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Podstrefa Kutno Podstrefa Kutno 
ŁSSE świętuje 20-lecie!ŁSSE świętuje 20-lecie!

ZŁE WIADOMOŚCI! DO KUTNA W DALSZYM CIĄGU NIE DOTARŁ WĘGIEL ST
R.
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Tunel na stacji Tunel na stacji 
wreszcie otwarty!wreszcie otwarty!

Do Kutna przyjedzieDo Kutna przyjedzie
blisko 200 żołnierzyblisko 200 żołnierzy

Tobiaszek Tobiaszek 
potrzebuje potrzebuje 
NASZEJ POMOCY!NASZEJ POMOCY!
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Bokserskie Bokserskie 
emocje emocje 
w “Dwójce”w “Dwójce”

STR. 15

ATAKUJEATAKUJE
CICHY ZABÓJCA!CICHY ZABÓJCA!

 STRAŻACY APELUJĄ O OSTROŻNOŚĆ    
W okresie grzewczym odnotowywany 

jest wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, 
zwanym „cichym zabójcą”. To ważne, aby 

w mieszkaniu mieć specjalną czujkę.

STR. 2

Gmina Kutno: 

Trwają ważne Trwają ważne 
inwestycje drogoweinwestycje drogowe
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W ostatnim czasie w Kutnie 
dwukrotnie zaatakował cichy 
zabójca, czyli tlenek węgla. 
Dwie osoby trafiły do szpitala, 
a strażacy apelują do miesz-
kańców o szczególną ostroż-
ność w sezonie grzewczym.

W poniedziałek 21 listopada 
po godzinie 9 do jednego z 
domów na osiedlu Dybów we-
zwane zostały służby ratun-
kowe – zespół ratownictwa 
medycznego i straż pożarna. 
Okazało się, że jedna osoba 
jest nieprzytomna i potrze-
buje pomocy medycznej. Ist-
niało podejrzenie, że mogło 
dojść do podtrucia tlenkiem 
węgla, czyli czadem. W lokalu 
znajdował się piec wolnosto-
jący, tzw. „koza”.

– Mężczyzna został prze-
transportowany przez zespół 
ratownictwa medycznego do 

kutnowskiego szpitala. Dru-
ga osoba została przebadana 
na miejscu, ale nie wyma-
gała hospitalizacji. Obecni 
na miejscu strażacy między 
innymi sprawdzili budy-
nek za pomocą specjalnych 
czujników, które wykazały 
spore stężenie tlenku wę-
gla w jednym z pomieszczeń 
– mówi mł. bryg. Mariusz 
Jagodziński, oficer praso-
wy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Kutnie.

Kilka dni później doszło do 
równie groźnego zdarzenia.
We wtorek 23 listopada oko-
ło godziny 21.40 do dyżur-
nego Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Kutnie wpłynęło zgłosze-
nie dotyczące potencjalnego 
podtrucia czadem. W jednym 
z mieszkań w centrum Kutna 

byli medycy z zespołu ratow-
nictwa medycznego, którzy 
zajęli się 68—letnią kobietą 
i przetransportowali ją do 
szpitala w Kutnie.

Strażacy przystąpili do 
pomiarów stężenia niebez-
piecznych substancji mogą-
cych unosić się w powietrzu i 
okazało się, że w lokalu, gdzie 
znajdowała się kobieta ujaw-
niono niewielkie stężenie 
tlenku węgla, czyli czadu.

Ważny apel strażaków
W okresie jesienno-zi-

mowym, w naszym kraju 
w mieszkaniach i domach 
jednorodzinnych wzrasta 
ryzyko powstania pożarów. 
W tym samym okresie odno-
towywany jest także wzrost 
liczby zatruć tlenkiem węgla, 
zwanym „cichym zabójcą”, 

gdyż jest niewidoczny oraz 
nie ma smaku, ani zapachu.

Objawy zatrucia tlenkiem 
węgla zależne są od stężenia 
CO we wdychanym powietrzu 
oraz od stężenia karboksyhe-
moglobiny we krwi. Do naj-
ważniejszych objawów, które 
mogą mieć różne natężenie, 
należą: ból głowy, zaburzenia 
koncentracji, zawroty głowy, 
osłabienie, wymioty, kon-
wulsje, drgawki, utrata przy-
tomności, śpiączka, zaburze-
nia tętna, zwolniony oddech.

— Tlenek węgla to bardzo 
trujący gaz. Nie jest on wy-
czuwalny przez ludzkie zmy-
sły. Tlenku węgla nie usły-
szysz, nie zobaczysz i nie 
poczujesz! Źródłem emisji 
tlenku węgla są urządzenia 
grzewcze opalane drewnem, 
węglem, gazem, olejem opa-

łowym. Co roku, a tym bar-
dziej przed rozpoczęciem 
sezonu grzewczego należy 
wykonać obowiązkowe okre-
sowe przeglądy i czyszcze-
nie przewodów kominowych 
oraz sprawdzenie instalacji 
wentylacyjnej — dodaje Ma-
riusz Jagodziński.

Państwowa Straż Pożarna 
przypomina o obowiązku 
właściwego utrzymania sta-
nu technicznego czujek dymu 
i tlenku węgla (m.in. wymia-
nę baterii). Osobom starszym 
strażacy gotowi są pomóc w 
zamontowaniu danej czujki 
lub wymianie w nich baterii.

Państwowa Straż Pożar-
na zwraca uwagę na fakt, że 
czujka tlenku węgla nie za-
stępuje przeglądu technicz-
nego przewodów wentylacyj-
nych i kominowych. •

Krok od tragedii w Kutnie!Krok od tragedii w Kutnie!
Zaatakował cichy zabójcaZaatakował cichy zabójca

 STRAŻACY APELUJĄ O OSTROŻNOŚĆ    
W okresie grzewczym odnotowywany 

jest wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, 
zwanym „cichym zabójcą”. To ważne, aby 

w mieszkaniu mieć specjalną czujkę.
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W Kutnie w ostatnim czasie 
czadem zatruły się dwie osoby.

Czy w Kutnie będzie można poczuć 
się jak w Holandii? UM Kutno poin-
formował o ogromnej ilości tulipa-
nów posadzonych w wielu miejscach 
naszego miasta.

– Będzie kolorowo kochani! Po-
nad 23000 cebul tulipanów zostało 
posadzonych w kilku miejscach na 
terenie Kutno. Teraz z niecierpli-

wością czekamy na maj – czytamy 
na facebookowym profilu Urzędu 
Miasta Kutno.

Wiosenne rabaty będzie można 
podziwiać między innymi na roz-
jeździe ul. Łęczyckiej i Mickiewicza, 
wyspie zieleni na ul. Maczka, wy-
spie zieleni na Alejach ZHP i w cią-
gu ulicy Jana Pawła II. • 

W Kutnie będzie jak w Holandii? W Kutnie będzie jak w Holandii? 
Posadzono ponad 23 tysiące tulipanów!Posadzono ponad 23 tysiące tulipanów!

Wiosną rabaty tulipanów będzie 
można podziwiać w wielu 
miejscach w Kutnie. 

Kutnowscy harcerze zostali docenieni i 
otrzymali krzyże za zasługi dla Związku 
Harcerstwa Polskiego. Gratulujemy!

Podczas Gali Plebiscytu Instruktor-
skiego „KAMYKI 2022” miał miejsce 
ważny dzień dla instruktorów i in-
struktorki z kutnowskiego hufca ZHP.

Druhna Agnieszka Ciesielska i druh 
Andrzej Żurawicz otrzymali Złoty 

Krzyż za zasługi dla ZHP, a druh Adam 
Rakowski Brązowy Krzyż za zasługi 
dla ZHP.

— Warto wspomnieć, że druh Adam 
to wychowanek druhny Agnieszki. Tak 
nam pięknie zuchy wyrastają. Ogrom-
nie się cieszymy, że mamy wśród nas 
takich wspaniałych instruktorów! — 
komentują przedstawiciele Hufca ZHP 
Kutno. •

Harcerze odznaczeni Harcerze odznaczeni 
krzyżami za zasługi dla ZHPkrzyżami za zasługi dla ZHP
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rpo.lodzkie.pl

Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie

@LodzkieRPO

DOŁĄCZ DO NAS:

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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18. Ogólnopolski Festiwal Jere-
miego Przybory „Stacja Kutno” 
przeszedł do historii. W week-
end kutnowska publiczność mo-
gła posłuchać artystów z całej 
Polski. Kto otrzymał nagrody?

Dnia 19 listopada  2022 r. odbyły 
się w Kutnowskim Domu Kultury 
przesłuchania Konkursu zatytu-
łowanego „Piosenki Mistrza Jere-
miego” w ramach „Stacji Kutno”.

Jury w składzie:
• Paweł Sztompke – dziennikarz 

muzyczny Polskiego Radia
• Magdalena Ptaszyńska – woka-

listka, autorka muzyki i tekstów
• Darek Sikorski – aktor i reżyser
po wysłuchaniu 20 utworów za-

prezentowanych przez 10 wyko-
nawców postanowiło przyznać na-
stępujące wyróżnienia i nagrody:

Nagrodę Prezydenta Miasta 
Kutna Pana Zbigniewa Burzyń-
skiego – o wartości 2500 zł brutto 
i nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Muzeum Polskiej Piosenki w 
Opolu i Kutnowski Dom Kultury, 
jury postanowiło przyznać Alek-
sandrze Dzierżawskiej z Elganowa 
za wykonanie utworów „Ballada 
jarzynowa” i „Już czas na sen”.

Jury nominuje do 59. Studenckie-

go Festiwalu Piosenki w Krakowie 
w 2023 r. Aleksandrę Dzierżawską 
z Elganowa.

I wyróżnienie w wysokości 1500 
zł brutto ufundowane przez ZaiKS 
i nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Muzeum Polskiej Piosenki 
w Opolu i Kutnowski Dom Kultury 
dla Bogumiły Kucharczyk-Wło-
darek z Łodzi za piosenki „Dama 
z portretu” i „Patrzę na Ciebie”

II wyróżnienie w wysokości 1500 
zł brutto ufundowane przez Kut-
nowski Dom Kultury i nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Mu-
zeum Polskiej Piosenki w Opolu 
i Kutnowski Dom Kultury dla Ma-
teusza Subocza z Bielawy za pio-
senki „Śmierć ptaka” i „Zmierzch”.

III miejsce i nagrodę pieniężną 
w wysokości 2500 zł brutto ufun-
dowaną przez Polfarmex S.A. oraz 
nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Muzeum Polskiej Piosenki w 
Opolu i Kutnowski Dom Kultury za 
piosenki „Biżuteria” i „Paryż o ka-
banosie” otrzymuje Bartosz Wit-
kowski z Warszawy.

II miejsce i nagrodę pieniężną 
w wysokości 3500 zł brutto ufun-
dowaną przez ZAiKS oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Mu-
zeum Polskiej Piosenki w Opolu 

i Kutnowski Dom Kultury za pio-
senki „S.O.S” i „Idę cienistą stroną 
ulicy” otrzymuje Małgorzata Stec 
z Bełchatowa.

I miejsce i nagrodę pieniężną 
w wysokości 5000 zł brutto ufun-
dowaną przez Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Inżynieryjne Mavex 
Sp. z o.o. i karty prezentowe do 
Empiku o wartości 200 złotych 
ufundowane przez Galerię Róża-
ną w Kutnie i nagrody rzeczowe, 
których fundatorem jest Kutnow-
ski Dom Kultury, Usługi Ślusar-
skie Mieczysław Kowalski, Usługi 
Hotelowe Kutno i Muzeum Pol-
skiej Piosenki w Opolu za piosenki 
„Inwokacja” i „Na ryby” otrzymu-
ją Robert Puczka i Jan Gostumski 
z Malborka.

Nagrodę Publiczności o wartości 
1000 zł brutto ufundowaną przez 
RosaĆwik za największą ilość gło-
sów otrzymują Robert Puczka i Jan 
Gostumski z Malborka za piosenki 
„Na ryby” i „Inwokacja”. W głoso-
waniu oddano 220 głosów, w tym 
1 nieważny przy czym laureaci 
otrzymali 135 głosów!

Wszyscy uczestnicy i akompania-
torzy konkursu otrzymują nagro-
dy ufundowane przez Kutnowski 
Dom Kultury i Muzeum Polskiej 
Piosenki w Opolu. •

18. Festiwal Stacja Kutno 18. Festiwal Stacja Kutno 
przeszedł do historii!przeszedł do historii!
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Miejski Zakład Komunikacji w 
Kutnie wydał oświadczenie w 
sprawie ostatnich zawirowań 
związanych z transportem pu-
blicznym w podkutnowskich 
gminach. – Przyjęte przez 
państwo polskie rozwiązania 
prawne utrudniają firmom 
takim jak MZK Sp. z o.o. w 
Kutnie wieloletnie, stabilne i 
przewidywalne utrzymywanie 
linii komunikacyjnych łączą-
cych kilka gmin – czytamy w 
oświadczeniu podpisanym 
przez Jacka Sikorę, prezesa 
MZK Kutno.

– Szanowni mieszkańcy, 
w związku z pojawiającymi 
się niepokojami dotyczący-
mi transportu publicznego 
w podkutnowskich gminach, 
chciałbym oświadczyć, że 
świadczymy te usługi z naj-
większą przyjemnością od 
kilkudziesięciu lat. W grun-
cie rzeczy, to właśnie dzię-
ki komunikacji publicznej 
można stwierdzić, że ra-
zem z mieszkańcami Gminy 
Kutno tworzymy wspólno-
tę samorządową – czytamy 
w oświadczeniu podpisanym 
przez Jacka Sikorę, prezesa 
MZK Kutno.

– Niestety przyjęte przez 
państwo polskie rozwiązania 
prawne utrudniają firmom 
takim jak MZK Sp. z o.o. w 
Kutnie wieloletnie, stabilne 
i przewidywalne utrzymy-
wanie linii komunikacyjnych 
łączących kilka gmin. Pod-
kreślam, że nie jest to wina 
samorządowców z Gminy 
Kutno, ale rozwiązań przy-
jętych na szczeblu krajowym. 
Te problemy występują wszę-
dzie. Są jednak decyzje, któ-
re bezpośrednio obarczają 
odpowiedzialnością wójtów i 
radnych gminnych. Nie jest 
prawdą, że podatnik za kursy 
innych firm zapłaci znacznie 
lub wielokrotnie mniej. Nowe 
linie mogą liczyć na dotację w 
wysokości trzech złotych do 
kilometra, nasza firma z uwa-
gi na wieloletnie świadczenie 
usługi na tego typu wsparcie 
nie może liczyć – przecież to 
absurd. Uważam, że należy 
wspierać stabilne połączenia, 
do których mieszkańcy nie 
mają zastrzeżeń. Co więcej, 
obecnie tego typu rozwią-
zanie może obowiązywać 
tylko rok. Co będzie potem? 
– dodaje J. Sikora.

Jak czytamy dalej w oświad-

czeniu, prezes MZK „z przy-
krością stwierdza, że władze 
Gminy Kutno wykluczyły 
kutnowskie przedsiębiorstwo 
z postępowania na dowóz 
dzieci do szkół, wymagając, 
aby jeden z kilku autobusów 
miał 76 miejsc siedzących – 
taki warunek spełnił tylko 
jeden oferent spoza powiatu 
kutnowskiego”.

– Czy dziś widzicie państwo 
tego olbrzyma jeżdżącego 
po okolicy? My moglibyśmy 
bez problemu prowadzić tę 
usługę dwoma mniejszymi 
autobusami, ale nawet nie 
pozwolono nam konkurować. 
W mojej ocenie celowo i nie-
potrzebnie wprowadzono ten 
zapis, wykluczając lokalnego 
przewoźnika. Ostatnie dni 
przynoszą wiele sygnałów 
od naszych klientów, pasaże-
rów, sąsiadów, którzy tak jak 
ma to miejsce w całym kraju, 
doceniają stabilność, markę 
i jakość wieloletnich operato-
rów komunikacji publicznej. 
Podkreślam, że Miejski Za-
kład Komunikacji jest zawsze 
gotowy do wznowienia prze-
jazdów, tak jak było przez 
minione dekady – dodaje 
Sikora.

I dalej czytamy: „Całe to 
zamieszanie skłania mnie 
również do zasadniczej re-
fleksji o przyszłości naszych 
samorządów. Otóż kolejny 
raz okazało się, że Miasto 
Kutno razem z Gminą Kutno 
tworzą jeden organizm. Two-
rzą małżeństwo z rozsądku, 
którego nie powino się roz-
dzielać gdyż będzie to szkodą 
dla mieszkańców. Podział na 
dwie gminy, gdzie jedna two-
rzy obwarzanek drugiej, jest 
niewłaściwy i nieskuteczny. 
Rząd wspiera łączenie gmin, 
wskazują na liczne problemy 
wynikające z dysfunkcjonal-
nych podziałów. Uważam, 
że jak najszybciej należy 
zlikwidować gminę wiejską 
i w całości włączyć do mia-
sta, a następnie wprowadzić 
wspólną i jednolitą politykę 
na tym obszarze np. w zakre-
sie komunikacji autobusowej, 
śmieci, oświetlenia czy do-
stępu do przedszkoli”.

W oświadczeniu znalazło 
się również Post Scriptum, 
w którym Jacek Sikora pod-
kreśla, że „decyzja o zaprze-
staniu obsługi autobusami 
komunikacji miejskiej ob-
szaru gminy wiejskiej Kutno 

nie została podjęta ani przez 
MZK ani też przez Miasto 
Kutno – jest stanowiskiem 
władz samorządowych tej 
gminy, podyktowanym ab-
surdalnymi przepisami pra-
wa, zdecydowanie defawo-
ryzującymi komunikację 
miejską w obsłudzie obsza-
rów podmiejskich”.

I dodaje: „Pomimo, że ota-
czające miasto obszary gmin 
wiejskich stanowią jeden 
wspólny obszar funkcjonal-
ny wdrożono przepisy, które 
uniemożliwiają otrzymanie 
rządowej dopłaty w kwocie 
do trzech złotych do każe-
dego wozokilometra, ale pod 
warunkiem, że usługi prze-
wozowe nie mają charakteru 
komunikacji miejskiej”.

– Pasażerom z obszaru 
podmiejskiego, przez bli-
sko czterdzieści lat korzy-
stającym z kutnowskiej ko-
munikacji miejskiej bardzo 
dziękujemy za wierność 
i okazywane codzienne za-
ufanie. Mamy nadzieję, że 
kiedyś jeszcze do Was wró-
cimy – pisze na zakończenie 
prezes MZK. •

Oświadczenie MZK KutnoOświadczenie MZK Kutno w sprawie w sprawie
transportu publicznego w podkutnowskich gminachtransportu publicznego w podkutnowskich gminach

Krystyna Maciejewska od 
lat związana z kutnow-
skim punktem krwio-
dawstwa odchodzi na 
emeryturę. W ostatnich 
dniach została odznaczo-
na specjalnym medalem.

44 lata wyjątkowej 
pracy, empatii i podej-
ścia do dawców — tak 

o Krystynie Maciejew-
skiej z kutnowskiego 
punktu krwiodawstwa 
mówią przedstawiciele 
Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Łodzi.

Pani Krystyna, odcho-
dząca na emeryturę, zo-
stała odznaczona przez 
Edytę Wcisło, dyrektor 

RCKiK w Łodzi, meda-
lem zasłużonego dla 
Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Łodzi.

— Pani Krysiu, te 
wszystkie lata pracy 
z Panią to była wielka 
przyjemność. Dziękuje-
my — komentują przed-
stawiciele RCKiK. •

Krystyna Maciejewska odznaczona 
medalem za zasługi dla RCKiK w Łodzi
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Do Kutna wciąż nie dotarł węgiel w 
preferencyjnych cenach. Do sprawy 
odniósł się prezydent Zbigniew Bu-
rzyński, który przekonuje, że zaistnia-
ła sytuacja nie jest winą UM Kutno.

— Niestety nie mam dla Państwa 
dobrych informacji. Miasto Kutno 
nadal nie otrzymało węgla do dys-
trybucji w ramach preferencyjnego 
zakupu. Pragnę podkreślić, że nie 
jest to wina Kutna, ani urzędu mia-
sta. Dopełniliśmy niezbędne for-
malności wynikające z przepisów. 
Mimo to, napotykamy wiele proble-
mów, które sami rozwiązujemy na 
bieżąco — mówi prezydent Kutna 
Zbigniew Burzyński.

Jak dodaje włodarz Miasta Róż, 
„w ubiegły czwartek UM Kutno do-
stało informację, że Kwalifikowany 
Dostawca Węgla w Nowym Gaju nie 
jest w stanie obsłużyć naszego sa-
morządu”.

— Natychmiast rozpoczęliśmy 
starania o to, by kupić węgiel pro-
sto z kopalni. Zmuszeni byliśmy do 

ponownego złożenia do spółki wę-
glowej zapotrzebowania mieszkań-
ców. Obecnie od kilku dni czekamy 
na wyznaczenie terminu odbioru 
zamówienia. To wszystko wydłuża 
czas transportu węgla do naszego 
miasta. O wszystkim poinformowa-
łem również wojewodę łódzkiego, 
który ma rozmawiać o tej sytuacji w 
ministerstwie — dodaje Burzyński.

Wpłaty na zakup węgla będą przyj-
mowane dopiero po faktycznym 
przetransportowaniu węgla do Kut-
na, o czym magistrat ma niezwłocz-
nie poinformować.

— Drodzy Państwo prosimy o wy-
rozumiałość i cierpliwość, bo na-
prawdę robimy, co tylko możemy, 
aby sprowadzić węgiel do Kutna. 
Działamy zgodnie z rządowymi wy-
tycznymi i mechanizmami, które 
mają swoje wady. Przykre jest to, że 
w tej sytuacji najbardziej poszkodo-
wani są mieszkańcy, a my nie może-
my nic z tym zrobić — mówi prezy-
dent Kutna. •

Do Kutna wciąż nie dotarł węgiel
 Prezydent Burzyński komentuje 

Kutnowscy policjanci pod nadzorem 
prokuratury wyjaśniają okoliczności 
tragicznego wypadku, w którym zginął 
pieszy.

Do zdarzenia doszło w piątek 25 li-
stopada 2022 roku około godziny 
21.26 na DK 92 pomiędzy Krośniewi-
cami a Kutnem. Na drodze panowały 
bardzo trudne warunki ze względu na 
dużą mgłę. Trasa w miejscu zdarzenia 
nie była oświetlona.

— Ze wstępnych ustaleń wynika 
ze kierujący oplem vectra mężczy-
zna potrącił idącego środkiem drogi 
52-latka. Mężczyzna w wyniku od-
niesionych obrażeń zmarł na miejscu. 
Pieszy mieszkaniec powiatu kutnow-

skiego nie miał na sobie elementów 
odblaskowych. Kierowca opla był 
trzeźwy — mówi komisarz Edyta 
Machnik, oficer prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Kutnie.

W okresie jesiennym warunki drogo-
we stają się coraz bardziej niekorzyst-
ne, a piesi mniej widoczni. Zmieniają-
ca się aura, szybko zapadający zmrok 
i mokra nawierzchnia wpływają na 
zmniejszenie bezpieczeństwa wszyst-
kich uczestników dróg.

— Apelujemy o rozwagę i ostroż-
ność, a także używanie elementów 
odblaskowych przez pieszych. Pamię-
tajmy: odblaski ratują życie — dodaje 
komisarz Machnik. •

Tragedia na drodze!Tragedia na drodze!
Nie żyje potrącony mężczyznaNie żyje potrącony mężczyzna

W momencie wypadku na drodze 
panowały bardzo trudne warunki ze 

względu na dużą mgłę. 

Dwoje wybitnych kutnian zo-
stało odznaczonych podczas 
zeszłotygodniowej sesji Rady 
Miasta specjalnymi nagroda-
mi. Mowa o Bożenie Gajew-
skiej i Wiesławie Paluchow-
skim, którzy swoją pracą 
przez lata przyczyniali się do 
krzewienia kultury i historii 
Kutna.

Bożena Gajewska otrzy-
mała Honorową Nagrodę 
Miasta Kutno. Regionalist-

ka od 2013 roku do 2022 
roku (dwie kadencje) peł-
niła funkcję Prezesa w To-
warzystwie Przyjaciół Zie-
mi Kutnowskiej. Wcześniej 
(przed 2013 rokiem) przez 
4 lata pracowała w tym sto-
warzyszeniu jako sekretarz. 
Tę społeczną funkcję wyko-
nywała z radością i pasją, 
ale też z ogromną odpowie-
dzialnością.

Dzięki Bożenie Gajewskiej 

Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Kutnowskiej stało się 
stowarzyszeniem jeszcze 
bardziej rozpoznawalnym 
i docenionym za swoją dzia-
łalność merytoryczną nie 
tylko w województwie łódz-
kim, ale też w całym kraju. 
Stało się stowarzyszeniem 
idącym z duchem czasu, po-
siadającym bogatą stronę 
internetową i FB, dbającym 
o promocję i wizerunek.

Wiesław Paluchowski to 
wieloletni prezes Stowarzy-
szenia Historycznego „Pułk 
37”. Zostało uhonorowany 
Nagrodą Miasta Kutno za 
osiągnięcia w dziedzinie ak-
tywności społecznej na rzecz 
popularyzacji i powszechne-
go dostępu do historii oraz 
pielęgnowania tradycji woj-
skowych i patriotycznych 
związanych z regionem – 37 
Pułkiem Piechoty oraz Bitwy 
nad Bzurą. •

Specjalne nagrody dla wybitnych kutnianSpecjalne nagrody dla wybitnych kutnian
Krzewią kulturę i historię KutnaKrzewią kulturę i historię Kutna
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We wtorek 29 listopada w Kut-
nowskim Domu Kultury odbył 
się przełożony z grudnia 2021 
jubileusz 20–lecia Podstre-
fy Kutno Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.

– Formalnie Podstrefa Kut-
no w 2001 r. zajmowała wów-
czas powierzchnię nieco po-
nad 23 ha. Obecnie to ponad 
130 ha objętych statusem 
Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, kilkadzie-
siąt nowych firm oraz kilka 
tysięcy nowych miejsc pra-
cy. Utworzenie i funkcjono-
wanie Podstrefy Kutno jest 
w rzeczywistości zwieńcze-
niem konsekwentnie podej-
mowanych przez samorząd 
kutnowski działań, zapo-
czątkowanych po 1989 r. – 
komentują przedstawiciele 
Urzędu Miasta Kutno.

Z okazji jubileuszu w KDK–u 
miejsce miała premiera filmu 
dokumentalnego pt.: „XX 
lat Podstrefy Kutno Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej czyli krótka historia od-
rodzenia przemysłu w Kut-
nie”.

Przedstawiciele firm, sa-
morządowcy, historycy opo-

wiedzieli w nim o okoliczno-
ściach tworzenia dzielnicy 
przemysłowej, ustanowienia 
Podstrefy Kutno ŁSSE oraz 
własnych doświadczeniach 
związanych z tym przedsię-
wzięciem. W trakcie jubile-
uszu nie brakowało podzię-
kowań dla osób biorących 
w filmie, a także okoliczno-
ściowych wystąpień. War-
to wspomnieć, że jubileusz 
zbiegł się z 20-leciem pre-
zydentury Zbigniewa Bu-
rzyńskiego, które przypadło 
w połowie listopada br.

– Dzięki Podstrefie miasto 
odżyło i można było pozwo-
lić sobie na szereg inwestycji. 
Teraz jesteśmy swego rodzaju 
centrum przemysłowym, do 
którego przyjeżdżają ludzie 
z różnych zakątków – mówił 
prezydent Kutna Zbigniew 
Burzyński, dziękując wszyst-
kim zaangażowanym w roz-
wój Podstrefy Kutno ŁSSE.

W trakcie wydarzenia nie 
brakowało także ciekawych 
prezentacji związanych z ju-
bileuszem. Ofertę programu 
Polskiej Strefy Inwestycji 
przedstawił Daniel Łuszczyn 
z Łódzkiej Specjalnej Stre-

fy Ekonomicznej S.A., Paweł 
Tadej, wiceprezes Zarządu 
TAP Kutno, zaprezentował 
pierwszą rodzimą firmę, któ-
ra zainwestowała w Podstre-
fie Kutno Łódzkiej SSE, a z 
prezentacji Anny Itkowiak 
i Aleksandry Kurasewicz 
z Antal Poland można było 
poznać zagadnienia związa-
ne z Employer brandingiem 
w organizacjach przemy-
słowych. Na zakończenie 
Krzysztof Debich i Krystian 
Kossakowski z Fabryki Samo-
chodów Osobowych Syrena w 
Kutnie przedstawili wyniki 
projektu dotyczącego opra-
cowania nowego modelu sa-
mochodu osobowego VOSCO 
EV2 w wersji elektrycznej w 
oparciu o nowatorską kon-
strukcję hybrydową.

O Podstrefie Kutno ŁSSE
Łódzka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna zajmuje po-
wierzchnię ponad 1700 ha 
i obejmuje swoim zasię-
giem województwo łódzkie, 
wschodnią część wojewódz-
twa wielkopolskiego i za-
chodnią część wojewódz-
twa mazowieckiego. Oferuje 

zlokalizowane w centrum 
Polski, świetnie skomuniko-
wane, atrakcyjne tereny pod 
inwestycje przemysłowe i 
wybrane usługi. Duży wybór 
działek inwestycyjnych, ulgi 
podatkowe oraz profesjo-
nalne doradztwo w zakresie 
pomocy publicznej na inwe-
stycje sprawiają, że Łódzka 
Strefa jest idealnym miej-
scem dla przedsiębiorców 
zainteresowanych rozwojem 
działalności.

Podstrefa Kutno, która jest 
jedną z 45 podstref należą-
cych do Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, po-
wstała w 2001 roku i obejmu-
je swoją powierzchnią łącz-
nie około 130 ha. Do czerwca 
2018 roku podstrefę stanowił 
wyodrębniony obszar na te-
renie miasta, gdzie przedsię-
biorcy mogli rozpocząć dzia-
łalność na preferencyjnych 
warunkach i korzystać z po-
mocy publicznej. W związku 
z uchwaleniem Ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o wspieraniu 
nowych inwestycji (Ustawa 
weszła w życie 30 czerwca 
2018 r.) pomoc publiczna na 
nowe projekty inwestycyjne 

udzielana jest na terytorium 
całej Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Innymi słowy inwesty-
cję można ulokować w dowol-
nej części miasta.

Kutnowska Strefa Przemy-
słowa, w której znajduje się 
większość przedsiębiorstw 
Podstrefy Kutno, położo-
na jest w sąsiedztwie drogi 
krajowej Nr 92 (dawna E30), 
autostrady A1 (Węzeł Kutno 
Wschód w odległości 1,6 km) 
oraz magistrali kolejowej E20 
i sieci bocznic. Na przestrze-
ni ostatnich kilku lat Miasto 
Kutno zainwestowało w jej 
rozwój tego obszaru około 40 
mln zł. Zdecydowana więk-
szość tej kwoty przypadła 
na inwestycje bezpośrednio 
w podstrefie.

W tym czasie firmy dzia-
łające w Podstrefie Kutno 
poniosły nakłady inwesty-
cyjne przekraczające 3 mld 
złotych, tworząc od zera po-
nad 3 tysiące miejsc pracy. 
Efektem tego jest malejące z 
roku na rok bezrobocie, które 
na koniec października 2022 
r. osiągnęło rekordowo ni-
ski poziom w historii miasta 
(1060 osób). •

Podstrefa KutnoPodstrefa Kutno Łódzkiej Specjalnej  Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej świętuje jubileuszStrefy Ekonomicznej świętuje jubileusz

W Kutnowskim Dom Kultury odbył się 
wyjątkowy jubileusz 20-lecia Podstrefy 
Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.
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 TU JUŻ PONAD 20 LAT! 
Podstrefa Kutno Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej powstała w 2001 roku 
i obejmuje swoją powierzchnią łącznie 
około 130 ha. 

Wygląd Podstrefy Kutno mocno zmienił 
się na przestrzeni ostatnich lat.

materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Kutno
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Nareszcie można korzystać 
z podziemnego przejścia na 
stacji PKP w Kutnie. Na tę 
chwilę czekano od kilku lat, 
ale mieszkańcy skarżą się już 
na niedociągnięcia.

O tym, że jeszcze w tym 
roku przejście zostanie udo-
stępnione podróżnym pisali-
śmy pod koniec października 
w gazecie Panorama Kutna, 
a także na naszym portalu 
www.PanoramaKutna.pl

Jak się okazuje, z przejścia 
można korzystać już teraz i 
dzięki podziemnemu tune-
lowi połączone ze sobą po-
nownie zostały ul. 3-go Maja 
i Siemiradzkiego. Nie trzeba 
już pokonywać labiryntu po-
między poszczególnymi pe-
ronami i przechodzić przez 
tory. Przejście wygląda no-

wocześnie, jest jednak „ale”… 
Mieszkańcy zwracają uwagę, 
że nowy tunel ma niedocią-
gnięcie i nie ma podjazdów 
na schodach.

– Jak to możliwe, że w tych 
czasach wybudowane zosta-
ły same schody, bez żadnych 
podjazdów dla wózków czy 
rowerów? Na dole są windy, 

aby dostać się na perony, ale 
najpierw trzeba tam zejść. Jak 
mają zrobić to starsze oso-
by, które na przykład jadą do 
miasta na rowerze czy mamy 
z wózkami? – mówi jedna z 
mieszkanek Kutna, która dziś 
zadzwoniła do nas w tej spra-
wie.

Jak się okazuje, do tunelu da 
się dostać windą, która znaj-
duje się na boku głównego 
wejścia. Oznaczenia nie są 
jednak nazbyt sugestywne i 
górę biorą wieloletnie nawy-
ki mieszkańców, którzy do tej 
pory przemierzali trasę tylko 
schodami.

W tej sprawie skontaktowa-
liśmy się z PKP PLK, jednak 
nie otrzymaliśmy konkret-
nej odpowiedzi, czy istnieje 
szansa, że wykonane zostaną 
dodatkowe podjazdy.

-  Zgodnie z zapowiedzia-
mi, przejście podziemne na 
stacji Kutno zostało oddane 
do użytku.Tunel zapewnia 
dogodną możliwość dojścia 
na perony wszystkim podróż-
nym. Z myślą o osobach mają-
cych trudności z poruszaniem 
się – zgodnie z projektem – 
na stacji przygotowano pięć 
wind (od strony ul. 3 Maja – 
peron nr 1, od strony ul. Sie-
miradzkiego oraz na perony 
nr 2, 3 i 4). Sprawną komuni-
kację ułatwiają oznaczenia i 
oznakowanie - poinformował 
nas Radosław Śledziński z ze-
społu prasowego PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A.

Interwencję w PKP PLK za-
powiedziała już posłanka 
Paulina Matysiak z Lewicy. 
Do tematu powrócimy. •

 Mieszkańcy wskazują na niedociągnięcia 

Tunel na stacji PKP w Kutnie wreszcie otwarty!Tunel na stacji PKP w Kutnie wreszcie otwarty!

Podziemne przejście pomiędzy peronami 
po remoncie wygląda nowocześnie.
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Tunel ponownie połączył ul. 
Siemiradzkiego z 3-go Maja.

Tobiasz Wasilewski jest 
chłopcem, który jeszcze do 
niedawna cieszył się pełnią 
życia. W maju bieżącego roku 
została postawiona strasz-
na diagnoza: adrenoleuko-
dystrofia. W internecie ru-
szyła zbiórka pieniędzy dla 
małego kutnianina.

Adrenoleukodystrofia to 
choroba uwarunkowana ge-

netycznie dotykająca chłop-
ców i mężczyzn, o typie 
dziedziczenia sprzężonego 
z chromosomem X. Za obja-
wy choroby odpowiada mu-
tacja w genie ABCD1.

Jest związana z zaburzoną 
przemianą kwasów tłusz-
czowych o bardzo długich 
łańcuchach co prowadzi do 
nagromadzenia ich w róż-

nych narządach. Objawia się 
szybkim postępowaniem ob-
jawiającym się w otępieniu, 
nadreaktywności, głuchocie, 
zaburzeniach wzroku, któ-
re w najcięższych postaciach 
choroby pojawiają się między 
5–10 rokiem życia.

Nie ma skutecznego lecze-
nia. W niektórych przypad-
kach spowolnienie lub cza-

sowe zatrzymanie choroby 
można uzyskać wykonując 
przeszczepienie szpiku kost-
nego. Skutecznie hamuje roz-
wój choroby podawanie ole-
ju Lorenza, który u 3/4 osób 
spowodował całkowite za-
trzymanie rozwoju choroby.

— Niestety u Tobiasza jest 
za późno na przeszczep szpi-
ku. Jedyną pomocą jest poda-

wanie „Oleju Lorenza”, który 
spowalnia rozwój choroby. 
Jedna butelka oleju Loren-
za kosztuje 334 Euro = 1596 
zł. Jest to bardzo duży wy-
datek dla rodziny, gdyż taka 
butelka starcza na zaledwie 
6 dni. Prosimy o Wasze wspar-
cie, aby Tobiasz jak najdłużej 
mógł cieszyć się życiem — 
mówią bliscy chłopca.  •

LINK DO ZBIÓRKI: www.zrzutka.pl/gm66mh 
Otwórz aparat w telefonie i zeskanuj poniższy kod:

Tobiaszek z Kutna potrzebuje naszej pomocy!Tobiaszek z Kutna potrzebuje naszej pomocy!

W internecie ruszyła zbiórka 
pieniędzy dla małego kutnianina.
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Wyjątkowe taneczne popisy w CKGK w LeszczynkuWyjątkowe taneczne popisy w CKGK w Leszczynku

W Leszczynku odbył się I Wojewódzki 
Amatorski Konkurs Tańca Solowego.

I Wojewódzki Amatorski Kon-
kurs Tańca Solowego pod 
honorowym patronatem 
Wójt Gminy Kutno Justyny 
Jasińskiej odbył się w ponie-
działkowe przedpołudnie  
w Centrum Kultury Gminy Kutno 
w Leszczynku.

Wydarzenie odbyło się przy 
współpracy z Urzędem Gminy 
Kutno, Szkołą Podstawowej 
im. Wł. Reymonta  w Gołę-
biewku. Fundatorami nagród 
byli:  Gmina Kutno, Centrum 
Kultury Gminy Kutno, firma 
Kelloggs. Fundatorem statu-

etek była firma WW Reklama. 
Wydarzenie poprowadziła 
Liliana Urbańczyk-Wójcik – 
dyrektor Centrum Kultury 
Gminy Kutno. Uroczystego 
wręczenia nagród dokonała p. 
Justyna Jasińska – Wójt Gminy 
Kutno oraz członkowie jury w 
składzie Jolanta Kaźmierczak, 
Jolanta Gutowska, Michał Du-
dek. I miejsce nagrodę finan-
sową i upominki od Gminy 
Kutno otrzymała Małgorza-
ta Borowska, II miejsce Lena 
Olesiak, III miejsce Ame-
lia Jakubowska. Wyróżnie-

nia otrzymali Nadia Barczyk 
i Klaudia Marciniak. 

W trakcie wydarzenia wy-
stąpiły Michalina Kamińska, 
Zuzanna Zamorowska, Na-
talia Widawska   - wokalistki 
ze Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Reymonta w Go-
łębiewku pod kierownictwem 
pani Joanny Krysiak. Zgroma-
dzeni goście zobaczyli również 
piękne widowisko taneczne w 
wykonaniu zespołu Wolf Gang 
– Wicemistrzów Świata oraz 
półfinalistów programu Mam 
Talent 2022. •

27 listopada 2022 roku wnętrza Cen-
trum Kultury Gminy Kutno wypełniły 
utwory Mozarta, Piazzolli i Saint-Seansa 
za sprawą wyjątkowego koncertu w wy-
konaniu Aleami Piano Duo. Aleksandra 
Pazdyga-Chojnacka i Michał Chojnacki 
przygotowali dla publiczności prawdziwą 
ucztę muzyczną z okazji Andrzejek. •

Muzyczna uczta naMuzyczna uczta na
Andrzejki w LeszczynkuAndrzejki w Leszczynku
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W Gminie Kutno w ostatnim czasie za-
kończyły się ważne inwestycje drogo-
we. Prace odbywały się w Woźniakowie 
i Malinie, a remonty trwają jeszcze 
w Głogowcu i Gołębiewku Nowym. 

Zakończyły się prace budowlane na 
drogach gminnych nr DG102220E 
w miejscowości Woźniaków i nr 
DG102209E w miejscowości Malina. W 
ramach przebudowy, drogi na długości 
około 3,5 km zyskały nową nawierzch-

nię asfaltową oraz pobocza z kruszywa 
łamanego. Łącznie Gmina na realizację 
inwestycji drogowych pozyskała dofi-
nansowanie w wysokości 7.000.000,00 
zł (w tym wkład własny w wysokości 
350.000,00 zł) z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych.

Wkrótce zakończą się prace remonto-
we na drodze gminnej nr DG102201E 
w miejscowości Głogowiec przy cmen-

tarzu parafialnym. Remont obejmował 
będzie naprawę zjazdu z drogi powia-
towej oraz wykonanie drogi gruntowej 
z podbudową z kruszywa łamanego.

W najbliższym czasie zakończą się 
również prace remontowe na moście 
na rzece Ochni w miejscowości Gołę-
biewek Nowy w ciągu drogi gminnej nr 
DG102211E, którego remont obejmuje 
całkowitą wymianę elementów drew-
nianych mostu. •

W dniu 28.10.2022 r. odbył się odbiór 
częściowy zadania pn.: „Termomo-
dernizacja budynku użyteczności 
publicznej i mieszkalnego przy u. 
Krośniewickiej 41 w Kutnie" dofi-
nansowanego ze środków Rządowe-
go Funduszu Polski Ład w wysokości 
85 % wartości inwestycji. 15 % war-
tości inwestycji stanowi wkład wła-
sny, a łączny koszt realizacji zadania 
to 1 740 000,00 zł.
Wykonawcą zadania jest MEG – 
BUD Marcin Gibski Krzesin 21 A, 
99-300 Kutno. Nadzór budowlany 
nad realizacją objęła Dyrekcja In-
westycji Sp. z o.o.

Inwestycja obejmuje przebudowę 

budynku biurowo – mieszkalnego 
wraz z wykonaniem wewnętrznej 
instalacji gazowej z kotłownią na 
gaz ziemny oraz remont garażu, 
dobudowanie pochylni dla osób 
niepełnosprawnych, przebudowę 
schodów i podestu wejściowego, 
podjazdu dla niepełnosprawnych 
oraz schodów bocznych do czę-
ści usługowej, docieplenie ścian 
zewnętrznych i dachu, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
obróbki blacharskie, wymianę in-
stalacji elektrycznej, instalacji c. o., 
montaż instalacji fotowoltaicznej, 
solarnej i odgromowej. Skrzydło 
główne budynku zostanie przebu-
dowane na potrzeby pomieszczeń 

biurowych, skrzydło wschodnie 
zachowa przeznaczenie użytkowo 
– biurowe.

Dotychczas wykonano roboty 
rozbiórkowe, ocieplono fundament 
cokół i ściany budynku styropia-
nem, wymieniono stolarkę okienną 
i drzwiową oraz zamurowano małe 
okna. Wewnątrz budynku przepro-
wadzono roboty demontażowe i 
montażowe kotłowni, usunięto pa-
rapety i wstawiono nowe, przepro-
wadzono przewidziane w projekcie 
roboty rozbiórkowe. W trakcie wy-
miany jest instalacja elektryczna, 
c.o. i gazowa w pomieszczeniach 
usługowych i mieszkalnych. •

Ważne drogowe inwestycje w Gminie KutnoWażne drogowe inwestycje w Gminie Kutno

Zakończono realizację zadania inwestycyjne-
go Gminy Kutno "Ocieplenie budynku świe-
tlicy wiejskiej w Gołębiewie Nowym 23a".

Wykonawca: Zakład Remontowo – Budow-
lany J. Melka, ul Wiosenna 49, 99-300 Kutno

Zakres robót budowlanych obej-
mował: ocieplenie 3 ścian zewnętrz-
nych budynku świetlicy wiejskiej 
w tym tylnej podłużnej i dwóch szczytowych 
płytami styropianowymi wraz z robotami 
dodatkowymi 
obejmującymi 
wzmocnienie 
tylnej ścia-
ny budynku, 
przedłużenie 
rur spusto-
wych, demon-
taż okien i 
wykonanie no-
wych luksferów 
szklanych oraz 
montaż para-
petów z blachy 
powlekanej. •

Nowy wygląd świetlicy 
w Gołębiewie Nowym

Budynek przy Krośniewickiej zmienia sięBudynek przy Krośniewickiej zmienia się
nie do poznania. Trwają zaawansowane pracenie do poznania. Trwają zaawansowane prace

W Gminie Kutno w ostatnim czasie 
zakończyły się ważne inwestycje 
drogowe.
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OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Kutno

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiamo podjęciu przez Radę Miasta Kutno uchwały Nr LIX/538/22 Rady Miasta 

Kutno 
z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ulicami Paderewskiego, Przemysłową, Spółdzielczą i Chopina.  

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Miasta Kutno, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 18 
w terminie do dnia 20 stycznia 2023 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływaniana środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ulicami Paderewskiego, Przemysłową, Spółdzielczą i Chopina.  

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Kutno 
Wydział Gospodarki Przestrzennej – pokój nr 405 oraz zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Miasta Kutno, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 18, 
2) ustnie do protokołu, w Wydziale  Gospodarki Przestrzennej pokój nr 405, 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, 

o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: urzad@um.kutno.pl 
w terminie do dnia 20 stycznia 2023 roku. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Kutno. 

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Urzędzie Miasta Kutno. Dane 
osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane dla potrzeb procedury sporządzenia projektu planu.

OGŁOSZENIE

Kutno będzie współpraco-
wać z francuskim Parkiem 
Bagatelle. W połowie listopa-
da podczas targów Gardenia 
w Poznaniu podpisano sto-
sowną umowę w tej sprawie.

Park Bagatelle jest jednym 
z czterech ogrodów bota-
nicznych w Paryżu, położo-
nym w samym sercu Bois de 
Boulogne. Został utworzony 
w 1775 roku i jest miejscem, 
gdzie można podziwiać 
wspaniały ogród róż skła-

dający się z 10.000 krzewów 
w 1200 gatunkach.

W Parku Bagatelle są też 
polskie róże m.in. Kutno 
i Marylka wyhodowane przez 
Bolesława Wituszyńskiego 
czy Lady Kutno spod ręki 
Wilhelma Kordesa.

Polskie róże zostały prze-
kazane do parku już w ubie-
głym roku. Teraz współpra-
ca polsko-francuska w tym 
względzie ma zostać jesz-

cze bardziej zacieśniona na 
płaszczyznach: kulturalnej, 
naukowej i promocyjnej. 
Wszystko po to, by pielęgno-
wać polsko-francuskie dzie-
dzictwo kulturowe i ogrod-
nicze.

Umowę podpisali przedsta-
wiciele siedmiu podmiotów: 
Regis Crisnaire – kurator 
ogrodów Ogrodu Botanicz-
nego Miasta Paryża, dr hab. 
Bożena Matysiak  – prezes 
Polskiego Towarzystwa Ró-

żanego, Agnieszka 
Żukowska – Zamek 
Królewski w Warsza-
wie, dr hab. Zygmunt Kącki 
– dyrektor Ogrodu Botanicz-
nego we Wrocławiu, Zbi-
gniew Wdowiak – zastępca 
prezydenta Kutna, Jakub 
Patelka – Międzynarodowe 
Targi Ogrodnictwa i Archi-
tektury Krajobrazu „Garde-
nia” oraz Tomasz Ciesielski 
– prezes Fundacji Fractal.

Podczas Międzynarodo-

wych Tar-
gów Ogrodnictwa i Architek-
tury Krajobrazu „Gardenia” 
Kutno promowało również 
efekty wdrożenia strategii 
marki „Kutno – Miasto Róż”. 
W tym roku mija bowiem 10 
lat od wprowadzenia wspo-
mnianej marki. Kutno na 
targach reprezentowała Wik-
toria Kwit czyli tegoroczna 
Królowa Róż. •

Umowę podpisali przedstawiciele 
siedmiu podmiotów, 
w tym wiceprezydent 
Kutna Zbigniew Wdowiak.

Kutno podpisało umowę współpracy Kutno podpisało umowę współpracy 
ze znanym paryskim parkiem!ze znanym paryskim parkiem!

„Przyjedź mamo na przy-
sięgę…” do Kutna. W sobotę 
(3 grudnia) na placu Piłsud-
skiego, odbędzie się uro-
czysta przysięga żołnierzy 
9 Łódzkiej Brygady Wojsk 
Obrony Terytorialnej.

W wydarzeniu weźmie 
udział prawie dwustu 
żołnierzy i oficerów. Uro-
czystość rozpocznie się 
o godzinie 11.00, towa-
rzyszyć jej będą stoiska 
informacyjne wojska. Dla 
mieszkańców przewidzia-

no również tysiąc porcji 
tradycyjnej wojskowej gro-
chówki.

W związku z uroczy-
stością nastąpią zmiany 
w organizacji ruchu. Naj-
ważniejsze to zamknięcie 
dla ruchu pojazdami pla-
cu Piłsudskiego oraz ulicy 
Narutowicza (do ronda So-
lidarności). Dojazd do ron-
da będzie możliwy ulicą 
Kilińskiego, na której  na-
stąpi odwrócenie kierunku 
ruchu. •

Do Kutna przyjedzie
blisko 200 żołnierzy

 Duże wojskowe wydarzenie 

Podobna przysięga odbyła się 
w Kutnie na początku 2020 roku.
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Hala Szkoły Podstawowej nr 2 
w Kutnie stała się ostatnio are-
ną bokserskich zmagań spor-
towców z różnych zakątków 
kraju. Bokserzy rywalizowali 
o pasy Prezydenta Kutna i Sta-
rosty Kutnowskiego.

W sobotę 19 listopada 
w „Dwójce” zorganizowano VI 
Turniej Boksu Olimpijskiego 
z okazji Święta Niepodległo-
ści. Bokserska impreza wróci-
ła do Kutna po pandemicznej 
przerwie. Ostatni raz pięścia-
rze rywalizowali w Mieście 
Róż we wrześniu 2019.

Uroczystego otwarcia impre-
zy dokonali Starosta Kutnow-
ski Daniel Kowalik i Prezydent 
Miasta Kutno Zbigniew Bu-
rzyński. W trakcie inauguracji 
gali nagrodę – symboliczny 
kompas powiatu kutnowskiego 
– otrzymał Jerzy Karolewski, 

aktywny działacz sportowy. 
Później okazały puchar trafił 
także między innymi do Hen-
ryka Wrzesińskiego, świetnego 
niegdyś kutnowskiego boksera.

Warto odnotować, że jednym 
z sędziów był Paweł Skrzecz, 
wicemistrz świata i medalista 
olimpijski.

Wyniki turnieju:
Liczba walk: 13 turniejo-

wych oraz 12 walk szkolenio-
wo–sparingowych.

Najlepsza zawodniczka: 
Anna Sobczyńska (LKS Victo-
ria Grabów)

Najlepszy zawodnik – Hu-
bert Stańczak (UKS Włókien-
nik Łódź)

Najlepszy technik – Miłosz 
Sułkowski (Start Włocławek)

Zawodnik uznany za najwięk-

szą nadzieją olimpijską – Jan 
Uzarowicz (K.O.OPOCZNO)

Walki o pasy:
1. Dawid Dymkiewicz (Stal 

Kutno) vs Marek Krygier (ŁKS 
BOKS Łódź) – Dawid Dymkie-
wicz wygrał na punkty sto-
sunkiem 2:1

2. Szymon Miśkiewicz (Za-
wodnik Niestowarzyszony) vs 
Artur Zawadzki – zwycięstwo 
Szymona Miśkiewicza przez 
RSC w II rundzie.

W Turnieju startowali za-
wodnicy z województw: ku-
jawsko–pomorskiego, wielko-
polskiego, świętokrzyskiego, 
łódzkiego. Obsadę sędziow-
ską stanowili przedstawicie-
le wydziałów sędziowskich 
z Warszawsko–Mazowieckie-
go Okręgowego Związku Bok-
serskiego i Łódzkiego Okręgo-
wego Związku Bokserskiego. •

“Dwójka” była areną zmagań bokserów 
z różnych zakątków Polski.

Wielkie bokserskie emocje w „Dwójce”Wielkie bokserskie emocje w „Dwójce”
Rywalizowali o pasy starosty i prezydentaRywalizowali o pasy starosty i prezydenta Okazały puchar otrzymał 

znakomity przed laty 
bokser Henryk Wrzesiński.
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W ostatnim meczu w tym roku 
piłkarze KS-u Kutno w ramach 
okręgowego Pucharu Polski 
przegrali na wyjeździe 1-2 z 
Sokołem Aleksandrów Łódzki 
i pożegnali się z pucharowymi 
rozgrywkami.

Przedstawiciele kutnowskie-
go klubu półfinałowy poje-
dynek z Sokołem określali 
„meczem jesieni”. Stawką był 
awans do kolejnej, wiosennej 
fazy pucharowych rozgry-
wek.Spotkanie w Aleksandro-

wie Łódzkim rozpoczęło się 
świetnie dla kutnian, bowiem 
już w 14. minucie za sprawą 
Kamila Wielgusa wyszli na 
prowadzenie. Przed przerwą 
ekipa Jacka Walczaka mogła 
podwyższyć wynik, ale osta-
tecznie po pierwszych czter-
dziestu pięciu minutach KS 
prowadził jedną bramką.

Po zmianie stron wynik dłu-
go nie zmieniał się. Niestety, 
w końcówce Sokół wrzucił 
piąty bieg i przechylił szalę 
zwycięstwa na swoją stronę. 
W 77. minucie Michała Soko-
łowicza pokonał Krystian Ślę-
zak i doprowadził do remisu, a 
w doliczonym czasie gry gola 

na 2-1 dla gospodarzy strze-
lił Arkadiusz Świętosławski 
i to ekipa z Aleksandrowa 
Łódzkiego mogła świętować 
awans.

– W pierwszej połowie do-
minowaliśmy, mieliśmy prze-
wagę, strzeliliśmy bramkę 
i zmarnowaliśmy kilka innych 
sytuacji. W drugiej  mecz się 
wyrównał, ale kontrolowa-
liśmy wydarzenia na boisku. 
Niestety w 77 minucie dość 
nieoczekiwanie straciliśmy 
bramkę. W końcówce to my 
byliśmy bliżej rozstrzygnięcia 
na naszą korzyść, ale prak-
tycznie w ostatniej akcji me-
czu rywale zdobyli zwycięską 
bramkę. Błędy indywidualne 

i brak skuteczności pod bram-
ką rywala zadecydowały 
o naszej porażce – komentu-
je Jacek Walczak, trener KS 
Kutno.

Sokół Aleksandrów Łódzki 
2-1 KS Kutno

Krystian Ślęzak 77, Arkadiusz 
Świętosławski 90+3 – Kamil 
Wielgus 14

KS Kutno: Sokołowicz – Pa-
dzik (82. Sobczak), Florczak, 
Ostrowski (73. W. Skawiński), 
Dąbrowski (68. K. Skawiński), 
Kierus (56. Borcuch), Tele-
stak, Wielgus, Głowiński (82. 
Felczak), Kacela, Kasperkie-
wicz (89. Maryniak). •

Porażka na koniec piłkarskiej jesieni
 KS pożegnał się z Pucharem Polski 

Jedyną bramkę dla KS-u 
strzelił Kamil Wielgus.
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