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Rusza akcjaRusza akcja
#ZieloneKutno#ZieloneKutno

Ten policjant Ten policjant 
ma pomaganie ma pomaganie 
we krwi!we krwi!

Trwają kontrole Trwają kontrole 
schronów w Kutnieschronów w Kutnie

W Ochni znaleźliW Ochni znaleźli
zwłoki mężczyznyzwłoki mężczyzny
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KS Kutno KS Kutno 
idzie jak burza!idzie jak burza!

STR. 15

 DŁUGO NA TO CZEKALI 
Jak informuje PKP PLK S.A., jeszcze 

w tym roku na stacji kolejowej w Kutnie 
otwarte ma zostać podziemne przejście.

WRESZCIE WRESZCIE 
OTWORZĄ OTWORZĄ 
PODZIEMNE PODZIEMNE 
PRZEJŚCIE!PRZEJŚCIE!
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W związku z ustawą rządową, 
umożliwiającą samorządom 
dystrybucję węgla, Miasto 
Kutno przygotowuje różne 
warianty rozwiązań, mających 
na celu zapewnienie zaintere-
sowanym mieszkańcom nie-
zbędnych dostaw węgla, w 
przypadku dostępności tego 
surowca na rynku.

Należy podkreślić, że 
zakupu węgla w preferen-
cyjnej cenie mogą dokonać 
mieszkańcy, którzy spełnia-

ją warunki uprawniające do 
dodatku węglowego. Upraw-
nione osoby, mające trudno-
ści z zakupem węgla mogą 
zgłaszać swoje potrzeby te-
lefonicznie w dni robocze w 
godzinach od 8:00 do 15:00 
w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Kutnie pod 
następującymi numerami te-
lefonów:

•    24 253 - 78- 47 wew. 105
•    780 285 621
•    780 285 622

Pozyskane informacje po-
mogą wstępnie oszacować 
skalę potrzeb uprawnionych 
osób, zainteresowanych za-
kupem węgla w ramach tzw. 
zakupu preferencyjnego. 
Przekazanie takiej informa-
cji nie należy traktować jako 
tożsame ze złożeniem osta-
tecznego zapotrzebowania, 
gdyż stosowne rozporządze-
nie określi ilość węgla do-
stępnego dla jednego gospo-
darstwa domowego.

– W momencie urucho-
mienia przez miasto Kutno 
sprzedaży i dystrybucji węgla 
konieczne będzie złożenie 
właściwego wniosku o zakup 
węgla w preferencyjnej cenie. 
O dalszych szczegółach re-
alizacji wsparcia mieszkań-
ców w zakresie zakupu węgla 
przez samorząd miasta Kut-
na będziemy informowali na 
bieżąco – komentuje Kamil 
Klimaszewski z biura praso-
wego Urzędu Miasta Kutno. •

Miasto będzie sprzedawać węgiel?Miasto będzie sprzedawać węgiel?
 Mieszkańcy mogą zgłaszać zapotrzebowanie 

Kutnowska 
rzeźba będzie na 

liście UNESCO?

Za nami konsultacje społeczne 
na temat wpisania rzeźby kut-
nowskiej na krajową listę nie-
materialnego dziedzictwa kul-
turowego.

Podczas konsultacji Muzeum 
Regionalne w Kutnie otrzymało 
poparcie naszych lokalnych rzeź-
biarzy oraz przedstawicieli Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnow-
skiej.

Konsultacje poprowadzone 
zostały przez Agatę Muchę z Na-
rodowego Instytutu Dziedzictwa, 
koordynatora ds. Niematerial-
nego Dziedzictwa Kulturowego, 
która w sposób bardzo czytelny 
omówiła wszelkie zagadnienia 
dotyczące złożenia wniosku.

Do reprezentowania twórców 
upoważniona została Dorota Sta-
nicka, rzeźbiarka, którą wybrano 
jednogłośnie 13 głosami. Osobą 
odpowiedzialną z ramienia Mu-
zeum za koordynację merytorycz-
ną, załatwianie wszelkich formal-
ności związanych ze złożeniem 
wniosku oraz kontakty z Narodo-
wym Instytutem Dziedzictwa bę-
dzie Sylwia Kacalak. •
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W całej Polsce od początku 
października trwa kontrola 
schronów. W Kutnie znajduje 
się sześć tego typu budowli, 
jednak ich stan pozostawia 
wiele do życzenia.

Kilkanaście dni temu na 
zlecenie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji w Polsce rozpoczęła się ak-
cja kontroli schronów prowa-
dzona przez strażaków. Takie 

działania mają miejsce także 
w Kutnie. Jak się okazuje Mia-
sto Kutno jest w posiadaniu 
sześciu budowli ochronnych. 
Są to ukrycia typu II przed 
opadem promieniotwórczym, 
które zlokalizowane są w Kut-
nie przy ul. Zamenhofa 9, Za-
menhofa 10, Narutowicza 4, 
Podrzecznej 15, Podrzecznej 
17 i Podrzecznej 21.

– Ukrycia te zlokalizowa-

ne są w piwnicach wymie-
nionych budynków z lat 50 
i 70-tych. Wszystkie budowle 
wymagają dużych nakładów 
finansowych. Potrzebny jest 
pełny remont wraz z wymia-
ną infrastruktury sanitarnej, 
odnowieniem elewacji oraz 
zakup nowego wyposażenia 
i systemu filtracji powietrza 
– informuje Urząd Miasta 
Kutno.

Stan budowli pozostawia 
wiele do życzenia. Sytuacja 
wygląda podobnie w wielu 
innych polskich miastach, 
jednak samorządy nie mają 
odpowiednich środków na re-
monty. Bez rządowego wspar-
cia modernizacja obronnych 
budowli będzie niemożliwa.

Jak podaje kutnowski ma-
gistrat,  Wydział Zarządza-
nia Kryzysowego i Ochrony 

Informacji Niejawnych wraz 
z Zarządem Nieruchomości 
Miejskich dokonuje przeglą-
du stanu rzeczywistego tych 
budowli ochronnych. Dodat-
kowo, WZKiOIN prowadzi 
magazyn Obrony Cywilnej, 
który jest systematycznie 
doposażany między innymi 
w sprzęt kwatermistrzowski, 
agregaty prądotwórcze. •

 SCHRONY DO REMONTU 
Wszystkie budowle wymagają 
dużych nakładów finansowych. 

Kontrolują schronyKontrolują schrony w Kutnie w Kutnie

W centrum Kutna znajduje się sześć schronów. 
Są zlokalizowane w piwnicach przy ul. 

Zamenhofa, Narutowicza i Podrzecznej.
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rpo.lodzkie.pl

Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie

@LodzkieRPO

DOŁĄCZ DO NAS:
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Uroczyste obchody Dnia Edu-
kacji Narodowej oraz wręcze-
nie dorocznych nagród Staro-
sty Kutnowskiego za nami! 

Było iście wybornie – wy-
stępy muzyczne, uroczyste 
wręczenia, przemówienia, 
a na zakończenie poczę-
stunek przygotowany przez 
młodzież z Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 2, im. Dr. 
Antoniego Troczewskiego 
w Kutnie. Uroczystość odbyła 
się w I LO im. Gen. J. H. Dą-
browskiego w Kutnie.

Obecni na uroczystości 
byli: Aleksandra Dudkiewicz, 
Dyrektor biura Senatora RP 
Przemysława Błaszczyka; 

Tadeusz Woźniak, Poseł na 
Sejm RP; Daniel Kowalik 
– Starosta Kutnowski; Wi-
cestarosta Magdalena Kru-
pińska–Kotulska; Jolanta 
Pietrusiak, Członek Zarządu 
Powiatu Kutnowskiego; To-
masz Marciniak, Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu 
Kutnowskiego; Zdzisław Gó-
reczny, Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Kutnowskiego; 
Elżbieta Milczarska, Radna 
Rady Powiatu Kutnowskiego; 
Marek Drabik, Radny Rady 
Powiatu Kutnowskiego, Ry-
szard Olesiński, Radny Rady 
Powiatu Kutnowskiego; Jacek 
Sikora, Radny Rady Powiatu 
Kutnowskiego; Andrzej Szar-

was, Radny Rady Powiatu 
Kutnowskiego.

Uroczystość rozpoczęła 
się powitaniem gości, a na-
stępnie młodzież zabrała 
przybyłych w historyczną 
i muzyczną podróż. Występy 
muzyczne wprawiły przyby-
łych w zachwyt i każdorazo-
wo nagradzane były gromki-
mi brawami. 

Następnie Daniel Kowa-
lik, Starosta Kutnowski oraz 
Magdalena Krupińska–Ko-
tulska, Wicestarosta wrę-
czyli nagrody dla wszystkich 
dyrektorów oraz nauczycieli 
placówek podległych pod Po-
wiat Kutnowski.

Nagrodzeni: Marzena Kur-
piewska, Agnieszka Kubic-
ka, Agnieszka Wesołowska, 
Aneta Borowicz, Marcin Mi-
chalski, Julita Ryś, Kamila 
Karasińska–Pirowska, Hen-
ryka Maria Engel, Katarzy-
na Kopańska–Zimna, Halina 
Celina Sankowska, Zbigniew 
Chrulski, Jolanta Florczak, 
Katarzyna Wilińska, Anna 
Witczak, Kamila Kusiak, Ma-
ciej Siemiński, Agnieszka 
Bielawska, Kamila Anna Cho-
mik–Wasiak.

– W imieniu Zarządu Po-
wiatu Kutnowskiego pragnę 
życzyć Państwu satysfakcji 
i zadowolenia z pracy zawo-
dowej, wytrwałości w poko-

nywaniu codziennych trud-
ności, powodzenia w życiu 
osobistym oraz wszelkiej 
pomyślności. Niech Państwa 
praca owocuje zasłużonym 
szacunkiem oraz nowymi 
pokoleniami światłych, inte-
ligentnych Polaków, którzy 
będą stanowić najwspanial-
szą laurkę Waszej ciężkiej 
pracy – mówi Daniel Kowa-
lik, Starosta Kutnowski. 

– Serdecznie gratuluję 
wszystkim nagrodzonym. 
Życzę Wam dalszych sukce-
sów zawodowych i zadowole-
nia z pracy w którą wkładacie 
wiele trudu – mówi Wicesta-
rosta Magdalena Krupińska–
Kotulska. •

Uroczyste obchody Dnia Edukacji 
Narodowej oraz wręczenie dorocznych 
nagród Starosty Kutnowskiego za nami! 

Powiatowe obchody Dnia Edukacji NarodowejPowiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej
Starosta Kowalik wręczył nagrodyStarosta Kowalik wręczył nagrody

materiały promocyjne Starostwa Powiatowego w Kutnie

Starostwo Powiatowe w Kut-
nie wystartowało z cyklem 
„Jesień w Powiecie Kutnow-
skim”, który ma pokazać 
wyjątkowe miejsca z nasze-
go regionu. Jako pierwszy 
zaprezentowany został Mu-
zeum Zamek w Oporowie.

–  Zapraszamy na jesienny 
cykl, który pokaże Państwu 
co warto odwiedzić jesienią w 
Powiecie Kutnowskim – mówi 
Daniel Kowalik, Starosta 
Kutnowski.

–  Zachęcam do zwiedzania 
pięknego Zamku w Oporowie. 
Miejsce ma bogatą historię i 
bardzo ciekawe wnętrza, war-
te zobaczenia – mówi Wice-
starosta Magdalena Krupiń-
ska– Kotulska.

–  Muzeum Zamek w Opo-
rowie to przepiękne miejsce, 
szczególnie jesienią ma swój 
urok. Zapraszamy miłośni-
ków fotografii do śledzenia 
naszego jesiennego cyklu – 
mówi Tomasz Walczewski, 
członek Zarządu Powiatu 
Kutnowskiego.
Trochę o historii Zamku…

Rezydencję rodową – zamek 
zbudował arcybiskup Włady-
sław Oporowski, syn Mikołaja 
wojewody łęczyckiego, wła-
ściciel dóbr oporowskich w la-
tach 1428– 1453. Na początku 
XVII w. dziedzictwo przejęła 
rodzina Tarnowskich herbu 
Rola, w XVIII w. dobra wraz 
z zamkiem należały do Soł-
łohubów. W XIX w. Oporów 

kilkakrotnie sprzedawany 
był kolejno własnością Korze-
niowskich, Pociejów, Obor-
skich, Orsettich, a od 1932 r. 
Karskich.

Zamek, mała późnogotycka 
rezydencja obronna wznie-
siona około 1440 r. usytuowa-
na na wyspie otoczonej fosą, 
jest jednym z niewielu tego 
typu zabytków zachowanych 
w Polsce. Zabudowa skupio-
na wokół czworobocznego 
dziedzińca składa się z domu 
mieszkalnego, wieży, baszty z 
kaplicą, połączonych murem 
obronnym. 

Remonty wykonane w XVII, 
XVIII i XIX wieku spowodo-
wały tylko niewielkie prze-
róbki. Pozostały po nich 
barokowe otwory okienne 

na piętrze, klasycystyczne 
sztukaterie, parkiety i prze-
budowana w XVIII i XIX w. 
część bramna. Z około 1840 
r. pochodzi przybudówka na 
dziedzińcu, tzw. „Kredens” 
oraz neogotycki portal bramy 
wjazdowej i taras przed mo-
stem. 

Zamek otacza krajobrazowy 
park założony w 1. poł. XIX 
w., w którym czytelne jest 
wcześniejsze założenie XVII– 
wiecznego ogrodu.

Gruntowne prace konser-
watorskie wykonane w latach 
1962– 1965 usunęły część 
przebudowy z XIX w., przy-
wróciły pierwotną sylwetkę 
dachów i ganek komunikacyj-
ny domu mieszkalnego. Spod 
tynków odsłonięto gotyckie 

portale i okna oraz drewnia-
ne, polichromowane stropy.

Zamek od 1949 r. mieści mu-
zeum z ekspozycją wnętrz 
dworskich. Tworzą ją dzie-
ła sztuki i wyroby rzemiosła 
artystycznego prezentujące 
kulturę szlachecką. Zbiory 
zawierają dzieła sztuki z róż-
nych epok, od XVI do pocz. 
XX. – obrazy, rzeźby, wyroby 
rzemiosła artystycznego. Po-
chodzą one z przekazów, da-
rów i zakupów. Nieliczne tylko 
eksponaty związane są z hi-
storią zamku. Należą do nich 
portrety rodziny Sołłohubów 
z XVIII w., lustra z żardinie-
rami z pocz. XIX w., pistolety 
pojedynkowe z XVIII i XIX w. 
oraz naczynia fajansowe an-
gielskie z Shelton XIX w. •

Przedstawiamy Zamek Przedstawiamy Zamek 
Muzeum w OporowieMuzeum w Oporowie

 „Jesień w Powiecie Kutnowskim” 
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Daniel Kowalik –  Starosta 
Kutnowski oraz Zbigniew 
Linkowski, Wiceprzewodni-
czący Sejmiku Województwa 
Łódzkiego złożyli z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej wizytę w 
Specjalnym Ośrodku Szkol-
no– Wychowawczym nr 1. Im. 
Marii Konopnickiej w Kutnie.

Przy okazji odbyła się rów-
nież wizyta gospodarcza, 
by obejrzeć nowopowstałe, 
działające już przedszkole 
w Ośrodku. Obecnie jest już 
jedna grupa dzieci, licząca 8 
osób.

–  Obejrzeliśmy nowy, spe-
cjalistyczny sprzęt, zoba-
czyliśmy jak prowadzone są 
zajęcia dla najmłodszych i 
sami wzięliśmy w nich udział 
oraz dowiedzieliśmy się jak 
funkcjonuje przedszkole. 
Bardzo cieszę się, że powstał 

punk przedszkolny w tym 
Ośrodku, bowiem było to 
potrzebne mieszkańcom Po-
wiatu Kutnowskiego – mówi 
Daniel Kowalik, Starosta 
Kutnowski.

–  Utworzenie punktu 
przedszkolnego w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno– Wy-
chowawczym było bardzo 
dobrym pomysłem. Cieszę 
się, że przedszkole już funk-
cjonuje, dzieci są zachwyco-
ne zabawą z użyciem specja-
listycznych sprzętów – mówi 
Zbigniew Linkowski, Wi-
ceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Łódzkiego.

Warto dodać, że przed-
szkole ma osobne wejście, 
nowoczesny plac zabaw dla 
najmłodszych oraz dużo inte-
raktywnego, nowoczesnego, 
specjalistycznego sprzętu. •

Władze powiatu kutnowskie-
go złożyły wizytę uczniom 
Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego nr 1 im. 
M. Konopnickiej w Kutnie i po-
gratulowali świetnej postawy 
w konkursie „Wymień nakręt-
ki na nagrody”. 

Daniel Kowalik –  Starosta 
Kutnowski; Tomasz Walczew-
ski Członek Zarządu Powiatu 
Kutnowskiego oraz Magdale-
na Marciniak, Dyrektor Wy-
działu Rolnictwa, Leśnictwa i 
Ochrony Środowiska wręczyli 
podziękowania oraz nagrody 

dla klasy 3B ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno– Wycho-
wawczego nr 1 im. Marii Ko-
nopnickiej w Kutnie za zebra-
nie największej ilości nakrętek 
w 2 edycji konkursu „Wymień 
nakrętki na nagrody”.

–  Bardzo cieszy mnie zaan-
gażowanie młodzieży ośrod-
ka w akcję zbierania nakrętek. 
Gratuluję zebrania aż 116 ki-
logramów – mówi Daniel Ko-
walik, Starosta Kutnowski.

–  Przekazaliśmy krzewy 
ozdobne dla ośrodka. Dzięki 

nim plac zabaw będzie jesz-
cze piękniejszy, a młodzież 
będzie mogła w ramach zajęć 
dbać i pielęgnować krzewy. 
Gratuluję zaangażowania – 
mówi Tomasz Walczewski, 
członek Zarządu Powiatu 
Kutnowskiego.

–  To niesamowite jak mło-
dzież zaangażowała się w ak-
cję, osiągając spektakularne 
wyniki. Gratuluję! – mówi 
Magdalena Marciniak, Dy-
rektor Wydziału Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środo-
wiska. •

Niedawno Starostwo Powiato-
we w Kutnie odwiedziły dzieci 
z klasy 3c ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Kutnie. Daniel Kowa-
lik – Starosta Kutnowski oraz 
Tomasz Walczewski Członek 
Zarządu Powiatu Kutnowskie-
go pokazali dzieciom Staro-
stwo Powiatowe w Kutnie oraz 
przeprowadzili wraz z dziecia-
kami sesję Rady Powiatu.

– Zaczęliśmy od wyświetle-
nia spotu promującego Po-
wiat. Następnie wybraliśmy 
prezydium i rozpoczęliśmy 
obrady. Dzieciaki na chwilę 
mogły poczuć się jak radni 
powiatowi. Tematem naszej 
sesji była pomoc zwierzętom 

w zimę – mówi Daniel Kowa-
lik, Starosta Kutnowski.

Dzieci chętnie brały udział 
w dyskusji i głosowaniu. Sesja 
rozpoczęła się – tak jak każda 
Sesja Rady Powiatu – od hym-
nu Polski, a następnie rozpo-
częła się dyskusja.

– Dzieciaki dyskutowały 
na tematy takie jak opieko-
wanie się zwierzętami zimą, 
dokarmianie ptaków zimą 
oraz organizowanie zbiórek 
żywności dla zwierząt. Zaan-
gażowanie dzieci w dyskusję 
było niesamowite, wszystkie 
z chęcią głosowały i podawały 
argumenty – relacjonuje To-

masz Walczewski, członek Za-
rządu Powiatu Kutnowskiego.

– Dla dzieciaków mieliśmy 
również konkursy z wiedzy 
o Powiecie w których wygrać 
można było czapeczki. Były 
oczywiście balony, inne drob-
ne upominki oraz słodkości – 
dodaje Tomasz Walczewski.

Na zakończenie dzieci zosta-
ły oprowadzone po starostwie 
oraz każde z nich mogło usiąść 
na miejscu Starosty i zrobić so-
bie pamiątkowe zdjęcie.

– To było przemiłe spotka-
nie, dziękujemy za odwiedzi-
ny – podsumowuje starosta 
Kowalik. •

Dzieci z SP nr 1 w Kutnie pojawiły się z wizytą 
w Starostwie Powiatowym w Kutnie.

Wyjątkowi goście odwiedzili starostwo

Pogratulowali zwycięzcom konkursu Pogratulowali zwycięzcom konkursu 
“Wymień nakrętki na nagrody”“Wymień nakrętki na nagrody”

Z wizytą w nowym przedszkoluZ wizytą w nowym przedszkolu

Powiat Kutnowski pozyskał 
środki zewnętrzne z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 
ramach programu „Samodziel-
ność– Aktywność– Mobilność”.

W ramach programu osoby 
niepełnosprawne mogą ubie-
gać się o dofinansowanie do :

–  zakupu mieszkania po-
zbawionego barier architek-

tonicznych, znajdującego się 
w lokalizacji umożliwiającej 
samodzielne opuszczenie bu-
dynku, aż do poziomu zero 
przed budynkiem;

–  kosztów najmu mieszkania 
lub domu, nawet do 36 miesię-
cy.

Cieszę się, że możemy po-
móc w pokonywaniu barier 
architektonicznych osobom z 

niepełnosprawnością –  mówi 
Daniel Kowalik, Starosta Kut-
nowski 

Realizujemy wiele progra-
mów wspierających osoby 
z niepełnosprawnością, ważne 
jest aby miały one jednakowy 
komfort codziennego życia, 
tak jak każdy z nas –  mówi 
Wicestarosta Magdalena Kru-
pińska– Kotulska. •

Środki dla Powiatu Kutnowskiego z PFRON-u

materiały promocyjne Starostwa Powiatowego w Kutnie
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Czy Kutno będzie zielonym mia-
stem? Jak informuje magistrat, roz-
poczyna się właśnie długofalowy 
proces pod hasłem #ZieloneKutno. 
Nasze miasto zamierza dołączyć 
do grona proekologicznych miejsc 
na mapie Polski.

Coraz więcej polskich miast za-
czyna szerzej spoglądać na temat 
ekologii i zagospodarowania ziele-
ni, bo te zagadnienia, w dobie po-
stępujących zmian klimatycznych 
są bardzo ważne. Kutno zamierza 
dołączyć do grona proekologicz-
nych miejsc na mapie kraju i w 
odpowiedzialny sposób budować 
swoją przyszłość.

O potrzebie wdrożenia idei zielo-
nego miasta nie raz mówiło się już 
w kutnowskiej przestrzeni publicz-
nej. Wspominali o tym mieszkańcy 
oraz samorządowcy. #zieloneKUT-
NO jest odpowiedzią na zmieniają-
cy się klimat i na coraz większą po-
trzebę zarządzania zielenią miejską 

w zrównoważony sposób.
– Chcemy, aby w najbliższych la-

tach działania miejskie koncen-
trowały się na rozwiązaniach i 
inwestycjach, które sprawią, że 
Kutno będzie wspaniałym miej-
scem do relaksu, odpoczynku i 
ekologicznego życia. Wszystkie 
ekologiczne działania wykony-
wane przez miasto będą realizo-
wane pod hasłem #zieloneKUT-
NO. Będzie można je spotkać 
w naszych komunikatach na por-
talach internetowych, w lokalnych 
mediach i w mediach społeczno-
ściowych – zapowiada Kamil Klima-
szewski z biura prasowego Urzędu 
Miasta Kutno.

Wśród przedsięwzięć zaplanowa-
nych w ramach tej szeroko zakro-
jonej akcji znalazły się m.in.: sa-
dzenie drzew w pasach drogowych, 
utworzenie zielonych ścian na ele-
wacjach budynków i ogrodzeniach, 
sianie łąk kwietnych, ograniczenie 
koszenia miejskich trawników, two-

rzenie nowych zieleńców w tym 
skwerów i kieszonkowych parków. 
W planach jest także utworzenie w 
mieście woonerfów, instalowanie 
zielonych przystanków, kontynu-
acja nasadzeń róż, tworzenie miejsc 
dzikich w mieście, odzyskiwanie 
powierzchni biologicznie czynnej, 
tworzenie ogródków fasadowych 
oraz kutnowskich mini ogródków, 
nasadzenia geofitów wiosennych, 
ochrona młodych drzew oraz sze-
roka kampania edukacyjna w za-
kresie ekologii.

– Korzystając z zewnętrznych 
funduszy chcielibyśmy stworzyć 
w Kutnie infrastrukturę, która 
będzie magazynować wodę po-
trzebną roślinom w okresach su-
szy. Pierwsze przedsięwzięcia 
planowane w ramach akcji #zie-
loneKUTNO już się rozpoczęły. 
O ich realizacji oczywiście bę-
dziemy informować – dodaje 
Klimaszewski. •

#ZieloneKutno –  nasze miasto chce być proekologiczne

W ideę #ZieloneKutno idealnie wpisuje 
się między innymi rozpoczęta inwestycja 

związana z Zieloną Osią Miasta.

Trwająca od wielu lat przebu-
dowa kutnowskiej stacji kole-
jowej powoli dobiega końca. 
Jak udało nam się dowiedzieć, 
jeszcze w tym roku urucho-
mione ma zostać podziemne 
przejście, a wszystkie prace 
mają zakończyć się do połowy 
2023. Czy tym razem obędzie 
się bez opóźnień?

Niekończąca się historia – 
tak w skrócie można opisać 
przebudowę stacji kolejowej 
w Kutnie. Inwestycja rozpo-
częła się w 2018 roku, miała 
zakończyć się w 2020 roku, 
ale prace wciąż trwają.

– W czerwcu tego roku mi-
nęło pięć lat odkąd zaczęła 
się przebudowa stacji kolejo-
wej w Kutnie. Modernizacja 
była oczywiście potrzebna i 
niezbędna, ale miała trwać 

do 2020. Tymczasem do koń-
ca prac nadal daleko. Aktu-
alnie zakończenie inwestycji 
przewidywane jest na jesień 
2023, ale trudno uwierzyć, że 
ten termin już się nie prze-
sunie – można było przeczy-
tać niedawno na profilu Stop 
Dyskryminacji Kutna, który 
często porusza ważne kwe-
stie związane z inwestycjami 
w naszym mieście.

O to, jak obecnie wygląda 
sytuacja ze stacją w Kutnie 
zapytaliśmy PKP Polskie Li-
nie Kolejowe. 

Jak informują przedstawi-
ciele spółki, obecnie na stacji 
Kutno i szlakach przyległych 
kontynuowane są prace przy 
budowie i podłączaniu urzą-
dzeń nowego systemu stero-
wania, a także przebudowie 

układu torowego w części za-
chodniej stacji Kutno.

PKP PLK S.A. nie odpowie-
działo na nasze pytanie do-
tyczące powodów opóźnienia 
związanego z realizacją tej 
ważnej inwestycji w Mieście 
Róż.
Niebawem otworzą podziem-
ne przejście

Wiele wskazuje na to, że 
już niebawem mieszkańcy 
doczekają się uruchomienia 
podziemnego przejścia po-
między peronami, łączącego 
ul. 3-go Maja z Siemiradzkie-
go. W ostatnich latach poru-
szanie się po dworcu i jego 
okolicach było mocno utrud-
nione i często krytykowane 
przez mieszkańców oraz po-
dróżnych..

– Jeszcze w tym roku, po 
uzyskaniu wymaganych de-
cyzji administracyjnych, 
udostępnione zostanie przej-
ście podziemne z windami. 
Wszystkie prace na obszarze 
na odcinku Żychlin – Bar-
łogi wykonawca planuje za-
kończyć w połowie 2023 r. – 
mówi Radosław Śledziński 
z zespołu prasowego PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.
Inwestycja za 2 mld złotych

Zdaniem PKP PLK S.A., pra-
ce prowadzone na obszarze 
LCS Kutno tj. na odcinku Ży-
chlin – Barłogi pozwalają na 
rozszerzenie oferty przejaz-
dowej i poprawę dostępności 
kolei dla mieszkańców. Ko-
rzyścią dla pasażerów są wy-
godniejsze codzienne podró-

że, np. do pracy czy szkoły, 
a dla przedsiębiorców spraw-
niejszy transport towarów.

– Więcej pociągów na to-
rach to mniej samochodów 
na drogach, a to wpływa 
na mniejsze zanieczyszcze-
nie środowiska – podkreśla 
R. Śledziński.

Inwestycja w Kutnie jest re-
alizowana w ramach projektu 
pn. Prace na linii kolejowej 
E20 na odcinku Warszawa - 
Poznań - pozostałe roboty, 
odcinek Sochaczew-Swarzędz 
o wartości ponad 2 mld zł. Pro-
jekt jest dofinansowany przez 
Instrument Unii Europejskiej 
CEF „Łącząc Europę”.

O sytuacji związanej z przebu-
dową stacji kolejowej w Kutnie 
będziemy jeszcze informować. •

Na stacji wreszcie otworzą Na stacji wreszcie otworzą 
podziemne przejście!podziemne przejście!

 Niekończąca się inwestycja na finiszu? 

Jak informuje PKP PLK S.A., jeszcze w tym 
roku podróżni będą mogli skorzystać 
z podziemnego przejścia z windami.

W ostatnich latach na podróżnych 
w Kutnie czekało wiele utrudnień.
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Wielkimi krokami zbliża się 
listopad i Dzień Wszystkich 
Świętych. Z pewnością wielu 
mieszkańców będzie odwie-
dzać groby bliskich na kutnow-
skich cmentarzach. Nekropolie 
co roku są bardzo oblegane, 
przez co przejazd własnym sa-
mochodem może być utrud-
niony. Dodatkowo możemy 
mieć problemy ze znalezieniem 
miejsca parkingowego. Roz-
wiązaniem oszczędnym i eko-
logicznym jest wybór komuni-
kacji miejskiej.

Tym bardziej, że 1 i 2 listopada 
autobusami kutnowskiego MZK 
pojedziemy bez konieczności 
kupowania biletu.

– Tradycyjnie w Dzień 
Wszystkich Świętych do dys-
pozycji mieszkańców będzie 
większa liczba autobusów kur-
sujących na trasach prowadzą-
cych do cmentarzy. Decyzją 
prezydenta, tak jak w poprzed-
nich latach, za korzystanie z 
komunikacji miejskiej nie trze-

ba płacić – mówi Kamil Kli-
maszewski z biura prasowego 
Urzędu Miasta Kutno.

Warto jednak pamiętać, że 
w okresie od 31 października 
do 2 listopada 2021r. autobusy 
komunikacji miejskiej kursują 
zgodnie z rozkładem jazdy na 
poszczególne dni z następują-
cymi zmianami:

•    w dniu 31 października 
autobusy kursują jak w dni ro-
bocze ze zwiększoną częstotli-
wością linii nr 5,

•    w dniu 1 listopada au-
tobusy kursują jak w nie-
dzielę ze zwiększoną czę-
stotliwością linii nr 5 
i 9. Linia nr 5 kursująca z Kucz-
kowa do os. Łąkoszyn oznako-
wana będzie jako linia 5C.

Ponadto zostaną uruchomio-
ne dodatkowe kursy na linii nr 
12.

•    w dniu 2 listopada auto-
busy kursują jak w dni robocze 
ze zwiększoną częstotliwością 
linii nr 5. •

We Wszystkich ŚwiętychWe Wszystkich Świętych
autobusami pojedziemy za darmoautobusami pojedziemy za darmo

W gmachu Akademii Nauk 
Stosowanych Gospodarki 
Krajowej w Kutnie w miniony 
weekend odbyła się pierw-
sza kutnowska konferencja 
na temat mutyzmu wybiór-
czego.

Przed rozpoczęciem kon-
ferencji głos zabrali między 
innymi Jarosław Kotliński 
– naczelnik wydziału edu-
kacji UM Kutno oraz wice-
starosta kutnowska Magda-
lena Krupińska-Kotulska. 
Przedstawiciele samorządu 
podkreślali, jak ważne jest 
poruszanie tematu dotyczą-
cego mutyzmu wybiórczego.

W pierwszej części kon-

ferencji odbył się wykład 
o komunikacji niewerbal-
nej w wykonaniu Bartosza 
Serendy. W drugiej części 
wydarzenia z kolei poznać 
można było mutyzm wybiór-
czy z różnych perspektyw.

Głos zabrały także logo-
peda Małgorzata Budner, 
dyrektor jednej ze szkół 
Barbara Karczewska, psy-
cholog Katarzyna Szcze-
pańska, terapeuta si Monika 
Ciołek, rodzice Anita i Rafał 
Kotliński oraz samorzecz-
nik Magdalena Mordzak, 
która jednocześnie jest or-
ganizatorem pierwszej kut-
nowskiej konferencji nt. 

mutyzmu wybiórczego.
Czym jest mutyzm wybiór-

czy? Dziecko lub osoba do-
rosła z mutyzmem wybiór-
czym najczęściej swobodnie 
rozmawia w domu, ale mil-
czy lub nie rozmawia swo-
bodnie w przedszkolu, szko-
le czy w innych sytuacjach 
społecznych. Zaburzenie 
najczęściej rozpoczyna się 
między drugim, a piątym 
rokiem życia i powinno być 
diagnozowane już po mie-
siącu milczenia w danym 
miejscu. Niestety często 
jest diagnozowane dopie-
ro w szkole podstawowej 
w wieku 8-12 lat. •

W ANSGK rozmawiali o W ANSGK rozmawiali o 
mutyzmie wybiórczymmutyzmie wybiórczym

 To pierwsze takie wydarzenie w regionie 
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Za nami II edycja Dni Seniora 
w Gminie Kutno. To wspólne 
przedsięwzięcie organizo-
wane jest przez Gminę Kut-
no, Centrum Kultury Gminy 
Kutno, Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej oraz Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną im. 
Józefa Bohdana Zaleskiego 
w Leszczynku, odbywające 
się pod honorowym patrona-
tem Wójt Gminy Kutno Justy-
ny Jasińskiej. Tegoroczne Dni 
Seniora obfitowały w wiele 
atrakcji.

W piątek 14 października 
nasi seniorzy udali się na dofi-
nansowaną przez Gminę Kut-
no wycieczkę do Ciechocinka, 
podczas której, wysłuchali 
profilaktycznego wykładu 
na temat uzależnień, zorga-
nizowanego przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kutnie. W Ciechocinku 
uczestnicy aktywnie spędzili 
czas zwiedzając m.in. melek-

sami to znane uzdrowisko, 
w tym tężnie solankowe, gro-
tę solną i Muzeum Warzelni 
Soli. Po wspólnym zwiedza-
niu odbył się obiad, a na za-
kończenie dancing.

17 października dla Seniorów 
Gminna Biblioteka Publiczna 
przygotowała spotkanie z lo-
kalnym poetą i miłośnikiem 
przyrody p. Janem Jerzym 
Jóźwiakiem, które popro-
wadził Dyrektor Biblioteki 
Piotr Czerbniak.  Następnie 
nasi goście wzięli udział 
w ognisku z kiełbaskami 
i wspólnej zabawie z Zespo-
łem Ludowym Leszczynianki.

Półmetek Dni Seniora Gmi-
ny Kutno – wtorek 18 paź-
dziernika to zajęcia pod 
hasłem ,,W zdrowym ciele 
zdrowy duch". Nasi Seniorzy 
spotkali się z p. Tomaszem 
Wiśniewskim, pszczelarzem 
ze Stowarzyszenie Weso-
ła Pasieka aby poznać wła-

ściwości zdrowotne miodu 
i uczestniczyć w apiterapii. 
W trakcie spotkania mogli 
także zrobić świece z wosku 
pszczelego oraz spróbować 
różnych rodzajów miodu. Od-
były się także warsztaty na 
temat uzależnień w wieku se-
nioralnym prowadzone przez 
terapeutę Chrześcijańskiej 
Misji Społecznej Teen Cha-
lenge. Seniorzy spotkali się 
również z przedstawicielkami 
firmy Audika, które uświado-
miły uczestnikom, jak ważna 
jest dbałość o słuch, który co 
roku słabnie o kilka decybeli. 
Dbając o kondycję fizyczną 
naszych seniorów zapropo-
nowaliśmy im uczestnictwo 
w gimnastyce na krzeseł-
kach oraz naukę podstaw 
tańca – walca angielskiego 
i wiedeńskiego prowadzone 
przez instruktorów Centrum 
Kultury Gminy Kutno. Na 
zakończenie dnia  odbył się 
koncert kutnowskiego zespo-

łu ,,eLeS". Ich występ pełen 
polskich przebojów z lat 60, 
70 i 80 został bardzo entuzja-
stycznie przyjęty przez zgro-
madzoną w sali widowisko-
wej Centrum Kultury Gminy 
Kutno publiczność.

Ostatni dzień Dni Seniora 
– 19 października to warsz-
taty tworzenia artystycznych 
obrazów na plastrze drewna, 
dużo humoru i śmiechu przy 
wspólnych zdjęciach, pyszny 
poczęstunek, a na finał dużo 
śpiewu podczas koncertu 
Ewy Olszewskiej, finalistki 
The Voice of Senior. Przed 
występem artystki Wójt Gmi-
ny Kutno Justyna Jasińska 
podziękowała seniorom za  
liczny udział w wydarzeniu, 
życzyła im zdrowia i rado-
ści z życia oraz zaprosiła do 
Klubu Seniora, który działa 
w naszej gminie od lutego 
2022 roku.  Dyrektor CKGK 
w Leszczynku Liliana Urbań-

czyk—Wójcik podsumowała 
Dni Seniora i zaprosiła na 
wyjątkowe zakończenie w 
postaci koncertu, natomiast 
dyrektor GOPS Małgorzata 
Modrzejewska podkreśliła jak 
ważna w wieku senioralnym 
jest prawidłowa profilaktyka, 
która pozwala jak najdłużej 
cieszyć się dobrym zdrowiem.  

Partnerami tegorocznych 
Dni Seniora w Gminie Kutno 
była firma Vandermoortele, 
Zespół Ludowy Leszczynian-
ki, firma Audika oraz Stowa-
rzyszenie Wesoła Pasieka.

–  Dni Seniora w Gminie 
Kutno to bardzo ważne wy-
darzenie integrujące senio-
rów i dające im możliwość 
spędzenia czasu w ciekawy 
i kreatywny sposób. Dzię-
kuję wszystkim za udział 
i wsparcie organizacji wyda-
rzenia. Do zobaczenia za rok!  
–  komentuje Wójt Gminy 
Kutno Justyna Jasińska •

Za nami udaneZa nami udane
Dni Seniora w gminie Kutno Dni Seniora w gminie Kutno 

GWIAZDA W LESZCZYNKU 
Jedną z gwiazd tegorocznych Dni 
Seniora była Ewa Olszewska, gwiazda 
The Voice Senior.
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materiał powstał przy współpracy z Urzędem Gminy Kutno

 BYŁO MNÓSTWO ATRAKCJI!     
Dni Seniora w gminie Kutno rozpoczęły 

się od wycieczki do Ciechocinka. 
Później organizatorzy przygotowali 

wiele wydarzeń w Leszczynku.

   ŚRODA, 26 PAŹDZIERNIKA 2022      |      GMINA KUTNO



10 Przeczytaj więcej wiadomości na:

FO
T.

 U
M

 K
UT

N
O

W minioną sobotę w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Kutnie 
miała miejsce uroczystość 
Złotych Godów Państwa Ewy 
i Józefa Dominowskich. Z tej 
okazji Prezydent Zbigniew 
Burzyński uhonorował Do-
stojnych Jubilatów Medalami 
Prezydenta RP oraz okolicz-
nościowymi dyplomami.

W słowach skierowanych 
do Jubilatów pogratulował 
wspólnie spędzonych lat, po-
dziękował im również za trud 
pracy zawodowej. Na kolejne 
lata wspólnej drogi prezydent 

Burzyński życzył Jubilatom 
dużo zdrowia, wiele radości i 
optymizmu w otoczeniu ro-
dziny oraz wszelkiej pomyśl-
ności.

Państwo Dominowscy ślu-
bowanie złożyli 21 paździer-
nika 1972 roku w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Lubieniu 
Kujawskim. Zawodowo pani 
Ewa przez blisko 20 lat była 
pracownikiem Wojewódzkie-
go Przedsiębiorstwa Handlu 
Wewnętrznego, natomiast 
pan Józef pracował w trans-
porcie. Później oboje rozpo-

częli prowadzenie wspólnej 
działalności gospodarczej. 
Jak podkreśla Jubilat w ich 
wspólnym życiu najważniej-
sze zawsze były: szacunek, 
wzajemne troska, zrozumie-
nie i  tolerancja. Są szczęśli-
wymi rodzicami córek Rena-
ty i Agnieszki oraz dumnymi 
dziadkami wnucząt: Damia-
na, Dariusza, Roksany i Kami-
la. Od niedawna spełniają się 
również w roli pradziadków 
Aleksandra. Czerpią wielką 
radość i szczęście z życia ro-
dzinnego. Niezmiennie od 50-
ciu lat darzą się wielkim sza-

cunkiem i zrozumieniem. 
Dostojnym Jubilatom skła-

damy serdeczne gratulacje!
Jak zorganizować 
podobną uroczystość?

Małżonkowie, którzy 
wspólnie przeżyli minimum 
50 lat, mogą złożyć w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Kutnie 
wniosek o przyznanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej medalu za długolet-
nie pożycie małżeńskie. Na-
stępnie wnioski są przesyłane 
do urzędu wojewódzkiego, 
który po weryfikacji doku-

mentów przekazuje sprawę 
do Kancelarii Prezydenta RP. 
Procedura trwa od 4 do 6 mie-
sięcy.

Pary, które szczęśliwie 
doczekały jubileuszu Szma-
ragdowych (55-lecie), Dia-
mentowych (60-lecie) czy 
następnych godów również 
mogą zgłaszać taki fakt do 
USC. Podczas zorganizowanej 
uroczystości Jubilaci otrzy-
mują listy gratulacyjne od 
Prezydenta Miasta Kutna.  

Więcej informacji pod 
numerem tel. 24 254 28 84. •

 Państwo Dominowscy są małżeństwem ponad 50 lat Panoramę Historii Kutna 
podziwiać można w pawilonie 
wystawienniczym na 
Placu Wolności.Świętowali Złote Gody!Świętowali Złote Gody!

To było mocne granie w szczyt-
nym celu. W Centrum Teatru 
Muzyki i Tańca w Kutnie odbyły 
się dwa charytatywne koncerty 
dla Mariusza "Szymona" Szy-
mańskiego.

16 października w Centrum 
Teatru Muzyki i Tańca Ziemi 
Kutnowskiej zagrały warszaw-
ski Leash Eye i zespół Cochise, 
którego frontmenem jest znany 
aktor Paweł Małaszyński. Cały 
dochód z koncertu zostanie 
przekazany Mariuszowi Szymań-
skiemu "Szymonowi", którego 
los nie potraktował łagodnie. 

–  "Szymon" to osoba dla mnie 
szczególna. W młodości uległ 

wypadkowi, który spowodował, 
że jego życie wywróciło się do 
góry nogami. W tym momen-
cie nic już nie widzi, dlatego 
też stwierdziłem, że dla byłego 
sąsiada z bloku i osoby, z którą 
w młodości spędzało się bar-
dzo dużo wolnego czasu trze-
ba zrobić coś wyjątkowego, co 
podbuduje go psychicznie i da 
siły do funkcjonowania w nowej 
rzeczywistości –  komentuje Ma-
rek "Maras" Kurnatowski z Anti– 
Violent Agency.

Organizatorami wydarzenia 
byli Marek Kurnatowski z Anti– 
Violent Agency oraz Kutnowski 
Dom Kultury. •

Mocne granie w szczytnym celuMocne granie w szczytnym celu

Marek “Maras” Kurnatowski wraz z Mariuszem 
“Szymonem” Szymańskim i artystami, którzy 
zagrali charytatywny koncert.
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Nadkomisarz Janusz Osowski z 
Komendy Powiatowej Policji w 
Kutnie, który na co dzień pełni 
funkcję naczelnika Wydziału 
Dochodzeniowo-Śledczego, 
został odznaczony odznaką 
„Honorowy Dawca Krwi – Za-
służony dla Zdrowia Narodu”.

Policjant został wyróżniony 
za aktywną działalność w ru-
chu honorowego krwiodaw-
stwa. Oddał już ponad 33 litry 
krwi.

O tym, jak dużą rolę odgrywa 
krew w życiu każdego z nas, 
wiedzą wszyscy. Nie każdy jed-
nak ma świadomość, że wciąż 
jej brakuje. Dlatego policjanci 
chętnie włączają się w akcje 
promujące oddawanie krwi i 
sami są jej honorowymi daw-
cami.

Nadkomisarz Janusz Osow-
ski  pomaganie ma we krwi, 
dzieli się nią od ponad 25 lat. 
Łącznie przez te lata, dla ra-

towania ludzkiego zdrowia i 
życia, oddał już ponad 33 litry 
krwi. Teraz został uhonorowa-
ny orderem „Honorowy Dawca 
Krwi – Zasłużony dla Zdrowia 
Narodu”.

Każdy z nas może pomóc in-
nym, oddając krew. To bez-
cenny lek, którego nie da się 
wyprodukować, ani kupić. 
Zachęcamy do dzielenia się tą 
najcenniejszą cząstką siebie - 
to nic nie kosztuje. •

Kutnowski policjant pomaganie ma we krwi!Kutnowski policjant pomaganie ma we krwi!
Nadkomisarz Janusz Osowski 
oddał już ponad 33 litry krwi.

Mundurowy otrzymał specjalne wyróżnienie 

Rusza kolejna edycja zajęć 
pn. „Bezpieczna kobieta”. 
Chcesz dowiedzieć się jak 
zadbać o swoje bezpieczeń-
stwo? Jak unikać zagrożeń? 
Jak zachować się w sytuacji 
zagrożenia?

Odpowiedź na te pytania 
i wiele innych otrzymają 
panie, które zgłoszą się na 
warsztaty zorganizowane 
przez Akademię Nauk Stoso-
wanych Gospodarki Krajowej 
przy współpracy z Komendą 
Powiatową Policji w Kutnie. 
Zajęcia startują 2 listopada.

„Bezpieczna kobieta” to 
dwumiesięczny bezpłatny 
cykl szkoleń dla kobiet zorga-
nizowanych przez Akademię 

Nauk Stosowanych Gospo-
darki Krajowej przy współ-
pracy z Komendą Powiatową 
Policji w Kutnie. Są to trenin-
gi Taekwondo z elementami 
samoobrony.

— Pierwsza edycja zajęć 
cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem i zaan-
gażowaniem pań na macie. 
To nie tylko wszechstronna 
edukacja kobiet w zakresie 
zachowania w sytuacjach 
nagłego zagrożenia zdrowia 
i życia, ale również promo-
wanie aktywnego trybu życia 
u kobiet — mówi komisarz 
Edyta Machnik, oficer pra-
sowy Komendy Powiatowej 
Policji w Kutnie.

Zapisy do kolejnej edy-
cji zajęć „Bezpieczna ko-
bieta” poprzez e-maila: 
kssw@wsgk.com.pl. •

Pierwsza edycja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem.

Kobieto, poczuj się bezpiecznie!Kobieto, poczuj się bezpiecznie!
Rusza kolejna edycja akcji policjiRusza kolejna edycja akcji policji
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Kutnowscy policjanci wyjaśnia-
ją okoliczności tragicznej śmier-
ci mężczyzny, którego zwłoki 
znaleziono w Ochni.

16 października 2022 roku oko-
ło godziny 21.15 do dyżurnego 
kutnowskiej komendy wpłynę-
ło zawiadomienie o ujawnieniu 
przez przypadkowych przechod-
niów na brzegu koryta rzeki 
Ochni przy ul. Mickiewicza zwłok 
mężczyzny. Na miejsce wezwano 
także straż pożarną.

— Strażacy wydobyli mężczy-
znę i do czasu przyjazdu ze-
społu ratownictwa medycznego 
prowadzili resuscytację. Nieste-
ty, później lekarz stwierdził zgon 
mężczyzny – powiedział Panora-

mie mł. asp. Marcin Maćkowiak, 
dyżurny Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Kutnie.

Teraz kutnowska policja pod 
nadzorem Prokuratury Rejono-
wej w Kutnie będzie wyjaśniać 
przyczyny i okoliczności w ja-
kich doszło do śmierci mężczy-
zny.

— Denat leżał z głową w wo-
dzie i znaleźli go przypadkowi 
przechodnie. Przy mężczyźnie 
siedział pies, który został zabra-
ny do Komendy Powiatowej Po-
licji w Kutnie do czasu ustalenia 
właściciela lub rodziny denata 
— komentuje komisarz Edyta 
Machnik z KPP Kutno. •

W Ochni znaleźliW Ochni znaleźli
zwłoki mężczyznyzwłoki mężczyzny

Do makabrycznego znaleziska 
doszło przy ulicy Mickiewicza.
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Koncert Laureatów II Powia-
towego Festiwalu Piosenki 
Religijnej Bedlno 2022 za 
nami.

Koncert rozpoczął się od 
wręczenia upominków za 
udział w festiwalu, wyróż-
nień oraz nagród. Wyróżnie-
ni zostali: Alicja Kazimier-
czak, Antonina Bogdańska, 
Julia Kubaczyk, Lena Stasiak, 
duet Maja Fyszel i Luiza Ry-
bińska, Michał Stradza, Zo-
fia Fercikowska, Wiktoria 
Mikołajczyk, Lena Stefaniak 
i Kornelia Wilińska. Z ko-
lei nagrodzeni zostali: Maja 
Banachowska, Maria Ku-
charska, Martyna Kucharska, 
Wojciech Dopierała i Milena 
Skierska. Nagrody za udział 
otrzymali: Antoni Ulatow-
ski, Jakub Andrzejczyk, Julia 
Czubiak, Julia Stasiak, Lena 

Pogorzelska–Przybysz, duet 
Martyna Myszewska i Karina 
Stolińska, duet Oliwia Kałę-
basiak i Maja Rusek, Zuzanna 
Fidrysiak, Maja Wasiak i Ali-
cja Bogdańska.

– Udało nam się spotkać po-
nownie, mam nadzieję, że ta 
druga gala nie będzie ostat-
nią i spotkamy się za rok. 
Chcę podziękować Elżbiecie 
Milczarskiej za dopilnowanie, 
by środki na festiwal znalazły 
się w budżecie Powiatu Kut-
nowskiego. Dziękuję i gratu-
luję wszystkim. Występy były 
chwytające za serce – mówił 
Starosta Kutnowski Daniel 
Kowalik.

– Dziękuję za to, że festi-
wal mógł się odbyć. Dziękuję 
wszystkim za zaangażowanie 
w festiwal. Gratuluję Państwu 
tak zdolnych dzieci, mam na-

dzieję, że za rok spotkamy się 
w jeszcze większym gronie – 
mówiła Elżbieta Milczarska, 
radna Rady Powiatu Kutnow-
skiego.

Wśród utworów wykona-
nych przez dzieci były między 
innymi: „Jesteś blisko mnie”, 
„W cieniu Twoich rąk”, „Nie 
lękaj się”, „Chwalę Ciebie Pa-
nie”, „Góry do góry”, „Maryjo 
śliczna Pani”, „Ty tylko mnie 
poprowadź”, „Halleluja”, „Je-
steś Królem”, „Wśród tylu 
dróg”, „Ofiaruję Tobie Panie 
mój”, „Będę tańczyć przed 
Twoim tronem”, „ Stoję dziś”, 
„Mario, czy już wiesz?”.

Festiwal zakończył się 
wspólnym śpiewem utworu 
„Jesteś Królem” i błogosła-
wieństwem ks. proboszcza 
Roberta Awerjanowa. •

Za nami Za nami Powiatowy Powiatowy 
Festiwal Piosenki ReligijnejFestiwal Piosenki Religijnej
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W sobotę 15 października 
jedenastoosobowa grupa 
członków TPZK sprząta-
ła stare zabytkowe groby 
na cmentarzu parafialnym 
w Kutnie.

Swój czas i wysiłek przy po-
rządkowaniu starych nagrob-
ków poświęcili: J. Barbara 
Herman, Henryka Urbańska, 
Henryka Sieradzan, Barbara 
Borcińska, Anna Milczew-
ska, Anna Olczak, Ewa Grzą-
ślewicz, Elżbieta Żółtowska, 
Stanisław Wojdecki, Wiesław 
Kotliński oraz Sławomir Ma-
łas.

Cmentarz parafialny w Kut-
nie gromadzi w sobie świa-
dectwa ostatnich ponad 200 
lat historii regionu kutnow-
skiego. Groby kryją szczątki 
doczesne kolejnych pokoleń, 
tworzących historię naszego 
miasta. Są wśród nich ludzie 

szczególnie zasłużeni dla 
Kutna, ale są też zwykli lu-
dzie… Wiele z tych grobów, 
poprzez swoje pomniki i in-
skrypcje, ma dziś historyczną 
i kulturową wartość. Stare, 
zabytkowe pojedyncze mo-
giły, przewrócone krzyże czy 
prawie całkowicie zarośnię-
te tablice nagrobkowe – to 
miejsca, których nie brakuje, 
i o które trzeba zadbać.

–  Dlatego też prosimy 
mieszkańców Kutna i regio-
nu, jeśli przechodzicie obok 
starych, zabytkowych gro-
bów lub macie je w pobli-
żu grobów swoich bliskich, 
zgarnijcie przy okazji śmie-
ci, liście czy stare wiązanki z 
tych nagrobków. Włączcie się 
w nasze działania na rzecz 
utrzymania naszej nekropolii 
w dobrym stanie –  apelują 
przedstawiciele TPZK. •

TPZK dba o zabytkowe grobyTPZK dba o zabytkowe groby

FO
T.

 L
EC

H 
M

AR
TY

N
O

W
SK

I

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Kutnie we współ-
pracy z instytucjami, organi-
zacjami, stowarzyszeniami, 
placówkami służby zdrowia 
i innymi partnerami z terenu 
naszego miasta po raz kolejny 
realizuje projekt "Akcja Zima 
2022/2023" mający na celu za-
bezpieczenie podstawowych 
potrzeb osób i rodzin zagrożo-
nych bezdomnością, zamarz-
nięciem oraz wychłodzeniem.

Akcja trwa od 1.10.2022 r. 
do dnia 30.04.2023 r., bądź w 
przypadku przedłużających 

się złych warunków atmosfe-
rycznych, czas trwania dzia-
łań będzie przedłużony wg 
potrzeb.

Pamiętajmy, że na ryzyko 
wychłodzenia najczęściej na-
rażone są osoby pozbawione 
schronienia, czy będące pod 
wpływem alkoholu, oso-
by starsze i samotne, które 
mają trudność z radzeniem 
sobie w codziennych czynno-
ściach – poruszaniem się, czy 
zadbaniem o zapewnienie 
odpowiedniej temperatury 
w pomieszczeniach.

– Dlatego zwracamy się do 
społeczności naszego mia-
sta Kutno o przekazywanie 
informacji osobiście lub te-
lefonicznie o osobach wobec, 
których istnieje niebezpie-
czeństwo utraty zdrowia, a 
nawet życia, przebywających 
w nietypowych miejscach, ta-
kich jak: działki, klatki scho-
dowe, budynki, które są w 
złym stanie technicznym lub 
przeznaczone są do rozbiórki, 
oraz o innych miejscach – ko-
mentują przedstawiciele kut-
nowskiego MOPS–u.

Pracownicy MOPS–u za-
pewniają, że osoby, które 
znajdują się w trudnej sytu-
acji mogą liczyć na wsparcie, 
zarówno w formie schronie-
nia, posiłku oraz zaspoko-
jenia niezbędnych potrzeb 
życiowych. Każda osoba 
bezdomna, jeśli wyrazi na to 
zgodę, może zostać skierowa-
na do noclegowni lub schro-
niska.

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej udziela wsparcia 
w formie:
• schronienia w Noclegowni 
przy ul. Wyszyńskiego 11a,
• schronienia w Ogrzewalni 
przy ul. Mickiewicza 104,

• gorącego posiłku przygoto-
wanego w Sekcji Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Wyszyńskiego 11a,
• pomocy finansowej m. in. 
na dofinansowanie do zaku-
pu opału, odzieży, żywności, 
leków,
• dostępu do świadczeń zdro-
wotnych finanso-
wanych ze środ-
ków publicznych,
• pracy socjalnej, 
która obejmuje 
indywidualne po-
dejście do każdej 
sytuacji życiowej.

Informacje o 
osobach potrze-
bujących wsparcia 
można zgłaszać 
także do instytu-
cji i organizacji z 
terenu miasta Kut-
no, a w szczegól-
ności do:
• MOPS Kutno – 24 
253 78 47 wew. 137 
lub 726 306 539
• Noclegowni – 24 
253 43 90
• Ogrzewalni – 693 
887 629

• Komendy Powiatowej 
Policji – 997 lub 24 253 21 00
• Straży Miejskiej –  986 lub 
24 253 12 57, 253 11 64
• Państwowej Straży Pożar-
nej –  998
• Pogotowia Ratunkowego 
–  999
• Numer alarmowy – 112. •

W trakcie “Akcji Zima” 
odpowiednie służby 
sprawdzają miejsca, gdzie 
przebywać mogą bezdomni.

Ruszyła Akcja Zima - jeden telefon może uratować życieRuszyła Akcja Zima - jeden telefon może uratować życie
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Z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej w uznaniu sukcesów za-
równo w pracy dydaktycznej, 
jak i wychowawczej Prezydent 
Kutna Zbigniew Burzyński 
przyznał nauczycielom, dy-
rektorom szkół i przedszkoli 
nagrody finansowe.  W czwar-
tek (13 października) w Cen-
trum Teatru, Muzyki i Tańca z 
tej okazji odbyły się oficjalne 
uroczystości.

Prezydent podziękował na-
uczycielom i pracownikom 
oświaty za zaangażowanie w 
codzienną pracę dydaktycz-
ną i wychowawczą oraz za 
podejmowanie różnorodnych 
działań rozwijających talen-
ty, a także zainteresowania 
dzieci i młodzieży.

– Sensem funkcjonowania 
szkoły są nauczyciele. To jest 
silnik, który decyduje o tym, 
jak ta maszyna będzie funk-
cjonowała. To nauczyciele 
są tymi, którzy decydują o 
tym, jaka jest jakość kształ-
cenia. To właśnie nauczycie-
le obok rodziców wychowują 
uczniów i jak wiemy, jest to 
niezmiernie trudne zadanie. 
To Państwu należą się dzisiaj 

szczególne wyrazy uznania i 
dziękujemy za to, że w tych 
trudnych czasach, że dzięki 
Państwu szkoły dobrze funk-
cjonują. Chciałbym również 
Państwu życzyć, żebyście 
mieli siłę, aby w kolejnych 
latach te sukcesy kontynu-
ować. Życzę również, abyście 
mieli satysfakcję znajdowa-
li w pracy w szkole –  mówił 
Zbigniew Wdowiak, zastęp-
ca prezydenta Kutna.

Nagrodzeni nauczyciele są 
często twórcami i realizato-
rami innowacyjnych grantów 
oświatowych, przygotowu-
ją uczniów do prestiżowych 
i lokalnych konkursów oraz 
zawodów sportowych, 
w efekcie czego uczniowie 
uzyskują zaszczytne tytuły 
laureatów, finalistów kon-
kursów i mistrzów różnych 
dyscyplin sportu, są autora-
mi i realizatorami innowacji 
pedagogicznych, realizują 
liczne projekty i programy 
wspierające edukację, orga-
nizują i popularyzują wśród 
dzieci i młodzieży idee wo-
lontariatu.

Wysokość nagród z oka-

zji Dnia Edukacji Narodowej 
w 2022 roku wynosi łącznie 
407 875,00 zł, w tym:

–  nagrody dla nauczycieli –  
287 738,00 zł

–  nagrody dla pracowników 
administracji i obsługi –  120 
137,00 zł.

W roku ubiegłym fundusz 
nagród w jednostkach oświa-
towych wyniósł 391 616,00 zł.

Nagrodzeni z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej nauczy-
ciele szkół podstawowych 
i przedszkoli:
NAUCZYCIELE:

1. Karolina Jagodzińska –  
SP 1 w Kutnie –  nauczyciel 
mianowany

2. Anna Michalczyk –  SP 1 
w Kutnie –  nauczyciel mia-
nowany

3. Violeta Wojciechowska –  
SP 1 w Kutnie –  wicedyrek-
tor, nauczyciel dyplomowany

4. Agnieszka Wyrzykow-
ska– Michalak –  SP 1 w Kut-
nie –  nauczyciel mianowany

5. Małgorzata Dąbrowska –  
SP 2 w Kutnie –  nauczyciel 
dyplomowany

6. Renata Chodorowska –  
SP 2 w Kutnie –  nauczyciel 
dyplomowany

7. Aleksandra Tybura –  SP 4 
w Kutnie –  wicedyrektor, na-
uczyciel dyplomowany

8. Edyta Rozpiórska –  SP 5 
w Kutnie –  nauczyciel dyplo-
mowany

9. Elżbieta Małgorzata Ni-
kiforow– Marczyńska –  SP 6 
w Kutnie –  nauczyciel dyplo-
mowany

10. Martyna Agnieszka 
Mroczkowska –  SP 6 w Kut-
nie –  nauczyciel mianowany

11. Violetta Korzuchowska 
–  SP 7 w Kutnie –  nauczyciel 
dyplomowany

12. Aneta Teresa  Krajewska 
–  SP 9 w Kutnie –  wicedy-
rektor, nauczyciel dyplomo-
wany

13. Alina Limanowska –  SP 
9 w Kutnie –  nauczyciel dy-
plomowany

14. Beata Ostrowska –  SP 9 
w Kutnie –  nauczyciel dyplo-
mowany

15. Joanna Lach– Skrzynec-
ka –  SP 9 w Kutnie –  nauczy-

ciel dyplomowany
16. Tomasz Pasiński    SP 9 

w Kutnie    nauczyciel dyplo-
mowany

17. Olga Agnieszka Matu-
szewska –  IPM 3 w Kutnie –  
nauczyciel mianowany

18. Jadwiga Karbowa –  PM 
8 w Kutnie –  wicedyrektor, 
nauczyciel dyplomowany

19. Marzena Michalczyk –  
PM 15 w Kutnie –  nauczyciel 
mianowany

20. Edyta Aurelia Michalska 
–  PM 16 w Kutnie –  nauczy-
ciel dyplomowany

21. Anna Pałczyńska –  PM 
17 w Kutnie –  nauczyciel dy-
plomowany
DYREKTORZY:

22. Anna Wiśniewska –  SP 
2 w Kutnie –  dyrektor, na-
uczyciel dyplomowany

23. Katarzyna Narkiewicz 
–  SP 4 w Kutnie –  dyrektor, 
nauczyciel dyplomowany

24. Małgorzata Margul-
ska– Haczyk –  SP 9 w Kutnie 
–  dyrektor, nauczyciel dyplo-
mowany •

Prezydent nagrodził nauczycieliPrezydent nagrodził nauczycieli
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Grupa uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 odwie-
dziła Urząd Miasta. Nie 
brakowało atrakcji.

Pierwszoklasiści na 
początek obejrzeli Pa-
noramę Historii Kutna 
w pawilonie wysta-
wienniczym na Placu 
Wolności. Infografikę 
przedstawił zastępca 
prezydenta Kutna Zbi-
gniew Wdowiak.

Później uczniowie 
przeszli do budynku 

urzędu, gdzie spotkali 
się z prezydentem Zbi-
gniewem Burzyńskim, 
odwiedzili pracowników 
Wydziału Edukacji oraz 
zapoznali się z pracą 
strażników miejskich. 
Dzieci rozwiązały rów-
nież quiz przygotowany 
przez pracowników Wy-
działu Kultury, Promocji 
i Rozwoju Miasta. Dzie-
ciom towarzyszyła wy-
chowawczyni Ewa Roz-
marynowicz. •

Uczniowie spotkali się z prezydentami i poznali Panoramę Historii KutnaUczniowie spotkali się z prezydentami i poznali Panoramę Historii Kutna
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Dzieci odwiedziły między innymi 
gabinet prezydenta Burzyńskiego.

W Centrum Teatru, Muzyki i Tańca 
odbyły się oficjalne uroczystości 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

   ŚRODA, 26 PAŹDZIERNIKA 2022      |      EDUKACJA



14 Przeczytaj więcej wiadomości na:

Choć w tej chwili nie ma po-
wodów do obaw, to samorzą-
dy przygotowują się na ewen-
tualne zagrożenie skażeniem 
radioaktywnym w związku z 
wojną w Ukrainie. W ostatnim 
czasie opublikowane zosta-
ły listy punktów ewentualnej 
dystrybucji tabletek jodku po-
tasu.

W związku z dalej trwają-
cym konfliktem zbrojnym na 
terenie Ukrainy, Polska musi 
być gotowa na szybką reakcję 
w razie jakiegokolwiek zagro-
żenia. Walki trwające w po-
bliżu elektrowni atomowej w 
Zaporożu, to możliwe zagro-
żenie skażeniem radioaktyw-
nym mogącym wystąpić rów-
nież na terytorium Polski.

– Obecnie to zagrożenie we-
dług służb państwowych jest 
bardzo małe, a wręcz zniko-
me. Jednakże samorządy na 
polecenie władz rządowych 
przygotowują się do ewen-
tualnej dystrybucji tabletek 
jodku potasu w momencie, 
gdy takie zagrożenie mogło-
by wystąpić – komentuje Ka-

mil Klimaszewski z biura pra-
sowego Urzędu Miasta Kutno.

W Kutnie przygotowano 
kilkadziesiąt punktów, w któ-
rych wspomniany preparat 
będzie wydawany dla wszyst-
kich mieszkańców miasta z 
ograniczeniem osób do 60 
roku życia. Podobne dzia-
łania podjęto także między 
innymi w gminie Kutno oraz 
innych gminach z terenu po-
wiatu kutnowskiego.

Według zaleceń Minister-
stwa Zdrowia za optymalny 
okres podawania tabletek 
jodku potasu należy uznać 
czas krótszy niż 24 godzi-
ny przed przewidywanym 
początkiem ekspozycji na 
napromienienie oraz do 2 
godzin po jej rozpoczęciu, 
jednakże podanie tabletek 
jodku potasu do 8 godzin od 
początku ekspozycji przynosi 
także efekty korzystne.

Dystrybucja preparatu jod-
ku potasu rozpocznie się w 
momencie ogłoszenia decyzji 
na szczeblu rządowym.

 Lista punktów dystrybu-

cji tabletek jodku potasu 
na terenie Miasta Kutno:

1. Kutnowski Dom Kultury 
w Kutnie, ul. Żółkiewskiego 4

2. Centrum Teatru, Muzyki i 
Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1

3. Zespół Szkół Nr 1 im. St. 
Staszica w Kutnie, ul. Opo-
rowska 7

4. Świetlica RSM "Pionier" 
w Kutnie, ul. Staszica 21

5. ZS Nr 3 im. W. Grabskiego 
w Kutnie, ul. Kościuszki 24

6. I LO im. Gen. J.H. Dą-
browskiego w Kutnie, ul. Dą-
browskiego 1

7. SP Nr 2 im. J. Piłsudskiego 
w Kutnie, ul. Staszica 6

8. Przedszkole Miejskie nr. 
17 "Niezapominajka" w Kut-
nie, ul. Wybickiego 1

9. II LO im. J. Kasprowicza 
w Kutnie, ul. Okrzei 1A

10. Budynek Parafii pw. 
Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych w Kutnie, ul. Je-
sienna 2

11. SP Nr1 im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Kutnie, ul. Zamoy-

skiego 1
12. SP Nr 5 im. Henryka 

Sienkiewicza w Kutnie, ul. 
Łęczycka 11

13. Zakłady EMKON Sp. 
Z o.o. w Kutnie, ul. 1 Maja 26a

14. SP Nr 4 im. M. Kopernika 
w Kutnie, ul. Narutowicza 22

15. SP Nr 6 im. M Skłodow-
skiej– Curie w Kutnie, ul. Łą-
koszyńska 9

16. PM Nr 15 "Bajka" w Kut-
nie, ul. W. Jagiełły 4a

17. Bosch Service Zachorscy 
w Kutnie, ul. Józefów 26

18. SP Nr 7 im. A. Mickie-
wicza w Kutnie, ul. Troczew-
skiego 2

19. MOPS w Kutnie, ul. War-
szawskie Przedmieście 10a

20. PM nr. 16 "Calineczka" 
w Kutnie, ul. Wilcza 5

21. SP Nr 9 im. Wł. Jagiełły  
w Kutnie, ul. Jagiełły 6

22. Dom Pomocy Społecznej 
w Kutnie, ul. Oporowska 27

23. DPS w Kutnie, ul.Krzy-
woustego 11

24. DPS prow. Przez Zgrom. 
SS Albetrynek w Kutnie, 
ul. Sobieskiego 49

25. Szpital w Kutnie, ul. 
Kościuszki 52

Lista punktów dystrybucji 
tabletek jodku potasu na 
terenie Gminy Kutno:

1. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Gołębiewku Nowym, Gołę-
biewek Nowy 1

2. OSP w Komadzynie, Ko-
madzyn 43

3. OSP w Leszczynku, Lesz-
czynek 9

4. OSP w Strzegocinie, 
Strzegocin 30

5. OSP w Wierzbiu, Wierzbie 
45A

6. OSP we Wroczynach, 
Wroczyny 60A

7. OSP w Wysokiej Wielkiej, 
Wysoka Wielka 21.

Należy podkreślić, że pro-
filaktyczne przyjmowanie 
jodku potasu na własną 
rękę jest odradzane przez 
lekarzy i specjalistów. •

 Samorządy opublikowały listę punktów 

W związku z obecną sytuacją 
MSWiA wydało specjalną ulotkę 

m.in. o profilaktyce jodowej.
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Urząd Gminy Kutno wydał ko-
munikat dotyczący odbioru 
bioodpadów. Kilka dni temu 
Rada Gminy Kutno podjęła 
uchwałę w tej sprawie. Jak od 
nowego roku będzie wygląda-
ła gospodarka odpadami?

— Szanowni Mieszkańcy, 
informujemy, że na wnio-
sek Wójt Gminy Kutno Pani 
Justyny Jasińskiej na sesji w 
dniu 20 października 2022 
r. Rada Gminy Kutno podję-
ła uchwałę w sprawie zmia-
ny Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku w gmi-
nie Kutno dotyczącej zmiany 
odbioru frakcji bioodpady — 
czytamy na stronie Urzędu 
Gminy Kutno.

Od dnia 01.01.2023 roku od-
pady będą odbierane:

I. Z nieruchomości zamiesz-

kałych w zabudowie jednoro-
dzinnej z częstotliwością:

–  bioodpady – nie rzadziej 
niż raz na 4 tygodnie w ilości 
jeden pojemnik plus dwa wor-
ki, w tym trzy odbiory biood-
padów w ciągu danego roku 
bez limitu ilości worków,

–  odpady metali, odpady 
tworzyw sztucznych – nie 
rzadziej niż raz na 4 tygodnie,

–  szkło, opakowania ze 
szkła – nie rzadziej niż raz na 
8 tygodni,

–  odpady z papieru, tektury, 
opakowania z tektury – nie 
rzadziej niż raz na 8 tygodni,

–  niesegregowane ( zmie-
szane) odpady komunalne nie 
rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

II. Z nieruchomości za-
mieszkałych w zabudowie 

wielolokalowej odpady odbie-
rane będą częstotliwością:

–  bioodpady w terminie od 
miesiąca kwietnia do miesią-
ca października nie rzadziej 
niż raz na 2 tygodnie, w po-
zostałych miesiącach nie rza-
dziej niż raz na 4 tygodnie,

–  odpady metali, odpady 
tworzyw sztucznych – nie 
rzadziej niż raz na 4 tygodnie,

–  szkło, opakowania ze 
szkła – nie rzadziej niż raz na 
8 tygodni,

–  odpady z papieru, tektury, 
opakowania z tektury – nie 
rzadziej niż raz na 8 tygodni,

–  niesegregowane ( zmie-
szane) odpady komunalne nie 
rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

Przypominamy, że właści-
ciel nieruchomości, który nie 

kompostuje bioodpadów w 
przydomowym kompostow-
niku może dostarczyć każdą 
ilość bioodpadów do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
zlokalizowanego w Kutnie 
przy ul. Łąkoszyńskiej 127.

Właściciele nieruchomości, 

którzy nie kompostują biood-
padów i nie posiadają pojem-
nika na bioodpady proszeni 
są o zgłaszanie tego faktu do 
Urzędu Gminy Kutno osobi-
ście(pokój nr 2) lub telefonicz-
nie nr 24 384 89 04 w celu za-
mówienia pojemnika. •

Urząd Gminy Kutno wydał komunikat 
w sprawie odbioru bioodpadów.

Dystrybucja jodku potasu w Kutnie i okolicachDystrybucja jodku potasu w Kutnie i okolicach

Ważna informacja dla mieszkańców gminy Kutno dot. odbioru bioodpadów
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Trwa świetna passa piłkarzy 
KS–u Kutno. Podopieczni Jac-
ka Walczaka w sobotę wygra-
li na własnym boisku z LKS–
em Kwiatkowice 4–2.

Do spotkania z Kwiatkowi-
cami kutnianie przystępowali 
mając za sobą cztery ligowe 
zwycięstwa z rzędu i chcie-
li podtrzymać tę wyśmienitą 
passę. Mecz nie rozpoczął się 
jednak dobrze, bo w 23. minu-
cie przyjezdni za sprawą Łu-
kasza Pierzyńskiego wyszli na 
prowadzenie.

KS nie zamierzał jednak 
biernie czekać na rozwój bo-
iskowych wydarzeń i jeszcze 
przed przerwą doprowadził 
do remisu. W 37. minucie po 
faulu na Igorze Sobczaku sę-
dzia podyktował rzut karny, 
a „jedenastkę” na bramkę za-
mienił Dawid Telestak.

W drugiej połowie mecz na-
brał rumieńców i kibice obej-
rzeli aż cztery bramki. W 58. 
minucie po dograniu Wiktora 
Florczaka na 2–1 strzelił Mar-
cin Kacela, a niespełna kwa-
drans później było już 3–1, po 

tym jak do siatki po raz drugi 
w tym spotkaniu trafił Dawid 
Telestak.

To nie był jednak koniec 
emocji. W 77. minucie kontak-
tową bramkę na 3–2 strzelił 
Krystian Smolarek i wynik po-
zostawał sprawą otwartą. Trzy 
minuty przed końcem regu-
laminowego czasu sprawy w 
swoje nogi wziął niezawodny 
w tym sezonie Marcin Kacela, 
który sfinalizował dogranie 
Kamila Wielgusa i przypie-
czętował wygraną KS–u 4–2.

– Po słabym początku sezo-

nu wróciliśmy na swoje tory. 
Poprawiliśmy skuteczność i 
to przynosi cenne punkty. Nie 
skupiamy się na żadnej pas-
sie, gramy od meczu do me-
czu i po dzisiejszym patrzymy 
w przyszłość, koncentrując się 
na kolejnym spotkaniu – sko-
mentował po ostatnim gwizd-
ku Tomasz Dąbrowski.

KS Kutno 4–2 
LKS Kwiatkowice

Telestak 37 k., 72, Kacela 58, 87 
– Pierzyński 23, Smolarek 77

KS Kutno: Sokołowicz – Flo-
rczak (82. Padzik), Głowiń-

ski (76. Felczak), Dąbrowski, 
Sobczak (90. Maryniak), Ka-
cela, Telestak, W. Skawiński 
(67. Wielgus), Borcuch (67. 
Ramel), K. Skawiński (61. 
Ostrowski, Kasperkiewicz

Po 15. kolejkach IV ligi łódz-
kiej kutnianie mają na swoim 
koncie 28 punktów i zajmują 
6. miejsce. Do podium KS tra-
ci pięć punktów. W najbliż-
szy piątek 28 października 
o 18:00 podopieczni Jacka 
Walczaka zmierzą się na wy-
jeździe z rezerwami ekstra-
klasowego Widzewa Łódź •

 Pięć ligowych zwycięstw z rzędu 

Wyśmienita passa KS KutnoWyśmienita passa KS Kutno

W meczu z Kwiatkowicami 
KS początkowo przegrywał 
0-1, ale później nie 
dał szans rywalom.

Kutnianie mają 
ostatnio mnóstwo 

powodów do radości.

REKLAMA
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