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Nastąpiły kolejne zmiany 
w przepisach obowiązują-
cych kierowców. Jak mówi 
policja, celem jest zwiększe-
nie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Sprawdź, co się 
zmieniło.

17 września br. weszły w 
życie ważne dla wszystkich 
użytkowników dróg zmia-
ny w przepisach. To kolejny 
etap nowelizacji przepisów 
przyjętych w zeszłym roku, 
w tym ustawy Prawo o ru-
chu drogowym. To drugi etap 
wdrażania regulacji, (część 
przepisów obowiązuje już od 
1 stycznia 2022), których 
nadrzędnym celem jest 
zwiększenie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. 

Od 17 września zacznie obo-
wiązywać zmiana sposobu 
kasowania zgromadzonych 
punktów. Obowiązywać one 
będą przez dwa lata na koncie 
kierowców popełniających 
wykroczenia a nie jak do-
tychczas przez rok. Zniesione 
zostają również szkolenia, po 
odbyciu których liczba punk-

tów otrzymanych przez kie-
rowcę ulegała zmniejszeniu.

Zastosowanie w przypadku 
najbardziej poważnych wy-
kroczeń, skutkujących po-
ważnym zagrożeniem bezpie-
czeństwa ruchu drogowego 
będzie mieć tzw. "recydywa". 
Sytuacja ta dotyczy złamania 
przepisów z tej samej grupy 
w ciągu 2 lat od ostatniego 
wykroczenia. Jeżeli tak się 
stanie, mandat drogowy bę-
dzie dwukrotnie wyższy niż 
dotychczas.

Dotyczy to na przykład 
przekroczenia prędkości o:

• 31-40 km/h – pierwszy 
raz: 800 złotych / recydywa: 
1600 złotych

• 41-50 km/h – pierwszy 
raz: 1000 złotych / recydywa: 
2000 złotych

• 51-60 km/h – pierwszy 
raz: 1500 złotych / recydywa: 
3000 złotych

• 61-70 km/h – pierwszy 
raz: 2000 złotych / recydywa: 
4000 złotych

• 71 km/h i więcej – pierw-
szy raz: 2500 złotych / recy-

dywa: 5000 złotych
Oprócz przekroczenia pręd-

kości nowy taryfikator za-
kłada, że podwójne karanie 
będzie dotyczyć innych ob-
szarów ruchu, np.:

• nieustąpienie pierwszeń-
stwa pieszemu – pierwszy 
raz: 1500 złotych / recydywa: 
3000 złotych;

• złamanie zakazu wyprze-
dzania – pierwszy raz: 1000 
złotych / recydywa: 2000 zło-
tych;

• wyprzedzanie na przej-
ściu lub przed nim – pierwszy 
raz: 1500 złotych / recydywa: 
3000 złotych;

• niezachowanie ostrożno-
ści i spowodowanie zagroże-
nia bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym z następstwem 
w postaci poszkodowanego 
pieszego, rowerzysty itp. – 
pierwszy raz: 1500 złotych / 
recydywa: 3000 złotych;

• omijanie pojazdu, który 
zatrzymał się w celu ustąpie-
nia pierwszeństwa pieszemu 
– pierwszy raz: 1500 złotych /  
recydywa: 3000 złotych;

• wjeżdżanie na torowi-
sko przy zaporach, które są 
opuszczane, opuszczone lub 
nie skończyło się ich podno-
szenie – pierwszy raz: 2000 
złotych / recydywa: 4000 zło-
tych;

• wjazd na przejazd kolejo-
wy przy czerwonym świetle 
sygnalizatora lub jeżeli po 
drugiej stronie nie ma miej-
sca do kontynuowania jazdy 
– pierwszy raz: 2000 złotych 
/ recydywa: 4000 złotych;

• prowadzenie pojazdu me-
chanicznego w stanie po spo-
życiu alkoholu lub innego, 
podobnie działającego środka 
– pierwszy raz: 2500 złotych /  

recydywa: 5000 złotych.
Należy pamiętać, że w przy-

padku szczególnie poważ-
nych sytuacji policjant może 
skierować sprawę do rozpa-
trzenia przez sąd. W przy-
padku ukarania przez sąd 
grzywna może wynieść na-
wet 30 000 złotych.

- Pamiętajmy, że to czy 
nowe przepisy dotkną nas 
jako uczestników ruchu dro-
gowego zależy wyłącznie od 
nas samych. To my decydu-
jemy o naszym zachowaniu 
na drodze i ewentualna od-
powiedzialność spoczywa na 
nas - komentują policjanci. •

Kierowco, Kierowco, noga z gazu!noga z gazu!
 Obowiązuje nowy taryfikator mandatów 

Jak mówi policja, celem 
zmian w taryfikatorze jest 
zwiększenie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.
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Wybory będą 
przesunięte?

Wszystko wskazuje na to, że 
samorządowcy będą rządzić 
dłużej. Wszystko za sprawą po-
mysłu Prawa i Sprawiedliwości, 
aby wydłużyć kadencję i prze-
sunąć wybory samorządowe.

Według kalendarza wyborczego, 
wybory parlamentarne i samo-
rządowe zgodnie z planem mia-
łyby odbyć się jesienią 2023 roku. 
W kuluarach o ewentualnym 
przesunięciu kadencji samorzą-
dowców mówi się od dłuższego 
czasu. Teraz pada kolejna data, za 
którą optować będzie rząd Zjed-
noczonej Prawicy.

Zgodnie z projektem ustawy, 
którego autorem jest partia rzą-
dząca, wybory samorządowe nie 
odbędą się jesienią 2023. Kaden-
cja prezydentów, burmistrzów 
i wójtów ma zostać przedłużo-
na i wyborcy do urn mają pójść 
dopiero pomiędzy 31 marca a 23 
kwietnia 2024. Tym samym ka-
dencja samorządowców ma zo-
stać wydłużona do 30 kwietnia 
2024. •

W najbliższych tygodniach 
moc atrakcji czeka na naj-
starszych mieszkańców Kut-
na. Wszystko za sprawą roz-
poczętych Kutnowskich Dni 
Seniora.

Cykl wydarzeń poświęcony 
grupie najstarszych miesz-
kańców miasta rozpoczął w 
niedzielę koncert Pauliny 
Wróblewskiej, która zapre-
zentowała się na deskach 
sceny w Centrum Teatru Mu-
zyki i Tańca. Przed występem 

głos zabrali wiceprezydent 
Kutna Zbigniew Wdowiak, 
przewodniczący Rady Miasta 
Mariusz Sikora i przewodni-
czący Rady Seniorów Mia-
sta Kutno Krzysztof Wacław 
Dębski. Wszyscy życzyli se-
niorom mile i aktywnie spę-
dzonego czasu.

– Przygotowaliśmy w tym 
roku zestaw atrakcji, który 
sprawdzał się w latach po-
przednich. Ubiegłoroczna 

nowość, czyli grzybobranie 
również i w tym roku zago-
ściła w kalendarzu Kutnow-
skich Dni Seniora. Poza tym 
mamy mnóstwo warszta-
tów, spotkania edukacyjne 
i oczywiście pełną gamę zajęć 
rekreacyjnych, sportowych 
i turystycznych – mówi Zbi-
gniew Wdowiak, zastępca 
Prezydenta Kutna.

Do 2 października Seniorzy 
będą mogli korzystać z atrak-

cji sportowych, tanecznych, 
wyjazdów autokarowych, 
grzybobrania, spotkań przy 
grillu i muzyce, spektakli 
teatralnych czy seansów fil-
mowych. To oczywiście nie 
wszystkie wydarzenia przy-
gotowane w ramach tego-
rocznych Kutnowskich Dni 
Seniora.

Pełny program Kutnow-
skich Dni Seniora na 

ostatniej stronie gazety. •

Wystartowały Dni Wystartowały Dni 
Seniora w Kutnie!Seniora w Kutnie!

 MUZYCZNA INAUGURACJA 
Na rozpoczęcie Kutnowskich Dni 
Seniora wystąpiła Paulina Wróblewska.
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
INTEGRUJĄ SPOŁECZNOŚĆ  
powiatu kutnowskiego

Pozytywny wpływ Funduszy Europejskich na społeczność powiatu kutnowskie-

go można zauważyć na każdym kroku. Realizacja różnych projektów, od popra-

wy infrastruktury i prowadzenia działań na rzecz cyfryzacji, przez rewitalizację 

terenów zdegradowanych i ochronę dziedzictwa kulturowego, aż po rozwój 

turystyki w regionie, promocję postaw ekologicznych i przejście na niskoemi-

syjną gospodarkę lokalną sprawia, że mieszkańcy powiatu kutnowskiego mogą 

wspólnie z Funduszami Europejskimi tworzyć lepszą przyszłość.

Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej mnogość inwestycji i ciągłych zmian następują-

cych w regionie przyczynia się do tworzenia i umacniania więzi społecznych wśród 

lokalnych społeczności. Inicjatywy takie jak Pikniki Województwa Łódzkiego ze 

Strefą Funduszy Europejskich, czy rewitalizacja zabytkowego dworku pomagają 

tworzyć wspólnotowość. Działania Unii Europejskiej budują zatem regionalną soli-

darność przez osiąganie wspólnych celów prowadzących do rozwoju regionu.

INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI W KUTNIE

Budowanie wspólnotowości na terenie powiatu kutnowskiego jest widoczne m.in. 

w działaniach mających na celu rozwój bazy kulturalnej opartej na dziedzictwie kul-

turowym regionu. Fundusze Europejskie jako siła napędowa tej zmiany, aktywnie 

przyczyniają się do poprawy stanu dziedzictwa kulturowego i rozwoju instytucji 

kulturalnych powiatu. W Kutnie dotacje unijne pomogły m.in. w kompleksowych 

pracach budowlano-montażowych oraz pracach konserwatorskich w Dworku Mod-

rzewiowym, nazywanym także Dworem Chlewickich. Budynek nawiązuje formą do 

typowej staropolskiej rezydencji szlacheckiej. Odzyskane z rozbiórki modrzewiowe 

deski zostały odpowiednio zakonserwowane, odrobaczone i ponownie wbudowa-

ne. Dworek zyskał także nową instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz 

cieplną. Odrestaurowanie obiektu umożliwiło rozwinięcie działalności organizacji 

pozarządowych oraz miasta w zakresie wolontariatu, organizację zajęć dla osób 

niepełnosprawnych oraz seniorów. Ochrona dziedzictwa kulturowego jest istotną 

kwestią, która łączy ludzi i buduje lokalną solidarność. Wspólne dbanie o kulturę, 

historię i tradycję stanowi podstawę wspólnotowości regionalnej.

Z projektów stawiających na ekologię na terenie Kutna, warto wymienić unowo-

cześnienie pojazdów komunikacji miejskiej i przejście na niskoemisyjną gospodarkę 

transportu publicznego dzięki pomocy Funduszy Europejskich. Stworzenie bez-

piecznej i sprawnej komunikacji miejskiej jest kluczowe w budowaniu solidarnej 

społeczności lokalnej. Dbanie o komfort transportu publicznego i bezpieczeństwo 

mieszkańców Kutna jest równie istotne, co troska o środowisko naturalne. Autobu-

sy napędzane energią elektryczną w sposób zgodny z zasadami ekologii, bez hałasu 

i emisji spalin przewożą setki pasażerów każdego dnia. Z usprawnienia transportu 

korzystają osoby podróżujące do pracy, szkół czy instytucji publicznych i kultural-

nych. Ochrona środowiska oraz tworzenie czystej i bezpiecznej przestrzeni publicz-

nej z Funduszami Europejskimi jest kolejnym przykładem budowania solidarności i 

wspólnotowości w regionie.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W POWIECIE KUTNOWSKIM

Projektem współfinansowanym z Funduszy Europejskich, który pomaga spajać spo-

łeczności na terenie powiatu kutnowskiego, jest m.in. poprawa jakości powietrza 

poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczno-

ści publicznej. Unowocześnienie ich efektywności energetycznej przyczynia się do 

obniżenia zapotrzebowania na ciepło i energię, co z kolei minimalizuje emisję CO2 

i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Termomodernizacja wraz z wymianą źródła 

ciepła w budynku szkoły podstawowej w Byszewie, w budynku szkoły podstawowej 

w Gołębiewku Nowym w gminie Kutno, termomodernizacja Żychlińskiego Domu 

Kultury z wykorzystaniem OZE to tylko niektóre z obiektów zmodernizowanych w 

ramach tego programu.

Turystyka to kolejny obszar działań Unii Europejskiej, który znacząco przyczynia się 

do tworzenia regionalnych więzi społecznych. Na terenie powiatu kutnowskiego w 

Leszczynku w ramach działań poprawiających lokalną turystykę zmodernizowano 

zespół dworsko-parkowy. Powstały tam tereny rekreacyjne dla wszystkich grup 

wiekowych: kolorowy plac zabaw, siłownia zewnętrzna, wielofunkcyjne boisko wy-

posażone w bramki piłkarskie, słupki i siatkę do siatkówki, piłkochwyty oraz ławki. 

Poszerzenie oferty nie byłoby możliwe bez dofinansowania z Funduszy Europej-

skich, to one wspierają i rozwijają turystykę aktywną. Atrakcje na terenie powiatu 

kutnowskiego z pewnością przyciągną także mieszkańców okolicznych miejscowo-

ści, co również przyczyni się do budowania wspólnotowości regionalnej.

WSPÓLNE CELE

Podane przykłady projektów realizowanych na terenie powiatu kutnowskiego przy 

wsparciu Funduszy Europejskich to tylko niektóre z działań podejmowanych na 

rzecz budowania solidarności i spajania społeczności lokalnych. Fundusze Europej-

skie pomagają nam osiągać wspólne założenia, cele i marzenia, oraz tworzyć lepsze 

jutro dla powiatu kutnowskiego i całego województwa łódzkiego. 

rpo.lodzkie.pl

Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie

@LodzkieRPO

DOŁĄCZ DO NAS:



4      |      ŚRODA, 21 WRZEŚNIA 2022      |                  www.PanoramaKutna.plWIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE

Podczas Święta Róży na miesz-
kańców Kutna oczekiwało spe-
cjalne stoisko promocyjne 
Urzędu Miasta, w którym moż-
na było zagłosować w Kutnow-
skim Budżecie Obywatelskim.

Stoisko znajdowało się w par-
ku Traugutta, tuż obok znajdują-
cej się w domu kultury wystawy 
róż i było czynne codziennie do 
godzin nocnych.  Z zaprosze-
nia skorzystało około trzy ty-
siące kutnian! Każdy głosujący 
otrzymał upominek: ołówek, 
długopis, cukierki różane, torbę 
bawełnianą, magnes lub zakład-

kę do książki. Mimo znacznej 
obsady i pomocy ze strony pra-
cowników magistratu, bywały 
chwile, gdy kolejka oczekujących 
sięgała niemal pomnika Bolesła-
wa Wituszyńskiego! Oprócz gło-
sowania mieszkańcy rozmawiali 
z pracownikami urzędu również 
o Święcie Róży, dekadzie mar-
ki promocyjnej Kutno - miasto 
róż, a także innych sprawach i 
problemach w rozwiązaniu któ-
rych może pomóc samorząd.

Funkcjonowanie plenerowej 
filii urzędu zapewniły: Joanna 
Walczak, Izabela Krzewicka, Ka-

tarzyna Madanowska, Agnieszka 
Marciniak, Daria Byczek, Karo-
lina Paradowska-Gałązka, Iwo-
na Błaszczyk, Edyta Michalska, 
Beata Jaciubek, Monika Mikul-
ska, Edyta Moszczyńska, Dorota 
Bień, Małgorzata Wasilewska, 
Agnieszka Biernacka, Karolina 
Piwocka, Katarzyna Klembal-
ska, Marzena Wojciechowska, 
Martyna Ślipek, Julia Frątczak, 
Joanna Pasikowska, Monika Da-
jer-Kobus, Magdalena Stasiak 
i Joanna Brylska oraz panowie 
Maciej Kostrzewa, Kamil Kli-
maszewski i Michał Adamski. •

Za nami udane głosowanie wZa nami udane głosowanie w
Kutnowskim Budżecie ObywatelskimKutnowskim Budżecie Obywatelskim

 WIELKIE ZAINTERESOWANIE!
Specjalne stoisko promocyjne UM Kutno, 
w którym można było zagłosować w KBO, 

cieszyło się wielkim zainteresowaniem. 

 URZĘDNICY SŁUŻYLI POMOCĄ 
Oprócz głosowania mieszkańcy rozmawiali z pracownikami 
urzędu również o Święcie Róży, dekadzie marki promocyjnej 
Kutno - miasto róż, a także innych sprawach i problemach 
w rozwiązaniu których może pomóc samorząd.

materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Kutno

Podczas Święta Róży 
na mieszkańców Kutna 
oczekiwało specjalne stoisko 
promocyjne Urzędu Miasta.
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11 września 2022 roku w 
Sanktuarium Matki Bożej 
Głogowieckiej w 47. rocznicę 
koronacji obrazu Matki Bo-
żej Głogowieckiej odbyło się 
Święto Dziękczynienia Gminy 
Kutno.

Gospodarzami obchodów 
byli: Wójt Gminy Kutno Ju-
styna Jasińska i Proboszcz 
Parafii w Głogowcu Ksiądz 
Piotr Kalisiak.  Korowód 
dożynkowy ze Starostami 
Dożynek, Sołtysami i Pocz-
tami Sztandarowymi Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
prowadziły dzieci z Dziecięco 
Młodzieżowego Zespołu Pie-
śni i Tańca Leszczynki oraz 
Zespół Ludowy Leszczynian-
ki. Mszę Dziękczynną w in-
tencji wszystkich mieszkań-
ców gminy Kutno celebrował 
Ksiądz Jerzy Modelewski przy 
oprawie muzycznej Orkiestry 

Gminy Kutno. Wójt Gminy 
Kutno Justyna Jasińska po-
dziękowała za całoroczną 
pracę i zaprosiła wszystkich 
uczestników do wspólnego 
podzielenia się chlebem.

– Drodzy Rolnicy! Zebra-
ni Goście! Święto Dziękczy-
nienia za Plony – To jak co 
roku okazja, by w szczególny 
sposób podziękować za cało-
roczną pracę i chleb na stole. 
Przyniesione przez Was w 
darze do poświecenia Wień-
ce dożynkowe i chleby uosa-
biają zebrane plony i urodzaj. 
Wszystkie wyglądają pięknie 
i dostatnio.  Rolnicy – dzisiaj 
Wasze Święto i Wam składam 
pokłon oraz wyraz wielkiej 
wdzięczności. W Waszych rę-
kach nasz kraj.

Szanowni Zebrani święto 
Dziękczynienia dedykowane 
jest Każdemu Jesteśmy Waż-

ni jako jednostka, ale rów-
nież jako całość społeczności 
Gminy Kutno mieszkającej i 
pracującej na tej ziemi. Łą-
czą nas w relacje zawodowe, 
społeczne oraz kulturowe – 
mówiła wójt gminy Kutno 
Justyna Jasińska.

– Drodzy Goście reprezen-
tujemy różne środowiska, a 
mimo to zebraliśmy się tutaj 
aby uczcić to Piękne Święto 
Dziękczynienia za Plony – 
tutaj  w Sanktuarium Matki 
Bożej Głogowieckiej. Miejscu 
tak ważnym dla solidarności 
i duchowości ziemi kutnow-
skiej. Podziękujmy za cały 
rok  pracy za wszystko dobro, 
jakie nas spotkało, za pogo-
dę, za zdrowie, za rodzinę. W  
czasach tak niespokojnych, 
gdzie obok nas trwa woj-
na doceńmy spokój i okaż-
my sobie należny szacunek, 
życzliwość wzajemna i wolę 

współpracy. Bo jak mówi lu-
dowe przysłowie  Jaka praca 
dla chleba, taka modlitwa 
dla nieba. Dlatego dzieląc się 
Chlebem spójrzmy na siebie z 
wzajemnym szacunkiem, do-
brem i wdzięcznością – doda-
wała J. Jasińska.

W części artystycznej wy-
darzenia odbył się koncert 
Orkiestry Gminy Kutno, wy-
stęp Dziecięco Młodzieżo-
wego Zespołu Pieśni i Tańca 
Leszczynki, występ dzieci ze 
szkoły Podstawowej w Gołę-
biewku oraz występ Zespo-
łu Ludowego Leszczynian-
ki. Uroczystości zakończył 
koncert Śpiewającej Rodziny 
Kaczmarków. W trakcie wy-
darzenia zostały również 
wręczone nagrody w konkur-
sie Kapliczki gminy Kutno. 
Dla uczestników przygoto-
wany był poczęstunek w po-
staci ciast, które upiekły Pa-

nie z Kół Gospodyń Wiejskich 
z Wysokiej Wielkiej, Koma-
dzyna, Nowej Wsi, Strzego-
cina oraz ze Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Gołębiew.

Wójt Gminy Kutno Justy-
na Jasińska podziękowała 
wszystkim darczyńcom za 
wsparcie i pomoc w organi-
zacji wydarzenia.

Uroczystość objęta była 
patronatem honorowym Bi-
skupa Łowickiego Andrzeja 
Franciszka Dziuby, Wojewo-
dy Łódzkiego Tobiasza Bo-
cheńskiego oraz  Marszałka 
Województwa Łódzkiego 
Grzegorza Schreibera. Świę-
to organizowane było we 
współpracy z Centrum Kul-
tury Gminy Kutno i Szkołą 
Podstawową im. Władysława 
Reymonta w Gołębiewku.  •
materiał powstał przy współpracy z Gminą Kutno

 W Głogowcu dziękowali za plony 

Święto Dziękczynienia w Gminie KutnoŚwięto Dziękczynienia w Gminie Kutno
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15 września 2022 w Urzędzie 
Gminy Kutno odbyła się kon-
ferencja prasowa dotycząca 
projektu "Usługi opiekuńcze 
w gminie Kutno". Wzięli w niej 
udział Wójt Gminy Kutno Justy-
na Jasińska, Kierownik Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
Małgorzata Modrzejewska oraz 
kierownik projektu Rafał Augu-
styniak. 

W dniu  06.09.2022 r. 
Gmina Kutno podpisała  
z Wojewódzkim Urzędem Pracy 
w Łodzi umowę  o dofinansowa-
nie realizacji  Projektu:  „Usługi 
opiekuńcze w Gminie Kutno”. 
Stroną umowy jest Gmina Kut-
no, natomiast realizatorem pro-
jektu będzie Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kutnie.

Projekt współfinansowany jest 
ze środków  Europejskiego Fun-
duszu Społecznego ramach Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014– 2020.

Całkowita wartość projek-
tu wynosi 995 256,25 zł nato-
miast kwota dofinansowania to                                
895 730,62 zł.

Celem głównym projektu jest 
zwiększenie liczby osób objętych 
usługami społecznymi w Gminie 
Kutno.

Projekt skierowany jest dla  
osób z Gminy Kutno zagrożo-
nych ubóstwem/ wykluczeniem 

społecznym,  które ze wzglę-
du na stan zdrowia lub nie-
pełnosprawności wymagają 
opieki lub wsparcia w związku 
z niemożnością samodzielne-
go wykonywania co najmniej 1 
z podstawowych czynności dnia 
codziennego oraz do  opiekunów  
faktycznych tych osób.

Przewidziana liczba osób ob-
jętych wsparciem wynosi 75, 
w tym 40 osób wymagających 
opieki oraz 35 opiekunów fak-
tycznych tych osób.

Żeby osiągnąć  cel projektu  za-
planowane zostało  kilka zadań: 

1. Opracowanie indywi-
dualnych ścieżek wsparcia 
w projekcie oraz monitoring 
wsparcia – pracownicy GOPS do-
konają indywidualnej oceny sy-
tuacji materialnej i życiowej da-
nej osoby potrzebującej wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu 
oraz wyznaczy kierunki i wy-
miar koniecznej pomocy

2. Usługi opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania – obejmować będą 
pomoc w zaspokajaniu codzien-
nych potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną, pielęgnację zaleco-
ną przez lekarza i zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem, usługi 
będą świadczone przez opiekun-
ki/ów

3. Specjalistyczne usługi opie-
kuńcze w miejscu zamieszkania 
– obejmować będą rehabilitację 

fizyczną i usprawnienia zabu-
rzonych funkcji organizmu oraz 
wsparcie zdrowia psychicznego 
zamierzającego do wielostronnej 
aktywizacji

4. Utworzenie wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego i opie-
kuńczego – zostaną zakupione 
sprzęty oraz utworzona wypoży-
czalnia sprzętu rehabilitacyjne-
go i opiekuńczego z którego będą 
mogły korzystać osoby zakwali-
fikowane do projektu.

Projekt realizowany będzie do 
końca sierpnia przyszłego roku.

Na chwilę obecną prowadzo-
ny jest  nabór osób chętnych do 
wzięcia udziału w naszym pro-
jekcie. Rekrutacja będzie trwała 
do dnia 23.09.2022 r., następnie 
dokonana zostanie  weryfikacja 
zgłoszeń i nastąpi wybór osta-
tecznej grupy docelowej, która to  
zostanie objęta wsparciem.  

Osoby zainteresowane za-
praszamy do biura projektu  
w  Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej przy ul. Witosa 1. 

Projekt zakłada, że zrealizowa-
nych  zostanie:

–  5984 godz. usług opiekuń-
czych dla osób w miejscu ich  za-
mieszkania,

–  1320  godz. usług rehablitacji, 
–  924 godz. usług opieki psy-

chologicznej dla osób wymaga-
jących wsparcia oraz 280 godz. 

wsparcia psycholo-
gicznego dla opieku-
nów tych osób,

–  1100 godzin dzia-
łalności wypozyczal-
ni sprzętu rehablita-
cyjnego.

Korzystanie z 
wszystkich usług, 
włącznie  z wypoży-
czalnią sprzętu reha-
blitacyjnego  będzie 
bezpłatne. •

Usługi opiekuńcze w gminie Kutno
 Prawie 900 tysięcy unijnego dofinansowania 

Umowa na przebudowę 
kompleksu sportowego przy 
Szkole Podstawowej nr 9 
podpisana. Oficjalnie firma 
ADA – LIGHT Sp. z o.o. z po-
wiatu gostynińskiego zosta-
ła wykonawcą tego zadania.

Celem inwestycji jest wy-
budować przy Szkole Podsta-
wowej nr 9 nowoczesny kom-
pleks sportowy z różnego 
typu boiskami.

– Dotychczasowy plac do 
gry zastąpi nowoczesne bo-
isko ze sztuczną nawierzch-
nią z nowymi bramkami, pił-

kochwytami i wyznaczonymi 
liniami do różnego rodzaju 
gier zespołowych. Wytyczo-
ne będzie m.in. boisko do 
baseballu, do którego zaku-
pione będą także specjalne 
tunele treningowe. Dodat-
kowo powstać ma boisko 
do siatkówki plażowej oraz 
miejsce do gry w badminto-
na. Ponadto przebudowane 
będą tartanowe bieżnie: sze-
ściotorowa, prosta o długości 
110 metrów i czterotorowa, 
okrężna o długości ponad 
330 metrów. Do tego będą też 

miejsca do skoku w dal i trój-
skoku – wylicza Jacek Bocz-
kaja, zastępca prezydenta 
Kutna.

Powstanie miejsce do tre-
nowania skoku w wzwyż oraz 
pchnięcia kulą. Na terenie 
kompleksu ustawione zo-
staną stoły do gry w tenisa 
stołowego, zainstalowane 
zostaną nowe ławki, a całość 
będzie oczywiście odpowied-
nio oświetlona.

Rozbudowa infrastruktu-
ry sportowej będzie służyć 
zarówno wychowankom 

największej placówki oświa-
towej w mieście jak i miesz-
kańcom. Obiekt będzie bo-
wiem otwarty dla wszystkich 
trenujących.

Miasto Kutno zapłaci za 
inwestycję prawie 6 500 000 
złotych. 5 000 000 złotych 
to pieniądze z pozyskanego 
dofinansowania. Wykonawca 
ma 10 miesięcy na realizację 
inwestycji. Wiele wskazuje 
więc na to, że nowoczesny 
kompleks będzie dostępny 
już podczas przyszłorocz-
nych wakacji. •

Ponad 6,5 miliona złotych Ponad 6,5 miliona złotych 
na nowy kompleks sportowy na nowy kompleks sportowy 

Kilka miesięcy temu 
przy SP nr 9 oficjalnie 
wręczono promesę na 

realizację inwestycji.

Po Kutnie można 
jeździć hulajnogą
Przez Kutno można podróżować 
w nowy sposób – wszystko za 
sprawą hulajnóg, które pojawiły 
się w ostatnim czasie w miej-
skim krajobrazie.

„Zauważyliście tę nowość? Fir-
ma Quick ustawiła w mieście 
50 hulajnóg, z których możemy 
korzystać ze specjalną aplikacją 
Quick App, Pięknie wpisuje się 
to w trwający Europejski Tydzień 
Zrównoważonego Transportu” – 
czytamy na profilu Urzędu Miasta 
Kutno w mediach społecznościo-
wych.

Hulajnogi Quick do tej pory 
można znaleźć było w wielu pol-
skich miastach m.in. Gdyni, So-
pocie, Gdańsku, Zielonej Górze 
czy Zgierzu. Teraz do tego grona 
dołącza Miasto Róż. •

Hulajnogi na Pl. 
Piłsudskiego.
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Daniel Kowalik, Starosta 
Kutnowski razem z Komen-
dantem Powiatowym Policji 
w Kutnie insp. Dariuszem 
Walichnowskim i przedsta-
wicielami gmin podzięko-
wał osobom, które dokonały 
obywatelskich ujęć w ostat-
nim czasie na terenie powia-
tu kutnowskiego.

Szef kutnowskiej komen-
dy podkreślił, jak ważne jest 
dla policji każde wsparcie 
w policyjnych działaniach ze 
strony lokalnej społeczności. 
Słowa podziękowania i gra-
tulacje płynęły również od 
przedstawicieli samorządów, 
którzy podkreślali, że taka 
postawa buduje bezpieczeń-

stwo w miejscu zamieszka-
nia.

– Dziękuję za czujność 
i gratuluję zaangażowania 
oraz obywatelskiej odwagi. 
Wasze zachowanie jest god-
ne naśladowania, jesteście 
przykładem dla mieszkań-
ców powiatu kutnowskiego 
– mówił Daniel Kowalik, 
Starosta Kutnowski.

– Każde wsparcie w policyj-
nych działaniach ze strony 
lokalnej społeczności jest dla 
nas bardzo ważne, ale przede 
wszystkim buduje bezpie-
czeństwo w miejscu za-
mieszkania oraz przestrzeni 
publicznej – mówił inspektor 
Dariusz Walichnowski.

– Pamiętajmy o tym, że  
jeżeli widzimy, że ktoś po-
dejrzanie zachowuje się na 
drodze, łamie obowiązujące 
przepisy, dokonuje na na-
szych oczach przestępstwa 
poinformujmy o tym stróżów 
prawa. Być może od tego za-
leżeć będzie czyjeś zdrowie 
i życie. Każdy, kto jest świad-
kiem przestępstwa, ma pra-
wo ująć sprawcę na gorącym 
uczynku. Obywatelskie uję-
cie to przywilej wynikający 
z treści art. 243 Kodeksu Po-
stępowania Karnego. Ujętą 
osobę należy niezwłocznie 
przekazać Policji – wyjaśnia-
ła z kolei komisarz Edyta 
Machnik •

Podziękowania za obywatelskie ujęciaPodziękowania za obywatelskie ujęcia Za nami uroczyste otwar-
cie pracowni biologicznej w 
Zespole Szkół im. Stanisła-
wa Staszica Nr 1 w Kutnie. 
W wydarzeniu uczestniczył 
między innymi Daniel Kowa-
lik, Starosta Kutnowski.

Pracownia została dofinan-
sowana z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi w kwocie 41 476,00 zł, 
natomiast całkowita wartość 
projektu wyniosła 46 337,00 
zł. W ramach dofinansowa-
nia zakupiono meble, sprzęt 
laboratoryjny, mikroskopy, 
laptopy, odczynniki i multi-
medialne pomoce naukowe. 
W dalszej części wydarze-
nia omówiono  zaplanowane 
działania edukacyjne, w któ-
rych zostaną wykorzystane 

pomoce dydaktyczne zaku-
pione ze środków dofinanso-
wania. 

Uroczystość uświetnili 
uczniowie, którzy przedsta-
wili wykład pt.: „Kiedyś nie 
było o nim mowy. Czym jest 
ślad węglowy?” oraz zapre-
zentowali pokaz doświad-
czeń laboratoryjnych. Wyko-
nali badanie odczynu próbki 
gleby i wody, pokazali, w jaki 
sposób rozdzielić barwni-
ki fotosyntetyczne, zbadali 
wpływ dwutlenku siarki na 
barwę kwiatów oraz przygo-
towali preparaty mikrosko-
powe. 

Na koniec zaprezentowano 
multimedialne pomoce dy-
daktyczne zakupione w ra-
mach dofinansowania. •

Nowa pracownia w “Staszicu”Nowa pracownia w “Staszicu”

W dzień 42. rocznicy Po-
rozumień Sierpniowych 
w Sanktuarium Matki Bożej 
Głogowieckiej miały miejsce 
uroczystości upamiętniające 
tamte, znaczące dla polskiej 
historii, wydarzenia.

Ksiądz proboszcz Piotr Ka-
lisiak odprawił mszę świętą 
w intencji NSZZ Solidarność 
oraz osób, które działały na 
rzecz wolności Polski i wspie-
rały działania Solidarności. 

Na zakończenie parafianie 
wręczyli upominki i podzię-
kowania doktorowi Nguyen 
Duy Cuong oraz Staroście 
Kutnowskiemu Danielowi 
Kowalikowi. Następnie uro-
czystość przeniosła się na 
tereny parafii, gdzie znaj-
duje się pomnik NSZZ Soli-
darność. Po przemówieniu 
Wiesława Taraski Przewod-
niczącego NSZZ Solidarność 
Podregion Kutno złożono 
kwiaty pod pomnikiem przez 
delegację Starostwa Powia-
towego, Urzędu Miasta Kut-

no, Urzędu Gminy Kutno 
oraz związków zawodowych.

Był to również szczegól-
ny moment dla darczyńcy 
doktora Nguyen Duy Cuong 
gdzie odsłonięto pamiątkową 
tablicę na jego cześć. Doktor 
Cuong ufundował moderni-
zację terenów parafialnych, 
w tym drogi krzyżowej, po-
przez wyłożenie jej kostką 
brukową. W planach doktora 
jest również rewitalizacja te-
rów zielonych.

– To wielka chwila dla para-
fian kościoła pw. św. Wojcie-
cha, wszystkich mieszkańców 
Powiatu Kutnowskiego oraz 
dla działaczy NSZZ Solidar-
ność Podregion Kutno. Pana 
otwarte serce oraz wkład 
w upamiętnienie historii 
Solidarności spotkało się 
z ogromną radością z naszej 
strony. Niech ta tablica bę-
dzie symbolem wdzięczności 
okazanej przez Pana pomocy 
oraz naszej przyjaźni polsko–
wietnamskiej – mówił pod-

czas uroczystości Daniel Ko-
walik, Starosta Kutnowski.

– Mam zaszczyt wyrazić 
swoją wdzięczność za ini-
cjatywę oraz wszelką pomoc 
związaną z dziełem powsta-
nia alei wokół Drogi Krzy-
żowej oraz Kapliczek Różań-
cowych przy Sanktuarium 
Matki Bożej Głogowieckiej 
– Matki Cierpiącego Naro-
du Polskiego. Wyrażam peł-
ne przekonanie, że Panów 
pełna życzliwości postawa 
przyczyni się do utrwalenia 
i pogłębiania wśród parafian 
i pielgrzymów wiary w Boga 
i dobro drugiego człowie-
ka. Pragnienie przeżywania 
Drogi Krzyżowej i zbliżanie 
się do Chrystusa poprzez 
modlitwę różańcową w pięk-
nych okolicznościach przyro-
dy, na terenach Sanktuarium 
dzięki Panów przychylności 
zostało urzeczywistnione – 
zwracał się ks. Piotr Kali-
siak, Kustosz Sanktuarium 
Matki Bożej w Głogowcu do 

Daniela Kowalika, Starosty 
Kutnowskiego oraz doktora 
Nguyen Duy Cuong.

– Spełnił Pan moje marze-
nie, aby Solidarność była 
w regionie kutnowskim wła-
ściwie zapamiętana, a jedno-
cześnie pamięć o niej nigdy 
nie zginęła – dodał Wiesław 
Taraska, Przewodniczący 
NSZZ Solidarność Podregion 
Kutno.

– Marzę, aby za rok, przy na-
stępnych obchodach porozu-
mień sierpniowych, pojawiło 
się wśród nas więcej młodych 
ludzi. Chciałbym, by czerpali 
oni wiedzę od starszych, na 
temat Solidarności i religii 
katolickiej – mówił Nguyen 
Duy Cuong.

Na uroczystości obecni byli 
między innymi Daniel Ko-
walik – Starosta Kutnowski, 
Marek Kubasiński – Członek 
Zarządu, Zdzisław Góreczny 
– Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu, Ryszard Olesiński – 
Radny Rady Powiatu. •

Darczyńca z Wietnamu wsparł „Solidarność”Darczyńca z Wietnamu wsparł „Solidarność”

Pamiętali o 
bohaterach II 

Wojny Światowej
Na cmentarzu parafialnym 
w Krośniewicach upamięt-
niono 83. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. 

Burmistrz Krośniewic Ka-
tarzyna Erdman w swoim 
przemówieniu złożyła hold 
poległym bohaterom, któ-
rzy zginęli podczas walk w 
latach 1939– 1945

Kwiaty pod pomnikami 
złożyła między innymi de-
legacja Starostwa Powiato-
wego w Kutnie w osobach 
Tomasza Walczewskiego 
–  Członka Zarządu Powia-
tu Kutnowskiego oraz To-
masza Marciniaka –  Wi-
ceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Kutnowskiego, de-
legacja Urzędu Gminy Kro-
śniewice w osobie Burmistrz 
Krośniewic Katarzyny Erd-
man oraz delegacja Liceum 
Ogólnokształcącego w Kro-
śniewicach.

materiały promocyjne Starostwa Powiatowego w Kutnie
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111 postaci i obiektów, które 
były i są związane z Kutnem 
oraz nakreśliły historię Mia-
sta Róż od czasów pradaw-
nych aż po współczesność. 
Tak najprościej można okre-
ślić Panoramę Historii Kutna, 
która w Święto Róży została 
oficjalnie zaprezentowana 
mieszkańcom.

Panorama Historii Kutna 
to dzieło, które przedstawia 

w skondensowany sposób 
dzieje miasta przy pomocy 
najbardziej czytelnej formy 
przekazu informacji – info-
grafiki.

Jej autorem jest Rafał Pie-
karski (ur. 1980)  kiedyś uczeń 
I Liceum Ogólnokształcącego 
w Kutnie, ceniony w Polsce 
i za granicą (głównie w Niem-
czech) infografik i ilustrator, 
laureat najważniejszych na 

świecie nagród z dziedziny 
projektowania informacji. 
Rafał Piekarski jest również 
historykiem (Uniwersytet 
Warszawski), doktorantem 
Wydziału Grafiki Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, 
gdzie w ramach pracy dok-
torskiej realizuje podobny do 
Panoramy Historii Kutna pro-
jekt.

– Było to bardzo trudne 

zadanie. Chociażby dlatego, 
że musieliśmy wybrać posta-
ci, które znajdą się w Panora-
mie. Na początku tych posta-
ci miało być 30. Ostatecznie 
liczba ta wzrosła dwukrotnie 
– mówił autor infografiki.

– Czy stawialiście sobie py-
tanie kiedy powstało Kutno? 
Jakie są najważniejsze posta-
cie w dziejach miasta? Które z 
grup mieszkańców nadawały 

ton społeczności kutnowskiej? 
Czy może jakie budowle domi-
nowały w krajobrazie miasta? 
Odpowiedzią jest Panorama 
Historii Kutna – graficzna po-
dróż w czasie od pradziejów 
i legendarnego Piotra z Kut-
nej Hory po współczesność – 
dodaje Zbigniew Wdowiak, 
który zachęca do oglądania 
kilkudziesięciometrowego 
dzieła. •

 Takiego dzieła w naszym mieście jeszcze nie było! 

Oto Panorama Historii KutnaOto Panorama Historii Kutna

Panoramę Historii Kutna 
podziwiać można w pawilonie 
wystawienniczym na 
Placu Wolności.

Podczas otwarcia wystawy nie 
zabrakło wiceprezydenta Kutna 
Zbigniewa Wdowiaka i autora 
dzieła Rafała Piekarskiego.

Akcja „Sprzątania Świata” 
oraz zawody wędkarskie we 
Frankach (gmina Krośniewi-
ce) przeszły do historii.

– Dla uczestników mieli-
śmy pyszne hot–dogi przygo-
towane przez firmę Animex, 
zapiekanki z Baru u Bogu-
si, gadżety, chipsy, cukierki 
i jabłka. To był bardzo udany 
i produktywny dzień – mówi 
Tomasz Walczewski, czło-
nek Zarządu Powiatu Kut-
nowskiego.

– Wydarzenie rozpoczęło 
się od wspólnego sprzątania 
lasu, równolegle trwały też 
zawody wędkarskie. Zebra-
liśmy kilkanaście worków 
śmieci – mówi Daniel Kowa-
lik, Starosta Kutnowski.

– Wspólnie z młodzieżą 
z DoMOStwa ruszyliśmy 
sprzątać las we Frankach. 
Cieszy mnie to, że zaanga-
żowało się aż tyle młodzieży 
i dzieci w akcje – mówi Elż-
bieta Milczarska, radna 
Rady Powiatu Kutnowskiego.

Firma Animex zorganizo-
wała również dla uczestni-
ków wykłady oraz monitoring 
wody. Młodzież pobierała 
próbki, badała pH wody oraz 
uczyła się je odczytywać i po-
znawać właściwości pH. Na 
wykłady zaprosił Łukasz Do-
miniak, Dyrektor ds. Public 
i Government Relations z fir-
my Animex.

Obecna była również Wójt 
Gminy Dąbrowice Dorota 
Dąbrowska, Dyrektor Wy-
działu Rolnictwa, Leśnictwa 

i Ochrony Środowiska Staro-
stwa Powiatowego w Kutnie  
Magdalena Marciniak oraz 
Burmistrz Krośniewic Kata-
rzyna Erdman.

Tomasz Marciniak, Radny 
Rady Powiatu Kutnowskiego 
po zakończeniu akcji „Sprzą-
tania świata” zorganizował 
dla uczestników konkurs 
piłkarski na boisku pneu-
matycznym wypożyczonym 
z firmy MPC. Były do wygra-
nia nerki, torebki, piłki oraz 
portfele.

Zwycięzcy konkursu węd-
karskiego otrzymali pamiąt-
kowe puchary oraz medale, 
a każdy uczestnik pamiątko-
wy dyplom za udział.

Na zakończenie wręczono 
podziękowania dla: Animex 
Foods, Bar u Bogusi, Kellogg’s, 
Zakład Usług Komunalnych, 
Nadleśnictwo Kutno z siedzibą 
w Chrośnie, Krośniewickie To-
warzystwo Wędkarskie, Komi-
sariat Policji w Krośniewicach 
oraz Państwowej Straży Pożar-
nej.  •

Wspólne sprzątanie świataWspólne sprzątanie świata we Frankach we Frankach
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Serce nigdy nie śpi… a 
przez trzy najbardziej ró-
żane dni w roku nie spało 
też całe Kutno. Za nami 48. 
Święto Róży. Mimo kapry-
śnej pogody nie brakowało 
atrakcji!

Coroczne święto miasta z 
wielkim rozmachem zostało 
oficjalnie otwarte w piątkowy 
wieczór. 9 września Plac Wol-
ności zamienił się w plenerową 
scenę z wybiegiem, na którym 
pojawiły się modelki w kwia-
towych kreacjach utkanych 
przez mistrzów florystyki: 
Małgorzatę Szwagiel, Joannę 
Kiedacz, Zbigniewa Dziwul-
skeigo oraz Huberta Lamań-
skiego. Wśród muz Mistrzów 
znalazła się też sama Królowa 
Róż – Wiktoria Kwit, która po 
raz pierwszy zaprezentowała 
się szerokiej publiczności w 
przepięknej, pomarańczowej, 
kwiatowej sukni. Modelkom 
na scenie towarzyszył zespół 
artystyczny Mimello. Ich etiu-
da bez słów opowiadała o za-
kochaniu… i róży, która jest 
jego nieodłącznym symbolem.

Miłość i wszystkie inne 
emocje można też wyśpiewać. 
Najlepszym przykładem na to 
był zapierający dech występ 
Małgorzaty Walewskiej, która 
sprawiła, że serca Kutnian i 
wszystkich gości zabiły moc-
niej na zakończenie pierwsze-
go dnia Święta Róży.

W sobotę pogoda momen-
tami pokazywała swoje kapry-
śne oblicze. Schronienie przed 
deszczem i ukojenie zmysłów 
oferował budynek Kutnow-
skiego Domu Kultury. Do środ-
ka zapraszał aromat tysięcy 

kwiatów wyeksponowanych na 
Ogólnopolskiej Wystawie Róż. 
Odwiedzający mogli podzi-
wiać aż 141 różanych bukietów 
rywalizujących o tytuł Złotej 
Róży w Profesjonalnym Kon-
kursie Różanym. Nie zabrakło 
tam także (rekordowej ilości!) 
173 eksponatów zgłoszonych 
przez mieszkańców Miasta 
Róż w Amatorskim Konkur-
sie Różanym. Dla wielbicieli 
roślin czekały też warsztaty 
florystyczne. Sobotnie popo-
łudnie upłynęło ponadto pod 
znakiem Konferencji Różanej. 
Tam ogromem doświadczeń i 
wiedzy wymieniali się eksperci 
z całej Europy.

Spotkanie było też okazją 
do podsumowania 10 lat wdra-
żania idei Kutno – miasto róż, 
tworzącej różany wizerunek 
miasta. W trakcie Konferencji 
Różanej, Zastępca Prezydenta 
Miasta Kutno Zbigniew Wdo-
wiak podziękował osobom, 
które w ciągu ostatniej dekady 
wykazały się szczególnym za-
angażowaniem przy realizacji 
przedsięwzięć związanych z 
kultywowaniem tradycji ró-
żanej i budowaniem marki 
Kutno – miasto róż. Wyróż-
nieni zostali: Michał Adamski, 
Weronika Lenarczyk, Rado-
sław Rojewski, Marcin Two-
rus, Jarosław Makowski, Wija 
Łukomska, Liliana Urbańczy-
k-Wójcik, Paulina Andrysz-
czak, Tadeusz Pałka, Andrzej 
Ćwik oraz Bożena Gajewska, 
Maciej Kostrzewa i Łukasz 
Rojewski. Podczas konferencji 
zaprezentowana została także 
publikacja pt.: “10 lat idei Kut-
no – miasto róż”.

Świętu Róży towarzyszyły 

ciekawe wystawy, które ozdo-
biły ściany KDK m.in. obrazy 
Lidii Pruk “Z ogrodu”, plansze 
poświęcone różanej historii 
braci Eizyk, oraz fotogra-
fie inspirowane malarstwem 
“Wyjść z obrazu czyli kwa-
rantanna ze sztuką” stworzo-
ne przez rodzinę i przyjaciół 
Agnieszki Dąbrowskiej-Wal-
czak. Ponadto w Pawilonie 
Wystawienniczym, odbyła się 
premiera ogromnej infografiki 
pt. “Panorama historii Kutna”.

Deszcz nie stanowił prze-
szkody dla spacerów, zakupów 
i świetnej rozrywki. W parku 
Traugutta czekało wiele nie-
spodzianek: Kiermasz Ró-
żanych Różności, Plenerowe 
Targi Różane z sadzonkami w 
donicach od najlepszych pro-
ducentów, kiermasz i warsz-
taty ludowego rękodzieła, a 
także efektowne instalacje 
florystyczne w formacie XXL. 
Zespół florystów zachwyca-
jąco ozdobił parkowe trawni-
ki, drzewa i pergole, ukwiecił 
także nowy pomost.

Zupełną nowością w tym 
roku był laser show, który za-
mienił staw przed Kutnowskim 
Domem Kultury w gigantycz-
ną scenę dla światła i wody. 
Zawieszony w przestrzeni ob-
raz był niczym gigantyczny 
hologram i dostarczał widzom 
monumentalnych wrażeń.

Mocniejsze bicie serca gwa-
rantowały koncerty na Dużej 
Scenie muzycznej, gdzie tłum 
do wspólnej zabawy porwały 
tegoroczne gwiazdy: Baranov-
ski, Kayah oraz Krzysztof Cu-
gowski z Zespołem Mistrzów.

Muzyka Wśród Róż roz-
brzmiewała także w centrum 
miasta. Na Placu Wolności i 
Placu Piłsudskiego grały naj-
lepsze kapele uliczne m.in.: 
Dixie Tigers Band, Wisła Hot 
4, Orkiestra na Dużym Rowe-
rze czy Urwani z Wesela. Nie 
zabrakło też gorących setów 
od Alvee Deejay i poruszają-
cego głosu Basi Kawy. Najlepsi 
młodzi wokaliści z całej Pol-
ski zaprezentowali się w Cen-
trum Teatru Muzyki i Tańca 
podczas finału XIV Ogólno-
polskiego Festiwalu Piosenki 
Kwietnik.

W centrum miasta zabiły 
także dwa ogromne, wyple-
cione z róż serca. Jedno z nich 
stworzone zostało z 1000 róż 
Avalanche w kolorze perłowej 

bieli. Drugie zamieniło się w 
ramkę fotograficzną pięknie 
eksponującą wieże Kościoła 
pw. św. Wawrzyńca – charak-
terystyczny punkt panoramy 
miasta. Zarówno dla miesz-
kańców, jak i turystów, róża-
ne serce stanowiło popularne 
miejsce do pamiątkowych fo-
tografii.

Wiele radości dla małych 
i dużych zagwarantował Lu-
napark oferujący zarówno 
spokojne rodzinne przejażdż-
ki, jak i atrakcje odczuwalnie 
przyspieszające tętno. Wy-
jątkową okazją do zobaczenia 
panoramy miasta kusiło też 
potężne młyńskie koło usta-
wione na Placu Piłsudskiego. 
Wśród wielu atrakcji dla ro-
dzin z dziećmi znalazła się 
także pełna niespodzianek 
Stara Zagroda Teatru Waga-
bunda.

W słoneczną niedzielę po-
znaliśmy laureatów różanych 
zmagań. Upominki na scenie 
wręczono wszystkim uczest-
nikom akcji społecznej Wy-
RÓŻnij Się! Serce publiczności 
odwiedzającej Ogólnopolską 
Wystawę Róż skradła róża 
Pullman Orient Express® od 
Tadeusza Pałki. 

Jury Profesjonalnego Kon-
kursu o Złotą Różę Ogólno-
polskiej Wystawy Róż Kutno 
2022 wyłoniło zwycięzców, a 
trofea trafiły do: Złota Róża 
dla odmiany Ashley, Hodow-
ca: Tantau, Producent: Ro-
sarium Chodun Rosarium 
Szkółka Róż; Srebrna Róża dla 
odmiany Lions Rose, Hodow-
ca: Kordes, Producent: Roza 
Sobieszek; Brązowa Róża dla 
odmiany Baronin zu Gutten-
berg, Hodowca: Tantau, Pro-
ducent: Rosarium Chodun Ro-
sarium Szkółka Róż

W Amatorskim Konkursie 
o Złotą Różę Kutno 2022 zwy-
ciężyły: Złota Róża – Joanna 
Żółtowska / Eksponat nr 145 – 
róża N; Srebrna Róża – Joanna 
Żółtowska / Eksponat nr 58 – 
róża Chopin; Brązowa Róża – 
Monika Puścian / Eksponat nr 
160 – róża Hansestadt Rostock

To był najbardziej różany 
weekend w Polsce. Pod tego-
rocznym hasłem “Tu bije ser-
ce” kryje się miłość do róż, 
pasja i przyjemność obcowa-
nia z urodą najpiękniejszego 
z kwiatów. Kolejna, 49. edycja 
już za rok! • (KDK)

Za nami 48. Święto Róży!Za nami 48. Święto Róży!

Więcej zdjęć i wideo zobaczysz na 
www.PanoramaKutna.pl

ROZDALIŚMY GAZETY I BALONY
Podczas 48. Święta Róży rozdaliśmy 

wiele egzemplarzy naszej gazety, a także 
podarowaliśmy najmłodszym balony.
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W Kutnie w niedzielę 18 wrze-
śnia 2022 obchodzono 83. 
rocznicę Bitwy nad Bzurą. 
Uroczystości jak co roku od-
były się w Parku Wiosny Lu-
dów.

Uroczystości rozpoczęły 
się polową mszą świętą o go-
dzinie 10:00, którą odprawił 
ksiądz dziekan Jerzy Swę-
drowski. Później podniesio-
na została flaga państwowa, 
a swoje przemówienie wy-
głosił wiceprezydent Kutna 
Zbigniew Wdowiak. Apel 
pamięci odczytał pułkownik 
Remigiusz Wiśniewski. Na 
zakończenie oficjalnej części 
obchodów licznie zgromadzo-
ne delegacje złożyły kwiaty 
pod tablicą generała Kutrze-
by. Uroczystości poprowadził 
Grzegorz Skrzynecki, dy-
rektor Muzeum Regionalnego 
w Kutnie.

– To 83. rocznica najbar-
dziej krwawej i największej 
bitwy września, Bitwy nad 
Bzurą. Spotykamy się, aby od-
dać hołd tym, którzy bronili 
granic i niepodległości Rzecz-
pospolitej. Nasze spotkanie to 
wyraz pamięci o tych, którzy 
walczyli na Westerplatte, pod 

Wizną, pod Mokrą, w obronie 
Warszawy i także na ziemi 
kutnowskiej. Losy tej woj-
ny niestety praktycznie od 
początku były przesądzone. 
W obliczu olbrzymiej prze-
wagi niemieckiej, w obliczu 
paktu Ribbentrop-Mołotow 
i sowieckiej agresji, wobec 
braku wsparcia ze strony so-
juszników, Polska była skaza-
na na porażkę. Porażkę tym 
bardziej gorzką, że rządzący 
zapewniali, że nie oddamy ani 
guzika. A później nastąpiły 
lata okupacji – mówił wice-
prezydent Kutna Zbigniew 
Wdowiak.

Wiceprezydent wspomniał 
także o tym, że nasze miasto 
zostało mocno doświadczone 
w trakcie II Wojny Światowej 
i niemieckie bomby spadały 
na wiele obiektów – zarówno 
wojskowych, ale także cywil-
nych.

– Spotykamy się także po 
to, aby oddać hołd cywilnym 
ofiarom września. Już od po-
czątku działań wojennych 
Kutno było obiektem nalotów 
Luftwaffe. Pod bombami gi-
nęły setki mieszkańców, gi-
nęli wojskowi, płonęły domy, 
zakłady przemysłowe, składy 

amunicji. Niemcy atakowa-
li pociągi i kolumny cywilów 
którzy uciekali przed wojną. 
Skala dramatu w Kutnie była 
tym bardziej dojmująca, że 
w mieście było kilka szpita-
li, w których znajdowało się 
kilka tysięcy rannych. Śmierć 
od początku towarzyszyła 
mieszkańcom Kutna. A zmar-
łych zakopywano w mogiłach 
zbiorowych. Później nastąpiły 
lata okupacji, kolejne areszto-
wania, przesiedlenia, depor-
tacje, roboty przymusowe. Do 
dzisiaj nikt nie policzył skali 
strat. I o ile możemy wyliczyć 
ilu ludzi zginęło, jakie straty 
materialne zostały poniesio-
ne, o tyle nikt nie jest w stanie 
policzyć i wycenić bezmiaru 
cierpienia, bólu, tragedii zwy-
kłych ludzi, nie tylko żołnie-
rzy – mówił Z. Wdowiak.

W samo południe odbył się 
z kolei III Muzealny Rajd Ro-
werowy „Pamięci Bohaterów 
Bitwy nad Bzurą”. O 17:00 przy 
pałacu Gierałty w Parku Wio-
sny Ludów odbył się ponadto 
koncert plenerowy Orkiestry 
Reprezentacyjnej Sił Powietrz-
nych oraz Orkiestry Dętej Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej 
I i II Stopnia z Kutna. •

Upamiętnili 83. rocznicę Bitwy nad BzurąUpamiętnili 83. rocznicę Bitwy nad Bzurą

W ramach obchodów odbył się 
wyjątkowy plenerowy koncert.

Kwiaty pod pomnikiem generała 
Tadeusza Kutrzeby złożyło wiele 

delegacji m.in. samorządowców z Kutna 
czy służb mundurowych.

Obchody odbyły się 
w Parku Wiosny Ludów.
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40-letni mężczyzna usły-
szał zarzut zabójstwa i grozi 
mu dożywocie. Okoliczności 
tragedii, jaka rozegrała się 
w jednej z podkutnowskich 
miejscowości wyjaśniają te-
raz policjanci pod nadzorem 
prokuratora. 

6 września 2022 roku około 
godziny 22.30 dyżurny kut-
nowskiej komendy otrzymał 
informację o tym, że w jed-
nym z domów na terenie gmi-

ny Kutno znaleziono leżącego 
na podłodze zakrwawionego 
mężczyznę, który nie dawał 
oznak życia. Natychmiast na 
miejsce zdarzenia wysłano 
policyjne patrole. Wezwany 
lekarz stwierdził zgon męż-
czyzny. Jak się okazało, na cie-
le denata ujawniono kilka ran 
kłutych.

– W mieszkaniu znajdował 
się również 40–letni właściciel 
lokalu oraz jego ojciec, który 

zawiadomił służby. Jak wynika 
z ustaleń śledczych 61–latek 
od około pół roku mieszkał 
razem z 40–latkiem w jednym 
mieszkaniu. Tego tragicznego 
wieczoru mężczyźni wspól-
nie spożywali alkohol. Doszło 
pomiędzy nimi do wymiany 
zdań. Właściciel mieszkania 
w pewnym momencie zadał 
koledze kilka ciosów nożem w 
okolicę klatki piersiowej – rela-
cjonuje komisarz Edyta Mach-
nik, oficer prasowy Komendy 

Powiatowej Policji w Kutnie.
Policjanci przez wiele go-

dzin prowadzili czynności pro-
cesowe na miejscu zdarzenia, 
które były nadzorowane przez 
prokuratora. Na podstawie 
materiału dowodowego 40–la-
tek został osadzony w policyj-
nym areszcie. W chwili zatrzy-
mania miał prawie 3 promile 
alkoholu.

– Śledczy intensywnie praco-
wali nad wyjaśnieniem okolicz-

ności śmierci mężczyzny. Pro-
wadzili liczne przesłuchania, 
skrupulatne oględziny i zabez-
pieczali ślady.  8 września 2022 
roku zatrzymanemu przedsta-
wiono zarzut zabójstwa – doda-
je komisarz Machnik.

Na wniosek prokuratora sąd 
zastosował wobec podejrzane-
go tymczasowe aresztowanie 
na okres 3 miesięcy. 40–latko-
wi grozi kara nawet dożywot-
niego pozbawienia wolności. •

Zabójstwo pod Kutnem, sprawca zatrzymanyZabójstwo pod Kutnem, sprawca zatrzymany

 TRAGEDIA PODCZAS LIBACJI 
Według ustaleń policjantów, 

do zabójstwa miało dojść 
podczas wspólnego spożywania 

alkoholu przez mężczyzn.

Zatrzymanemu 40– latkowi 
grozi teraz dożywocie.

OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Kutna
informuje o możliwości zapoznania się z 

„Założeniami do projektu uchwały budżetowej
 Miasta Kutno na 2023 rok”.

Materiał został wyłożony do wglądu w Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie  

przy ul. Wojska Polskiego 5.

Ponadto dokument dostępny jest na stronie BIP Urzędu 
Miasta Kutna https://umkutno.bip.e-zeto.eu/ w zakładce 

Finanse Miasta Kutno/Budżet/Rok 2023. 

Ewentualne wnioski i uwagi należy składać w terminie 
do 15 października br. w Kancelarii Urzędu Miasta Kutno,  

Plac Marszałka J. Piłsudskiego 18, pok. 201
lub na e-mail: urzad@um.kutno.pl

OGŁOSZENIE

Drugiego weekendu września nie 
będą dobrze wspominać mieszkań-
cy okolic ulicy Olimpijskiej i Opo-
rowskiej. Nieznany sprawca lub 
sprawcy uszkodzili tam kilkanaście 
samochodów. Na policję wpływają 
kolejne zgłoszenia w tej sprawie.

W nocy z sobotę na niedzielę 10/11 
września między 4 a 8 rano kilkana-
ście samochodów miało przecięte koła 

– to wiadomość od jednego z naszych 
Czytelników. Sprawą natychmiast za-
interesowaliśmy Komendę Powiatową 
Policji w Kutnie.

– Otrzymaliśmy kilka zgłoszeń od 
mieszkańców w tej sprawie. Policjan-
ci prowadzą czynności mające na celu 
ustalenie okoliczności zdarzenia oraz 
tożsamości sprawcy – mówi komisarz 
Edyta Machnik, oficer prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji w Kutnie. •

Kilkanaście uszkodzonych Kilkanaście uszkodzonych 
samochodów na parkingu samochodów na parkingu 

 Ktoś poprzebijał opony 

Do kutnowskiej policji 
zgłaszają się kolejni 
poszkodowani.

Policjanci zapraszają 
na spotkanie w SP nr 2
29 września 2022 w sali gimnastycznej SP 
nr 2 w Kutnie w godzinach 15.00 - 17.00 
odbędzie się spotkanie, podczas którego 
osoby zainteresowane służbą w policji 

będą miały okazję sprawdzić, jak wygląda 
jeden z etapów rekrutacji. Mowa o teście 
sprawności fizycznej. Każda osoba, która 
pojawi się na spotkaniu, będzie mogła 
spróbować swoich sił w pokonaniu toru 
przeszkód i przekonać się osobiście, jak 
wygląda ten etap postępowania kwalifi-
kacyjnego. •
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W najbardziej różany weekend w Kut-
nie, w sobotę 10 września podczas 
48. Święta Róży w Kutnowskim Domu 
Kultury, zastępca Prezydenta Zbi-
gniew Wdowiak, naczelnik Wydziału 
Kultury Promocji i Rozwoju Miasta 
Michał Adamski i koordynatorka Kut-
nowskiego Budżetu Obywatelskie-
go Daria Byczek, wręczyli gratulacje 
i podziękowania dla autorów zwy-
cięskich projektów edycji 2019 
i 2021.

–  Budżet obywatelski to trudny 
projekt. Ograniczenia budżetowe i 
matematyka sprawiają, że ostatecznie 
większość z pomysłów niestety prze-
grywa w głosowaniu. Po drodze mie-
liśmy pandemię i roczną przerwę. Tym 
bardziej miło widzieć znane twarze, 
liderów którzy wykazują determinację 
i konsekwentnie przedstawiają swoje 
pomysły w kolejnych edycjach budże-
tu – powiedział na wstępie Michał 
Adamski.   Jesteście prawdziwymi bo-
haterami Kutnowskiego Budżetu Oby-
watelskiego!

Wręczanie gratulacji dla autorów 
zwycięskich projektów KBO stało się 
już małą, miejską tradycją. Niestety, 
tylko części projektodawcom udało się 
wręczyć gratulacje przed wybuchem 
pandemii. Pozostali, musieli wykazać 
się sporą cierpliwością. Powrót do uho-
norowania projektodawców i zapro-
szenie ich na spotkanie, spotkał się z 
ogromnym entuzjazmem.

Budżet Obywatelski jest najwięk-
szym projektem miejskim w Kutnie i 
co najważniejsze, tworzą go nie urzęd-
nicy, a mieszkańcy. Dlatego, bardzo 
miło było nadrobić zaległości, spotkać 
się w szerszym gronie aktorów Kut-
nowskiego Budżetu Obywatelskiego 
i podziękować im, za budowanie spo-
łeczeństwa obywatelskiego, zaanga-
żowanego w rozwój miasta. Sobotnie 
spotkanie zbiegło się również z najbar-
dziej intensywnym czasem jaki wpisu-
je się w kalendarz miejskich wydarzeń.

–  Serdecznie gratuluję i dzięku-

ję autorom i liderom projektów z bu-
dżetu partycypacyjnego. Doceniamy 
Państwa zaangażowanie i poświęca-
nie wolnego czasu dla zmiany naszej 
wspólnej przestrzeni – podsumował 
Zbigniew Wdowiak, zastępca prezy-
denta miasta.

Podczas weekendowego Święta 
Róży odbywał się także finał głosowa-
nia w Kutnowskim Budżecie Obywatel-
skim. Był to intensywny czas zbierania 
głosów mieszkańców. Łącznie zagło-
sowało 4270 kutnian. Frekwencja w 
głosowaniu świadczy o niesłabnącym 
zainteresowaniu mieszkańców moż-
liwością zmieniania najbliższego oto-
czenia dzięki środkom z Budżetu Oby-
watelskiego.

–  Budżet obywatelski to przede 
wszystkim ludzie –  mieszkańcy, dla-
tego spotkania takie jak dziś są bardzo 
ważne. Bez wątpienia, gratulacje i po-
dziękowania dla autorów projektów, 
które wybrali mieszkańcy do realizacji, 
są bardzo miłym akcentem w całym, 
długim procesie KBO. Pomimo chwi-
lowej przerwy, chcemy tę inicjatywę 
kontynuować, być może nawet, w po-
dobnej formie jak dziś, czyli w szer-
szym gronie, skupiając laureatów KBO 
w jednym miejscu. Nie mogę oprzeć się 
wrażeniu, że  ta forma jest bliższa idei 
budżetu obywatelskiego oraz tworzy 
wyjątkowy, rodzinny klimat – dodała 
Daria Byczek, tegoroczna koordyna-
torka KBO. 

Na uroczystość przybyli między 
innymi Izabela Krzewicka, Katarzyna 
Madanowska, Konrad Madanowski, 
Nikola Stępska, Paweł Markiewicz, 
Agnieszka Olęncka, Łukasz Gajewski, 
Martyna Stasiak, Monika Krucka, Mał-
gorzata Marzec – Bojar, Robert Feli-
niak, Marcin Ciesielski, Michał Łucki, 
Robert Stępniewski.

Gratulujemy autorom projektów 
i dziękujemy wszystkim za zaangażo-
wanie w sprawy naszego miasta. A już 
niedługo, zostaną ogłoszone wyniki 
głosowania tegorocznej edycji Kut-
nowskiego Budżetu Obywatelskiego! •
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BohaterowieBohaterowie Kutnowskiego Kutnowskiego  
Budżetu Obywatelskiego!Budżetu Obywatelskiego!

materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Kutno

PROJEKTODAWCY WYRÓŻNIENI 
Władze miasta wręczyły gratulacje 
i podziękowania dla autorów zwycięskich 
projektów KBO edycji 2019 i 2021.
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REKLAMA

W niedzielę w Głogowcu od-
były się obchody 83. roczni-
cy agresji Rosji Sowieckiej 
na Polskę. Uczestnicy uro-
czystości modlili się za pokój 
na świecie, a także złożyli 
kwiaty pod pomnikiem.

Nawiązując do tradycji „So-
lidarności” w każdą trzecią 
niedzielę miesiąca w Sanktu-
arium Matki Bożej, Pani Zie-
mi Kutnowskiej w Głogowcu 
o godzinie 12:00 odprawiane 
są msze święte za ojczyznę 
i pokój na świecie.

– Wznowiliśmy takie uro-

czystości po wybuchu wojny 
rosyjsko-ukraińskiej. Wierni 
powiatu kutnowskiego posta-
nowili w tym trudnym czasie 
powrócić do tradycji „Soli-
darności” z czasów stanu wo-
jennego i modlić się do Pana 
Boga w intencji Ojczyzny do-
dając intencję pokoju świa-
towego. Pierwsza uroczysta 
msza odbyła się w 20 marca, 
a teraz w tych intencjach 
odbyła się po raz siódmy – 
komentuje poseł Tadeusz 
Woźniak, współorganizator 
wydarzenia.

Udział we wspólnej mo-

dlitwie wzięli liczni goście, 
w tym przedstawiciele parla-
mentu, samorządowcy szcze-
bla wojewódzkiego, powiato-
wego i gminnego, działacze 
związków zawodowych, par-
tii politycznych i organiza-
cji społecznych oraz wierni 
z kilku różnych powiatów.

Uczestnicy wydarzenia 
po uroczystej mszy świętej 
w intencji Ojczyzny i poko-
ju na świecie przemaszero-
wali na cmentarz parafialny 
w Głogowcu, gdzie złożono 
kwiaty pod pomnikiem za-
mordowanych w Katyniu. •

 Patriotyczne obchody w Głogowcu 

Udział w obchodach wzięli 
liczni goście z różnych zakątków 
naszego województwa.

Modlili się za ojczyznę Modlili się za ojczyznę 
i pokój na świeciei pokój na świecie Za nami najsympatyczniej-

sza impreza, jaką organizu-
je Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Mowa o IX edycji 
Biegu Przedszkolaka.

W minioną niedzielę w 
Parku Traugutta udział w 
zawodach wzięło ponad 400 
dzieci w wieku od 4 do 6 lat. 
MOSiR dziękuje za tak liczny 
udział, zwłaszcza najmłod-
szym biegaczom.

–  Bardzo cieszy nas też 
rosnąca frekwencja, która 
pokazuje, że  nasza impreza 
jest mile widziana i oczeki-
wana przez coraz większą 
liczbę przedszkolaków i ich 
rodziców – komentuje Paweł 
Ślęzak, dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kutnie.

Warto dodać, że czynny 
udział w zabezpieczeniu tra-
sy biegu oraz organizacji im-
prezy wzięli harcerze z Hufca 
ZHP Kutno. •

Za nami kolejny Za nami kolejny 
Bieg PrzedszkolakaBieg Przedszkolaka

W imprezie udział wzięło 
ponad 400 przedszkolaków.
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Piłkarze KS-u Kutno w me-
czu Betcris IV ligi łódzkiej 
zremisowali na własnym bo-
isku 1-1 z RKS-em Radomsko. 
Kutnianie kończyli spotkanie 
w dziesiątkę.

Do meczu z Radomskiem 
podopieczni Jacka Walczaka 
przystąpili uskrzydleni zwy-
cięstwem 4-3 z Sokołem Alek-
sandrów Łódzki. Wówczas 
bohaterem kutnian został 
Kamil Wielgus, który strzelił 
hat-tricka.

Gospodarze szybko, bo już 
w 13. minucie za sprawą Sta-
nisława Domanieckiego po-
konali Mateusza Błażejczyka i 
wyszli na prowadzenie 1-0.

Odpowiedź ze strony KS-u 
przyszła po dwóch kwa-
dransach gry i w 30. minucie 
wyrównał Marcin Kacela. 
Jeszcze przed przerwą kibi-
com mocniej zabiły serca, 
a wszystko za sprawą Eryka 

Padzika, który w krótkim od-
stępie czasu otrzymał dwie 
żółte kartki, a w konsekwen-
cji czerwoną i musiał opuścić 
murawę.

W drugiej połowie kutnianie 
mimo iż grali w osłabieniu, 
to wcale nie odstawali od ry-
wala. Kibice przez długi czas 
oglądali typowy mecz walki, 
w którym brakowało klarow-
nych sytuacji strzeleckich.

Spotkanie ożywiło się do-
piero w samej końcówce, 
w której szalę zwycięstwa na 
swoją stronę przechylić mo-
gli gospodarze, jednak tak 
jak miało to już miejsce wiele 
razy w tym sezonie, zabrakło 
zimnej krwi i skuteczności. 
Przyznać trzeba, że swoje sy-
tuacje mieli też przyjezdni, 
ale dobrze spisywał się Ma-
teusz Błażejczyk. Ostatecznie 
spotkanie zakończyło się re-
misem 1-1 i mimo wszystko 

sprawiedliwym remisem.
– W poprzednim meczu 

z Sokołem obudziliśmy się 
dopiero po stracie bramki 
i dziś było tak samo. Musi-
my sobie w szatni o tym po-

rozmawiać, co jest powodem 
tego, że pierwsze minuty 
gramy ospale. Druga poło-
wa była zdecydowanie lepsza 
w naszym wykonaniu. Chło-
pakom należą się brawa, że 
mimo gry w osłabieniu, pod-

jęli walkę i wydaje mi się, że 
stworzyli sobie więcej sytuacji 
niż rywal – powiedział Jacek 
Walczak, trener KS-u Kutno.

Po 10. kolejkach KS Kut-
no ma na swoim koncie 13 
punktów i zajmuje 11. miejsce 
w czwartoligowej tabeli. Na 
czele Widzew II Łódź, który 
może pochwalić się 28 punk-
tami. Teraz kutnian czeka 
wyjazd do czerwonej latarnii 
ligi, Zrywu Wygoda. Najbliżsi 
rywale KS-u zdobyli ledwie 
jeden punkt w dziesięciu spo-
tkaniach.
KS Kutno 1-1 RKS Radomsko
Kacela 30 – Domaniecki 13

KS Kutno: Błażejczyk – Sob-
czak (68. Maryniak), Padzik, 
Głowiński (74. Skawiński W.), 
Kacela, Ostrowski (74. Ska-
wiński K.), Wielgus, Ramel 
(46. Felczak), Borcuch, Kral-
kowski, Kasperkiewicz. •

 1-1 z Radomskiem przy Kościuszki 

Kutnianie kończyli mecz 
w osłabieniu, ale grali 

z Radomskiem jak 
równy z równym.

Remis osłabionego KS-uRemis osłabionego KS-u

Bramkę na wagę jednego 
punktu dla KS-u zdobył 
Marcin Kacela.

Kibice zamiast składnych 
akcji, oglądali mnóstwo 

walki z obu stron.

W miniony weekend drużyna 
seniorów MKS Stal BiS Kut-
no dokonała historycznego 
wyczynu zdobywając tytuł 
Mistrza Polski w baseballu 
seniorów po raz dwudziesty!

W finałowej serii play–off do 
trzech zwycięstw o tytuł mi-
strzowski nasz zespół rywali-
zował z KS Silesia Rybnik. W 
rozegranych tydzień temu w 
Kutnie meczach odniósł dwa 
zwycięstwa pokonując rywali 
8:7 oraz 4:1, obejmując pro-
wadzenie w serii 2: 0. Do ty-
tułu brakowało jeszcze jednej 
wygranej.

W miniony piątek nasi za-
wodnicy wyruszyli na Śląsk, 
aby w sobotę i niedzielę roze-
grać mecze nr 3 i 4. W sobotę 
17 września o godzinie 13.00 
rozpoczęto, jak się później 
okazało decydujący mecz o 
tytuł Mistrza Polski w Base-
ballu Seniorów 2022. Jak zwy-
kle w rywalizacji pomiędzy 

tymi zespołami mecz obfi-
tował w wiele pięknych akcji 
zarówno w ataku jak i w obro-
nie. Początek meczu był bar-
dzo wyrównany. Po pierwszej 
zmianie było 2:1 dla Kutna po 
pięknym odbiciu home run 
Yauheniego Kurguna za dwa 
obiegi.

Druga zmiana kończy się 
wynikiem 2 : 2. Początek trze-
ciej zmiany, ponownie nasz 
zawodnik również popisuje 
się wybiciem poza boisko – 
home run za dwa obiegi, tym 
razem jest to Artur Wojtczak. 
Wynik po trzech zmianach 
4:3 dla Kutna.

Decydującą zmianą okaza-
ła się czwarta, w której nasz 
zespół po wielu odbiciach, 
bazach darmo i doskonałym 
odbiciu Artura Wojtczaka da-
jącym trzy asysty zdobywa 5 
obiegów i  po dobrej obronie 0 
punktów dla rywali . Wynik po 
czwartej zmianie 9:3 dla Kut-

na. Od tej pory nasz zespół 
w pełni kontroluje sytuację 
na boisku zdobywając w ko-
lejnych odsłonach 6 obiegów 
i tracąc tylko 5. Po trzecim 
aucie wykonanym przez nasz 
zespół w obronie w dziewią-
tej zmianie wszystko było już 
jasne. MKS STAL BiS KUTNO 
wygrywa trzeci mecz 15:8 

zdobywając tym samym tytuł 
Mistrza Polski Seniorów w ba-
seballu w sezonie 2022.

W sezonie 2022 kutnow-
ski zespół reprezentowali: 
Bielecki Gracjan,  Cichow-
ski Kacper, Frątczak Oskar, 
Gajdziński Dominik, Jóźwiak 
Radosław, Kamiński Kacper, 
Kieruńczak Eryk, Kopański 

Bartłomiej, Kozlowski Kiryll, 
Kurhun Yauheni, Matecki Ro-
bert, Nadolski Jakub, Nowicki 
Michał, Richmond Phill, Se-
rafin Mateusz, Swyszcz Piotr, 
Światłowski Tobiasz, Wojt-
czak Artur, Wojtczak Jakub, 
Zagawa Wojciech, Zajda Ra-
dosław. Trenerzy: Wojtczak 
Artur, Richmond Phill. •

Baseballiści Mistrzami Polski po raz dwudziesty!
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