
|      ŚRODA, 12 PAŹDZIERNIKA 2022      |      1www.PanoramaKutna.pl
ŚRODA, 12 PAŹDZIERNIKA 2022 (wydanie nr 96/17/2022)                   WWW.PANORAMAKUTNA.PL

Czytaj wiadomości z Kutna i okolic na www.PanoramaKutna.pl

Honorowi Dawcy Honorowi Dawcy 
Krwi docenieniKrwi docenieni

WIELKIE WIELKIE 
ZAINTERESOWANIEZAINTERESOWANIE
Dniami Seniora w KutnieDniami Seniora w Kutnie

ZNAMY WSZYSTKIE ZWYCIĘSKIE PROJEKTY W KBO 2022 » ST
R.

 6
Kutnowscy strażacyKutnowscy strażacy
ze złotym medalem!ze złotym medalem!

Chcą posadzić Chcą posadzić 
pod Kutnem pod Kutnem 
NOWY LASNOWY LAS

Za nami udany Zlot Za nami udany Zlot 
Szkół ReymontowskichSzkół Reymontowskich

Są małżeństwem Są małżeństwem 
PONAD PÓŁ WIEKU!PONAD PÓŁ WIEKU!

STR. 2

STR. 10

STR. 7

STR. 8-9

STR. 15

STR. 14

Dobra passaDobra passa
KS KutnoKS Kutno

STR. 15

 Gmina Kutno:  

 MNÓSTWO ATRAKCJI! 
Przez ostatnie tygodnie odbywały się 

Kutnowskie Dni Seniora. Zainteresowanie 
mieszkańców przerosło najśmielsze 

oczekiwania organizatorów!
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Skwer przy budynku Pań-
stwowej Szkoły Muzycz-
nej w Kutnie będzie nosić 
imię Agnieszki Mikołajczyk. 
Radni jednogłośnie przy-
chylili się do proponowanej 
nazwy skweru i zagłosowa-
li za takim rozwiązaniem.

– Bardzo dziękuję pomy-
słodawcom, panu prezyden-
towi oraz radnym za taką 
decyzję. Nazwa tego skweru 
jest sprawą bezdyskusyjną, 
bo nazwy ulic, placów czy 
skwerów przysługują tyl-
ko zacnym osobom, a taką 
niewątpliwie była Agnieszka 
Mikołajczyk. Była wybitną 
postacią w świecie muzyki. 
Warto podkreślić, że samo 
miejsce też jest piękne, bo 
Agnieszka Mikołajczyk była 
absolwentką naszej szkoły 
i przyczyniła się do jej roz-
sławiania na całym świecie. 
Jest to przepiękne wyróż-
nienie – mówi Małgorzata 
Musiałowska, dyrektor Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej 

I i II st. w Kutnie.
Agnieszka Mikołajczyk 

(pseudonim artystyczny 
– „Aga Mikolaj”) – jedna 
z największych śpiewa-
czek operowych o świato-
wej sławie. Urodziła się 7 
marca 1971 roku w Kutnie. 
Zmarła 11 listopada 2021 
roku. Była absolwentką II 
Liceum Ogólnokształcące-
go im. Jana Kasprowicza 
w Kutnie. Ukończyła 
Państwową Szkołę Mu-
zyczną w Kutnie I stop-
nia i rozpoczęła naukę 
w PSM II st. w klasie śpie-
wu Pana Józefa Śledzickie-
go. Po maturze rozpoczęła 
dalszą edukację muzyczną 
w Akademii Muzycznej w Po-
znaniu, gdzie w latach 1990 
do 1996 studiowała w klasie 
śpiewu prof. Antoniny Ka-
weckiej. Na początku swojej 
kariery Agnieszka Mikołaj-
czyk zdobyła kilka nagród na 
międzynarodowych konkur-
sach wokalnych.

Występowała na scenach 
całego świata: w Pradze, Ber-
linie, Monachium, Paryżu, 
Wiedniu czy też Mannheim. 
Wraz z Operą Wiedeńską wy-
stępowała w Japonii, uczest-
niczyła też w koncertach 
w Stanach Zjednoczonych i 
Kanadzie – w Chicago, Cleve-
land, Filadelfii, Providence, 
Montrealu czy Pittsburghu. 
Uhonorowana była również 
Nagrodą Prezydenta Miasta 
Kutno. Pani Agnieszka Miko-
łajczyk swoim talentem oraz 
działalnością artystyczną na 
scenach największych sal 
operowych całego świata, 
przyczyniła się do promo-
wania rodzinnego miasta 
Kutna w kraju i za granicą. •

W Urzędzie Stanu Cywilne-
go w Kutnie miała miejsce 
uroczystość Złotych Godów 
Państwa Teresy i Henryka 
Wykrętowicz. Z tej okazji Pre-
zydent Zbigniew Burzyński 
uhonorował Dostojnych Jubi-
latów Medalami Prezydenta 
RP oraz okolicznościowymi 
dyplomami.

W słowach skierowanych 
do Jubilatów pogratulował 
wspólnie spędzonych lat, 
podczas których doświadczyli 
wiele radości i szczęścia, ale 
również i trosk. Jak podkreślił 
prezydent, ta wspaniała rocz-
nica to symbol wierności i 

miłości rodzinnej. – To dowód 
wzajemnego zrozumienia 
i istoty związku małżeńskie-
go. Niech ten jubileusz i na-
stępne będą przykładem dla 
przyszłych pokoleń – mówił 
Zbigniew Burzyński.

Prezydent podziękował rów-
nież Jubilatom za ich dorobek  
zawodowy, dzięki któremu 
miasto Kutno na przestrzeni 
minionych lat rozwijało się. 
Państwo Wykrętowiczowie 
ślubowanie złożyli 2 kwiet-
nia 1972 roku w kutnowskim 
Urzędzie Stanu Cywilnego. 
Zawodowo pani Teresa zwią-
zana była z kutnowskimi za-

kładami "Polfa", BASF, nato-
miast pan Henryk pracował w 
transporcie. Ich pasje to m.in. 
podróżowanie, sport, film.

Jak podkreśla Jubilatka w ich 
wspólnym życiu najważniej-
sza jest miłość, jako jedyna 
recepta na udany związek. Po-
znali się na zabawie tanecz-
nej, ale nie od razu pan Hen-
ryk przypadł do gustu obecnej 
małżonce. Musiał wykazać się 
dużą dozą cierpliwością i za-
angażowania, co skutkowało 
wspólną drogą przez życie. Są 
szczęśliwymi rodzicami córki 
Iwony i syna Dariusza oraz 
dumnymi dziadkami wnuczek 

Darii i Vivian. Czerpią wiel-
ką radość i szczęście z życia 
rodzinnego. Niezmiennie od 
50–ciu lat darzą się wielką 
miłością i szacunkiem.

Dostojnym Jubilatom skła-
damy serdeczne gratulacje i 
życzymy kolejnych lat wypeł-
nionych miłością, szczęściem 
i zdrowiem.

Małżonkowie, którzy wspól-
nie przeżyli minimum 50 lat, 
mogą złożyć w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Kutnie wniosek 
o przyznanie przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej 
medalu za długoletnie po-
życie małżeńskie. Następ-

nie wnioski są przesyłane do 
urzędu wojewódzkiego, który 
po weryfikacji dokumentów 
przekazuje sprawę do Kance-
larii Prezydenta RP. Procedu-
ra trwa od 4 do 6 miesięcy.

Pary, które szczęśliwie do-
czekały jubileuszu Szma-
ragdowych (55–lecie), Dia-
mentowych (60–lecie) czy 
następnych Godów również 
mogą zgłaszać taki fakt do 
USC. Podczas zorganizo-
wanej uroczystości Jubilaci 
otrzymują listy gratulacyjne 
od Prezydenta Miasta Kutna. 
Więcej informacji pod nume-
rem tel. 24 254 28 84. •

Są małżeństwem Są małżeństwem ponad pół wieku!ponad pół wieku!

ŻYCZENIA

Będzie skwer Agi MikolajBędzie skwer Agi Mikolaj
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rpo.lodzkie.plZmieniamy Łódzkie Zmieniamy Łódzkie Zmieniamy Łódzkie Zmieniamy Łódzkie @LodzkieRPODOŁĄCZ DO NAS:
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Sprzedam tanio materac magnetyczny,
rehabilitacyjny z certyfikatem medycznym

WIĘCEJ INFORMACJI: 604 254 132

OGŁOSZENIE

Od połowy września na kutnowskich 
ulicach można spotkać hulajnogi elek-
tryczne. Zanim jednak wsiądziemy na 
ten wygodny środek transportu warto 
znać kilka zasad, które obowiązują po-
ruszających się właśnie tymi pojazdami.

Na początek warto podkreślić, że przepisy 
prawa w Polsce nie normują ustawiania hu-
lajnóg na terenach gminnych. Nie mniej ko-
rzystający z pojazdów nie powinni naruszać 
warunków zatrzymania się na chodniku lub 
korzystania z chodnika.

Hulajnogi nie wolno zostawiać na środku 
chodnika. Parkujemy na uboczu dróg, z któ-
rych korzystają piesi. Nie wolno też gwał-
towanie zatrzymywać się na środku ścieżki 
rowerowej czy chodnika. Naruszenie przez 
kierującego rowerem, hulajnogą elektrycz-
ną lub innym urządzeniem transportu oso-
bistego przepisów o korzystaniu z chodnika 
lub drogi dla pieszych zagrożone jest karą 

200 zł mandatu. Nieprawidłowe miejsce 
postoju pojazdu to z kolei 100zł kary.

Prawo o ruchu drogowym określa możli-
wość poruszania się wyżej użytkowników 
hulajnóg po chodnikach, drogach rowero-
wych oraz drogach publicznych.

Przekroczenie prędkości na hulajnodze. 
Naruszenia, które nie zostały ujęte w tary-
fikatorze mandatów karnych rozpatrywane 
są na zasadach ogólnych. Właśnie takim 
naruszeniem jest przekroczenie dozwo-
lonej prędkości na chodniku, która nie 
może być większa od prędkości pieszego. 
Na drodze lub ścieżce rowerowej może-
my poruszać się hulajnogą z maksymalną 
prędkością 20 km/h. Za naruszenie jazdy 
z dozwoloną prędkością zapłacimy od 200 
do 500 zł grzywny.

–  Dlatego apelujemy, z hulajnóg korzy-
stajmy rozsądnie i bezpiecznie –  zwracają 
się do mieszkańców władze Kutna. •

ŻYCZENIA

 Te zasady warto znać 

Jak korzystać Jak korzystać 
z hulajnóg?z hulajnóg?
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Jesień to idealny moment na 
grzybobranie. Policjanci przy-
gotowali poradnik dla wszyst-
kich miłośników leśnych 
wycieczek, dzięki któremu 
jesienne wojaże będą zde-
cydowanie bezpieczniejsze.

Grzybobranie dla wielu osób 
jest doskonałą formą spę-
dzania wolnego czasu. Dłu-
gi spacer, świeże powietrze 
i znalezione grzyby zachęcają, 
aby wybrać się do lasu. Pod-
czas grzybobrania najwięk-
sze zagrożenia dotyczą osób 
starszych, które bardzo często 
tracą orientacje w terenie lub 
też słabną. Samotny spacer po 
lesie nie zawsze musi się wią-
zać ze szczęśliwym powrotem 
do domu z koszem wypełnio-

nym grzybami. Bardzo często 
policjanci mają do czynienia 
z zaginięciem, które gdy szyb-
ko nie zostanie zgłoszone 
może skutkować tragedią.

— Często amatorzy grzy-
bobrania pochłonięci zbie-
raniem runa leśnego tracą 
orientację w terenie i po pew-
nym czasie tracą orientację 
i nie wiedzą zarówno gdzie się 
znajdują oraz w jakim kierun-
ku powinni iść — mówi komi-
sarz Edyta Machnik, oficer 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Kutnie.

Dlatego tak ważne jest re-
spektowanie podstawowych 
zasad bezpieczeństwa oraz 
uruchomienie szybkiego ka-

nału informacyjnego między 
rodziną zaginionego, a policją. 
Tylko wtedy możemy uniknąć 
zaginięcia, a w przypadku, gdy 
ma ono miejsce dynamicznego 
i co najważniejsze skuteczne-
go działania.

Co dalej? Jak tego uniknąć? 
Kutnowscy policjanci apelu-
ją do mieszkańców o rozwagę 
i przygotowali poradnik do-
tyczący bezpiecznego grzy-
bobrania:

• Nie wybierajmy się do lasu 
w pojedynkę;

• Nie oddalajmy się od osób, 
z którymi wybraliśmy się na 
grzybobranie. Pozostańmy z 
nimi w kontakcie wzrokowym;

• Zabierzmy ze sobą nała-

dowany telefon komórkowy; 
możemy wykorzystać go do 
wezwania pomocy. Pomoże 
również odczytać naszą loka-
lizację oraz możemy skorzy-
stać z aplikacji telefonu, która 
wskazuje naszą lokalizację ro-
dzinie, jak również wzywanym 
służbom ratunkowym;

• Kontrolujmy i zapamiętuj-
my punkty odniesienia albo 
nawet oznaczajmy je tak, aby 
bez problemu znaleźć drogę 
powrotną do miejsca, z które-
go wyruszyliśmy;

• Oceńmy realnie swoje moż-
liwości i czas, jaki zamierzamy 
spędzić w lesie;

• Wybierajmy wczesną porę 
dnia na wędrówkę po lesie, nie 

po zmierzchu. Okres kończą-
cego się lata i początek jesieni 
to czas, kiedy w nocy tempera-
tura jest niska i może być wte-
dy zagrożone nasze zdrowie 
lub życie;

• Pamiętajmy, że elementy 
odblaskowe, czy jasny strój 
mogą okazać się bardzo po-
moce w razie akcji poszuki-
wawczej;

• Jeśli nie znamy terenu, nie 
oddalajmy się zbyt daleko od 
swoich pojazdów, stacji czy 
przystanków kolejowych;

• Warto mieć przy sobie do-
kument umożliwiający naszą 
identyfikację oraz numer te-
lefonu kontaktowego o kogoś 
z rodziny •

 Kutnowska policja radzi 

Jak uniknąć  tragedii Jak uniknąć  tragedii 
podczas grzybobraniapodczas grzybobrania

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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Pod koniec września w na-
szym mieście odbyły się uro-
czyste obchody 94. rocznicy 
śmierci doktora Antoniego 
Troczewskiego, honorowego 
obywatela Kutna.

Obchody zorganizowane 
przez Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Kutnowskiej i Muzeum 
Regionalne w Kutnie odbyły 
się pod willą doktora Antonie-
go Fortunata Troczewskiego 
przy ul. 29 Listopada 4 w Kut-
nie – budynek Urzędu Stanu 
Cywilnego. Na uroczysto-
ściach zebrali się mieszkańcy 
Kutna, a także przedstawicie-
le samorządu, kutnowskich 
szkół i instytucji.

Zgromadzonych powitała 

prezes Towarzystwa Przy-
jaciół Ziemi Kutnowskiej 
Barbara Herman, a później 
wspomnienie o doktorze An-
tonim Troczewskim zapre-
zentował Kazimierz Śwircz 
z Muzeum Regionalnego w 
Kutnie. Głos zabrał także 
wiceprezydent Kutna Jacek 
Boczkaja.

Następnie poszczególne de-
legacje złożyły kwiaty pod 
pamiątkową tablicą. Po arty-
kułem fotorelacja z wydarze-
nia.
Kim był Antoni Troczewski?
Dr Antoni Troczewski – 

urodził się 1 czerwca 1861 
roku w Łomży. Do Kutna 
przybył w 1891 roku. Począt-

kowo pracował jako wolonta-
riusz, jako lekarz nieetatowy, 
a następnie został dyrekto-
rem szpitala św. Walentego. 
Dzięki reorganizacji podję-
tej przez dra Troczewskiego 
szpital stał się wkrótce jed-
ną z najlepszych placówek w 
Królestwie Polskim. Szpital 
zyskał oddziały chirurgiczny, 
ginekologiczno-położniczy i 
zakaźny. Dobudowano także 
pawilon z przeznaczeniem na 
dom starców.

Z jego inicjatywy wybudo-
wano Strażacki Dom Docho-
dowy przy ul. Teatralnej, po-
wołano do życia pierwszą w 
Kutnie szkołę średnią – Szko-
łę Realną Polskiej Macierzy 

Szkolnej (obecnie LO im. J. H. 
Dąbrowskiego). Dr Troczew-
ski założył i przewodniczył 
m. in. Towarzystwu Dobro-
czynności, Towarzystwu 
Muzyczno-Dramatycznemu, 
Polskiej Macierzy Szkolnej, 
Towarzystwu Krajoznaw-
czemu, Spółdzielni „Kut-
nowianka”, Towarzystwu 
Gimnastycznemu „Sokół”. 
Z jego inicjatywy założono 
„Tygodnik Kutnowski”, któ-
rego później był wieloletnim 
redaktorem i wydawcą.

W grudniu 1919 roku dr Tro-
czewski otrzymał godność 
honorowego obywatela mia-
sta Kutna. Zmarł 22 września 
1928 roku. •

 Obchody 94. rocznicy śmierci honorowego obywatela Kutna 

Pamiętali o Pamiętali o Antonim Troczewskim Antonim Troczewskim 

Na uroczystościach zebrali 
się mieszkańcy Kutna, a także 
przedstawiciele samorządu, 

kutnowskich szkół i instytucji.

ŻYCZENIA

Nowe motocykle 
policji na drogach
Do policjantów z kutnowskiej 
drogówki trafiły nowe motocy-
kle. Nowy sprzęt to dwa moto-
cykle bmw w charakterystycz-
nej nowej kolorystyce.

Nowe jednoślady to motocykle 
marki BMW R 1250 RT w wersji 
przystosowanej do wymogów po-
licji. Policyjna wersja tej maszyny 
jest jednoosobowa, a miejsce 
pasażera zajmuje zintegrowany 
z centralą radiową kufer. Jedno-
ślady zasilane są dwucylindro-
wym bokserem o pojemności 
1254 cm3. Silnik daje kierującemu 
do wykorzystania 136 koni me-
chanicznych.

–  Cechą charakterystyczną mo-
tocykli są nowe barwy policyjne, 
które zostały wzbogacone o kolor 
żółty i wiele elementów odbla-
skowych. Motocykle wyposażone 
są w niebieskie i czerwone sygna-
ły uprzywilejowania LED z przo-
du i z tyłu. Nowe pojazdy będą 
używane przez funkcjonariuszy 
wydziału ruchu drogowego. Po-
zwoli to na szybkie dotarcie na 
miejsca interwencji –  mówi ko-
misarz Edyta Machnik, oficer pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji 
w Kutnie. •
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Kategoria DUŻA
1. Nr 1. Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 4 – 948 głosów
– koszt 150 000 zł 
2. Nr 9. Razem zmieńmy ulicę Zamoyskiego – 731 głosów – koszt 148 000 zł
3. Nr 15. Kutnowski ogród doświadczeń – 700 głosów – koszt 149 839 zł
4. Nr 8. Kutnowski Rejon Wspinaczkowy – 616 głosów – koszt 146 000 zł 
5. Nr 4. Nasz Łąkoszyn - boisko wielofunkcyjne – 568 głosów – koszt 150 000 zł 
6. Nr 35. Słoneczny plac zabaw w Promyczku – 568 głosów – koszt 145 000 zł 
7. Nr 22. Książkomat – książki przez całą dobę – 523 głosów – koszt 149 000 zł
8. Nr 25. Wieloosobowa huśtawka linowa – 485 głosów – koszt 58 405, 77 zł 
9. Nr 19. Rewitalizacja placu zabaw na osiedlu Dybów – 258 głosów – koszt 150 00 zł
10. Nr 36. Napis Miasto Róż – 258 głosów – koszt 80 000 zł 
11. Nr 32. Festiwal Rockowy – zespoły coverbands – 231 głosów – koszt 150 000 zł 

Kategoria MAŁA
1. Nr 10. Uporządkujmy ulicę Wybickiego – 573 głosów – koszt 49 800 zł
2. Nr 2. Rekreacja przy wiadukcie 2 – 471 głosów – koszt 50 000 zł
3. Nr 5. Bezpieczna Wenecja – monitoring II etap – 283 głosów – koszt 40 000 zł
4. Nr 30. Koncerty klubowo-rockowe – 282 głosów – koszt 50 000 zł
5. Nr 31. Maratony zumba salsation – 194 głosów – koszt 50 000 zł
6. Nr 29. Beach and Pool Party – 166 głosów – koszt 37 000 zł 
7. Nr 12. Monitoring na Długosza 4 – 89 głosów – koszt 35 000 zł

Kategoria ZIELONA
1. Nr 23. Kastracja i/ lub Chipowanie zwierząt właścicielskich/innych - DWA-Sterylobus Kutno dla
zwierząt – 613 głosów – koszt 150 000 zł 
2. Nr 7. Zielony Skwer przy ul. Granicznej etap 2 – 581 głosów – koszt 147 000 zł
3. Nr 20. Antysmogowy EKO-MURAL – 507 głosów – koszt 50 000 zł
4. Nr 3. Różany relaks na Wenecji – 494 głosów – koszt 150 000 zł 
5. Nr 34. Zielony Przystanek – 450 głosów – koszt 90 000 zł 
6. Nr 18. Krokusowe "dywany" w Kutnie – 288 głosów – koszt 33 000 zł 
7. Nr 21. 2000 róż dla mieszkańców Kutna i instytucji – 187 głosów– koszt 54 000 zł
8. Nr 14. Bieg z pupilem – 108 głosów – koszt 43 050 zł

GRATULUJEMY! 
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XXIV Ogólnopolski Zlot 
Szkół Reymontowskich 
organizowany był w tym 
roku w Szkole Podsta-
wowej im. Władysława 
Stanisława Reymonta 
w Gołębiewku.

Wydarzenie zostało zor-
ganizowane we współpracy 
z Gminą Kutno. Zlot roz-
począł się w sobotę 9 paź-
dziernika. Uczestniczyli 
w nim uczniowie i nauczy-
ciele ze szkół zrzeszonych 
w Ogólnopolskim Klubie 
Szkół Reymontowskich, 
którzy przyjechali do gmi-
ny Kutno z całego kraju. 
Dla blisko 150 uczestni-
ków przygotowano atrak-
cje w postaci ciekawych 
warsztatów (m.in. pla-
stycznych, ukulele i so-
ftball), a także ogniska 
i karaoke. W niedzielę 
9 października rano odbyła 
się msza święta w kościele 
pw. Matki Bożej Wspo-
możenia Wiernych, którą 
odprawił ksiądz Stanisław 
Zarosa SAC. Następna 
część wydarzenia odbyła 
się w Szkole Podstawo-
wej im. Wł. St. Reymonta 
w Gołębiewku.

Na wstępie uroczysto-
ści Wójt Gminy Kutno 
Justyna Jasińska serdecz-
nie powitała społeczność 

szkolną –  uczniów, ro-
dziców i nauczycieli oraz 
wszystkich zaproszonych 
gości, w szczególności 
gwiazdę polskiego kina, 
znaną między innymi 
z roli Jagny w „Chłopach” 
Emilię Krakowską. 

Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się min. 
przedstawiciele Ogólno-
polskiego Klubu Szkół 
Reymontowskich, Funda-
cji im. Wł.St. Reymonta w 
Lipcach Reymontowskich 
i Stowarzyszenia Nasz 
Reymont a także Prze-
wodnicząca Rady Gminy 
Kutno wraz z Radnymi, 
dyrektorzy szkół i jed-
nostek organizacyjnych 
gminy Kutno oraz spon-
sorzy, których imiennie 
powitał  dyrektor szkoły 
Przemysław Kubicki. 

Podczas wydarzenia po-
szczególne placówki bio-
rące udział w zlocie zapre-
zentowały swoje działania 
i osiągnięcia. Punktem 
kulminacyjnym była część 
artystyczna nawiązująca 
do twórczości Władysława 
Reymonta w wykonaniu 
młodzieży ze Szkoły Pod-
stawowej w Gołębiewku.  
Całą uroczystość prowa-
dziła absolwentka szkoły 
Aleksandra Wiwała.

Dalsze obchody odbyły 
się w Centrum Kultury 
Gminy Kutno w Lesz-
czynku. Wydarzenie roz-
począł koncert Orkiestry 
Gminy Kutno pod batutą 
kapelmistrza Tomasza 
Marciszewskiego, po któ-
rym ogłoszone zostały 
wyniki XVI Ogólnopol-
skiego Konkursu Recyta-
torskiego „Mówimy Rey-
montem”. Zwyciężczynią 
została Natalia Widawska 
ze szkoły w Gołębiewku, 
która zaprezentowała 
zgromadzonej publicz-
ności fragment powieści 
Władysława Reymon-
ta „Chłopi”.  Następnie 
rozstrzygnięto konkurs 
na Medal Reymontowski 
z okazji 25 –lecia Fun-
dacji Władysława Sta-
nisława Reymonta.  Na 
koniec uroczystości Wójt 
Gminy Kutno Justyna 
Jasińska podziękowała 
osobom zaangażowa-
nym w organizację zlotu, 
w tym szczególne dy-
rektorowi, nauczycielom 
i dzieciom ze Szkoły Pod-
stawowej w Gołębiewku, 
którzy w sposób niezwy-
kle ciekawy i profesjonal-
ny przygotowali  to wyda-
rzenie.  •
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 Gmina Kutno:  

Za nami udany Zlot Szkół ReymontowskichZa nami udany Zlot Szkół Reymontowskich

Gościem specjalnym zlotu 
była Emilia Krakowska, 

znakomita polska aktorka.

Kutnowscy policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego 10 października 2022 roku 
przeprowadzili działania prewencyj-
no – kontrolne pn. „Prędkość”. Celem 
akcji było zwrócenie szczególnej uwagi 
na kierowców, którzy przekraczali do-
zwoloną prędkość. W trakcie 
działań dwóch kierowców 
pędząc przez teren zabu-
dowany straciło prawo jaz-
dy, a ich portfele uszczu-
pliły się o 2500 złotych.

10 października 2022 roku 
policjanci z kutnowskiej dro-
gówki przeprowadzili działa-
nia „Prędkość”. Podczas całej 

akcji funkcjonariusze skontrolowali prawie 
60 kierujących, ujawniając 26 przekroczeń 
dozwolonej prędkości. Dwie osoby stra-
ciły prawa jazdy. Rekordzista to 24-letni 
mieszkaniec Bydgoszczy. W rejonie Łaniąt 
pędził w terenie zabudowanym busem 
iveco daily 129 km/h. Natomiast 52-letnia 

kobieta, mieszkana Łodzi, na 
terenie Dąbkowic toyotą pro-
ace przekroczyła dozwoloną 
prędkość o 73 km/h. Kie-
rowcy oprócz utraty upraw-
nień do kierowania zostali 
również ukarani mandata-
mi karnymi w wysokości po 
2500 złotych i otrzymali po 
15 punktów karnych. •

Posypały się mandatyPosypały się mandaty
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Rekordowa frekwencja na Kutnowskich Dniach Seniora
Muzyczna uczta

Kutnowskie Dni Seniora roz-
poczęły się koncertem pt. „Moja 
Alabama” Pauliny Wróblewskiej w 
Centrum Teatru Muzyki i Tańca. 
Najstarsi mieszkańcy miasta mog-
li również wziąć udział w koncer-
cie Małgorzaty Kustosik pt. „Lata 
dwudzieste, lata trzydzieste” oraz 
Festivalu De Amore. Muzyczna uczta 
serwowana była uczestnikom Se-
nioraliów na deskach scen w Cen-
trum Teatru Muzyki i Tańca oraz 
Kutnowskiego Domu Kultury. W 
Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej seniorzy spotkali się z 
kolei z Ałbeną Grabowską autorką 
powieści pt. „Stulecie Winnych”, 
pisarką i malarką Marleną Kluk oraz 
dziennikarką i publicystką Magda-
leną Okraską.

W zdrowym ciele, zdrowy duch
Jednym z ważniejszych ele-

mentów Senioraliów była akty-
wność fizyczna. Uczestnicy brali 
udział w zajęciach joga dance w 
Centrum Seniora. Mieli również 
możliwość korzystania z atrak-
cji przygotowanych specjalnie 
dla nich w Aquaparku. Ponadto 
seniorzy brali udział w turnie-
ju brydża oraz zawodach węd-
karskich. Zwieńczeniem spor-
towych atrakcji tegorocznych 
Kutnowskich Dni Seniora był 
rajd „Rowerem Po Zdrowie” 
prowadzący szlakiem tras row-
erowych w Kutnie. Seniorzy w 
towarzystwie olimpijczyków: 
Tadeusza Mytnika i Miec-
zysława Nowickiego pokonali 
ponad 10-kilometrową trasę. 

Ponad dwa tygod-
nie różnorodnych wy-
darzeń, aktywności 
ruchowych, warsztatów 
i wycieczek. Mnóstwo 
uśmiechów i świetnie 
spędzonego czasu. Tak 
w skrócie można opisać 
zakończone w niedzielę 
2 października Kut-
nowskie Dni Seniora.

Jak co roku, bardzo 
duża grupa najstarszych 
mieszkańców miasta 
uczestniczyła w przygot-
owanych dla nich atrak-
cjach. Nad bogatą ofertą 
tegorocznej edycji Kut-
nowskich Dni Seniora czu-
wali pracownicy Wydziału 
Spraw Społecznych, Wy-
działu Kultury, Promocji 
i Rozwoju Miasta oraz Biu-
ra Sportu i Turystyki Urzę-
du Miasta współpracujący 
z wieloma instytucjami: 
Centrum Seniora w Kut-
nie, Kutnowskim Domem 
Kultury, Miejską i Powia-
tową Biblioteką Publiczną 
w Kutnie, Muzeum Regio-
nalnym w Kutnie, Mie-
jskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Kutnie oraz 
Radą Seniorów i organi-
zacjami pozarządowymi. •
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Prezydent Miasta serdecznie dziękuje wszystkim instytucjom i organizacjom 
zaangażowanym w realizację wydarzeń w ramach Kutnowskich Dni Seniora.

Rekordowa frekwencja na Kutnowskich Dniach Seniora

Szereg warsztatów i zajęć
Ważnym elementem Senioraliów były warsztaty or-

ganizowane w kutnowskiej bibliotece, Kutnowskim 
Domu Kultury czy Centrum Seniora. Seniorzy bardzo 
chętnie rozwijali swoje umiejętności w zakresie ręko-
dzieła artystycznego czy gotowania. Nie zabrakło także 
czegoś dla amatorów teatru, chętni mogli obejrzeć sz-
tukę pt. „Hej Wesele, hej wesele” wystawioną w Kut-
nowskim Domu Kultury. Dodatkowo seniorzy brali 
udział w spotkaniach propagujących profilaktykę 
zdrowotną oraz spotkaniach z przedstawicielami 
ZUS na temat emerytur  i funkcjonariuszami policji w 
temacie bezpieczeństwa osób starszych. W Centrum 
Seniora zorganizowane zostały spotkania przy grillu 
z muzyką na żywo i tańcami oraz swoista prywatka, a 
także Pokoleniowy Piknik Integracyjny. 

W Kutnie jak w Londynie!
Podczas Kutnowskich Dni Seniora można było wziąć 

udział w wycieczkach autokarowych. Seniorzy odwied-
zili m.in. Winnicę „Witaj Słońce”, muzeum Arkadii w 
Nieborowie. Byli też na grzybobraniach w Nowym Dun-
inowie oraz Hucie Zaborowskiej. Miłośnicy zbierania 
darów leśnych wrócili do domów z pełnymi koszami 
grzybów. Tegoroczną nowością była wycieczka po  kut-
nowskiej strefie przemysłowej. Specjalny, piętrowy, 
londyński autobus zabrał uczestników na przejażdżkę 
pokazującą zakłady produkcyjne działające na terenie 
miasta. Seniorzy obejrzeli także z bliska produkcję w 
firmie Sirmax. Po raz pierwszy odbyło się także między-
pokoleniowe spotkanie harcerskie współorganizowane 
przez Hufiec ZHP Kutno, podczas którego seniorzy przy 
ognisku mogli powspominać harcerskie czasy. 

materiał powstał przy współpracy z UM Kutno
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Już za kilka miesięcy pod 
Kutnem powstać ma nowy 
las. Z inicjatywy Jacka Siko-
ry, radnego powiatowego 
i działacza społecznego, po-
sadzonych ma zostać blisko 
2 tysiące nowych drzew.

O planach związanych 
z powstaniem lasu informo-
waliśmy już w zeszłym roku. 
Temat wówczas w mediach 
społecznościowych poruszył 
Jacek Sikora.

— W mojej wyobraźni 
w Kutnie powstał las. Ania 
Derda i Paweł Krzemiński po-
magają sprawić, aby wyrósł 
w naszej okolicy naprawdę. 
Odwiedziliśmy kilka miejsc 
i wszystko idzie w dobrym 
kierunku. Posadźmy wspól-
nie las na zawsze, niech się 
zazieleni — pisał w maju 2021 
w mediach społecznościo-
wych Jacek Sikora, wieloletni 
miejski i powiatowy radny 

oraz działacz społeczny.
Jak się okazuje, teraz 

wszystko jest na jak najlep-
szej drodze, aby plany się 
urzeczywistniły. Pod Kut-
nem ma posadzonych zostać 
prawie 2 tysiące drzew.

— Tną lasy i drzewa, a my 
będziemy sadzić! Razem 
z fundacją „Las na zawsze” 
kupiliśmy pierwszą działkę 
pod Kutnem. Już na wiosnę 

zasadzimy 
na niej prawie dwa tysiące 
drzew — poinformował na 
początku października Jacek 
Sikora i dołączył wspólne 
zdjęcie z Pawłem Krzemiń-
skim i Konradem Szymań-
skim z fundacji „Las Na Za-
wsze”.

Dokładną lokalizację oraz 
szczegóły związane z tym 
proekologicznym przedsię-
wzięciem poznamy wkrótce. 

„Las Na Zawsze” to funda-
cja założona przez trzy osoby, 
które postanowiły działać dla 
dobra planety. Okazało, że 
mają taki sam pomysł – chcą 
sadzić lasy.

— Naszą misją jest trwałe 
i nieodwracalne przywróce-
nie równowagi biologicznej 
na Ziemi. Aby to osiągnąć sa-
dzimy lasy, które mają rosnąć 
zawsze — mówią osoby zwią-
zane z „Las Na Zawsze”. •

— Tną lasy i drzewa, a my będziemy 
sadzić! — zapowiada Jacek Sikora, 
inicjator proekologicznej akcji.

Pod Kutnem chcą Pod Kutnem chcą 
posadzić 2 tysiące drzewposadzić 2 tysiące drzew

Na wiosnę na działce pod 
Kutnem z inicjatywy Jacka 
Sikory i fundacji “Las na 
Zawsze” posadzonych ma 
zostać 2 tysiące drzew.

ŻYCZENIA

WIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE
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VOICINGERS.COM KDK.NET.PL

MIĘDZYKULTUROWE SPOTKANIA MUZYKI
KREATYWNOŚCI  I EKSPRESJI



12      |      ŚRODA, 12 PAŹDZIERNIKA 2022      |                  www.PanoramaKutna.plWIADOMOŚCI Z KUTNA I OKOLIC CZYTAJ TAKŻE W INTERNECIE

Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Kutnie stawia na 
ekologię i nowoczesne 
technologie. 

Przyszłościowym roz-
wiązaniem jest energia 
pozyskiwana z paneli fo-
towoltaicznych, gdyż pro-
dukcja własnej, czystej 
energii to przejaw troski 
o ochronę środowiska 
naturalnego i mniejsze 
koszty za zużywaną ener-
gię elektryczną. PWiK Sp. 
z o.o. w ramach podpi-
sanej umowy otrzymało 
dofinansowanie w formie 
pożyczki ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi. 

Pożyczka na dofinan-
sowanie zadania pn.: 
„Zakup i montaż insta-
lacji fotowoltaicznych  
w PWiK w Kutnie” zo-
stała przyznana w peł-
nej wysokości środ-
ków kwalifikowanych tj.  
w kwocie 570.700,00 zł. 

W zakresie w/w zadania 
zrealizowany został:

1. Zakup i montaż in-
stalacji fotowoltaicznej 
o mocy 48,4 kW na terenie 
Studni 1 przy ul. Toruń-
skiej 31 A;

2. Zakup i montaż in-
stalacji fotowoltaicznej 
o mocy 38,4 kW na terenie 
Studni 2 przy ul. Toruń-
skiej 45 A;

3. Zakup i montaż in-
stalacji fotowoltaicznej 
o mocy 48,4 kW na terenie 
Studni 4 przy ul. Zimowej 
10 A;

4. Zakup i montaż in-
stalacji fotowoltaicznej 
o mocy 48,4 kW na terenie 
Studni 5 przy ul. Jesiennej 
81 A;

Planowany efekt ekolo-
giczny w wyniku realizacji 
zadania zakłada, iż wyko-
nanie instalacji paneli fo-
towoltaicznych pozwoli na 
produkcję energii ze źródeł 
odnawialnych, co skutko-
wać będzie ograniczeniem 
emisji pyłu, SO2, NOx, CO 
i CO₂ do atmosfery. 

Zakup i montaż in-
stalacji doprowadzi do 
zmniejszania kosztów 
funkcjonowania Spółki, 
dla której energia elek-
tryczna stanowi znaczą-
ce obciążenie finanso-
we. Przedsiębiorstwo  
planuje również zakup 
i montaż kolejnej instala-
cji fotowoltaicznej, na te-
renie studni nr 3, przy uli-
cy Granicznej 29, o mocy 
38,4 kW. •

w

PWiK stawia na ekologięPWiK stawia na ekologię
i nowoczesne technologiei nowoczesne technologie

materiał powstał przy współpracy z PWiK sp. z o.o.
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w

W pierwszym półroczu 
2022 roku zostały zakoń-
czone prace budowlane 
sieci kanalizacji sanitar-
nej w ulicach: Klepy, Fijał-
kowskich, Chełmońskiego 
i Malczewskiego,  Poraziń-
skiej, Porzeczkowej wraz 
z przepompownią ścieków 
i Wrzosowej.

Wyżej wymienione inwe-
stycje realizowane były w 

ramach podpisanej umowy 
z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi 
o umorzenie pożyczki na 
zadanie pn.: „Rozbudowa 
systemu kanalizacyjnego 
na terenie Miasta Kutna". 
Dzięki realizacji tej inwe-
stycji, wybudowano sieci 
kanalizacji sanitarnej przy 
ul. Łąkoszyńskiej, Łódzkiej, 
Narutowicza, Marii Skło-

dowskiej-Curie, Komuny 
Paryskiej, Tomasza Klepy, 
Celiny i Mieczysława Fijał-
kowskich, Janiny Poraziń-
skiej, Józefa Chełmońskie-
go i Jacka Malczewskiego, 
Porzeczkowej i Wrzosowej.

Łączny koszt zadania 
wyniósł 5.691.378,29 zł, 
w tym koszty kwalifikowa-
ne 5.236.118,15 zł. Przed-
sięwzięcie to łączy potrze-

by lokalnych społeczności 
i środowiska. 

W ramach realizacji 
„PLANU ROZWOJU I MO-
DERNIZACJI URZĄDZEŃ 
WODOCIĄGOWYCH I KANA-
LIZACYJNYCH OBEJMUJĄCY 
LATA  II PÓŁROCZE 2021 r. 
– I PÓŁROCZE 2024 r.” PWiK 
Sp. z o.o. w Kutnie wybu-
dowało także w 2022 roku 
sieć kanalizacji sanitar-

nej w ul. Lelewela o dłu-
gości 70,84 mb. W trakcie 
budowy są również sieci 
wodociągowe w ul. Rzęt-
kowskiego i ul. Kucień-
skiego, o długości ok. 830 
mb. W ostatnim kwartale 
2022 roku mają rozpocząć 
się prace przy budowie 
sieci wodociągowej w ul. 
Porzeczkowej i ul. Sklęcz-
kowskiej  o łącznej długo-
ści ok. 420 mb. •

Lp. Ulica Długość sieci kanalizacji sanitarnej

1. Łąkoszyńska 235,41 mb

2. Łódzka 747,00 mb

3. Narutowicza 1143,82 mb

4. Marii Skłodowskiej-Curie 617,70 mb i rurociąg tłoczny 485,90 mb

5. Komuny Paryskiej 384,22 mb

6. Tomasza Klepy 423,06 mb

7. Celiny i Mieczysława Fijałkowskich 406,40 mb

8. Janiny Porazińskiej 354,10 mb

9. Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego 595,02 mb

10. Porzeczkowa 828,83 mb i rurociąg tłoczny 147,49 mb

11. Wrzosowa 863,28 mb

OGÓŁEM 7232,23 mb

 WIELE WAŻNYCH INWESTYCJI  
W pierwszym półroczu 2022 roku zostały 

zakończone prace budowlane sieci kanalizacji 
sanitarnej w wielu kutnowskich ulicach.

Inwestycje w pierwszym półroczu 2022Inwestycje w pierwszym półroczu 2022
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REKLAMA

Wyjątkowa chwila dla kut-
nowskich krwiodawców. W 
Centrum Seniora nastąpiło 
wręczenie pamiątkowych 
odznak dla osób, które dzie-
lą się cząstką siebie z innymi.

Uroczystość otworzył i po-
prowadził Adrian Zieliński 
z HDK PCK Kutno. Następ-
nie krwiodawcy z rąk między 
innymi Doroty Jarczyńskiej 
z klubu krwiodawców oraz 
wiceprezydenta Kutna Jacka 
Boczkai otrzymali odznaki.

Dodatkowo specjalne po-
dziękowania „w dowód 
wdzięczności, szacunku 
i uznania za wspieranie dzia-
łalności Kutnowskiego Klubu 
Krwiodawców” oraz szerze-
nie idei czerwonokrzywskiej 
otrzymał Józef Melka.

Poniżej lista wyróżnionych:
Odznaka Honorowa za Za-

sługi dla Ochrony Zdrowia:
• Robert Feliniak

Honorowy Dawca Krwi 

Zasłużony dla Zdrowia 
Narodu:
• Piotr Domański
• Sylwia Michalska
• Magdalena Miętkiewicz
• Jarosław Prętkiewicz
• Konrad Robaszewski
• Rafał Wawrzyńczak
• Jarosław Żydowo

Specjalne podziękowanie 
od Klubu HDK PCK Kutno 
otrzymał Józef Melka. •

HDK otrzymali pamiątkowe 
odznaki i podziękowania.

Honorowi Dawcy Honorowi Dawcy 
Krwi Krwi docenienidocenieni

Urząd Miasta Kutna odwie-
dzili uczniowie kl. IIB ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Kutnie. Spotkanie 
miało na celu zapoznanie 
młodych mieszkańców mia-
sta się z najważniejszymi 
zadaniami, jakie realizuje 
samorząd miejski. Pokrótce 
przybliżył je Prezydent Zbi-
gniew Burzyński.

Uczniowie w trakcie prze-
prowadzonego quizu o mie-
ście wykazali się, jak na swój 

młody wiek, dużą znajomo-
ścią zagadnień związanych z 
miastem. Mieli również wie-
le ciekawych pytań, zarówno 
zawodowych, jak i osobi-
stych do prezydenta miasta.

Uczniowie zwiedzili urząd 
i zobaczyli centrum moni-
toringu miejskiego. Mieli 
również okazję zobaczyć 
od środka radiowóz Straży 
Miejskiej, który pokazali im 
strażnicy. Inicjatorką spo-
tkania była wychowawca 
klasy Agnieszka Ciesielska.  •

Przedszkolaki z wizytąPrzedszkolaki z wizytą  
w urzędzie miastaw urzędzie miasta
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Cztery zwycięstwa z rzędu 
zanotowali piłkarze KS–u 
Kutno. Podopieczni Jacka 
Walczaka w ostatniej kolejce 
wygrali 4– 3 z Omegą Klesz-
czów, a wcześniej rozgromili 
w Pucharze Polski Sazana 
Pęczniew aż 15– 0!

Spotkanie z Sazanem – któ-
ry występuje w lidze okręgo-
wej – od pierwszej do ostat-
niej minuty przebiegało pod 
dyktando czwartoligowców 
z Kutna. Warto podkreślić, że 
w kutnowskim zespole w pu-
charowym spotkaniu zagra-
ło wielu piłkarzy, którzy do 
tej pory otrzymywali mniej 
szans.

– Brawa dla zawodników, 
którzy dotychczas grali 
w mniejszym wymiarze cza-
sowym i pokazali dziś dobrą 
formę. Od początku meczu 

było widać przewagę naszej 
drużyny pod każdym aspek-
tem piłkarskiego rzemiosła. 
Cieszy skuteczność i kolejny 
mecz na zero z tyłu. Debiut 
w pierwszej drużynie zaliczy-
li Damian Zasadziński i Gra-
cjan Tarczyński – komentuje 
trener KS– u Kutno Jacek 
Walczak.

Zdecydowanym bohaterem 
spotkania z Sazanem okazał 
się Piotr Kierus, autor aż sze-
ściu bramek.

– Pierwszy raz na poziomie 
piłki seniorskiej zdarzyła mi 
się taka sytuacja. Co praw-
da mogłem strzelić jeszcze 
więcej bramek, ale mimo 
to, jestem mega szczęśliwy, 
że udało się tego dokonać! 
Napastnik żyje z podań, 
a drużyna dzisiaj mocno na 
mnie pracowała – komentuje 
Piotr Kierus.

Sazan Pęczniew 
0–15 KS Kutno

Piotr Kierus 6 goli, Wielgus, 
Wydrzyński, K. Skawiński, 
Borcuch, W. Skawiński, Krzy-
mieniewski, Kasperkiewicz

Równie dobrze kutnianom 
idzie ostatnio także w ligo-
wych rozgrywkach. Ekipa 
Jacka Walczaka wygrała trzy 
ostatnie spotkania. W mi-
niony weekend po prawdzi-
wym dreszczowcu zwyciężyła 
na wyjeździe 4–3 z Omegą 
Kleszczów.

Spotkanie rozpoczęło się 
idealnie dla podopiecznych 
Jacka Walczaka, którzy już 
w 8. minucie objęli prowa-
dzenie za sprawą bramki Do-
minika Głowińskiego. Jak się 
okazało, pomocnik kutnian 
rozwiązał worek z bramkami.

Cztery minuty później było 

już 2–0, a na listę strzelców 
wpisał się Dawid Telestak. 
Nie był to jednak koniec kon-
certowej gry KS–u – w 22. 
i 29. minucie bramkarza 
Omegi dwukrotnie pokonał 
Marcin Kacela i po pół godzi-
nie gry było już 4–0 dla ekipy 
z Kutna!

Znokautowani kleszczowia-
nie zdołali jednak odpowie-
dzieć przed przerwą bramką 
Przemysława Szewczyka i do 
szatni schodzili przy wyniku 
4–1 dla KS–u.

Po zmianie stron zdespe-
rowani gospodarze posta-
wili wszystko na jedną kartę 
i z impetem ruszyli do ata-
ków. KS cofnął się do defen-
sywy i raz po raz odpierał 
ofensywne zapędy Omegi. 
Ale do czasu. W 65. minucie 
Mateusza Błażejczyka poko-
nał Miłosz Kapica, a dziesięć 

minut później piłkę do wła-
snej bramki skierował jeden 
z kutnian i zrobiło się „tylko” 
4–3 dla podopiecznych Jacka 
Walczaka.

Kutnianie o wynik musie-
li drżeć do ostatnich minut, 
a tuż przed końcem świetną 
sytuację zmarnował Mate-
usz Kapica. Ostatecznie KS 
wygrał 4–3 i zaczyna łapać 
poważny kontakt z czołówką 
tabeli.

Omega Kleszczów 
3–4 KS Kutno

Szewczyk 40, Kapica 65, 
samobój. 75 – Głowiński 8, 
Telestak 12, Kacela 22, 29

KS Kutno: Błażejczyk – Flo-
rczak, Padzik, Głowiński, Ka-
sperkiewicz, Dąbrowski (46. 
K. Skawiński), Telestak, Wiel-
gus, Felczak (76. Wydrzyński), 
Borcuch (70. Kierus), Kacela •

 Seria zwycięstw w lidze i Pucharze Polski  KIERUS SHOW! 
W pucharowym meczu

z Sazanem Piotr Kierus
strzelił aż sześć bramek!

 TAKIEJ PASSY JESZCZE NIE BYŁO  
Kutnianie po raz pierwszy 
w  tym sezonie notują dobrą 
serię czterech zwycięstw 
z rzędu w lidze i pucharze.
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Na stadionie Powiatowe-
go Centrum Sportu w Beł-
chatowie odbyły się XXII 
Mistrzostwa Województwa 
Łódzkiego Strażaków PSP 
w Lekkoatletyce. Najlepsza 
okazała się reprezentacja 
kutnowskiej komendy!

Mistrzostwa zostały prze-
prowadzone w następujących 
konkurencjach: bieg na 100 

m, bieg na 1000 m, sztafeta 4 
x 100 m, skok w dal i pchnię-
cie kulą. W zawodach udział 
wzięli strażacy reprezentują-
cy komendy miejskie i powia-
towe województwa łódzkiego.

Reprezentacja Komendy Po-
wiatowej PSP w Kutnie wystą-
piła w składzie: asp. Adrian 
Bednarek, mł. asp. Michał 
Łucki, mł. asp. Paweł Pusty, 

st. ogn. Michał Dymowski, st. 
ogn. Marcin Głogowski, ogn. 
Tomasz Bednarek, ogn. Kamil 
Małyszek, mł. ogn. Sylwester 
Michalak, st. str. Mateusz Wa-
sielewski, st. str. Arkadiusz 
Trzeciak, st. str. Łukasz Wala-
sik i str. Kamil Pieniążek. Kie-
rownikiem reprezentacji był 
mł. bryg. Mariusz Jagodziński.

W klasyfikacji ogólnej re-

prezentacja KP PSP w Kutnie 
zajęła I miejsce. Od 2010 r. 
Reprezentacja Komendy Po-
wiatowej PSP w Kutnie jest 
klasyfikowana na podium.

Indywidualnie najlepsze 
miejsca zajęli nasi zawodnicy 
w konkurencjach: pchnięcie 
kulą, gdzie st. ogn. Głogowski 
Marcin zajął III miejsce z wy-
nikiem 11,78 m; skok w dal, 

gdzie mł. asp. Adrian Bedna-
rek zajął I miejsce z wynikiem 
6,29 m, a str. Kamil  Pieniążek 
zajął III miejsce z wynikiem 
6,03 m.

Dyplomy i puchary wręczali 
Starosta Powiatu bełchatow-
skiego Dorota Pędziwiatr oraz 
st. bryg. Paweł Malinowski Za-
stępca Łódzkiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Łodzi. •

Kutnowscy strażacy na złoty medal!Kutnowscy strażacy na złoty medal!

Trwa dobra passa Trwa dobra passa KS KutnoKS Kutno
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