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Prezydent Kutna Zbigniew 
Burzyński został odznaczo-
ny Krzyżem Niepodległości 
z gwiazdą klasy I w uznaniu za 
działalność na rzecz bezpie-
czeństwa oraz środowiska po-
licyjnego i związkowego.

Odznaczenie wręczy-
li przedstawiciele Zarządu 
Łódzkiego Niezależnych Sa-
morządnych Związków Za-
wodowych Policjantów w 
imieniu przewodniczącego 
Zarządu Głównego Rafała 
Jankowskiego. Komendant 

Powiatowy Policji w Kutnie 
inspektor Dariusz Walich-
nowski złożył podziękowania 
za dotychczasową współpra-
cę, życzliwość i partnerskie 
wsparcie na każdym polu 
wspólnych działań.

Warto podkreślić, że de-
cyzją prezydenta Zbigniewa 
Burzyńskiego w Kutnie reali-
zowane są patrole ponadnor-
matywne. Tylko w ostatnich 
dwóch latach na dodatkowe 
patrole Miasto Kutno prze-
znaczyło prawie 50 000 zł. 

Prezydent od lat wspiera rów-
nież kutnowską policję w po-
staci doposażania w różnego 
rodzaju sprzęt. W 2020 roku 
kutnowscy policjanci otrzy-
mali od prezydenta sprzęt 
biurowy o wartości 5 000 zło-
tych.  •

Prezydent Zbigniew BurzyńskiPrezydent Zbigniew Burzyński
odznaczony Krzyżem Niepodległościodznaczony Krzyżem Niepodległości
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Policjanci dziękowali za dotychczasową 
współpracę ze Zbigniewem Burzyńskim, 
prezydentem Kutna.

Miasto Kutno wypełniło 
wszelkie formalności związa-
ne z zakupem preferencyjnym 
węgla na potrzeby mieszkań-
ców Kutna — informuje biuro 
prasowe UM Kutno.

Kutnowski magistrat wydał 
komunikat prasowy dotyczą-
cy „spraw węglowych”. Jak 
podaje Joanna Brylska, kie-
rownik biura prasowego UM 
Kutno, teraz miasto zgodnie 
z procedurą czeka na wska-
zanie przez spółkę węglową 
punktu odbioru węgla.

— Miasto Kutno wypełniło 
wszelkie formalności zwią-
zane z zakupem preferen-
cyjnym węgla na potrzeby 
mieszkańców Kutna. Zgod-
nie z procedurą czekamy na 
wskazanie przez spółkę wę-
glową punktu odbioru węgla. 
Po uzyskaniu takiej informa-
cji niezwłocznie węgiel zo-
stanie przetransportowany 

do wybranego składu opału w 
Kutnie i rozpoczniemy sprze-
daż węgla mieszkańcom — 
czytamy w komunikacie wy-
danym przez biuro prasowe 
Urzędu Miasta Kutno.

Wnioski o zakup preferen-
cyjny węgla od 7 listopada 

przyjmuje Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kutnie.

Jak informuje kutnowski 
magistrat, największe zainte-
resowanie jest ekogroszkiem, 
który stanowi blisko połowę 
łącznego zamówienia. Jak 
wyjaśnia ustawodawca frak-

cja ekogroszek zalicza się do 
sortymentu groszek. Nato-
miast jakie będą parametry 
jakościowe dostępnego sor-
tymentu będzie zależało od 
oferty uprawnionych impor-
terów węgla, jak np. Polska 
Grupa Górnicza czy Węglo-
koks.

Urząd Miasta nadal zbiera 
informacje co do zapotrze-
bowania mieszkańców na 
węgiel. Mieszkańcy, którzy 
spełniają warunki uprawnia-
jące do dodatku węglowego, 
mogą zgłaszać swoje potrze-
by telefonicznie w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Kutnie w dni robocze od 
godz. 8.00 do 15.00 pod na-
stępującymi numerami tele-
fonów:

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

Węgiel będzie sprzedawany 
gospodarstwom domowym 
w cenie nie wyższej niż 2000 
zł brutto za tonę. W ramach 
zakupu preferencyjnego czło-
nek gospodarstwa domowego 
będzie mógł zakupić węgiel 
w dwóch partiach:

1) do końca 2022 r.,
2) od 1 stycznia do 30 kwiet-

nia 2023 r.
Ilości możliwe do zakupu 

w tych okresach określi roz-
porządzenie Ministra Akty-
wów Państwowych. Obecny 
projekt zakłada dwie transze 
po 1,5 tony

Prawo do zakupu preferen-
cyjnego nie będzie przysłu-
giwało tym, którzy nabyli 
wcześniej węgiel w ilości po-
wyżej 3 ton po przystępnej 
cenie np. w sklepie Polskiej 
Grupy Górniczej. •

Najnowszy komunikat ws. sprzedaży węglaNajnowszy komunikat ws. sprzedaży węgla

Dary o wartości około 30 000 zło-
tych zostały przekazane przedsta-
wicielom ukraińskiego miasta Zło-
czów przez kutnian.

Burmistrz tego miasta zwrócił się 
do Prezydenta Kutna Zbigniewa 
Burzyńskiego z prośbą o pomoc dla 

ukraińskich żołnierzy i mieszkań-
ców. Na odpowiedź nie trzeba było 
długo czekać. Miasto Kutno zebrało 
i zakupiło potrzebne rzeczy, wśród 
których znalazły się artykuły spo-
żywcze, higieniczne, a także łóżka 
polowe, kołdry, koce, poduszki, 
ręczniki czy śpiwory.

W środę (2 listopada) pracownicy 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Ochrony Informacji Niejawnych 
Urzędu Miasta Kutno zawieźli ze-
brane dary do miejscowości Me-
dyka na granicę polsko-ukraińską 
i tam przekazali je naszym wschod-
nim sąsiadom. •

Kutno wciąż pomaga UkrainieKutno wciąż pomaga Ukrainie Pracownicy UM Kutno na początku 
listopada zawieźli dary na granicę 
polsko-ukraińską.
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Cztery pary z gminy 
Kutno świętowały w 
Urzędzie Stanu Cywil-
nego piękny jubileusz 
„Złotych Godów”, czyli 
50. rocznicy zawarcia 
związku małżeńskie-
go. Z rąk wójt Justyny 
Jasińskiej małżonko-
wie otrzymali między 
innymi medale przy-
znane przez Prezy-
denta RP.

Uroczystość „Złotych 
Godów” poprowadzi-
ła Wójt Gminy Kut-
no Justyna Jasińska. 
Nie brakowało chwil 
wzruszeń, uśmiechów, 
a także wspólnych fo-
tografii.

– Dziś obchodzi-
cie wspaniały jubile-
usz 50-lecia zawarcia 
związku małżeńskie-
go, gdzie na ślub-
nym kobiercu po-
wiedzieliście sobie 
sakramentalne „tak”. 
Ta okrągła roczni-
ca jest świadectwem, 
że mimo trudności 
i zawiłości losu, idzie-
cie razem przez życie, 
z wzajemnym sza-
cunkiem i miłością. 
Ta uroczystość jest 
potwierdzeniem, że 
to właśnie rodzina 
jest fundamental-
ną wartością w życiu 
człowieka – mówiła 
do świętujących mał-
żeństw Justyna Ja-
sińska, Wójt Gminy 
Kutno.

W tym ważnym dniu 
wójt złożyła jubila-

tom serdeczne gratu-
lacje, a także życzyła 
następnych wspólnie 
przeżytych lat w zdro-
wiu, szczęścia i każdej 
chwili spędzonej w 
ciepłym, rodzinnym 
gronie.

Jubilaci z rąk Wójt Ju-
styny Jasińskiej otrzy-
mali medale przyzna-
ne przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Pol-
skiej za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.

W uroczystości z 
okazji „Złotych Go-
dów” udział wzięły 
cztery pary z gminy 
Kutno:

Danuta i Włady-
sław Szymańscy roz-
poczęli wspólne życie 
19 sierpnia 1972 roku. 
Prowadzili własne 
gospodarstwo rol-
ne. Na emeryturze w 
czasie wolnym lubią 
rozwiązywać krzy-
żówki, czytać i oglą-
dać filmy. Mają trój-
kę dzieci: Wiesława, 
Mariusza i Marzeny, 
a także sześcioro wnu-
cząt: Wiktorię, Dawi-
da, Kacpra, Bartło-
mieja, Darię i Agatę.

Danuta i Stanisław 
Jankiewiczowie po-
wiedzieli sobie „tak” 
15 lipca 1972 roku. 
Po zawarciu związku 
małżeńskiego rozpo-
częli wspólne życie 
prowadząc gospodar-
stwo rolne. Działali 
także społecznie. Pani 
Danuta w Kole Gospo-

dyń Wiejskich, a Pan 
Stanisław w Ochotni-
czej Straży Pożarnej 
we Wroczynach. Mają 
dwóch synów: Grze-
gorza i Piotra, a także 
czworo wnucząt: Ja-
kuba, Huberta, Sandrę 
i Oliwiera.

Alina i Stefan Fi-
jałkowscy rozpoczęli 
wspólne życie 2 wrze-
śnia 1972 roku. Pani 
Alina pracowała w 
Herbapolu, a Pan Ste-
fan w PGRze w Lesznie, 
a w czasie wolnym 
realizował swoją pa-
sję, jaką jest wędkar-
stwo. Są przykładem 
do naśladowania dla 
swoich dzieci Joanny, 
Arkadiusza i Toma-
sza. Mają także czwo-
ro wnucząt: Michała, 
Karolinę, Rafała i Szy-
mona, a także pra-
wnuka Stanisława.

Anna i Eugeniusz 
Zajączkowscy po-
łączyli swoje życie 
węzłem małżeńskim 
28 października 1972 
roku. Prowadzili 
wspólnie gospodar-
stwo rolne, a dodat-
kowo Pan Eugeniusz 
pracował zawodowo 
w Spółdzielni Kółek 
Rolniczych. Nagrodą 
za wspólnie spędzo-
ne życie jest szczę-
ście dzieci Dariusza, 
Marcina i Renaty, 
a także uśmiech 
czworga wnucząt Ju-
lii, Amelii, Zuzanny i 
Jakuba. •

Uroczystość „Złotych 
Godów” poprowadziła 
Wójt Gminy Kutno 
Justyna Jasińska.
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Z ogromnym żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Eryka Owsianego 

Rodzinie i Bliskim składamy
wyrazy współczucia

Pracownicy i Żołnierze
Wielkopowierzchniowego WielobranżowegoWielkopowierzchniowego Wielobranżowego

Składu Materiałowego w Kutnie

KONDOLENCJE

W SOBOTĘ GALA 
BOKSU W „DWÓJCE”
Serdecznie zapraszamy na 

VI Turniej Boksu Olimpij-
skiego z okazji Święta Nie-
podległości, który odbędzie 
się w sobotę 19 listopada.

Wydarzenie odbędzie się 
w hali Szkoły Podstawowej nr 
2 w Kutnie o godzinie 12:00. 
Uczestnicy zawalczą o Pu-

char Starosty Kutnowskiego 
Daniela Kowalika oraz Prezy-
denta Miasta Kutno Zbignie-
wa Burzyńskiego! Gorąco za-
praszamy!

Świętowali piękne jubileuszeŚwiętowali piękne jubileusze
Są małżeństwem ponad pół wieku!Są małżeństwem ponad pół wieku!
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Gmina Kutno po raz kolejny przy-
gotowała patriotyczne wydarze-
nia z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. W Leszczynku 
były między innymi wystawa 
oraz występy dzieci i młodzieży.

11 listopada w Centrum Kultu-
ry Gminy Kutno w Leszczynku 
odbyły się Gminne Obchody Na-
rodowego Święta Niepodległości, 
objęte patronatem Wójt Gminy 
Kutno Justyny Jasińskiej.

Na wstępie uroczystości wło-
darz Gminy Kutno nawiązała do 
patriotyczno– niepodległościo-
wych tradycji gminy Kutno, od 
czasów napoleońskich do okresu 
I wojny światowej, kiedy to na te-
renie Leszczynka prężnie działa-
ła Polska Organizacja Wojskowa.

— „Niepodległość nie jest nam 
dana raz na zawsze”. Te słowa 

wypowiedział Marszałek Józef 
Piłsudski, Honorowy Obywatel 
Gminy Kutno. Spotkaliśmy się w 
Centrum Kultury Gminy Kutno 
w Leszczynku na obchodach Na-
rodowego Święta Niepodległości, 
aby przypomnieć sobie bohate-
rów z gminy Kutno z czasu walk 
o wolność naszej Ojczyzny. To 
Święto radości i dumy z faktu by-
cia Polakiem. Dziękuję Państwu 
za obecność — mówiła Justyna 
Jasińska, Wójt Gminy Kutno.

W trakcie wydarzenia uczestni-
cy mogli wziąć udział w warsz-
tatach artystycznych, kiermaszu 
rękodzieła, wystawie książek 
patriotycznych, a także obejrzeć 
wystawę „Polskie drogi do Nie-
podległości" przygotowaną przez 
Stowarzyszenie Historyczne 
Pułk 37.

Następnie licznie zgromadzona 
publiczność obejrzała wyjątkowy, 
patriotyczny program słowno—
muzyczny przygotowany przez 
uczniów gminnych szkół podsta-
wowych z Byszewa, Gołębiewka, 
Strzegocina i Wroczyn oraz Dzie-
cięco –  młodzieżowy Zespół Pie-
śni i Tańca „Leszczynki".

Po części artystycznej uczest-
nicy wzięli udział w spacerze po 
parku przy blasku pochodni, któ-
ry zakończył się patriotycznym 
ogniskiem.

Wydarzenie organizowane było 
przez Gminę Kutno, Centrum Kul-
tury Gminy Kutno i Gminną Bi-
bliotekę Publiczna im Józefa Bog-
dana Zaleskiego przy współpracy 
ze Szkołami podstawowymi z te-
renu gminy Kutno i Klubem dzie-
cięcym Leśna Gromada. •

W Leszczynku wystąpiły dzieci z gminnych szkół podstawowych z Byszewa, Gołębiewka, 
Strzegocina i Wroczyn oraz Dziecięco –  młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Leszczynki”.

Zobacz więcej zdjęć na
www.gminakutno.pl
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Gminne obchody Narodowego Gminne obchody Narodowego 
Święta Niepodległości w LeszczynkuŚwięta Niepodległości w Leszczynku
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W Pleckiej Dąbrowie odbyły 
się Powiatowo-Gminne ob-
chody Święta Niepodległości 
11 listopada, połączone z od-
słonięciem i poświęceniem 
Pomnika Żołnierzy Poległych 
w latach 1914-1921.

Uroczystości rozpoczęły się 
Mszą Świętą w Kościele pod 
Wezwaniem Zwiastowania 
NMP w Pleckiej Dąbrowie. Po 
mszy odbył się występ arty-
styczny dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej im. 37 Łęczyckiego 
Pułku Piechoty w Pleckiej 
Dąbrowie.

Następnie odbył się uroczy-
sty przemarsz z Kościoła pod 
pomnik. Tam nastąpiło uro-
czyste odsłonięcie go i złoże-
nie kwiatów.

Kwiaty złożyli m.in Starosta 
Kutnowski Daniel Kowalik, 
Radny Rady Powiatu Kut-
nowskiego Marek Drabik ra-
zem z Wójt Gminy Dąbrowice 
Dorota Dąbrowska oraz Wójt 
Gminy Bedlno Józef Igna-
czewski.

W poczcie sztandarowym 
powiatu kutnowskiego byli 
członkowie Zarządu Powia-
tu Kutnowskiego Tomasz 
Walczewski i Marek Kuba-

siński oraz radna Rady Po-
wiatu Kutnowskiego Elżbieta 
Milczarska. Na uroczystości 
obecny również był między 
innymi Ryszard Olesiński, 
radny Rady Powiatu Kutnow-
skiego.

Uroczystość uświetniły do-
datkowo poczty sztandarowe 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu Gminy Bedlno 
oraz kadeci z Liceum Mun-
durowego w Kutnie im. 37 
Łęczyckiego Pułku Piechoty. 
Odczytano również Apel Pa-
mięci Poległych.

— Szanowni Państwo, 11 li-
stopada jest dla każdego oby-
watela Polski dniem wyjąt-
kowym. W 1918 roku Polska 
odzyskała niepodległość. Po-
przez dzisiejszą uroczystość 
wyrażamy swoją pamięć 
i szacunek wobec tych, którzy 
poświęcili swój los w walce o 
wolną Rzeczpospolitą. Na-
szą świętą powinnością jest 
zachować pamięć bohaterów 
dzięki których oddaniu mo-
żemy dziś żyć na ziemi oj-
ców i bez obawy posługiwać 
się polską mową. Dzięki wa-
leczności naszych przodków 
mamy dziś własne państwo, 
hymn, flagę, godło, urzędy, 

szkoły. Mamy własną kultu-
rę i inne wartości narodowe. 
Pamiętajmy również o tych, 
którzy chcieli nam tą wolność 
odebrać! Nie wstydźmy się 
przypomnieć światu zbrod-
ni narodów: niemieckiego i 
rosyjskiego wobec miłują-
cych wolność Polaków. Niech 
świat pamięta o zesłaniach, 
germanizacji, rusyfikacji, 
mordach na Polskich obywa-
telach. Póki będziemy pamię-
tać, póty będziemy szczerze 
świętować 11 listopada — 
mówił Starosta Kutnowski 
Daniel Kowalik.

I dodawał: „Wiedzmy, że 
wywalczona w 1918 roku nie-
podległość nie jest nam dana 
raz na zawsze. Jest wartością, 
którą jako społeczeństwo 
Polskie musimy strzec i pie-
lęgnować! Niech te gorzkie 
doświadczenia z przeszłości 
sprawią, że będziemy gotowi 
na każdą ewentualność jaką 
może nam przynieść przy-
szłość. Drodzy mieszkańcy 
Powiatu Kutnowskiego! Pa-
miętajmy, że odrodzony 104 
lata temu płomień wolności, 
to nie tylko wydarzenia hi-
storyczne, ale przede wszyst-
kim nasze dzisiejsze dzia-
łania i postawa. Czerpiąc z 

doświadczeń naszych dziad-
ków i ojców pamiętajmy, że 
to nasze dzisiejsze życie ma 
wpływ na to, jak wyglądać 
będzie rzeczywistość i przy-
szłość naszej Ojczyzny. Niech 
dobro niepodległej Rzeczy-
pospolitej Polskiej będzie dla 
nas życiowym celem, a po-
przez ciężką pracę dążmy do 
rozwoju i potęgi Naszej Ko-
chanej Ojczyzny!”.

— Na uroczystości przybyło 
mnóstwo mieszkańców po-
wiatu kutnowskiego, bardzo 
mnie to cieszy. Po uroczy-
stościach ogromnym zainte-
resowaniem cieszyła się żoł-
nierska grochówka — mówi 
Tomasz Walczewski, członek 
Zarządu Powiatu Kutnow-
skiego.

Żołnierską grochówką przy-
byłych częstowali Tomasz 
Walczewski i Marek Kuba-
siński – członkowie Zarządu 
Powiatu Kutnowskiego oraz 
Elżbieta Milczarska, radna 
Rady Powiatu Kutnowskiego.

— Dziękuję wszystkim przy-
byłym na uroczystości, za tak 
dużą frekwencję w świętowa-
niu tak ważnego dnia — mó-
wił Marek Drabik, radny Rady 
Powiatu Kutnowskiego.

Dzień 11 listopada święto-
wano również w Kutnie na 
Placu Józefa Piłsudskiego. 
Tam w obchodach  udział 
wzięli Jolanta Pietrusiak, 
członek Zarządu Powiatu 
Kutnowskiego; Marek Ciąpa-
ła, przewodniczący Rady Po-
wiatu Kutnowskiego; Tomasz 
Marciniak, wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Kutnow-
skiego oraz Artur Gierula, 
radny Rady Powiatu Kutnow-
skiego. 

W tym dniu władze Powia-
tu Kutnowskiego w delega-
cji: Daniel Kowalik, Starosta 
Kutnowski wraz z Magdale-
ną Krupińską–Kotulską oraz 
członkami Zarządu Powiatu 
Kutnowskiego – Jolantą Pie-
trusiak i Markiem Kubasiń-
skim złożyli także kwiaty pod 
pamiątkową tablicą znajdują-
cą się na budynku Starostwa 
Powiatowego w Kutnie. Ostat-
nim miejscem złożenia kwia-
tów w tym ważnym dniu były 
Dąbrowice. Tam w uroczysto-
ściach udział wzięli Tomasz 
Walczewski, Członek Zarządu 
Powiatu Kutnowskiego oraz 
Tomasz Marciniak, Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu 
Kutnowskiego. • 

Powiatowe obchody Święta NiepodległościPowiatowe obchody Święta Niepodległości

Pod koniec października władze 
powiatu upamiętniły zmarłych 
radnych powiatowych.

Daniel Kowalik – Starosta 
Kutnowski, Jolanta Pietrusiak 
– Członek Zarządu Powiatu Kut-
nowskiego, Tomasz Walczewski 
– Członek Zarządu Powiatu Kut-
nowskiego oraz Marek Ciąpała 
– Przewodniczący Rady Powia-
tu Kutnowskiego, w związku ze 
zbliżającym się ważnym świętem 
Wszystkich Świętych, odwiedzili 
groby zmarłych Radnych Powia-

towych, którzy odeszli od nas od 
początku istnienia Powiatu.

Odeszli do wieczności:  † ŚP. 
Zdzisław Klimek, † ŚP. Euge-
niusz Arcichowski, † ŚP. Zygmunt 
Błaszczyk, † ŚP. Józef Czekalski, † 
ŚP. Bogdan Danelski, † ŚP. Krzysz-
tof Komorowski, † ŚP. Bogumił 
Płatek, † ŚP. Jerzy Rembowski, 
† ŚP. Andrzej Stachowicz, † ŚP. 
Andrzej Królikowski, † ŚP. Hen-
ryk Paluszkiewicz, † ŚP. Andrzej 
Piotrowski, † ŚP. Klara Adamska, 
† ŚP. Waldemar Drążkiewicz, † ŚP. 
Maciej Karpiak.  •

Upamiętnili zmarłych radnychUpamiętnili zmarłych radnych
W powiatowych szkołach 
powstanie aż 5 nowych 
EKOpracowni.

Dyrektorzy szkół oraz 
Wicestarosta Magdalena 
Krupińska-Kotulska pod-
pisali umowy z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi na utwo-
rzenie, w ramach dofinan-
sowania, nowych EKO-
pracowni w powiatowych 
szkołach:

• I LO im. Gen. J. H. Dą-

browskiego w Kutnie, do 
kwoty 56.331 zł,
• II LO im. J. Kasprowicza w 
Kutnie, do kwoty 56.670 zł,
• ZS Nr 1 im. St. Staszica w 
Kutnie, do kwoty 56.755 zł,
• ZS NR 3 im. Wł. Grab-
skiego w Kutnie, do kwoty 
59.992 zł,
• MOS „Domostwo” w Ży-
chlinie, do kwoty 47.374 zł.

EKOpracownie mają po-
wstać do 30 czerwca 2023.

– Cieszę się, że standard 

i wyposażenie sal dydak-
tycznych się sukcesywnie 
poprawia –  mówi Daniel 
Kowalik,  Starosta Kut-
nowski.

– Nowe EKOpracownie z 
całą pewnością podniosą 
komfort pracy dla nauczy-
cieli i nauki dla uczniów. 
Zapewniam, że to nie jest 
koniec zmian, w kolejnym 
roku będziemy starać się o 
kolejne środki – mówi Wi-
cestarosta Magdalena Kru-
pińska-Kotulska. •

W szkołachW szkołach
powstanąpowstaną
nowe ekopracownienowe ekopracownie

 Ważne inwestycje 
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Powiat zmodernizuje drogi powia-
towe – umowa z wykonawcą została 
już podpisana.

Daniel Kowalik –  Starosta Kut-
nowski oraz Wicestarosta Magda-
lena Krupińska– Kotulska podpi-
sali umowę z firmą KOBYLARNIA 
S.A. z siedzibą w Kobylarni na wy-
konanie modernizacji dróg powia-
towych:

–   Nr 2172E  Nowe – Marynin – 
Zalesie – Opiesin – Kurza Jama 
– Grabów – Nagórki, w zakresie 
wykonania nowej nawierzchni bi-
tumicznej, wykonania poboczy z 
kruszywa łamanego oraz odmule-
nia rowów przydrożnych na odcin-
ku  6,57 km.

–  Nr 2110E  Oporów – Drzewoszki 
– Dobrzelin, w zakresie wykonania 
nowej nawierzchni bitumicznej, 
wykonania poboczy z kruszywa 
łamanego oraz odmulenia rowów 
przydrożnych na odcinku 6,27 km.

–  Nr 2161E Kutno (ul.Lotnicza) 
– Łąkoszyn – Szewce Owsia-
ne, w zakresie wykonania no-
wej nawierzchni bitumicznej, 
wykonania poboczy z kru-
szywa łamanego, remontu 
przepustów na zjazdach do 
posesji oraz odmulenia rowów 
przydrożnych na odcinku 2,12 
km oraz przebudowy drogi 
obejmującej zaprojektowanie 
i wykonanie nowej nawierzch-

ni, poboczy z kruszywa łamanego, 
chodnika, ciągu pieszo– rowero-
wego oraz kanalizacji deszczowej 
na odcinku 0,66 km.

–  Bardzo się cieszę, że miesz-
kańcom będzie jeździło się lepiej i 
długo wyczekiwany remont drogi 
w Nowem odbędzie się – mówi To-
masz Walczewski, Członek Zarzą-
du Powiatu Kutnowskiego.

–  Ogromnie cieszy mnie, że w 
gminie Krośniewice wyremonto-
wane zostaną kolejne drogi. To 
bardzo ważne dla mieszkańców 
– mówi Tomasz Marciniak, Wi-
ceprzewodniczący Rady Powiatu 
Kutnowskiego.

Umowę podpisano z Wykonawcą 
na kwotę 15.700.000 zł, na realiza-
cję tego zadania Powiat Kutnowski 
pozyskał dofinansowanie w wyso-
kości 95% z pierwszej edycji Rzą-
dowego Funduszu Polskiego Ładu.

Inwestycja ma zostać wykonana 
do końca przyszłego roku. •

Będą ważne remonty drógBędą ważne remonty dróg

Władze powiatu kutnow-
skiego aktywnie włączy-
ły się w kwestę TPZK na 
ratowanie zabytkowych 
grobów.

1 listopada odbyła się 
VII Kwesta TPZK na 
cmentarzu w Krośniewi-
cach. Tomasz Walczew-
ski, Członek Zarządu Po-
wiatu Kutnowskiego oraz 
Tomasz Marciniak, Wi-
ceprzewodniczący Rady 
Powiatu Kutnowskiego 
zaangażowali się w akcję 
kwestowania na cmenta-
rzu w Krośniewicach. 

–  Dzięki ofiarności ludzi 
dobrej woli udaje się od-
nowić stare i zniszczone 
groby –  mówi Tomasz 
Walczewski, Członek Za-
rządu Powiatu Kutnow-
skiego. 

–  Serdecznie dziękuje-
my wszystkim darczyń-
com –  dodaje Tomasz 
Marciniak, Wiceprze-
wodniczący Rady Powia-
tu Kutnowskiego. 

W VII Kwestę na rzecz 
ratowania starych gro-
bów zaangażowali się 
również nauczyciele 
i młodzież ze szkół z te-
renu Gminy Krosniewice 
oraz Samorząd Gminy 
Krośniewice.

Także w Kutnie odbyła 
się tego dnia XIX kwe-
sta TPZK. Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Kut-
nowskiej, dzięki ofiarno-
ści mieszkańców Kutna 
oraz przede wszystkim 
zaangażowaniu osób 
zrzeszonych przy sto-
warzyszeniu zorganizo-

wało już XIX kwestę na 
rzecz renowacji starych 
pomników. W kwestę jak 
co roku zaangażowali się 
Senator RP Przemysław 
Błaszczyk, Daniel Kowa-
lik –  Starosta Kutnowski, 
Wicestarosta Magdale-
na Krupińska–Kotulska, 
Jolanta Pietrusiak Czło-
nek Zarządu oraz Marek 
Ciąpala Przewodniczący 
Rady Powiatu Kutnow-
skiego. 

Władze powiatu dzię-
kują wszystkim, którzy 
wrzucili datek na ten 
szczytny cel. Dziękuje-
my organizatorom oraz 
tym wszystkim którzy 
co roku stają na wysoko-
ści zadania, którzy dbają 
i kultywują wspólne dzie-
dzictwo miasta Kutno 
i powiatu kutnowskiego. •

Władze powiatu aktywnieWładze powiatu aktywnie
wsparły kwestę TPZKwsparły kwestę TPZK
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Uroczyste obchody Naro-
dowego Święta Niepodle-
głości przeszły do historii. 
Polskie święto, obchodzone 
jest co roku, 11 listopada, na 
pamiątkę odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 
1918 roku, po trzech rozbio-
rach i ponad stu latach nie-
woli. 

W tym roku świętowali-
śmy na Placu Wolności w 
Kutnie, gdzie odbywał się 
wielki Piknik Wojskowy.  
9 Łódzka Brygada Obrony 
Terytorialnej przygotowa-
ła „11 – stkę WOT na 11 
Listopada”, czyli „Akade-
mię terytorialsa” - strefę 
szkolenia praktycznego. Na 
Placu, dzięki uprzejmości 
Wielkopowierzchniowego 
Wielobranżowego Skła-
du Materiałowego w Kut-
nie, można było zobaczyć 
sprzęt wojskowy, m.in. sa-
molot szkoleniowy Iskra, 
śmigłowiec MI -2.

Pawilon wystawienniczy 
zapraszał odwiedzających 
do zwiedzania z przewod-
nikami z Muzeum Regio-
nalnego w Kutnie infogra-
fiki „Panorama historii 
Kutna”. Punktualnie o 
12:00 mieszkańcy miasta 
wspólnie z Chórem Speran-
za - odśpiewali hymn pań-
stwowy („Niepodległa do 
Hymnu”).

O 16:00 odbyła się Msza 
Święta w kościele pw. św. 
Wawrzyńca w Kutnie z 
udziałem Pododdziału Ho-
norowego 9 Łódzkiej Bry-
gady Obrony Terytorial-
nej. Kolejno, uroczystości 
przeniosły się na Plac Pił-
sudskiego, a towarzyszy-
ła im Orkiestra Dęta PAK 
Kopalni Węgla Brunatnego 
z Konina pod dyrekcją ka-
pelmistrza Mirosława Pa-
cześnego. 

Na miejsce uroczystości 
maszerowały pododdzia-
ły 92. Batalionu Lekkiej 

Piechoty z Kutna. Defiladę 
poprowadził dowódca uro-
czystości ppor. Tomasz Sar-
nowski. 

W obchodach brały udział 
liczne poczty sztandaro-
we: Rady Miasta Kutno, 
jednostek samorządowych 
z powiatu kutnowskiego, 
organizacji i stowarzyszeń 
kombatanckich, instytucji 
publicznych, organizacji 
społecznych, podregionu 
kutnowskiego NSZZ Soli-
darność oraz kutnowskich 
szkół. W uroczystościach 
brali udział przedstawicie-
le władz państwowych i sa-
morządowych. 

Prezydent Miasta Kutno 
oraz Muzeum Regionalne 
w Kutnie dziękują wszyst-
kim Partnerom za pomoc w 
organizacji obchodów Na-
rodowego Święta Niepodle-
głości w Kutnie. 

Muzeum Regionalne 
w Kutnie •

materiał powstał przy współpracy z Muzeum Regionalnym w Kutnie

Kutno świętowało niepodległość!Kutno świętowało niepodległość!
 Efektowne obchody w Mieście Róż 

SUKCES PIKNIKU WOJSKOWEGO 
Piknik Wojskowy, który miał miejsce na 
Placu Wolności cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców Kutna.
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Szykuje się prawdziwa rewo-
lucja w komunikacji zbioro-
wej w gminie Kutno. Od no-
wego roku mieszkańcy gminy 
będą mieli zapewnione dar-
mowe przejazdy, zwiększy 
się też częstotliwość kursów.

W Urzędzie Gminy Kutno 
zorganizowana została kon-
ferencja prasowa poświęcona 
sytuacji związanej z komuni-
kacją zbiorową w gminie. Jak 
się okazuje, szykują się wiel-
kie zmiany, na których mają 
skorzystać mieszkańcy.

– Będzie to przełomowa 
zmiana i mam nadzieję, że 

tylko z korzyścią dla naszych 
mieszkańców. Zapewnimy 
darmowy transport wszyst-
kim mieszkańcom gminy 
Kutno. Stanie się tak dzięki 
ofercie, którą złożyła nam 
firma Full Travel. Jesteśmy 
już po opracowaniu rozkła-
dów jazdy na terenie gminy 
Kutno, mamy opracowane 
cztery linie. Autobusy będą 
poruszać się z większą czę-
stotliwością niż dotychczas – 
podkreślała Justyna Jasińska, 
wójt gminy Kutno.

Będzie większa częstotli-
wość przejazdów

Ruch autobusowy ma roz-
poczynać się tak, aby nie 
było problemów z dojazdem 
do miasta i dotarciem np. do 
pracy. Gmina zapewnia, że 
będą to komfortowe autobu-
sy, niskopodłogowe. W celu 
zapewnienia mieszkańcom 
gminy Kutno transportu pu-
blicznego zostały utworzone 
4 linie komunikacyjne:
• Strzegocin – Kutno – Głogo-
wiec,
• Sieraków – Kutno – Krzesin,
• Wysoka Wielka – Kutno,
• Byszew – Kutno – Głogowiec

– Zwiększona została czę-

stotliwość przejazdów oraz 
dodatkowo wprowadzono 
nowe trasy obejmujące miej-
scowości Florek, Michałów 
i Leszno wieś. Mieszkańcy 
Komadzyna, Maliny, Kolonii 
Sójki, Żurawieńca, Wierzbia 
i Sieciechowa w ramach po-
rozumienia z przewoźnikiem 
będą mieli zapewniony trans-
port na dotychczasowej linii. 
Po podpisaniu porozumienia 
poinformujemy o szczegó-
łach – dodaje J. Jasińska.

Usługi związane z komuni-
kacją zbiorową świadczyć bę-
dzie firma Full Travel, której 
prezesem jest Krystian Śle-

bocki, potentat na lokalnym 
rynku. Sand-Bus, którego 
szefem jest Ślebocki od lat 
z powodzeniem świadczy 
przejazdy np. na trasie Kutno 
– Łódź.

Wójt Justyna Jasińska pod-
kreśla także, że rezygnacja 
z usług MZK Kutno na rzecz 
Full Travel zapewni gminie 
spore oszczędności.

Gmina Kutno planuje wpro-
wadzenie „KARTY MIESZ-
KAŃCA”, która będzie upo-
ważniała do korzystania 
z w/w darmowego transportu 
publicznego. •

 Szykuje się autobusowa rewolucja w gminie Kutno: 

Będą darmowe przejazdy i więcej kursówBędą darmowe przejazdy i więcej kursów

 PLANOWANE ROZKŁADY JAZDY 
MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE

WWW.GMINAKUTNO.PL

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska 
o zmianach poinformowała na 

specjalnej konferencji prasowej.

Jacek Kurnatowski z Kutna nie ma so-
bie równych w popularnym programie 
„Jaka to melodia?”. Ostatnio wygrał 
w Wielkim Finale Października!

Kutnianin w finale odpowiadał bez-
błędnie i po odgadnięciu wszystkich 
tytułów, zostało mu jeszcze dziesięć 
sekund do wykorzystania.

„Dziękuję wszystkim, którzy trzy-
mali za mnie kciuki, którzy mnie oglą-
dali. Dziękuję produkcji za zaprosze-
nie” – komentował Jacek Kurnatowski 
w rozmowie z prowadzącym Rafałem 
Brzozowskim.

W sumie Jacek Kurnatowski w 

„JTM?” wygrał 122 100 złotych. Te-
raz pod koniec roku wystąpi w fina-
le roku. Już teraz trzymamy kciuki! 
Przypomnijmy, że Jacek największe 
sukcesy odnosił w 2017 roku uzysku-
jąc tytuły Mistrza Maja oraz Mistrza 
Wiosny, zdobywając przy tym presti-
żową Złotą Nutkę.

„Jaka to melodia?”  to polski teletur-
niej o tematyce muzycznej oparty na 
amerykańskim formacie Name That 
Tune, emitowany na antenie TVP1 od 
4 września 1997 roku. Przez wiele lat 
program prowadził Robert Janowski, 
obecnie muzyczne zmagania prowa-
dzi Rafał Brzozowski. •

Jacek Kurnatowski Jacek Kurnatowski wygrał wygrał 
w finale „Jaka To Melodia?”w finale „Jaka To Melodia?”

FO
T.

 T
VP

1

Kutnianin nie miał sobie równych 
i wygrał w wielkim finale miesiąca.
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Za nami Międzynarodowy Festiwal 
Jazzowy „Voicingers on Tour 2022”. 
Przez kilka dni w Centrum Teatru Mu-
zyki i Tańca publiczność uczestniczyła 
w wyjątkowych koncertach.

Festiwalowi Voicingers przyświeca 
idea czerpania inspiracji ze współpracy 
pomiędzy międzynarodowymi środo-
wiskami artystycznymi oraz przedsta-
wicielami skrajnie odmiennych kultur. 
W wymiarze zawodowym Festiwal 
wspiera doświadczonych profesjonali-
stów w pracy z tymi, których artystycz-
na droga dopiero się rozpoczęła.

Tegoroczne koncerty pod hasłem Vo-
icingers All Stars goszczą na scenach 
Pragi, Paryża, Rygi, Kopenhagi, Dhaki 

oraz Hanoi. Do tego grona dołączyło 
także Miasto Róż!

Kutnowski festiwal zainaugurował 
koncert „Karnas Formula” na czele 
z Grzegorzem Karnasem. W kolejnych 
dniach na deskach CTMiT występo-
wali także Francuz Manu Domergue 
i Anna Gadt oraz towarzyszący im mu-
zycy: Przemysław Florczak – saksofon

Mateusz Kołakowski – piano, Alan 
Wykpisz – kontrabas, Mateusz Szew-
czyk – kontrabas, Grzegorz Masłowski 
– perkusja i Igor Hnydyn – perkusja.

Zwieńczeniem festiwalu był koncert 
studentów, którzy przez kilka dni brali 
udział w warsztatach muzycznych. •

Jazzowa Jazzowa uczta w CTMiTuczta w CTMiT

Jedną z gwiazd festiwalu była 
kutnianka Anna Gadt.
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W 2022 roku przypada jubile-
usz 50– lecia istnienia Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi Kut-
nowskiej. Jest to doskonała 
okazja do wszelkich podsu-
mowań i wyróżnień. Podczas 
uroczystej jubileuszowej gali 
TPZK otrzymało specjalną 
nagrodę prezydenta Kutna w 
dziedzinie kultury.

Wręczenie nagrody Pre-
zydenta Miasta Kutno za 
osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony 
kultury stanowi wyraz uzna-
nia dla osiągnięć stowarzy-
szenia w tym zakresie. Uho-
norowania dokonano w dniu 
28 października podczas Gali 
Jubileuszowej Stowarzysze-
nia.

– Składam serdeczne gratu-
lacje i podziękowania wszyst-
kim członkom TPZK, którzy 
z wielką pasją i zaangażowa-

niem pielęgnują wyjątkową 
historię, tradycję i kulturę 
naszego miasta. Dziękuję za 
podejmowanie różnorodnych 
działań popularyzatorskich, 
edukacyjnych i wydawni-
czych w trosce o zachowanie 
pamięci o dziejach regionu, 
które stanowią znaczący 
wkład w kształtowanie tożsa-
mości regionalnej mieszkań-
ców naszej "Małej Ojczyzny". 
Życzę wielu satysfakcji oraz 
poczucia dumy z dotychcza-
sowych dokonań, uhonoro-
wanych wieloma nagrodami 
i wyróżnieniami. Życzę także 
powodzenia w realizacji no-
wych projektów i inicjatyw 
na rzecz pielęgnowania dzie-
dzictwa kulturowego Kutna 
i ziemi kutnowskiej – mówi 
prezydent Kutna Zbigniew 
Burzyński. 

Podczas gali poza prezy-
dentem Kutna Zbigniewem 
Burzyńskim obecni byli mię-

dzy innymi Michał Adam-
ski –  naczelnik Wydziału 
Kultury, Promocji i Rozwoju 
Miasta Kutno, Dorota Bień 
z Wydziału Kultury Promocji 
i Rozwoju Miasta Kutno oraz 
Mariusz Sikora –  przewod-
niczący Rady Miasta Kutno.

Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Kutnowskiej działa na 
terenie Kutna i regionu kut-
nowskiego nieprzerwanie od 
50 lat. Prowadzi różnorodną 
działalność m.in. w zakre-
sie rozwoju kultury, pozna-
wania przeszłości dziejowej 
ziemi kutnowskiej, opieki 
nad zabytkami, gromadzenia 
i badania archiwaliów, popu-
laryzacji historii miasta i re-
gionu, pobudzania inicjatyw 
kulturalnych i społecznych.

Działalność Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej 
to również liczne wydawnic-
twa, prowadzenie biblioteki 

regionalnej, kroniki, orga-
nizacja kwest, konferencji, 
wystaw, koncertów, a także 
opieka nad lokalnymi twór-
cami kultury i wiele innych.

W ramach organizacji poza-
rządowej działają liczne sek-
cje i grupy m.in. rękodzieła 
artystycznego, malarstwa, 
rzeźbiarska, galeria „Dworek 
Modrzewiowy”, kameralny 
zespół wokalny „cantabile”, 
Ośrodek Dokumentacji i Ba-
dań Ziemi Kutnowskiej czy 
Zespół Redakcyjny Kutnow-
skich Zeszytów Regional-
nych.

Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Kutnowskiej przez lata 
swojej działalności otrzy-
mało wiele nagród, 
odznaczeń i innych 
wyróżnień.

Zachęcamy 
do udziału 
w wyda-

rzeniach organizowanych 
przez stowarzyszenie. Wię-
cej informacji można uzy-
skać w siedzibie TPZK, któ-
ra znajduje się w Dworku 
Modrzewiowym przy ulicy 
Narutowicza 20 lub na stro-
nie internetowej laureata 
www.tpzk.eu.

W 2022 roku do Nagrody 
Prezydenta Miasta Kutno 
za osiągnięcia w dziedzi-
nie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochro-
ny kultury zgłoszono dwie 
kandydatury:  Wiesława Pa-
luchowskiego oraz Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Kut-

nowskiej. •

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej 
z Nagrodą Prezydenta Kutna w dziedzinie kulturyz Nagrodą Prezydenta Kutna w dziedzinie kultury

 NAGRODA DLA TPZK 
Wręczenie Nagrody Prezydenta Kutna 

w dziedzinie kultury miało miejsce 
w trakcie jubileuszowej gali TPZK.
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Policjanci przypominają, że 
wystarczy jeden telefon, by 
potwierdzić wiarygodność 
rozmówcy i nie stać się ofiarą 
przestępstwa!

– Policjanci przypominają, 
że wystarczy jeden telefon, 
by potwierdzić wiarygodność 
rozmówcy i nie stać się ofia-
rą przestępstwa. Pamiętajmy 
o tym, że funkcjonariusze Po-
licji nigdy nie dzwonią z żą-

daniem przekazania im pie-
niędzy, nie proszą o podanie 
numerów kart czy numerów 
PIN. Nigdy również nie infor-
mują przez telefon o szczegó-
łach swoich działań – mówi 
komisarz Edyta Machnik, ofi-
cer prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Kutnie.

Pamiętaj o tych zasadach! 
Jakie są cechy charaktery-
styczne tego typu oszustw 

i co zrobić, żeby nie dać się 
zmanipulować?

Policja nigdy nie informuje 
o prowadzonych sprawach 
telefonicznie – odłóż słu-
chawkę, nic Ci za to nie grozi.

Policja nigdy nie żąda prze-
kazania pieniędzy, cennych 
rzeczy i prywatnych haseł czy 
loginów – jeśli ktoś do Cie-
bie zadzwoni w tej sprawie – 

odłóż słuchawkę.
Po zakończeniu rozmowy te-

lefonicznej z rzekomym poli-
cjantem, zadzwoń pod numer 
112 oraz skontaktuj się z ro-
dziną, informując ich o całej 
sytuacji.

– Zwracamy się z apelem, 
zwłaszcza do osób młodych - 
informujmy naszych rodziców 
i dziadków o tym, że są osoby, 

które mogą chcieć wykorzystać 
ich życzliwość. Powiedzmy im 
jak zachować się w sytuacji, 
kiedy ktoś zadzwoni do nich 
z informacją, że jest policjan-
tem a Pan/Pani bierze udział w 
„tajnej akcji”. Zwróćmy uwagę 
na zagrożenie osobom star-
szym, o których wiemy, że 
mieszkają samotnie – dodaje 
E. Machnik. •

POLICJA RADZI: Seniorze! Nie daj się oszukaćPOLICJA RADZI: Seniorze! Nie daj się oszukać

Obecna pora roku powo-
duje, że na dworze robi 
się coraz chłodniej, a 
trudne warunki atmosfe-
ryczne mogą stanowić za-
grożenie dla życia i zdro-
wia osób bezdomnych 
i samotnych. Wzorem lat 
ubiegłych policjanci będą 
zwracać szczególną uwa-
gę na miejsca w których 
takie osoby mogą prze-
bywać. Policjanci apelują:  
nie przechodźmy obo-
jętnie obok takich osób. 
Nasza reakcja może ura-
tować czyjeś życie!

Każdego roku w okre-
sie jesienno  zimowym 
policjanci odnotowują 
przypadki zgonów osób 
z powodu wychłodze-
nia organizmu. Właśnie 
w tym zbliżającym się 
trudnym okresie Policja 
podejmuje wzmożone 
działania prewencyjne 
zmierzające do udziela-
nia pomocy każdemu, 
kto jej potrzebuje. Mają 
one na celu dotarcie do 
miejsc przebywania osób 
bezdomnych i udzielanie 
tym osobom niezbęd-
nej pomocy i informacji 
o schroniskach, noc-
legowniach i jadłodaj-
niach. Policjanci wspól-
nie z innymi służbami 
biorącymi udział w dzia-
łaniach, między innymi 
funkcjonariuszami stra-
ży miejskiej, przepro-
wadzają stałe kontrole 
ogrodów działkowych, 
pustostanów, klatek 
schodowych i innych 
miejsc, w których mogą 

przebywać osoby bez-
domne. Naszym wspól-
nym obowiązkiem jest 
przeciwdziałanie tym 
tragicznym zdarzeniom. 
Informacje o osobach, 
które z racji swojego 
wieku, samotności, nie-
zaradności, bądź trud-
nej sytuacji materialnej 
mogą być narażone na 
wychłodzenie organi-
zmu przekazywane są 
pracownikom socjalnym.

Skuteczność działań 
uzależniona jest także 
od aktywności miesz-
kańców, dlatego apeluje-
my o informowanie po-
licjantów lub instytucji 
pomocowych o osobach, 
które takiej pomocy po-
trzebują. Telefonujmy 
do służb i instytucji po-
mocowych, gdy widzimy 
osoby leżące na mrozie, 
przebywające w okoli-
cach dworców, siedzące 
dłuższy czas na ławkach 
w parkach, czy też za-
mieszkujące pustosta-
ny, itp. Nie przechodź-
my również obojętnie 
obok osób, które są pod 
wpływem alkoholu, gdyż 
w wyniku jego działania 
w organizmie nie odczu-
wają oni niskich tempe-
ratur i są szczególnie na-
rażeni na wychłodzenie. 
Każde przekazane zgło-
szenie będzie natych-
miast sprawdzane. Pa-
miętaj masz możliwość 
poinformowania nas za 
pomocą Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa. •

Policja w trosce o 
los bezdomnych

FO
T.

 IL
US

TR
AC

YJ
N

E/
PO

LI
CJ

A

W ostatnim czasie na terenie po-
wiatu kutnowskiego doszło do 
kilku bardzo groźnych wypad-
ków drogowych. Niestety, jeden 
z nich był śmiertelny w skutkach. 
Policjanci apelują o szczególną 
ostrożność.

Tylko w ostatnich dniach na 
drogach w regionie służby ra-
tunkowe interweniowały przy 
dwóch bardzo groźnie wygląda-
jących zdarzeniach drogowych.

W niedzielę 13 listopada około 
godziny 13. na DK60 w okolicy 
miejscowości Strzelce citroen 
berlingo z nieznanych przyczyn 
zjechał z drogi i wpadł do rowu. 
Na miejsce zdarzenia zadys-
ponowano strażaków z Kutna 
i Komadzyna, a także policję 
i zespół ratownictwa medyczne-
go. Do szpitala przetransporto-
wano dwie osoby, które potrze-
bowały pomocy medycznej.

Z kolei wczoraj (wtorek 15 li-
stopada) około godziny 7 na 
DW702 w okolicach miejscowo-
ści Młogoszyn (gm. Krzyżanów) 
z nieznanych na tę chwilę przy-
czyn doszło do zderzenia samo-
chodu ciężarowego i osobowe-
go citroena. W wyniku kraksy 
ciężarówka wpadła do rowu, 
a osobówka została bardzo moc-
no zniszczona. W środku znaj-
dował się zakleszczony męż-
czyzna, który został uwolniony 
przez strażaków za pomocą na-
rzędzi hydraulicznych. 29–latek 

z obrażeniami trafił do szpitala 
w Kutnie.

Przez wiele godzin trasa Kutno 
– Łódź w tej okolicy była całko-
wicie zablokowana i policjanci 
wyznaczyli objazdy. Trwa do-
kładne ustalanie okoliczności.

Do najtragiczniejszego wypad-
ku doszło 4 listopada około go-
dziny 23 w miejscowości Dudki 
(gm. Kutno). 22–letni mężczy-
zna został śmiertelnie potrąco-
ny przez ciężarówkę, która odje-
chała z miejsca zdarzenia.

– Jak wynika ze wstępnych 
ustaleń kierująca hondą zjecha-
ła na pobocze DK60, gdzie przy 
jednej z posesji z jej pojazdu  od 
strony pobocza wysiadło dwoje 
pasażerów. Jeden z nich, młody 
mężczyzna wyszedł zza pojaz-
du na jezdnię i został potrącony 
przez tira. Kierujący nie zatrzy-

mał się i odjechał w kierunku 
Warszawy. 22–latek w wyniku 
odniesionych obrażeń zmarł 
na miejscu – mówi komisarz 
Edyta Machnik, oficer praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Kutnie.

Powiadomieni o zdarzeniu 
policjanci rozpoczęli działania 
dwutorowo. Zabezpieczali ślady 
na miejscu zdarzenia i ustalali 
świadków, a jednocześnie in-
tensywnie poszukiwali pojaz-
du i kierującego. Weryfikowa-
no między innymi stacje paliw 
i inne miejsca objęte monitorin-
giem.

Wszystkie osoby, które mogą 
pomóc w ustaleniu danych do-
tyczących tira i kierującej nim 
osoby proszone są o kontakt 
z policją. •

Seria groźnych wypadków Seria groźnych wypadków 
na drogach w regioniena drogach w regionie

Na DK60 śmiertelnie potrącony został 
22-latek. Policja szuka kierowcy ciężarówki.

W citroenie, który 
zderzył się z ciężarówką 
zakleszczony był 29-letni 
mężczyzna.
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To bardzo ważna chwila  dla 
strażaków z powiatu kutnow-
skiego. Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej 
otrzymała dwa nowe wozy, a o 
nowe pojazdy wzbogaciły się 
także dwie jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej.

Komenda Powiatowa PSP w 
Kutnie otrzymała 2 nowe po-
jazdy ratowniczo-gaśnicze, 
a dotychczas użytkowane 
dwa pojazdy z Kutna zostały 
przekazane do OSP Pniewo 
i OSP Ostrowy-Cukrownia. 
Z tej okazji przed gmachem 
PSP w Kutnie na początku 
listopada odbyła się oficjalna 
uroczystość przekazania wo-
zów. Wydarzenie rozpoczęło 
się od złożenia meldunku o 
gotowości nadbrygadierowi 
Krzysztofowi Hejdukowi, za-
stępcy Komendanta Główne-
go PSP przez dowódcę uro-
czystości mł. bryg. Mariusza 
Jagodzińskiego.

W Mieście Róż pojawili się 
przedstawiciele straży pożar-
nej z Polski i województwa, 
na czele z nadbryg. Grzego-
rzem Janowskim, łódzkim 
komendantem wojewódzki 
PSP w Łodzi. Nie brakowa-
ło także parlamentarzystów 

czy samorządowców, wśród 
których obecni byli m.in. 
poseł Tadeusz Woźniak, se-
nator Przemysław Błaszczyk, 
starosta kutnowski Daniel 
Kowalik, wiceprezydent Kut-
na Jacek Boczkaja, przed-
stawiciele zarządu powiatu 
kutnowskiego Tomasz Wal-
czewski, Jolanta Pietrusiak 
i Marek Kubasiński, a także 
wójtowie gminy Nowe Ostro-
wy Zdzisław Kostrzewa i Be-
dlno Józef Ignaczewski.

Nowe auta dla PSP w Kutnie 
kosztowały ponad 2 milio-
ny złotych. Środki na zakup 
pojazdów pożarniczych po-
zyskano z budżetu Państwa 
oraz Starostwa Powiatowego 
w Kutnie, które przekazało 
250 tysięcy złotych.

Podczas uroczystości nie 
brakowało przemówień. St. 
bryg. Marek Myszkowski, 
Komendant Powiatowy PSP 
w Kutnie, w trakcie swoje-
go wystąpienia podziękował 
wszystkim za pomoc w pozy-
skaniu pojazdów i zapewnił, 
że sprzęt ten będzie należy-
cie użytkowany. W dowód 
wdzięczności komendant 
wręczył okolicznościowe gra-
wertony.

–  Ze swojej strony chciał-
bym wyrazić ogromny szacu-
nek dla Waszej pracy dlatego, 
że możemy na Was liczyć jako 
społeczeństwo, jako władze, 
jako samorządowcy. Dzięku-
jemy Wam za to. Ze swojej 
strony, samorządu oraz za-
rządu Powiatu Kutnowskiego 
chcę obiecać, że dalej może-
cie liczyć na wsparcie Powia-
tu. W przyszłym roku planu-
jemy zabezpieczyć kolejną 
kwotę, która wesprze rozwój 
Waszej jednostki i przyczy-
ni się do dalszego prężnego 
rozwoju. Jeszcze raz z całego 
serca dziękuję za Waszą cięż-
ką pracę i życzę, by ten sprzęt 
był jak najmniej używany – 
mówił Daniel Kowalik, Sta-
rosta Kutnowski.

– Bardzo się cieszę, że jed-
nostka OSP Ostrowy Cu-
krownia zyskała ciężki wóz 
bojowy. Dzięki temu na za-
chodniej części powiatu kut-
nowskiego będzie bezpiecz-
niej. Gratuluję i życzę jak 
najszybszego dołączenia do 
KSRG, które planowane jest 
w roku 2023 – dodaje Tomasz 
Walczewski, członek Zarzą-
du Powiatu Kutnowskiego.

Aktu poświęcenia pojazdów 
dokonał kapelan strażaków 

powiatu kutnowskiego ks. 
Piotr Kalisiak.

Jeden średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy GBA 
3,1/24 na podwoziu Renault. 
Pojazd wyposażony jest w 
silnik o mocy 286 KM oraz 
podwozie miejskie, które do-
skoanle sprawdzi się w trud-
nych wąskich wjazdach do 
posesji i osiedli na terenie 
miast powiatu kutnowskiego. 
Samochód wyposażony jest 
w zbiornik wodny o pojemno-
ści 3100 litrów oraz zbiornik 
środka pianotwórczego o po-
jemności 310 litrów. Całkowi-
ty koszt to 875 391 zł brutto.

Drugi pojazd to ciężki sa-
mochód ratowniczo-gaśni-
cy GCBA 5/32 na podwoziu 
MAN. Pojazd wyposażony 
jest w silnik o mocy 320 KM 
oraz napęd 4X4, dlatego do-
skonale sprawdzi się w trud-
nych warunkach ukształ-
towania terenu powiatu 
kutnowskiego. Samochód 
wyposażony jest w zbiornik 
wodny o pojemności 5000 
litrów oraz zbiornik środka 
pianotwórczego o pojem-
ności 500 l. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 1 135 290 zł 
brutto. •

Strażacy z Kutna i okolic Strażacy z Kutna i okolic 
mają nowe wozy!mają nowe wozy!

 Kosztowały ponad 2 mln złotych 

Ponad 15 litrów krwi zebrano podczas 
ostatniej akcji „Oddaj krew dla Niepod-
ległej”, która odbyła się w kutnowskim 
punkcie krwiodawstwa. Przedsięwzięcie 
cieszyło się dużym zainteresowaniem, 
a dla krwiodawców przewidziano atrak-
cyjne nagrody.

Rejestracja chętnych osób, które 
chciały podzielić się krwią z innymi, ru-
szyła 5 listopada w punkcie krwiodaw-
stwa przy Placu Piłsudskiego o godzinie 
9.00 i trwała do 12.00. Wśród osób, które 
oddały krew podczas akcji, zostało roz-
losowanych 20 biletów do Term Poddę-

bice. Wszyscy krwiodawcy zostali obda-
rowani atrakcyjnymi upominkami.

– Pomimo niesprzyjającej pogody ak-
cja odniosła duży sukces. Zgłosiło się 38 
osób do oddania krwi, a zakwalifikowały 
się 34 osoby. Łącznie oddano 15,3 l krwi. 
Wszystkim krwiodawcom składamy ser-
deczne podziękowania. Ewidentnie wi-
dać, że jest potrzeba organizacji akcji 
w soboty. Cieszy również fakt, że część 
osób jest stałymi uczestnikami naszych 
akcji – komentuje Robert Feliniak, który 
razem z Kutnowskim Klubem HDK PCK 
jest organizatorem akcji. •

W Kutnie oddali krew dla NiepodległejW Kutnie oddali krew dla Niepodległej

Podczas przekazania wozów nie 
brakowało znamienitych gości.
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Grupa kutnowskich biegaczy na sporto-
wo świętowała 104. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

W piątek (11.11) punktualnie 
o 11:11 miłośnicy biegania wyruszyli uli-
cami Kutna i pokonali 11 km. Oddali w 
ten sposób hołd bohaterom, którzy wal-
czyli o naszą niepodległość.

Przed biegiem  razem z 11. Drużyną 
Wędrowniczą "Dziki" Hufiec ZHP Kut-

no biegacze zapalili światło pamięci 
pod Pomnikiem Poległych Harcerek 
i Harcerzy przy Skwerze Harcmistrzyni 
Pelagii Ładykowskiej-Zys. Uczestnicy 
biegu nie zapomnieli o biało-czerwo-
nych barwach.

Inicjatorem akcji był komendanta Huf-
ca ZHP Kutno phm. Krystian Olęncki, 
który jest jednocześnie członkiem Sto-
warzyszenia KUTNO BIEGA. •

Przebiegli 11 kilometrów Przebiegli 11 kilometrów 
dla Niepodległejdla Niepodległej

W przedostatniej kolejce 
rundy jesiennej IV ligi łódz-
kiej piłkarze KS-u Kutno nie-
spodziewanie przegrali na 
wyjeździe 0—3 z ostatnim w 
tabeli WKS-em 1957 Wieluń.

Przed meczem z KS-em, 
wielunianie na swoim koncie 
mieli zaledwie 10 punktów 
i plasowali się na ostatnim 
miejscu w tabeli. — Patrząc 
na tabelę i sytuację naszego 
rywala, nie zakładamy innego 
scenariusza jak pewne i za-
razem wysokie zwycięstwo — 
komentowali przed meczem 
przedstawiciele kutnowskie-
go klubu w mediach społecz-
nościowych. Na papierze zde-
cydowanym faworytem byli 

podopieczni Jacka Walczaka, 
jednak boisko brutalnie to 
zweryfikowało.

Pierwsza połowa zakończyła 
się bezbramkowym remisem, 
ale za to po zmianie stron 
działo się naprawdę dużo. 
Dramat KS-u rozpoczął się 
w 51. minucie, gdy boisko po 
czerwonej kartce musiał opu-
ścić Mateusz Borcuch. Chwilę 
później gospodarze za sprawą 
Jakuba Szańca objęli prowa-
dzenie i sensacja zaczęła wi-
sieć w powietrzu.

KS próbował odwrócić losy 
spotkania, ale w do siatki tra-
fiali tylko gospodarze. W 79. 
minucie na 2-0 podwyższył 

Igor Mikołajczyk, a w 88. mi-
nucie kropkę nad „i” postawił 
Kamil Wira, który ustalił wy-
nik na 3-0.

– W I połowie mieliśmy 
optyczną przewagę, jednak 
nie taką do jakiej ostatnio 
przyzwyczailiśmy kibiców. 
Stworzyliśmy sobie kilka sy-
tuacji lecz na etapie finaliza-
cji zawsze czegoś brakowało. 
Raz rywali od straty bramki 
uratował słupek – komentu-
je Jacek Walczak, trener KS 
Kutno. – Po stracie zawodnika 
i pierwszej bramki zaryzyko-
waliśmy i mimo przewagi li-
czebnej rywala ruszyliśmy do 
ataku. Uzyskaliśmy przewagę, 
lecz dobrze tego dnia dyspo-

nowany rywal umiejętnie się 
bronił próbując podwyższyć 
wynik z kontrataku. Grając 
w osłabieniu nie mogliśmy 
pozwolić sobie już na błędy, 
a takowe się zdarzyły i prze-
ciwnik je wykorzystał. Pod-
sumowując nie ma dla nas 
wytłumaczenia za taki wynik. 
Zagraliśmy najsłabszy mecz 
od początku września i w naj-
bliższym spotkaniu będziemy 
chcieli się za taki wynik zre-
habilitować – dodaje.

W ostatniej kolejce rundy 
jesiennej KS Kutno w sobo-
tę (19 listopada, 13:00) zagra 
przed własną publicznością 
ze Stalą Niewiadów. Z kolei 
w sobotę 26 listopada o 12:00 

ekipa Jacka Walczaka zagra 
w półfinale okręgowego Pu-
charu Polski z Sokołem Alek-
sandrów Łódzki.

WKS 1957 Wieluń 
3—0 KS Kutno

1-0 54. Jakub Szaniec
2-0 79. Igor Mikołajczyk
3-0 88. Kamil Wira
Czerwona kartka: Mateusz 

Borcuch (51. KS Kutno)
KS Kutno: Błażejczyk – 

K. Felczak (60. Florczak), Gło-
wiński, Dąbrowski, Padzik, 
Kacela, Telestak, Wielgus, 
Borcuch, K. Skawiński (68. 
Ostrowski), W. Skawiński (81. 
Ramel); •
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 Niespodziewana porażka pikarzy 

Kutnianie jechali do Wielunia 
po komplet punktów, a zagrali 
najsłabszy mecz od tygodni.

KS przegrał z ostatnią drużyną w tabeliKS przegrał z ostatnią drużyną w tabeli

KS większość drugiej połowy 
grał w osłabieniu i gole 
zdobywali tylko rywale.

Na początku listopada 
w Obrowie odbył się 
Turniej Młodych Wojow-
ników w Kickboxingu 
w Formule walki kick li-
ght o Puchar Wójta Gmi-
ny Obrowo. W turnieju 
udział wzięli zawodnicy 
Młodzieżowego Domu 
Kultury w Kutnie oraz 
Akademii Sportów Walki 
i Rekreacji Alex Kutno.

W wyniku rywalizacji 
młodzi wojownicy zdo-
byli:
• Natalia Widawska I 
miejsce oraz tytuł naj-
lepszej kadetki starszej w 
turnieju
• Amelia Piwińska: II 
miejsce
• Bartosz Widawski: III 
miejsce

• Kacper Szatkow-
ski: V miejsce

– Nasi młodzi 
zawodnicy sto-
czyli bardzo dobre 
i zacięte pojedyn-
ki pokazując, że 
okres przygotowań 
do sezonu głów-
nego przebiega 
prawidłowo. Na 
dużą pochwałę zasługuje 
Natalia, która obie swo-
je walki wygrała przed 
czasem nie dając swoim 
rywalkom żadnych szans 
– powiedział trener 
Aleksander Grabowski.

Pozostali nasi zawod-
nicy również zaprezen-
towali się bardzo dobrze 
tocząc dobre i emocjo-
nujące walki dodał szko-
leniowiec.

– Nie zwalniamy tem-
pa, trenujemy dalej, 
przygotowujemy się do 
turnieju kickboxingu 
o Puchar Starosty Kut-
nowskiego, który od-
będzie się 19 listopada 
w Strzelcach, na który to 
już dzisiaj zapraszamy 
wszystkich naszych kibi-
ców – powiedział trener 
Mariusz Konwerski. •

Sukcesy kutnowskich 
fighterów na Turnieju 
Młodych Wojowników
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