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To będzie wyjątkowy, różany 
weekend w Kutnie. Wszystko 
za sprawą 48. Święta Róży! 
Nie zabraknie wielu atrakcji 
związanych z różami, będą 
koncerty, jarmark, lunapark 
i wiele, wiele innych!

Na mieszkańców i wszyst-
kich odwiedzających czekać 
będzie, jak co roku, moc róża-
nych atrakcji. Nie zabraknie 
stałych punktów programu: 
Jarmarku Różanego, Plene-
rowych Targów Różanych, 
Kiermaszu Ogrodniczego, 

Kiermaszu Różanych Różno-
ści. 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.

Do Kutna przyjadą prawdzi-

we gwiazdy i w tym roku na 
scenie nad Ochnią usłyszymy: 
Baranovskiego, Kayah oraz 
Krzysztofa Cugowskiego z Ze-
społem Mistrzów. Muzycznej 
rozrywki dostarczą także ar-
tyści 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, pre-
zentacja Królowej Róż 2022 
–  Wiktorii Kwit oraz wyjąt-
kowy koncert Małgorzaty 
Walewskiej z harfistką Mał-
gorzatą Zalewską.

Cały program 48. Święta 
Róży znajdziecie na ostat-
niej stronie gazety •
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Przed nami wyjątkowy Przed nami wyjątkowy 
różany weekend w Kutnie!różany weekend w Kutnie!

 BĘDZIE MNÓSTWO ATRAKCJI 
Organizatorzy zadbali o moc atrakcji, 
oby tylko dopisała pogoda.

WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE

ŻYCZENIA
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rpo.lodzkie.pl

Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie

@LodzkieRPO

DOŁĄCZ DO NAS:

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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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 billboardy otwierają-
ce kampanię promocyjną 48. 
Święta Róży. Każdy przedsta-
wia 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 wie-
lu lat realizuje z nami rekla-
mę największych wydarzeń 

organizowanych 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. •

 Wiktoria Kwit twarzą 48. Święta Róży 

Poznajcie Poznajcie Królową Róż!Królową Róż!

ŻYCZENIA
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Czy wiesz, że pierwsze wysta-
wy róż w Kutnie odbywały się 
w latach 60? W Kutnowskim 
Domu Kultury odbywają się 
od 1975 roku. 

Pierwsze 15 lat to trady-
cyjne wystawy róż z pokazem 
ich odmian. Patronat nad 
wystawą objęło Polskie To-
warzystwo Miłośników Róż 
i jego Prezes Pani Irena Gołę-
biowska. Wielki wkład w or-
ganizację wystaw miał rów-
nież Bolesław Wituszyński, 
kutnowski hodowca róż. Wy-
stawie zawsze towarzyszył 
konkurs na najpiękniejszą 
różę. Swoją faworytkę każ-
dego roku wybierała tłumnie 
przybywająca na wystawę 
publiczność.

W latach 90. wystawa po-
woli zmieniała charakter, 
z każdym rokiem więcej było 
florystyki. Pojawiały się po-
kazy florystyczne, konkur-
sy na kwiatową aranżację 
stołów, instalacje na zadany 
temat. Entuzjazm publicz-
ności wzbudziła pierwsza te-
matyczna wystawa pt. „Róże 
Andersena” nawiązująca do 
motywów z najpiękniejszych 
baśni świata.

Na wystawy róże ogro-
dowe dostarczali: Mieczy-
sław Albiński, Krystyna 
i Bogusław Albińscy, Marek 
Arciuszkiewicz (Konstan-
cin), Józef Błoński (Łask), 
Krzysztof Byczkowski (Kte-
ry), Andrzej Ćwik (Chlu-

dowo k. Poznania), Maria 
i Krzysztof Daneccy, Sławo-
mir Gwardyan, Piotr Jóźwiak, 
Ewaryst Komorowski (Ło-
wicz), Cezary Koryciński 
(Łódź), Andrzej Krzewski 
(Ksawerówek), Mirosław 
Łukawczyk, Tadeusz Pałka 
(Końskowola), Janusz Pruch-
niak (Kazimierz Dolny), Ry-
szard Szmaja, Janusz Szcze-
blewski (Łódź), Mirosław 
Ślusarski (Łęczyca), Rafał 
Urbańczyk, Bolesław Witu-
szyński, Henryk Wituszyń-
ski, Jan Wituszyński, Bożena 
Zięba (Końskowola)
Święto Róży - ważne daty:

3 X 1965 –  pierwsza 
wystawa róż w Kutnie, 

w Klubie Międzyspółdziel-
nianym „na górce”, odnoto-
wana przez Wiadomości Kut-
nowskie. We wspomnieniach 
Franciszki Gondek – organi-
zatorki tej wystawy – figu-
ruje data 10 IX 1968, ale do-
stępna nam prasa kutnowska 
w tym roku nie odnotowuje 
wystawy róż. Pozostawiamy 
tę sprzeczność dalszym ba-
daniom.

10 IX 1966 –  koncert for-
tepianowy Joachima Gudela 
w Państwowej Szkole Mu-
zycznej w Kutnie, któremu 
towarzyszyła wystawa róż 
z plantacji Bolesława Witu-
szyńskiego.

20 – 21 IX 1975 –  I Kut-

nowski Jarmark Różany or-
ganizowany przez Kutnowski 
Dom Kultury, w programie 
wystawa róż kutnowskich 
plantatorów Mieczysła-
wa Albińskiego, Bolesława 
i Henryka Wituszyńskich, 
pokaz układania wiązanek 
i bukietów na różne okazje. 
Gwiazdą festynu był zespół 
NO TO CO.

9 – 10 IX 1989 –  XV Kut-
nowski Jarmark Różany, 
ostatnia impreza o tej nazwie.

8 – 9 IX 1990 –  Święto 
Róży – pierwsza impreza o tej 
nazwie, wystawy róż zacho-
wują numerację. W ten week-
end odbędzie się 48. Święto 
Róży! •

Historia różanychHistoria różanych wystaw w Kutnie wystaw w Kutnie

FO
T.

 K
UT

N
O

W
SK

I D
O

M
 K

UL
TU

RY

WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE

ŻYCZENIA



6      |      PIĄTEK, 9 WRZEŚNIA 2022      |                  www.PanoramaKutna.pl

Największa od lat inwestycja tury-
styczno–rekreacyjna na Ziemi Kut-
nowskiej staje się faktem. Wraz z 
końcem lipca przekazany został plac 
budowy w ramach realizacji tzw. Zie-
lonej Osi Miasta. Pomysł zagospo-
darowania terenów w dolinie rzeki 
Ochni pojawił się w strategii rozwoju 
Kutna na lata 2014–2021.

– Oddawanie mieszkańcom tego 
typu miejsc to trend, który można 
zauważyć w wielu miastach w Polsce. 
Mieliśmy spotkania z mieszkańcami 
w tej sprawie, którzy chcieli, żeby ten 
teren wykorzystać to celów turystycz-
nych czy sportowych – wyjaśnia Zbi-
gniew Burzyński, prezydent Kutna.

Wykonawcą inwestycji jest kon-
sorcjum firm z regionu: PBP Trakt 
Bobrzak Tecław sp. j., PW Hydrobud 
Paweł Złotowski i Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych sp. z o.o. , których 
liderem jest przedsiębiorstwo Trakt.

– Chciałem przede wszystkim 
pogratulować panu prezydentowi. 
Uważam, że jest to jeden z piękniej-
szych projektów realizowanych w hi-
storii Kutna. Cieszymy się bardzo na 
współpracę i mamy nadzieję, że za 18 
miesięcy spotkamy się, żeby otwierać 
nowe tereny dla mieszkańców – pod-
kreśla Paweł Tecław z PBP Trakt.

Zielona Oś Miasta zakłada zbu-
dowanie prawie sześciu kilometrów 
ścieżek rowerowych i dróg dla pie-

szych łączących wschodnią i zachod-
nią część Kutna (od ul. Barei do ul. 
Metalowej). Oprócz tego inwestycja 
przewiduje też sporo zmian w Par-
ku Nad Ochnią. Powstanie m.in. pa-
wilon informacji turystycznej, przy 
którym wybudowane będą: roza-
rium, mini ogród botaniczny, skate-
park, pumptrack, drewniany pomost 
na rzece Ochni, plaża z infrastruk-
turą do gry w siatkówkę, prysznice, 
przebieralnie czy kładka widokowa. 
Dodatkowo przy okazji wykonywa-
nia prac mają się tam pojawić rów-
nież nowe: plac zabaw i siłownia ple-
nerowa. 

Dzięki tej inwestycji w Kutnie po-
jawią się też tysiące nowych krze-

wów, kwiatów, roślin miododajnych 
oraz kilkadziesiąt drzew. Wszystkie 
te rośliny trafią do Parku Nad Och-
nią.

Szczególne wrażenie robi liczba 
prawie 6000 roślin cebulowych, któ-
re będą sadzone w ramach tego pro-
jektu. Dodać do tego należ też ponad 
2000 róż i prawie 2000 sadzonek traw 
ozdobnych i bylin. Ponadto posadzo-
nych zostanie ponad 1000 krzewów 
iglastych i liściastych.

Przypomnijmy kutnowska inwe-
stycja łącznie ma kosztować prawie 
31 000 000 zł z czego ponad 24 000 
000 złotych to dofinansowanie. Wy-
konawcy mają 18 miesięcy na reali-
zację inwestycji. •

 To największa tego typu inwestycja w Kutnie od wielu lat  

Tak będzie wyglądałaTak będzie wyglądała  „Zielona Oś”„Zielona Oś”

 RUSZYŁA WIELKA INWESTYCJA 
Przypomnijmy kutnowska inwestycja łącznie 

ma kosztować prawie 31 mln zł z czego 
ponad 24 mln to dofinansowanie.

Podpisanie umowy pomiędzy prezydentem 
Kutna Zbigniewem Burzyńskim, 
a Pawłem Tecławem z PBP Trakt.

WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE
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materiał powstał przy współpracy z UM Kutno

 BĘDZIE MNÓSTWO ZIELENI!
Dzięki tej inwestycji w Kutnie pojawią się 
też tysiące nowych krzewów, kwiatów, roślin 
miododajnych oraz kilkadziesiąt drzew.

WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE
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Po dwóch miesiącach wa-
kacji, uczniowie wrócili do 
szkół. W szkołach w całej 
Polsce odbyły się akade-
mie i uroczystości związane 
z przywitaniem nowego roku 
szkolnego. Nie inaczej było 
w Kutnie.

Jak informuje kutnow-
ski magistrat, 3202 uczniów 
będzie przez najbliższe 10 
miesięcy uczyć się w 143 
oddziałach utworzonych 

w kutnowskich szkołach pod-
stawowych. Wśród nich jest 
też 182 dzieci uciekających 
przed wojną z Ukrainy. Dla 
części naszych wschodnich 
sąsiadów utworzono cztery 
oddziały przygotowawcze, 
które pomogą im przystoso-
wać się do polskiego systemu 
edukacji oraz nauczyć się ję-
zyka polskiego. 

Dyrektorzy i nauczycie-
le mają nadzieję, że nauka 

w tym roku szkolnym nie bę-
dzie zakłócana przez czynni-
ki zewnętrze tak, jak miało to 
miejsce w ubiegłych latach.

– Na razie pracujemy w try-
bie stacjonarnym i chcieliby-
śmy przejść przez rok szkolny 
w takiej formule zajęć. Nie 
mniej jesteśmy przygoto-
wani na szybkie wdrożenie 
nauki zdalnej w przypadku, 
gdyby znów wydano decyzję 
o zamknięciu szkół – mó-

wiła podczas inauguracji 
roku szkolnego Małgorzata 
Margulska-Haczyk dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 9 
w Kutnie.

Podobne deklaracje pa-
dają ze wszystkich placówek 
oświatowych z terenu Kutna.

Nowy rok szkolny zainau-
gurowały również dzieci z 
przedszkoli. W przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych 

w tym roku jest 1216 dzieci.
– Życzymy wszystkim dzie-

ciom, młodzieży, rodzicom 
i nauczycielom, aby rozpoczy-
nający się rok szkolny przy-
niósł Wam mnóstwo sukcesów, 
uśmiechu i radości – mówi 
Jacek Boczkaja, wiceprezy-
dent Kutna, który pojawił się 
na rozpoczęciu roku szkolnego 
w „Dziewiątce”. •

WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE

Ruszył nowy rok szkolnyRuszył nowy rok szkolny
W kutnowskich szkołach podstawowych 
w najbliższych miesiącach będzie uczyć się 
ponad 3,2 tys. dzieci i młodzieży.

Na rozpoczęciu roku 
szkolnego w “Dziewiątce” 
pojawił się wiceprezydent 

Kutna Jacek Boczkaja.
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Weekendowa akcja 
krwiodawstwa „Różana 
Kropla Krwi” zakończył 
się niewątpliwym suk-
cesem. Jak informuje 
Robert Feliniak, orga-
nizator przedsięwzię-
cia, życiodajnym darem 
podzieliło się ponad 30 
osób.

– Kolejna akcja 
krwiodawstwa, którą 
organizowałem razem 
z Klubem HDK PCK 
Kutno zakończyła się 
dużym sukcesem. W 
trakcie „Różanej Kro-
pli Krwi” zgłosiło się 

38 osób, natomiast 
krew oddały 32 osoby. 
Łącznie oddano 14,4 
litra krwi. Cieszy fakt, 
że do akcji zgłosiło się 
i oddało krew pięć 
osób z Ukrainy. Jak 
podkreślali, chcą in-
tegrować się z naszym 
społeczeństwem i dla-
tego postanowili oddać 
cząstkę siebie dla in-
nych – komentuje Ro-
bert Feliniak.

Warto dodać, że dla 
krwiodawców przy-
gotowano sporo nie-
spodzianek – pierw-

sze trzydzieści osób 
przygotowano między 
innymi wejściówki do 
Dinoparku Kołacinek 
czy Zoo Safari Bory-
sew. Ponadto każdy 
z uczestników akcji zo-
stał obdarowany zesta-
wem gadżetów związa-
nych ze zbliżającym się 
48. Świętem Róży.

– Wszystkim krwio-
dawcom oraz oso-
bom zaangażowanym 
w przygotowania i ob-
sługę składam serdecz-
ne podziękowania – 
dodaje Feliniak. •

Sukces “Różanej Sukces “Różanej 
kropli krwi”kropli krwi”
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W weekend krew oddało 
ponad 30 osób.
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Drodzy Mieszkańcy, mili Goście, 
Kutno pięknie rozkwita różami. 
To znak, że nadszedł czas na naj-
większą różaną imprezę w Polsce. 
Z wielką przyjemnością serdecz-
nie zapraszam Państwa do udzia-
łu w tegorocznej 48. edycji Świę-
ta Róży –  mówi prezydent Kutna 
Zbigniew Burzyński.

Włodarz Miasta Róż ma na-
dzieje, że to wyjątkowe święto 
miasta, po trudnym okresie pan-
demii, dostarczy wszystkim wiele 
radości i dobrej zabawy oraz nie-
zapomnianych wrażeń.

–  Za sprawą tysięcy róż za-
kwitną hole Kutnowskiego Domu 
Kultury, gdzie prezentowana bę-
dzie Ogólnopolska Wystawa Róż, 
przygotowana we współpracy 
z Polskim Towarzystwem Róża-
nym. Równie ważnym i charakte-
rystycznym elementem naszego 
Święta są wyjątkowe aranżacje 
florystyczne, które pojawią się 
w parku Traugutta, ale również 

i na Placu Wolności. Święto Róży 
to także wiele innych atrakcji i 
wydarzeń towarzyszących, jak 
np. międzynarodowa konferen-
cja różana, jarmark różany, kier-
masz ogrodniczy, lunapark i inne 
atrakcje dla najmłodszych oraz 
koncerty gwiazd polskiej sce-
ny muzycznej –  komentuje Z. 
Burzyński.

Prezydent podkreśla, że nasze 
Święto Róży nie miałoby tak bo-
gatego charakteru gdyby nie bar-
dzo cenna i twórcza współpraca 
z najlepszymi producentami róż 
oraz florystami z całej Polski.

–  Sama wystawa w ostatnich 
latach zyskała jeszcze bardziej 
profesjonalny charakter, a coraz 
liczniejsze aranżacje florystycz-
ne oczarowują nas i gości. Nasze 
wydarzenie jak co roku wspiera 
wielu Partnerów i Sponsorów. To 
dzięki ich wsparciu mamy moż-
liwość ciągle wzbogacać i uroz-
maicać program Święta –  mówi 

prezydent.
Zbigniew Burzyński zaznacza, 

że organizacja kilkudniowego 
Święta Róży i imprez towarzy-
szących to ogromny wysiłek, 
a z pewnością wielomiesięczne 
przygotowania.

–  Dlatego serdeczne podzię-
kowania kieruję do dyrekcji i pra-
cowników Kutnowskiego Domu 
Kultury za zaangażowanie, kre-
atywność i pasję, z którą przy-
gotowują każdą kolejną edycję 
naszego Święta, aby mogło ono 
zachwycić wszystkich odwiedza-
jących –  mówi Z. Burzyński.

Włodarz Miasta Róż zaprasza 
do wspólnej zabawy podczas te-
gorocznej edycji Święta Róży.

– Mam nadzieję, że liczne wy-
darzenia kulturalne i artystyczne 
przygotowane z tej okazji spra-
wią, że miło spędzą Państwo czas 
w Kutnie, mieście róż –  zaprasza 
prezydent Burzyński. •

Prezydent Zbigniew Burzyński
zaprasza na 48. Święto Róży

Mam nadzieję, że to wyjątkowe święto 
miasta, po trudnym okresie pandemii, 

dostarczy Państwu wiele radości i dobrej 
zabawy oraz niezapomnianych wrażeń - 

mówi prezydent Z. Burzyński.

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

Szykuje się nowość w 
kutnowskiej przestrze-
ni miejskiej. Na piątek 
(9.09) zaplanowany jest 
wernisaż wystawy Pa-
noramy Historii Kutna. 
Panorama przedstawia 
historię miasta przy po-
mocy najbardziej czytel-
nej formy przekazu infor-
macji – infografiki.

Jej autorem jest Ra-
fał Piekarski (ur. 1980)  
kiedyś uczeń I Liceum 
Ogólnokształcącego w 
Kutnie, ceniony w Pol-
sce i za granicą (głównie 
w Niemczech) infografik 
i ilustrator, laureat naj-
ważniejszych na świecie 
nagród z dziedziny pro-

jektowania informacji. 
Rafał Piekarski jest rów-
nież historykiem (Uni-
wersytet Warszawski), 
doktorantem Wydziału 
Grafiki Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, 
gdzie w ramach pracy 
doktorskiej realizuje po-
dobny do Panoramy Hi-
storii Kutna projekt.

–  Czy stawialiście 
sobie pytanie kiedy po-
wstało Kutno? Jakie są 
najważniejsze postacie 
w dziejach miasta? Któ-
re z grup mieszkańców 
nadawały ton społecz-
ności kutnowskiej? Czy 
może jakie budowle do-
minowały w krajobrazie 

miasta? Odpowiedzią jest 
Panorama Historii Kutna 
– graficzna podróż w cza-
sie od pradziejów i legen-
darnego Piotra z Kutnej 
Hory po współczesność 
–  zachęca na swoim pro-
filu w mediach społecz-
nościowych Zbigniew 
Wdowiak, zastępca pre-
zydenta Kutna.

W przygotowaniach 
uczestniczyło także grono 
konsultantów z Muzeum 
Regionalnego. Panora-
ma Historii Kutna będzie 
do obejrzenia od piątku 
(9.09) w pawilonie wy-
stawienniczym na placu 
Wolności (od godz. 14:00). 
Zapraszamy. •

Poznaj Panoramę Historii Kutna
Historia Kutna w graficznej pigułce

Do zobaczenia Panoramy 
Historii Kutna zachęca 

wiceprezydent Wdowiak.

Uzbrojeni żołnierze 
Wojsk Obrony Teryto-
rialnej, a także woj-
skowy sprzęt pojawią 
się w najbliższym cza-
sie na terenie powiatu 
kutnowskiego i łęczyc-
kiego. Nie ma jednak 
powodów do obaw – to 
tylko ćwiczenia.

O sprawie w ostat-
nich dniach poinformo-
wały niektóre gminy z 
powiatu kutnowskiego. 
Lakoniczne komunika-
ty przekazały między 
innymi gmina Łanięta, 
Oporów i Strzelce.

Jak czytamy w jed-
nym z komunikatów, 
„na terenie pow. łę-
czyckiego przemiesz-
czać będą się pojazdy 
wojskowe oraz żołnie-
rze z  wyposażeniem 
i bronią”.

O sprawę zapytali-
śmy łódzkich „Teryto-
rialsów”. Jak się oka-
zuje, w dniach 5–18 
września br. na terenie 
województwa łódzkie-
go będą odbywać się 
ćwiczenia żołnierzy 9 
Łódzkiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej. Tery-
torialsi będą poruszać 

się na terenie powiatów 
kutnowskiego,  łęczyc-
kiego i w okolicy Leźni-
cy Wielkiej. 

– O planowanych za-
jęciach poinformowane 
są odpowiednie poste-
runki Policji i służby 
leśne. Podczas ćwiczeń 
nie jest planowane uży-
cie środków pozoracji 
w rejonach zamiesz-
kałych przez ludność 
cywilną – przekazała 
nam Małgorzata Gliń-
ska, rzecznik prasowy 9 
Łódzkiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej. •

Wojskowe działania Wojskowe działania 
w naszym regioniew naszym regionie

 BEZ OBAW - TO TYLKO ĆWICZENIA 
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Czesława Nowakowska

Dorota Czajkowska

Genowefa Pawłowska Grażyna Siwińska

Aneta Gralak-Ciszewska Bogusław Łukasik

Emilia Cegielska

Halina Bobowska

Andrzej Komorowski
Fotografem 
tegorocznej akcji 
był Paweł Pisarski.

Za nami kolejna udana akcja wyRÓŻnij się!Za nami kolejna udana akcja wyRÓŻnij się!

Za nami szósta edycja akcji „WyRÓŻnij się”, 
której organizatorem jest Kutnowski Dom 
Kultury. Podczas Święta Róży podziwiać bę-
dzie można wystawę mieszkańców Kutna 
i ich róż. Poniżej prezentujemy galerię wyko-
naną przez Pawła Pisarskiego.

Akcja „WyRÓŻnij się!” została zainicjo-
wana w czerwcu 2017 roku przez Kutnow-
ski Dom Kultury. To przedsięwzięcie o cha-
rakterze społecznym, angażujące naszych 
mieszkańców w tworzenie różanego miasta. 
W ramach akcji, wszyscy Ci, którzy posiadają 
róże w swoich ogrodach i ogródkach mogą się 
nimi oficjalnie pochwalić. 

Prezentujemy galerię profesjonalnych, wy-
konanych przez fotografa Pawła Pisarskiego 
zdjęć kutnowskich pasjonatów wraz z efek-
tem ich różanej uprawy. Dodatkowo wysta-
wę fotografii będzie można podziwiać na ul. 
Witosa podczas Święta Róży.

– Projekt od samego początku cieszył 
się dużym zainteresowaniem i aktywno-
ścią użytkowników, dzięki czemu wiemy, 
że mieszkańcy Kutna chętnie angażują się 
w tworzenie wizerunku różanego miasta – 
komentuje Weronika Lenarczyk, wicedy-
rektor Kutnowskiego Domu Kultury.

– Czuję się wyRÓŻniony trzeci rok z rzę-
du obserwując przez pryzmat obiektywu roz-
kwit miasta i pasję jego mieszkańców.  Mam 
nadzieję że udało mi się Państwu prawie w 
pełni, poza różanym zapachem, przekazać 
wyjątkową atmosferę jaka towarzyszyła akcji 
„WyRÓŻnij się”. Zapraszam na wystawę ludz-
kich emocji i pasji do kwiatów w kolorze róża-
nym – mówi Paweł Pisarski, autor pięknych 
różanych fotografii. •
materiał powstał przy współpracy z KDK

WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE
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Iwona Łucka

Jadwiga Twardowska 

Jolanta i Longin Głogowscy

Renata Rutana-Chlebosz

Jadwiga Kopańska Jadwiga Ścigała

Jerzy Kaniewski Jolanta Bujalska-Kowalczyk

Lila Nowalska Mirosława Misiewicz

Paweł Szczepanik Stanisława Janakowska

Wanda Grzelak Wiesława Filipiak Alina Graczyk 

Za nami kolejna udana akcja wyRÓŻnij się!Za nami kolejna udana akcja wyRÓŻnij się!
WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE



14      |      PIĄTEK, 9 WRZEŚNIA 2022      |                  www.PanoramaKutna.plWIADOMOŚCI Z ŁANIĄT I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE

Gmina Łanięta dziękowała za plonyGmina Łanięta dziękowała za plony
Mnóstwo atrakcji i świetna zabawaMnóstwo atrakcji i świetna zabawa
Piękny korowód dożynkowy 
i prawdziwa moc atrakcji –  
w gminie Łanięta pod koniec 
sierpnia dziękowano za plony. 
Każdy z mieszkańców gminy, ale 
nie tylko, mógł znaleźć coś dla 
siebie. – Dziękujemy, że byliście 
z nami! Do zobaczenia za rok! – 
komentuje Tomasz Szczęsny, 
Wójt Gminy Łanięta.

Uroczystość Dożynek Gmin-
nych, w niedzielę 28 sierpnia 
2022 r., rozpoczęła tradycyjnie 
dziękczynna Msza Święta w ko-
ściele parafialnym pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Łaniętach, podczas 
której rolnicy świętowali zakoń-
czenie prac żniwnych i dzięko-
wali Bogu za tegoroczne zbiory. 
Liturgię sprawował proboszcz 
tutejszej parafii ks. Radosław 
Walczak, który pobłogosławił i 
poświęcił przyniesione do świą-
tyni owoce tegorocznych żniw. 
Po mszy barwny korowód na 
czele z Wójtem Gminy Łanięta, 
Przewodniczącym Rady Gminy, 
Radnymi, Proboszczem parafii, 
starostami dożynek, paniami z 
Koła Pań Aktywnych niosącymi 
przepiękny wieniec dożynko-
wy, sołtysami niosącymi boch-
ny chleba, zespołem folklory-
stycznym „Łanięckie Słowiki”, 
druhami strażakami, uczniami 
szkoły, przedszkolakami oraz 
zaproszonymi gośćmi i miesz-
kańcami naszej gminy przema-
szerował do parku w Łaniętach, 
gdzie odbyła się część oficjalna i 
artystyczna Święta Plonów.

Oficjalnego otwarcia dokonał 
Wójt, przyjmując na swoje ręce 
przyniesiony wieniec dożynko-
wy, kosz z owocami i warzywami 

oraz bochny chleba. Chleb upie-
czony z tegorocznych zbiorów 
i miód wręczyli Wójtowi Staro-
stowie Dożynek Pani Wiesława 
Lewandowska oraz Pan Zdzi-
sław Michalski, a także Sołtysi 
i przedstawiciele sołectw: Budy 
Nowe, Chrosno, Juków, Kąty, 
Łanięta, Rajmundów, Suchodę-
bie, Świeciny, Wola Chruściń-
ska, Witoldów i Wilkowia. Potem 
rozpoczął się tradycyjny obrzęd 
dzielenia chleba i poczęstowano 
nim wszystkich uczestników do-
żynek.

Uroczystość dziękczynienia 
za plony uświetniło wystąpienie 
Wójta Gminy Łanięta Tomasza 
Szczęsnego, który podziękował 
rolnikom za całoroczny trud 
ich pracy oraz przypomniał jak 
ważne jest umiłowanie chle-
ba i tradycji. Głos zabrali rów-
nież zaproszeni goście, swoje 
słowa uznania dla pracy rolni-
ków przekazał Wicemarszałek 
Województwa Łódzkiego Ro-
bert Baryła, Starosta Powiatu 
Kutnowskiego Daniel Kowalik, 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Kutnowskiego Marek Ciąpała, 
Senator RP Przemysław Błasz-
czyk, Poseł na Sejm RP Tadeusz 
Woźniak, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Łódzkiego Andrzej 
Górczyński, asystent Posła Ta-
deusza Woźniaka Adrian Zie-
liński. W uroczystości uczestni-
czyli również: Kierownik Biura 
Powiatowego ARiMR w Kutnie 
Monika Majda, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Kutno Janusz 
Młynarczyk, Członek Zarządu 
Powiatu Kutnowskiego Tomasz 
Walczewski, Wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu Kutnowskiego 

Tomasz Marciniak, Wójt Gminy 
Dąbrowice Dorota Dąbrowska, 
Zastępca Dyrektora Regionalne-
go Centrum Polityki Społecznej 
w Łodzi Ewa Marciniak.

Po części oficjalnej nadszedł 
czas na część artystyczną oraz 
ogłoszenie zwycięzców konkur-
su „Najpiękniejszy Ogród 2022 
roku w Gminie Łanięta”.

Laureatami tegorocznej edy-
cji konkursu „Najpiękniejszy 
Ogród 2022 roku w Gminie Ła-
nięta” zostali:

I miejsce Lucyna Małachowska,
II miejsce Renata Grabowska,
III miejsce Aniceta Ulanowska.

Laureaci konkursu otrzymali 
nagrody w postaci bonów upo-
minkowych, ufundowane przez 
Wójta Gminy Łanięta. Ponad-
to dla wszystkich uczestników 
konkursu czekały upominki od 
organizatora konkursu i firmy 
Sklep Ogrodniczy w Kutnie Aga-
ta Wiśniewska.

Uroczystości dożynkowe 
umiliły występy artystyczne 
dzieci z Przedszkola Lokalnego 
im. Kubusia Puchatka w Łanię-
tach, występy grup tanecznych 
działających przy Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Ła-
niętach oraz występ zespołu 
folklorystycznego „Łanięckie 
Słowiki”.

Na uczestników, oprócz mu-
zyki, czekało mnóstwo atrakcji, 
między innymi:

–  dożynkowe konkurencje 
oraz konkursy dla dzieci i doro-
słych,

–  darmowe dmuchańce dla 

dzieci: zjeżdżalnia, rakieta, big 
ballers,

–  darmowa wata, popcorn 
i gofry,

–  kurtyna wodna,
–  konkursy i zabawy eduka-

cyjne prowadzone przez Staro-
stwo Powiatowe w Kutnie oraz 
Nadleśnictwo Kutno z siedzibą 
w Chrośnie,

–  malowanie buziek, bańki my-
dlane i zabawy z chustą prowa-
dzone przez Fundację „Niebieski  
Wiatrak”,

–  konkursy sportowe na sto-
łach do TEQBALL prowadzone 
przez Wiceprzewodniczące-
go Rady Powiatu Kutnowskie-
go Pana Tomasza Marciniaka, 
który ufundował dla każdego 
uczestnika upominek, a dla zwy-
cięzców piłki,

–  dmuchane boisko pneuma-
tyczne udostępnione przez firmę 
MPC Kutno,

–  stoiska handlowe i wysta-
wiennicze.

Dla dożynkowych gości 
z pewnością nie zabrakło jedze-
nia, które przygotowały lokal-
ne Koła Gospodyń Wiejskich, 
tj. Koło Gospodyń Wiejskich 
w Chrośnie, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Łaniętach, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Suchodę-
biu i Koło Gospodyń Wiejskich 
w Witoldowie.

Ponadto dla uczestników do-
żynek czekała niespodzianka 
–  pieczony dzik z kaszą i gula-
szem z dziczyzny –  ufundowa-
ny przez Starostę Dożynek Pana 
Zdzisława Michalskiego i Koło 
Łowieckie „Petroponova”.

Przez cały czas trwania Do-
żynek, w specjalnie przygoto-
wanym stoisku, działał punkt 
konsultac y jno–infor mac y j-
ny Programu priorytetowego 
„Czyste Powietrze”, gdzie pra-
cownicy Urzędu Gminy Łanięta 
udzielali wszelkich informacji 
o programie. Działał również 
punkt informacyjny w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych.

Zwieńczeniem tego dnia była 
zabawa taneczna poprowadzona 
przez zespół ProRemix oraz wy-
stęp zespołu AVINION DANCE.

Patronat honorowy nad uro-
czystością objęli Wojewoda 
Łódzki Tobiasz Bocheński oraz 
Starosta Powiatu Kutnowskiego 
Daniel Kowalik.

Organizatorami Dożynek 
Gminnych byli Wójt Gminy Ła-
nięta Tomasz Szczęsny oraz 
Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Łaniętach.

Gmina Łanięta składa ser-
deczne podziękowania wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania tegorocznych 
Dożynek Gminnych, a w szcze-
gólności sponsorom:  Starostom 
Dożynek Pani Wiesławie Le-
wandowskiej i Panu Zdzisławo-
wi Michalskiemu, firmie Van-
demoortele, a także  Karolinie 
i Robertowi Drapińskim –  Sklep 
Lewiatan w Łaniętach.

– Dziękujemy, że byliście 
z nami! Do zobaczenia za rok! 
– komentuje Tomasz Szczęsny, 
Wójt Gminy Łanięta. •
materiał powstał przy współpracy 

z Urzędem Gminy Łanięta
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Do niedzieli 11 września 
będzie można głosować 
w Kutnowskim Budżecie 
Obywatelskim. W tegorocz-
nej edycji do głosowania 
dopuszczono 26 projektów 
– pomysłowość kutnian nie 
zna granic!

Do Urzędu Miasta zgłoszo-
no 37 projektów, z których 11 
zostało odrzuconych z przy-
czyn formalnych lub mery-
torycznych. Do głosowania, 
ostatecznie zakwalifikowa-
no 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 
boisk sportowych.

Jak co roku, w Kutnowskim 
Budżecie Obywatelskim nie 
zabrakło projektów pomy-
słowych i oryginalnych, bo 
projektodawcy zapragnęli 
między innymi: książkoma-
tu, plenerowej zabawy przy 
klubowych rytmach na te-
renie basenów miejskich, 
ścianki wspinaczkowej czy 
namalowania antysmogowe-
go eko-muralu.

– Kutnianie są bardzo 
kreatywni, mają ciekawe 
i zaskakujące pomysły. Wi-
dać, że Kutnowski Budżet 
Obywatelski jest potrzeb-

ny zarówno mieszkańcom, 
którzy sami mogą decydo-
wać o swoim mieście jak 
i nam urzędnikom, bo wyni-
ki głosowania w Kutnowskim 
Budżecie Obywatelskim nie-
jednokrotnie są dla nas dro-
gowskazem pokazującym 
czego potrzebują kutnianie – 
wyjaśnia Daria Byczek, ko-
ordynatorka KBO w Urzędzie 
Miasta Kutno.

Głosować można na stronie 
kutno.budzet-obywatelski.org.  
Ponadto przez weekend w 
Parku Traugutta zlokalizo-
wane będzie plenerowe sto-
isko Urzędu Miasta Kutno, 
gdzie można będzie oddać 
głos. •

Ostatnia chwila, Ostatnia chwila, aby aby 
zagłosować w KBO!zagłosować w KBO!

W akcję „Bezpieczna dro-
ga do szkoły” włączyli się 
uczniowie szkoły munduro-
wej w Kutnie. To oni wspól-
nie z policjantami pojawili 
się przed szkołami i rozda-
wali odblaski najmłodszym 
oraz edukowali o zasadach 
bezpieczeństwa na drodze. 

Na początku września 
uczniowie I Liceum Ogólno-
kształcące PUL im. 37 Łęczyc-
kiego Pułku Piechoty w Kut-
nie wspólnie z policjantami 
z kutnowskiej komendy po-
jawili się przed szkołami. 
Wszystko w ramach akcji 
„Bezpieczna droga do szkoły”.

–  Młodzież ze szkoły 
mundurowej od wielu lat 
współpracuje z policją i bie-
rze udział w różnych dzia-
łaniach profilaktycznych, 
dając tym samym przykład 
swoim młodszym kolegom, 
że bezpieczeństwo to bar-
dzo ważna sprawa. Teraz 
edukowali najmłodszych 
jak bezpiecznie przechodzić 
przez przejście dla pieszych 
i rozdawali elementy odbla-
skowe. Wspólnie zadbajmy, 
aby ten rok szkolny był bez-
pieczny na drogach –  mówi 
komisarz Edyta Machnik, 
oficer prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Kutnie. •

Wspólna akcja policjiWspólna akcja policji  
i mundurówki pod szkołamii mundurówki pod szkołami
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Występy zespołów ludowych, 
disco polo, wóz detektywa Rut-
kowskiego i wiele innych atrak-
cji – tak wyglądały dożynki w 
gminie Dąbrowice. Wójt Dorota 
Dąbrowska dziękowała rolni-
kom za ich pracę i podkreślała, 
że następne dożynki odbędą się 
już w mieście, bowiem 1 stycznia 
2023 Dąbrowice odzyskają pra-
wa miejskie.

Dożynki w gminie Dąbrowice 
odbyły się w sobotę 3 września 
i rozpoczęły się o godzinie 15 
mszą świętą w intencji rolników 
w kościele pw. św. Wojciecha 
w Dąbrowicach. Następnie ko-
rowód dożynkowy przeszedł na 
plac rekreacji. Towarzyszącym 
przygrywała Kapela „Krośnie-
wiacy”.

Później nastąpiło uroczyste 
otwarcie dożynek – były obrzędy 
dożynkowe na czele z przekaza-
niem chleba z tegorocznych zbóż 
na ręce wójt gminy Dąbrowice 
Doroty Dąbrowskiej.  Nie brako-
wało również przemówień. Głos 
zabrała gospodarz gminy Dorota 
Dąbrowska, która podkreślała, 
że to ostatnie takie dożynki, bo-
wiem Dąbrowice już niebawem 
staną się miastem. 

– Dożynki to jeden z naj-
piękniejszych dni w roku dla 
każdego rolnika. To święto jest 
zwieńczeniem całorocznego 
trudu rolników i ich rodzin. To 
również podziękowanie za pra-
cę i wysiłek za zebrane w tym 
roku plony. Drodzy rolnicy, 
w dniu waszego święta dzięku-
ję za wasz wielki trud, za dobrą 

pracę i jakże godną postawę, 
mimo wielu trudności i proble-
mów, jakie napotykacie na swo-
jej podczas wykonywania cięż-
kiej pracy. Te dożynki są waszym 
świętem, ale ważne są również 
i dla nas wszystkich, gdyż przy-
pominają nam, że to właśnie 
dzięki waszej ciężkiej pracy, co-
dziennie trafia na nasze stoły 
polski chleb. Życzę wam, aby ni-
gdy nie zabrakło na naszych sto-
łach tego najważniejszego sym-
bolu dożynek, polskiego chleba. 
Symbolu dostatku, sytości i ob-
fitości. Szczęść Boże rolnikom 
i ich rodzinom, szczęść Boże 
polskiej wsi i szczęść Boże naszej 
gminie i naszym mieszkańcom 
– mówiła Dorota Dąbrowska, 
Wójt Gminy Dąbrowice.

– Są to już nasze ostatnie do-
żynki w jeszcze wsi Dąbrowice, 
ponieważ od 1 stycznia dzięki 
pomocy naszych parlamenta-
rzystów, m. in. posła Tadeusza 
Woźniaka i posła Marka Matu-
szewskiego po 153 latach odzy-
skamy prawa miejskie – dodawa-
ła włodarz gminy Dąbrowice.

Przemawiali także między 
innymi poseł Tadeusz Woźniak, 
członek zarządu woj. łódzkiego 
Robert Baryła czy przewodniczą-
cy Rady Powiatu Kutnowskiego 
Marek Ciąpała. Podczas dożynek 
obecni byli także między innymi 
poseł Marek Matuszewski, czło-
nek Zarządu Powiatu Kutnow-
skiego Tomasz Walczewski, wi-
ceprzewodniczący Rady Powiatu 
Tomasz Marciniak czy radna po-
wiatowa Elżbieta Milczarska.

W części artystycznej wystą-

piły Dąbrowickie Nutki, Łanięc-
kie Słowiki, Kapela Krośnie-
wiacy, Light of Hope, Oktawa 
i zespoły śpiewacze z Krzyżano-
wa. Gwiazdą wieczoru był zespół 
„2 For You”, później zagrał także  
Dj Andreas i odbyła się zabawa 
taneczna przy zespole EL– Pro-
jekt oraz Dj Majkel.

Ponadto w Dąbrowicach był 
między innymi wielki wóz de-
tektywa Rutkowskiego, dmu-
chańce dla dzieci, wiele zabaw 
i animacji. Nie brakowało stoisk 
KGW, gdzie spróbować można 
było lokalnych przysmaków.

Wójt Gminy Dąbrowice szcze-
gólnie gorące słowa wdzięcz-
ności kieruję pod adresem 
sponsorów, dzięki którym ta 
uroczystość została zorganizo-
wana:
–  lokalnemu inwestorwowi fir-
mie ENGIE  zielona energia wła-
ścicielowi farmy wiatrowej  Dą-
browice
–  Firmie VESTER
–  Firmie Polfarmex
–  Firmie Animex
–  Firmie Kellogs
–  Hurtowni Biuromax
–  Kutnowskiej Hodowli Buraka 
Cukrowego
–  Łódzkiemu Bankowi Spół-
dzielczemu
–  Firmie PKS Łęczyca
–  Szpitalowi DERMEX Kutno
–  Państwu Annie i Markowi 
Wojciechowskim z Mariopola
–  Państwu Annie i Tomaszowi 

Koniarek właścicielom Sklepu 
handlowo– usługowego Lewia-
tan
–  Pani Aleksandrze Kotlińskiej 
właścicielce sklepu spożywczego 
w Dąbrowicach
–  Starostwu Powiatowemu 
w Kutnie
–  Panu Zbigniewowi Furmań-
skiemu
–  Maximus Broker
–  Panu Adamowi Przepiórze 
właścicielowi Baru „Bar u Bogu-
si”
–  Firmie Handlowo Usługowej 
Zbigniew Turbiak.
Słowa podziękowania należą się 
również wszystkim tym, którzy 
uświetnili uroczystość:
–  proboszczowi parafii Dąbro-
wice ks. Zbigniewowi Świsłow-
skiemu 
–  Starostom tegorocznych do-
żynek Pani Anicie Truszczyń-
skiej i Panu Waldemarowi Kac-
prowiczowi,
–  Panu Tadeuszowi Trzaskal-
skiemu, Pani Irenie Kacprowicz, 
Pani Krystynie Banasiak oraz 
Pani Bożenie Stelmachowskiej 
–  Pani Wiolettcie Cieślińskiej 
i Panu Pawłowi Gębskiemu wła-
ścicielom Piekarni w Dąbrowi-
cach 
–  Zespołom Ludowym: Dąbro-
wickie Nutki, Kapela Krośnie-
wiacy, Łanięckie Słowiki, Okta-
wa i Śleszynianki.
–  Zespołowi Light of hope.
–  wszystkim Sołectwom gminy 

Dąbrowice
–  Druhom z Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych działających na te-
renie naszej gminy. 
–  Wójtowi Gminy Łanięta Panu 
Tomaszowi Szczęsnemu
–  Panu Tomaszowi Wiśniew-
skiemu ze Stowarzyszenia „We-
soła Pasieka“ w Bedlnie  
–  Pani Dorocie i Marlenie Grab-
skim z miejscowości Baby
–  Kołom Gospodyń Wiejskich 
z terenu gminy Dąbrowice 
–  Pani Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dąbrowicach Pani Katarzynie 
Banasiak
–  Pani Aleksandrze Kołodziej-
skiej Dyrektor DCK
–  Dyrektorowi Zespołu Szkół 
w Dąbrowicach Pani Mirosławie 
Wolskiej, Pani Kierownik Beacie 
Drążkiewicz oraz Paniom ku-
charkom z Zespołu Szkół w Dą-
browicach 
–  Panu Markowi Pietrzakowi,  
Panu Sylwestrowi Kieszkowskie-
mu i Panu Januszowi Wojcie-
chowskiemu 
–  Członkom Stowarzyszenia 
Wspierania Inicjatyw Społecz-
nych Szansa z Dąbrowic
–  Pracownikom Urzędu Gminy 
w Dąbrowicach oraz wszystkim 
mieszkańcom, którzy przyczy-
niali się do zorganizowania 
dożynek •

materiał powstał przy 
współpracy z Gminą Dąbrowice

Za nami Za nami udane dożynki w Dąbrowicachudane dożynki w Dąbrowicach

 DĄBROWICE BĘDĄ MIASTEM  
Podczas dożynek wójt Dorota Dąbrowska 

przypomniała, że od 1 stycznia 2023 Dąbrowice 
po 153 latach odzyskają prawa miejskie.
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Za nami Pierwszy Integra-
cyjny Piknik Rodzinny na 
Wenecji. Nie brakowało 
darmowych atrakcji dla 
najmłodszych, były także 
występy muzyczne i ta-
neczne.

Impreza odbyła się na 
ul. Kopernika na terenach 
przy wiadukcie. Organiza-
torzy – radny Michał Łucki 
wraz z grupą mieszkań-

ców Wenecji – przygoto-
wali drobne upominki dla 
pierwszych 50 dzieci, które 
pojawiły się na pikniku. Na 
pikniku obecny był także 
między innymi wiceprezy-
dent Kutna Zbigniew Wdo-
wiak.

– Przez wiele lat na na-
szym osiedlu nic nie było 
organizowane i wierzę, 
że ten piknik jest ciekawą 

inicjatywą, która ożywi tę 
część miasta – komentuje 
radny Michał Łucki, który 
był pomysłodawcą pikniku.

Na Wenecji nie brako-
wało atrakcji, a wśród nich 
były dmuchana zjeżdżal-
nia, ścianka wspinaczkowa, 
konkursy dla dzieci, malo-
wanie buziek, brokatowe 
tatuaże, grill czy wata cu-
krowa. Ponadto odbyły się 

dwa koncerty Mawex Band 
i Aplauz Dance. Były tak-
że pokazy zumby. Pojawili 
się także strażacy z pianą 
i skałką wspinaczkową.

Co warto podkreślić, 
wszystkie atrakcje były dar-
mowe. Piknik został zorga-
nizowany dzięki lokalnemu 
programowi „Mikrogranty w 
Kutnie 2022” finansowane-
mu z budżetu Miasta Kutno. •

Piknik zorganizowany w ramach 
kutnowskich mikrograntów cieszył 
się sporym zainteresowaniem.

Za nami udany piknikZa nami udany piknik  
rodzinny na Wenecjirodzinny na Wenecji

ŻYCZENIA
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W Parku Wiosny Ludów przy 
Muzeum Bitwy nad Bzurą w 
Kutnie odbyły się obcho-
dy 83. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej. Liczny 
udział w nich wzięli mię-
dzy innymi przedstawiciele 
samorządów, parlamen-
tarzyści, przedstawiciele 
kutnowskich instytucji oraz 
mieszkańcy.

W miniony czwartek 1 
września w samo południe 
w Kutnie zawyły syreny 
alarmowe. Dźwięk rozległ 
się nie w związku z nie-
bezpieczeństwem, a upa-
miętnieniem 83. rocznicy 
wybuchu II Wojny Świato-
wej. Kutnianie zebrali się 
punktualnie o 12:00 przy 
pomniku Bohaterów Walk 
Nad Bzurą w Parku Wio-
sny Ludów, by oddać hołd 
poległym w największym 
w historii konflikcie zbroj-
nym. Liczny udział w uro-

czystościach wzięli między 
innymi przedstawiciele 
samorządów, parlamenta-
rzyści, przedstawiciele kut-
nowskich instytucji oraz 
mieszkańcy.

Uroczystości, które mia-
ły miejsce przy pomniku 
Bohaterów Walk nad Bzurą 
poprowadziła Dorota Bień z 
Wydziału Kultury, Promo-
cji i Rozwoju Miasta. W at-
mosferze zadumy i nostalgii 
uczestnicy złożyli kwiaty 
przy pomniku Bohaterów 
Walk Nad Bzurą. W kut-
nowskich obchodach brali 
udział przedstawiciele sa-
morządów, parlamentarzy-
ści, przedstawiciele służb 
mundurowych, kutnow-
skich szkół, harcerze oraz 
lokalne stowarzyszenia. 

Głos zabrał między in-
nymi prezydent Kutna Zbi-
gniew Burzyński, który 
wspominał wydarzenia 

sprzed 83 lat. Podkreślał, 
że także na Kutno spadły 
bomby.

– 83 lata temu, rankiem 
1 września 1939 wojska 
niemieckie zaatakowa-
ły Polskę. Na śpiące mia-
sto Wieluń spadły bomby, 
a z pancernika Schleswi-
g-Holstein padły strzały. 
Tak rozpoczęła się II woj-
na światowa, najbardziej 
krwawa wojna w dziejach 
świata. Wojna, która przy-
niosła olbrzymie ofiary, 
ponad 70 milionów ist-
nień ludzkich. obliczu hi-
tlerowskiej napaści, woj-
sko polskie przystąpiło do 
zdeterminowanej i pełnej 
poświęcenia obrony gra-
nic państwa. Westerplatte, 
Poczta Gdańska, Wizna, 
Mokra, Bitwa nad Bzurą to 
dziś żywe dowody polskie-
go patriotyzmu – mówił 
prezydent Kutna Zbigniew 
Burzyński.

– Również Kutno zna-
lazło się w centrum dzia-
łań wojennych. To wła-
śnie 1 września pierwsze 
bomby spadły na obiekty 
wojskowe w Skleczkach, 
a także na dworzec ko-
lejowy. Ataki były pona-
wiane w kolejnych dniach. 
Spadły też bomby zapala-
jące na centrum miasta, 
a wyniku nalotu zginęło 
kilkadziesiąt osób. Przez 
szpitale tworzone w róż-
nych częściach miasta 
przewinęło się 10 tysięcy 
żołnierzy. Po zakończeniu 
kampanii Kutno było także 
miejscem, gdzie przebywa-
li jeńcy – dodawał prezy-
dent. •

  Uroczystości przy Muzeum Bitwy nad Bzurą 

materiał powstał przy współpracy z UM Kutno

83. rocznica wybuchu II Wojny Światowej83. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Udział w obchodach 83. 
rocznicy wybuchu II WŚ 

wzięły liczne delegacje na 
czele z władzami Kutna.

WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE



20      |      PIĄTEK, 9 WRZEŚNIA 2022      |                  www.PanoramaKutna.plMATERIAŁ PROMOCYJNY



|      PIĄTEK, 9 WRZEŚNIA 2022      |      21www.PanoramaKutna.pl

Nie milkną echa związane 
z prognozą gigantycznych 
podwyżek za prąd dla miej-
skich spółek. Od nowego 
roku Miejski Zakład Komu-
nikacji w Kutnie może pła-
cić nawet 10 razy tyle, co 
dotychczas. Sprawą zainte-
resowały się ogólnopolskie 
media.

Od niespełna dwóch lat 
po ulicach Kutna jeżdżą no-
woczesne, elektryczne auto-
busy. Miało to być rozwią-
zanie ekologiczne, a do tego 
oszczędne. Niestety, jak się 
okazuje, zamiast oszczędno-
ści, zapowiadają się horren-
dalne rachunki za prąd.

O trudnej sytuacji MZK i 
zapowiedzi wielkich podwy-
żek za prąd ostatnio w Sejmie 

mówił poseł Dariusz Joński. 
Sprawą zainteresowała się 
także stacja TVN24.

– 1 stycznia, tak napraw-
dę każdy zarządzający, który 
otrzyma takie rachunki, po-
winien postawić te autobusy 
pod płot. Nie będzie prak-
tycznie opłacalne wyjechać 
autobusem na linie komuni-
kacji miejskiej. Sytuacja dla 
takich spółek jak my, dla MZK 
w Kutnie, ceną prądu nie jest 
trudna, tylko dramatyczna. 
Osoba, która opiekuje się 
nami opiekuje, powiedziała, 
że to nie koniec podwyżek 
i ta cena może jeszcze wzro-
snąć – mówił w rozmowie z 
reporterem TVN24 Jacek Si-
kora, prezes Miejskiego Za-
kładu Komunikacji w Kutnie.

Jak dodaje Sikora, do końca 
grudnia spółka będzie płacić 
395 złotych za megawatogo-
dzinę, a propozycja od stycz-
nia to ponad 3200 złotych, 
czyli dziesięć razy więc niż 
dotychczas. Wiele wskazuje 
na to, że jeśli prognozy się 
spełnią, konieczne będzie 
podniesienie cen biletów. 
A te pozostają bez zmian od 
blisko dziesięciu lat.

– Nie mówimy tu o po-
lityce, mówimy o ekono-
mii, faktach i liczbach. Moje 
prywatne zdanie jest takie, 
że ta sytuacja to osłabia-
nie wszystkich samorządów 
w kraju. To dotknie komuni-
kacji miejskiej, wodociągów, 
oczyszczalni ścieków. Tak 
będzie w każdy mieście – 
dodaje Jacek Sikora. •

MZK zapłaci 10 razy więcej za prąd?!MZK zapłaci 10 razy więcej za prąd?!

Czy po nowym roku “elektryki” 
zostaną unieruchomione? 
Jacek Sikora mówi o 
dramatycznej sytuacji.

REKLAMA

W gminie Dąbrowice rusza 
długo oczekiwana moder-
nizacja na drodze gminnej w 
miejscowości Liliopol. Inwe-
stycja ma pochłonąć około 
2 miliony złotych. W więk-
szości będzie dofinansowa-
na z rządowego Polskiego 
Ładu.

Jak informuje Dorota Dą-
browska, wójt gminy Dąbro-
wice, właśnie rusza długo 
oczekiwana modernizacja 
drogi w Liliopolu. Kwota za-
dania to około 2 mln złotych, 

z czego wkład własny gminy 
to tylko pięć procent.

– Otrzymaliśmy promesę z 
Programu Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych w wyso-
kości 95% zadania, czyli mowa 
o kwocie około 1,9 mln złotych 
– mówi wójt gminy Dąbrowice 
Dorota Dąbrowska.

Warto dodać, że droga, 
która niebawem doczeka się 
gruntownej przebudowy, ma 
długość 1,9 kilometra. •

Inwestycja w Liliopolu ma 
pochłonąć blisko 2 mln zł.

Rusza długo oczekiwana Rusza długo oczekiwana 
modernizacja drogimodernizacja drogi

 Gmina Dąbrowice
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Strażacy z terenu powiatu 
kutnowskiego rywalizowali 
w Łaniętach podczas Powia-
towych Zawodów Sporto-
wo-Pożarniczych OSP. Nie 
brakowało emocji, a w wyda-
rzeniu udział wzięli zarówno 
druhowie jak i druhny.

Rywalizacja odbywała 
się w kategoriach: ćwi-
czenie bojowe oraz 
sztafeta pożarnicza 
7×50 z przeszko-
dami. Do zawo-
dów w kategorii 
mężczyzn przy-
stąpili druhowie 
z OSP Suchodę-
bie, OSP Pniewo, 
OSP Skórzewa, OSP 
Długołęka, OSP Żychlin 
i OSP Imielno. Z kolei w ka-
tegorii kobiet w rywalizacji 
udział wzięły druhny z OSP 
Mirosławice, OSP Pniewo i 
OSP Przyzórz.

Zawody poprowadził 
Krzysztof Orłowski, a głów-
nym sędzią zawodów był Ma-
riusz Dudkowski. Łaniętach 
pojawił się także zastępca 
komendanta kutnowskiej 
straży Dariusz Lusa. Nie bra-
kowało strażaków z KP PSP 

w Kutnie, którzy czuwali nad 
poprawną organizacją zawo-
dów. Zanim strażacy przy-
stąpili do rywalizacji, nie 
zabrakło przemówień. Głos 
zabrał między innymi druh 
Jakub Świtkiewicz, prezes za-
rządu oddziału powiatowego 
Związku Ochotniczych Stra-

ży Pożarnych.
– Zawody odby-
wają się w trochę 

innym czasie. 
Zawsze były co 
dwa lata, ale 
ze względu na 
pandemię koro-
nawirusa teraz 

odbywają się po 
trzyletniej prze-

rwie. Co najważniej-
sze, pogoda dopisała – 

mówił Jakub Świtkiewicz. 
– Chciałbym podziękować 
tym, którzy przyczynili się 
do organizacji tych zawo-
dów. Gmina Łanięta na czele 
z wójtem Tomaszem Szczę-
snym od wielu lat goszczą nas 
tutaj. Dziękuję druhom, któ-
rzy organizują i przygotowu-
ją tu wszystko. Podziękowa-
nia również należą się także 
komendantowi PSP w Kutnie 
i strażakom PSP.

O ważnej roli strażaków, 
którzy na co dzień naraża-
ją życie i walczą z żywiołem 
mówili z kolei wójt gminy Ła-
nięta Tomasz Szczęsny i czło-
nek zarządu woj. łódzkiego 
Robert Baryła.

– Zawody te mają na celu 
przede wszystkim zmobili-
zowanie strażaków do inten-
sywnego treningu, szkolenia 
ich umiejętności. Są okazją 
do wzajemnej rywalizacji 
pokazu bojowego, wyszko-
lenia strażaków. Wierzę, że 
druhowie biorący udział w 
zawodach bardzo ciężko ćwi-
czyli, by zdobyć jak najwyż-
sze miejsce na podium. Jed-
nostki OSP pełnią zaszczytną 
służbę, podczas której niosą 
pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym w wyniku po-
żarów, podtopień, wichur czy 
zdarzeń drogowych. Niech 
każdy ogień z waszą pomocą 
gaśnie jak najszybciej – mó-
wił Tomasz Szczęsny, wójt 
gminy Łanięta.

– Bardzo się cieszę, że tak 
licznie przybyliście i że jest 
z nami młodzież. Dzięku-
ję za to, co robicie, bo dzięki 
Wam w powiecie kutnow-
skim możemy czuć się bez-

piecznie o każdej porze dnia 
i nocy. To wy zabezpieczacie 
nas. Ratujecie życie, zdrowie 
i mienie ludzkie. Troszczy-
cie się o drugiego człowieka. 
Pamiętamy także, że nara-
żacie swoje życie i jesteście 
strażakami nie tylko w czasie 
służby, ale także poza nią – 
mówił z kolei Robert Baryła, 
członek zarządu woj. łódz-
kiego.

Po zaciętej rywalizacji 
wśród mężczyzn najlep-
sza okazała się drużyna 
OSP Pniewo, a wśród kobiet 
OSP Mirosławice. Druhowie 
otrzymali pamiątkowe pu-
chary, vouchery i upominki. 

Nie brakowało wspólnych 
zdjęć, a także zwycięskich 
przyśpiewek i tańców!

Klasyfikacja końcowa:
Kobiety

1. OSP Mirosławice 119,5 pkt
2. OSP Pniewo 126,3 pkt
3. OSP Przyzórz 158,7 pkt

Mężczyźni
1. OSP Pniewo 98,1 pkt
2. OSP Długołęka 101 pkt
3. OSP Skórzewa 115,4 pkt
4. OSP Suchodębie 120 pkt
5. OSP Imielno 123 pkt
6. OSP Żychlin 134 pkt •

Łanięta areną strażackich zmagańŁanięta areną strażackich zmagań
Rywalizowali w powiatowych zawodachRywalizowali w powiatowych zawodach
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Do rywalizacji 
przystąpili zarówno 
mężczyźni, jak 
i kobiety.
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W miniony weekend w War-
szawie odbył się Puchar Pol-
ski kadetów, juniorów w kick-
boxingu w Formule Kick Light. 
W turnieju udział wzięło 7 za-
wodników Akademii Sportów 
Walki i Rekreacji Alex Kutno.

W wyniku rywalizacji za-
wodnicy zdobyli:

• Julia Kopczyńska, kadet 
młodszy w kategorii wagowej 
+ 65 kg. I miejsce

• Bartosz Widawski, kadet 
młodszy w kategorii wagowej 
– 37 kg. III miejsce

• Amelia Piwińska, kadet 
młodszy w kategorii wagowej 
-42 kg. III miejsce

• Agnieszka Bryl, kadet 

starszy w kategorii wagowej – 
50 kg. III miejsce

• Marcel Kwiatkowski, kadet 
starszy w kategorii wagowej – 
42 kg. II miejsce

• Kacper Szatkowski, kadet 
starszy, w kategorii wagowej + 
69 kg. IX miejsce

• Michał Śliwiński, junior 
w kategorii wagowej – 79 kg. I 
miejsce.

– Turniej silnie obsadzony 
z wieloma ciekawymi i emo-
cjonującymi pojedynkami. 
Nasi zawodnicy kolejny raz 
zaprezentowali się bardzo 
dobrze. Walki bardzo dobre 
pod względem technicznym, 
kondycyjnym, ale to efekt do-

brze przepracowanych wakacji 
zwłaszcza treningów sierp-
niowych – powiedział tre-
ner Aleksander Grabowski. 
– Wkraczamy w nowy sezon 
pełni optymizmu, ale też wie-
my nad czym musimy jeszcze 
popracować, aby doskonalić 
umiejętności naszych zawod-
ników – dodał trener.

– W całym turnieju udział 
wzięło 128 zawodników z 33 
klubów z całej Polski. Bardzo 
dziękujemy za wsparcie 
finansowe Prezydentowi 
Miasta Kutno dzięki, które-
mu mogliśmy wystartować 
w turnieju – powiedział 
z kolei trener Mariusz 
Konwerski. •

– Wkraczamy w nowy 
sezon pełni optymizmu 
– komentuje trener 
Aleksander Grabowski.

Sukcesy fighterów z ASWiR Alex Kutno
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Po niesamowicie emocjonują-
cym spotkaniu piłkarze KS–u 
Kutno zremisowali na wyjeź-
dzie 3–3 z Orkanem Buczek, 
choć prowadzili do przerwy 
3–1. W meczu podyktowane 
zostały aż cztery rzuty karne!

Spotkanie w Buczku już od 
samego początku zwiastowa-
ło emocje. W 3. minucie Eryk 
Padzik sfaulował rywala w 
polu karnym i ekstraklasowy 
sędzia Paweł Malec zdecydo-
wanym ruchem wskazał na 
rzut karny. Do piłki podszedł 
Łukasz Matuszczyk, ale trafił 
w słupek i wciąż był remis.

Później tonu grze nadawali 
już jednak przyjezdni z Kut-
na. W 25. minucie na 1–0 dla 
KS–u strzelił Mateusz Bor-
cuch, a sześć minut później 
na 2–0 podwyższył Marcin 
Kacela. Nie był to jednak ko-
niec strzelania w pierwszej 
połowie.

W 39. minucie arbiter po-
dyktował kolejną jedenast-
kę dla gospodarzy. Do piłki 

podszedł tym razem Daniel 
Potakowski i zdobył kontak-
tową bramkę dla Orkana. KS 
jednak jeszcze przed prze-
rwą odpowiedział trafieniem 
Marcina Kaceli i było 3–1. I 
przyznać trzeba, że to najniż-
szy wymiar karny dla Orkana, 
bowiem wcześniej kutnianie 
zmarnowali kilka stuprocen-
towych sytuacji.

Po przerwie wszystko zapo-
wiadało, że piłkarze z Kutna 
szybko strzelą kolejne bram-
ki i „zamkną” mecz. To co 
jednak działo się na boisku, 
szczególnie w samej końców-
ce, to idealny scenariusz na 
dreszczowiec.

Golkiper KS–u Michał So-
kołowicz dwukrotnie faulo-
wał w polu karnym i arbiter 
podyktował dwa rzuty karne 
dla Orkana, a dodatkowo wy-
rzucił z boiska popularnego 
„Najer”. Jedną z jedenastek 
wykorzystał Daniel Potakow-
ski, ale chwilę później jego 
drugie uderzenie z rzutu kar-
nego obronił Mateusz Bła-

żejczyk, który zmienił Soko-
łowicza pomiędzy słupkami. 
Radość kutnian nie trwała 
jednak długo, bowiem chwilę 
po obronionej „jedenastce” 
gospodarze strzelili bramkę 
na 3–3 bezpośrednio z rzutu 
rożnego.

– To był mecz kuriozum. 
Znów wykreowaliśmy sobie 
dużo sytuacji, w mojej ocenie 
byliśmy o klasę, a nawet dwie 
lepsi od rywali, ale zawiodła 
skuteczność. Powinniśmy 
zamknąć spotkanie w pierw-
szej połowie. Popełniliśmy 
niepotrzebne indywidualne 
błędy, do tego niepotrzebne 
faule Sokołowicza i wyjeżdża-
my z Buczku tylko z jednym 
punktem – komentuje Paweł 
Klekowicki, II trener KS–u 
Kutno.

Po siedmiu kolejkach KS 
Kutno ma na swoim koncie 8 
punktów i zajmuje 11. miej-
sce w tabeli Betcris IV ligi 
łódzkiej. Na czele tabeli jest 
Widzew II Łódź, który ma 19 
punktów. W środę 7 września 

(już po zamknięciu bieżącego 
wydania gazety) KS zagrał na 
własnym boisku z AKS SMS 
Łódź, a w sobotę 10 września 
zmierzy się z Sokołem Alek-
sandrów Łódzki.
Orkan Buczek 3–3 KS Kutno

Potakowski 39, 81 (oba z 
karnych), Zalepa 90+ – Bor-
cuch 25, Kacela 31, 45

Orkan: Baranowski – Kon-
stańczuk, Górecki (75. Orski), 
Potakowski, Madej (75. Wojt-

czyk) – Jakub Dregier, Ma-
tuszczyk (46. Zalepa), Kubiak, 
Kowalski (61. Dolot) – Cukier-
nik, Niciak (75. Kurzawa)

KS Kutno: Sokołowicz – 
Florczak, Kasperkiewicz, Pa-
dzik, Głowiński (80. Ostrow-
ski) – Dąbrowski, Telestak 
(72. Krzysztof Skawiński), 
Wielgus (85. Wojciech Ska-
wiński), Kralkowski – Kacela 
(90+2. Błażejczyk), Borcuch 
(90. Ramel) •

Jacek Walczak został nowym 
szkoleniowcem pierwszej dru-
żyny seniorów KS Kutno. Trener 
zadebiutował w zremisowanym 
1-1 spotkaniu z Pogonią Zduń-
ska Wola.

Jacek Walczak od lat 
jest związany z kut-
nowską piłką. Naj-
pierw jako piłkarz, a 
później jako trener. 
W przeszłości był 
między innymi trene-
rem rezerw KS-u Kutno, 

a także asystentem Dominika 
Tomczaka w III lidze. Pracował 
także z grupami młodzieżowymi 
w Akademii KS Kutno. Teraz bę-
dzie prowadził drużynę seniorów, 

a pomagać będzie mu m.in. 
Paweł Klekowicki.

Przypomnijmy, w po-
niedziałek 22 sierpnia 
po zaledwie czterech 
rozegranych meczach 
ligowych do dymisji po-

dał się trener Krzysztof 
Kamiński. •

Walczak nowym trenerem KS-u

Kuriozalny mecz KS-u KutnoKuriozalny mecz KS-u Kutno i remis w Buczku i remis w Buczku

Kutnianie grają w kratkę. Pod wodzą nowego 
trenera zremisowali 1-1 z Pogonią 

Zduńska Wola, przegrali 0-1 z Ceramiką 
i zremisowali 3-3 z Orkanem Buczek
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