkania sąsiadów 
oraz gdy zobaczysz, że 
podczas ich nieobecno-
ści nieznajoma osoba 
stoi pod drzwiami i pró-
buje je otwierać. •

W Kutnie grasują włamywacze
 Policjanci apelują o szczególną czujność 
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Nowe boisko na GranicznejNowe boisko na Granicznej
Miłośnicy sportu mogą już 
korzystać z nowego boiska 
wielofunkcyjnego. Obiekt wy-
budowany został na osiedlu 
Graniczna w ramach Kutnow-
skiego Budżetu Obywatel-
skiego.

Prezydent Kutna Zbigniew 
Burzyński ocenia, że jest to 
bardzo trafiony pomysł, któ-
ry odpowiada na potrzeby 

mieszkańców.
– Obserwuję, że codzien-

nie jest tutaj dużo dzieci ko-
rzystających z boiska. Widać 
ewidentnie, że było to bar-
dzo potrzebne, a więc bardzo 
dobry pomysł i takie pomy-
sły są najważniejsze – mówi 
Zbigniew Burzyński, prezy-
dent Kutna.

Pomysłodawcą projektu 

był Łukasz Walczak, który 
podkreśla, że ta inwestycja to 
potrzeba zgłaszana przez sa-
mych mieszkańców osiedla.

– W ubiegłym roku złoży-
łem projekt do Kunowskie-
go Budżetu Obywatelskiego. 
Dzięki pomocy mieszkańców 
udało się nam się wygrać. Zo-
stało zbudowane boisko ze 
sztuczną nawierzchnią. Za-

instalowano bramki i kosze, 
a dodatkowo TBS w Kutnie 
wsparł nas i ogrodził boisko 
– mówi Łukasz Walczak.

Mieszkańcy osiedla jedno-
znacznie przyznają, że boisko 
było bardzo potrzebne.

– Nawet, gdy zakładane 
było ogrodzenia, to już dzie-
ci tutaj się bawiły. Najpierw 
dzieci najmłodsze, później 

nieco starsze, a na koniec naj-
starsze i tak przez cały dzień. 
Kiedyś było boisko prowizo-
ryczne, które później zostało 
zaniedbane i zarosło – mówi 
jedna z mieszkanek.

Boisko przy ul. Granicznej 
kosztowało 150 000 złotych. 
Dodatkowe 80 000 zł to koszt 
zainstalowania ogrodzenia. •

 PIERWSZE KOPNIĘCIE  
Boisko przetestowali już 
między innymi prezydent 
Zbigniew Burzyński i radny 
Łukasz Walczak.
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Kutnowscy policjanci w ze-
szłym tygodniu odnotowali 
niecodzienną interwencję. 
W trakcie pełnienia służby… 
eskortowali do szpitala ro-
dzącą kobietę. Niespotykane 
na co dzień perypetie miał 
także dyżurny kutnowskiej 
komendy – i to nie tylko na 
służbie. 

W zeszłą środę 17 sierpnia 
2022 roku w miejscowości 
Bardzinek policjanci z kut-
nowskiej drogówki wykony-
wali czynności na posterunku 
kontrolnym. Około godziny 
9.30 obok funkcjonariuszy 
zatrzymała się osobowa sko-
da. Zdenerwowany kierowca 
oświadczył, że wiezie siostrę 
u której zaczęła się akcja po-

rodowa. Kierowca poprosił 
policjantów o pomoc w szyb-
kim dotarciu do szpitala.

Funkcjonariusze bez wa-
hania podjęli decyzję o eskor-
cie ciężarnej kobiety tak, by 
zapewnić jej jak najszybszy i 
bezpieczny transport. Mun-
durowi z włączonymi sygna-
łami świetlnymi i dźwięko-
wymi pilotowali przyszłą 
mamę do szpitala. Dzięki 
temu mama spieszącego się 
na świat maleństwa bez-
piecznie trafiła pod opiekę 
lekarzy.

– Zarówno mamie, jak i 
maluszkowi życzymy dużo 
zdrowia oraz wielu wspania-
łych, a przede wszystkim bez-
piecznych podróży – mówi 

kom. Edyta Machnik, oficer 
prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Kutnie.

Dyżurny czujny nie tylko 
na służbie

Ale to niejedyne nieco-
dzienne perypetie naszych 
policjantów. 11 sierpnia 2022 
roku dyżurny kutnowskiej 
komendy starszy aspirant 
Łukasz Sierka podczas peł-
nionej służby, jak i po jej 
ukończeniu wykazał się nie-
wątpliwą czujnością i wzoro-
wą postawą. W południe do 
komendy przyszedł młody 
mężczyzna informując, że w 
Warszawie zgubił portfel z 
dokumentami i nie wie co ma 
dalej robić.

Czujny dyżurny zoriento-

wał się, że ma do czynienia 
z osobą poszukiwaną. Przy-
puszczenia funkcjonariusza 
szybko znalazły odzwier-
ciedlenie w systemach poli-
cyjnych. 23-latek został za-
trzymany i przewieziony do 
zakładu karnego, gdzie spę-
dzi najbliższy rok. Ten sam 
funkcjonariusz tuż po zakoń-
czonej służbie, jadąc ulicą Ba-
rei w Kutnie zauważył rowe-
rzystę poruszającego się całą 
szerokością jezdni.

– Ewidentnie stwarzał on 
zagrożenie w ruchu drogo-
wym nie tylko dla siebie, ale 
również dla innych użytkow-
ników drogi. Policjant bez za-
stanowienia zatrzymał męż-
czyznę. Od razu wyczuł od 
niego silną woń alkoholu. Za-

kazał dalszej jazdy i wezwał 
na miejsce umundurowany 
patrol. Przybyli na miejsce 
funkcjonariusze zbadali stan 
trzeźwości 53-letniego cy-
klisty. Okazało się że męż-
czyzna miał przeszło 2 pro-
mile alkoholu w organizmie. 
Mieszkaniec Kutna został 
ukarany przez mundurowych 
mandatem w wysokości 2500 
złotych – mówi mł. asp. Da-
ria Olczyk z KPP Kutno.

Starszy aspirant Łukasz 
Sierka pełni służbę od 2007 
roku. Ten doświadczony 
funkcjonariusz niejednokrot-
nie swoją postawą udowad-
niał, że policjantem jest się 
nie tylko w trakcie służby, ale 
również poza nią. •

NiecodzienneNiecodzienne przygody policjantów przygody policjantów
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Mundurowi z kutnowskiej 
komendy ostatnie dni będą 
długo wspominać.

Do bardzo groźnego wypadku 
doszło w poniedziałek na skrzy-
żowaniu ul. Słowackiego i 1– go 
Maja w Kutnie. Auto uderzyło w 
słup, a w zdarzeniu poważnie 
ranne zostało dziecko.

Ze wstępnych ustaleń wy-
nika, że kierujący pojazdem, 
który według relacji świadków 
oddalił się z miejsca nie ustąpił 
pierwszeństwa nadjeżdżające-

mu seatowi. To miało zmusić 
kobietę kierującą seatem do 
podjęcia czynności zmierzają-
cych do uniknięcia zderzenia 
i kierująca uderzyła w słupki 
ochronne, słup energetyczny i 
ogrodzenie.

– W wyniku wypadku ran-
ne zostało dziecko. Kutnowscy 
policjanci prowadzą czynno-
ści mające na celu ustalenie 
dokładnych okoliczności tego 

zdarzenia –  komentuje komi-
sarz Edyta Machnik, oficer 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Kutnie.

Ulica Słowackiego przez 
pewien czas była całkowicie 
zablokowana. Na miejscu dzia-
łania prowadziły dwa zastępy 
straży pożarnej, zespół ratow-
nictwa medycznego oraz wspo-
mniana policja. •

Kutnowscy policjanci wy-
jaśniają okoliczności wy-
padku do jakiego doszło 
wczoraj wieczorem na 
Drodze Krajowej numer 91 
w miejscowości Ostrowy. 
Kierujący kia rio potrącił 
mężczyznę. 20-letni pieszy 
z obrażeniami ciała został 
zabrany do szpitala.

22 sierpnia 2022 
roku ok godz. 21.10 
dyżurny KPP Kutno 
otrzymał zgłoszenie 
o zdarzeniu drogowym do 
którego doszło na Dro-
dze Krajowej numer 91 w 
miejscowości Ostrowy. Ze 
wstępnych ustaleń wyni-
ka, że kierujący samocho-
dem kia rio 36-letni męż-
czyzna potrącił pieszego, 
który w miejscu niedo-
zwolonym przechodził 
przez jezdnię. Do zdarze-
nia doszło poza terenem 
zabudowanym, a pieszy 
nie posiadał elementów 

odblaskowych. Kierujący 
kia rio był trzeźwy. 20-let-
ni mieszkaniec powiatu 
kolskiego z obrażeniami 
trafił do szpitala. Policjan-
ci ustalają dokładne oko-
liczności tego wypadku.

Policja przypomi-
na, że każdy pieszy 
i rowerzysta powinien 
pamiętać o swoim bez-
pieczeństwie i zadbać 
o to, aby być widocznym 
i poruszać się lewą stro-
ną jezdni, kiedy nie ma 
chodnika. Pamiętaj, że 
pieszy, który porusza się 
po zmierzchu po drodze 
poza obszarem zabudowa-
nym, musi mieć element 
odblaskowy umieszczony 
w sposób widoczny dla 
kierujących. Choćby naj-
mniejszy odblask w po-
staci znaczka, naklejki, 
opaski czy zwykła latarka 
może uratować nam życie. 
•

Mężczyzna w ciężkim 
stanie po potrąceniu

Auto uderzyło w słup, Auto uderzyło w słup, 
ranne dziecko w szpitaluranne dziecko w szpitalu

Według świadków, auto które 
wymusiło pierwszeństwo 
seatowi, uciekło z miejsca.
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W Kutnie odbył się turniej 
koszykówki „Buty nie grają 
1×1”. Zawody rozpoczęły się 
na nowo powstałym boisku 
przy Kopernika 7 na osiedlu 
Wenecja. Turniej był zorga-
nizowany przez miejskiego 
radnego Michała Łuckiego i 
Patryka Kołodziejczaka..

– W związku z padającym 
deszczem i trudnymi wa-
runkami atmosferycznymi, 

a także w trosce o zdrowie 
i bezpieczeństwo zawodni-
ków turniej później przenie-
siono i zakończono w hali 
w szkoły katolickiej przy ul. 
Jana Pawła II w Kutnie. Przy 
okazji została zorganizowa-
na zbiórka dla fundacji Pro 
Aperte – komentuje Michał 
Łucki.

Klasyfikacja końcowa tur-
nieju: 1 miejsce – Arkadiusz 

Stachera; 2 miejsce – Ar-
tur Lewandowski; 3 miej-
sce – Jarosław Stemplewski. 
Nagrodę specjalna za naj-
fajniejsze buty zdobył Prze-
mysław Pasikowski.

– Gratulujemy wszystkim 
zwycięzcom, zawodnikom 
oraz dziękujemy kibicom za 
fajny doping. Do zobaczenia 
na kolejnym turnieju – do-
daje Łucki. •

W Kutnie “Buty nie grają”W Kutnie “Buty nie grają”
Za nami wyjątkowy koszykarski turniejZa nami wyjątkowy koszykarski turniej
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Turniej rozpoczął się na 
nowym boisku na Wenecji, 
ale ze względu na padający 
deszcz został przeniesiony 
do hali szkoły kaotlickiej.

Błyskawicznie zakończyła się 
przygoda Krzysztofa Kamiń-
skiego z Klubem Sportowym 
„Kutno”. Wyśmienity niegdyś 
piłkarz Widzewa Łódź po za-
ledwie czterech spotkaniach 
podał się do dymisji i nie jest 
już trenerem kutnowskich 
piłkarzy. 

Kamiński przed obecnym 
sezonem zastąpił Dominika 
Tomczaka, który odszedł z 
klubu po spadku do IV ligi. 

Po czterech rozegranych 
spotkaniach kutnianie mają 
na swoim koncie 6 punktów 
i zajmują 10. miejsce, równo 
w środku tabeli. Za kadencji 
Kamińskiego KS wygrał 1-0 
z Polonią Piotrków Trybu-
nalski i 2-1 z Borutą Zgierz, a 
także przegrał 1-3 z GKS-em 
Bełchatów i ostatnio niespo-
dziewanie 0-1 z Jutrzenką 
Drzewce.

O ile gra kutnowskich pił-
karzy nie jest najgorsza i czę-

sto dominują rywali, to cały 
czas zawodzi skuteczność. 
Tak było choćby podczas 
ostatniej potyczki z benia-
minkiem Jutrzenką Drzew-
ce – przez dziewięćdziesiąt 
minut kutnianie dominowa-
li, atakowali i nadawali tonu 
grze, ale razili nieskuteczno-
ścią. Za to przyjezdni w 74. 
minucie wykorzystali rzut 
karny i wygrali 1-0.

To prawdopodobnie prze-
lało czarę goryczy i w ponie-

działek 22 sierpnia trener Ka-
miński podał się do dymisji, 
którą zarząd klubu przyjął. 
Niewykluczone, że na decyzję 
szkoleniowca wpłynęły też 
głosy niezadowolenia kibi-
ców, którzy zarzucali byłemu 
zawodnikowi Widzewa bier-
ną postawę na ławce rezer-
wowych i brak reakcji na bo-
iskowe wydarzenia. Krytykę 
szczególnie dało się słyszeć 
właśnie po ostatniej porażce 
z Jutrzenką Drzewce.

Prezes Zbigniew Tomczak 
wraz z zarządem ma teraz 
bardzo mało czasu na znale-
zienie nowego szkoleniowca, 
bowiem w środę (24 sierp-
nia) KS zagra na wyjeździe z 
Pogonią Zduńska Wola. Po-
niedziałkowe zajęcia w za-
stępstwie Kamińskiego po-
prowadził duet Jacek Walczak 
i Marcin Sztygiel. Czy któryś 
z nich na dłużej zasiądzie na 
ławce trenerskiej czwartoli-
gowej drużyny? •

KONIEC PRZYGODY KONIEC PRZYGODY 
KAMIŃSKIEGO W KUTNIEKAMIŃSKIEGO W KUTNIE

Trener Kamiński 
poprowadził kutnowskich 
piłkarzy tylko w czterech 
ligowych spotkaniach.

Ostatnio KS Kutno 
niespodziewanie przegrał 
0-1 z Jutrzenką Drzewce.
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