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 W czwartek 19 stycznia odbędzie się 
symboliczne przekazanie kluczy Muzeum 

Regionalnemu w Kutnie do obiektów 
zespołu Pałacu Saskiego.
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Na kutnowskiej Wenecji mieszkańcy 
mogą czuć się bezpieczniej. Wszystko 
za sprawą kamer monitoringu, które 
zostały zamontowane w ramach Kut-
nowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Od 30 grudnia 2022 roku „Wenecja” 
jest monitorowana przez dwie ka-
mery monitoringu miejskiego, które 
zostały zainstalowane w ramach re-
alizacji projektu z Kutnowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Kamery znaj-
dują się na skrzyżowaniu ulic 1-go 
Maja i Krasińskiego oraz 1-go Maja 
i 3-go Maja.

Jak podkreśla radny Robert Feli-
niak, pomysłodawca montażu ka-
mer monitoringu, jest to pierwszy 
etap poprawy bezpieczeństwa na 
Wenecji. Następnym krokiem będzie 
montaż kamery na ulicy Kochanow-
skiego przy wiadukcie w ramach pro-

jektu „Bezpieczna Wenecja – etap 
2” realizowanego z Kutnowskiego 
Budżetu Obywatelskiego.

— Chciałbym podziękować wszyst-
kim mieszkańcom, którzy oddali gło-
sy na moje projekty. Razem możemy 
zmieniać naszą okolice — napisał 
w mediach społecznościowych radny 
Robert Feliniak.

Miejski monitoring w Kutnie liczy 
obecnie około 30 kamer, które są zlo-
kalizowane w centrum miasta m.in. 
na Placu Piłsudskiego, Królewskiej, 
Placu Wolności, Rynku Zduńskim, 
Barlickiego, Podrzecznej, Alejach 
ZHP czy Rejtana, Tarnowskiego. 
Kamery mają podgląd także na bo-
iska wielofunkcyjne przy Szkołach 
Podstawowych nr 1, 2, 6 i 9 oraz przy 
ul. Troczewskiego. „Wielki Brat” 
patrzy również na Park Wiosny Ludów 
i Traugutta. •

Na „Wenecji” pojawiłyNa „Wenecji” pojawiły  
się kamery monitoringusię kamery monitoringu

 W okolicy ma być bezpieczniej 

W tej części 
miasta niebawem 
zamontowane mają 
zostać kolejne kamery.

Nowy rok w Kutnie rozpoczyna 
się od wielkiej zmiany w kra-
jobrazie centrum miasta. Od 
początku stycznia z zewnątrz 
można w całej okazałości po-
dziwiać Pałac Saski.

Przez ostatnie lata nieod-
łącznym elementem krajo-
brazu Placu Piłsudskiego było 
blaszane ogrodzenie, które 
zakrywało ruiny spalonego 

Pałacu Saskiego, a później 
zabezpieczały miejsce trwa-
jących prac remontowych. Na 
szczęście to już przeszłość!

Od poniedziałku 2 stycznia 
mury zrewitalizowanego Pa-
łacu Saskiego mogą oglądać 
już wszyscy. Budynek pre-
zentuje się naprawdę okazale 
i cieszy oko.

— Kolejna dobra informacja 

w Nowym Roku. Koniec prac 
budowlanych i znika ogrodze-
nie, które nie tylko przez bli-
sko 4 lata budowy zasłaniało 
elewacje, ale także przez 20 lat 
zasłaniało ruiny pałacu. Od te-
raz pałac będzie zdobił miasto 
i można z zewnątrz podziwiać 
efekt wysiłku podjętego przez 
Miasto Kutno — komentuje 
Grzegorz Skrzynecki, dyrek-
tor Muzeum Regionalnego w 

Kutnie.
Pałac Saski oficjalnie otwar-

ty zostanie w tym roku, 
prawdopodobnie w trakcie 
Święta Róży. Wówczas (8-9 
września) zaplanowana jest 
weekendowa impreza rekon-
strukcyjna. Ma być ona osa-
dzona w realiach I połowy 
XVIII wieku.

Z kolei już jutro, w czwar-

tek 19 stycznia, na terenie 
Pałacu Saskiego odbyć ma 
się briefing prasowy. Podczas 
spotkania będzie miało miej-
sce symboliczne przekazanie 
kluczy Muzeum Regionalne-
mu w Kutnie do obiektów ze-
społu Pałacu Saskiego w Kut-
nie oraz zwiedzanie obiektu. 
Relację z wydarzenia będzie 
można obejrzeć na portalu 
PanoramaKutna.pl •

Pałac Saski „pokazał się” Pałac Saski „pokazał się” 
mieszkańcom Kutnamieszkańcom Kutna
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Na przełomie marca i kwietnia 
pod Kutnem ma rozpocząć się 
sadzenie nowego lasu! Z ini-
cjatywy Fundacji „Las na Za-
wsze” i Jacka Sikory, radnego 
powiatowego i działacza spo-
łecznego, posadzonych ma 
zostać blisko 2 tysiące drzew.

O sprawie już kilkukrotnie 
pisaliśmy na łamach Pano-
ramy Kutna. W zeszłym ty-
godniu podpisany został akt 
notarialny pomiędzy Staro-
stą Kutnowskim Danielem 
Kowalikiem a Pawłem Krze-
mińskim z Fundacji „Las Na 

Zawsze”, który sprawił, że 
już niebawem w naszym re-
gionie powstanie nowy las!

— Na przełomie marca i 
kwietnia rozpoczynamy sa-
dzenie lasu na Ziemi Kut-
nowskiej. W ubiegłym roku 
zakupiliśmy działkę, a w ze-
szłym tygodniu doszło do 
podpisania aktu notarialne-
go — potwierdza Jacek Siko-
ra, inicjator akcji.

Jak mówi powiatowy radny, 
to nie koniec ekologicznych 
przedsięwzięć.

– Przygotowujemy się do 

zakupu kolejnych działek. 
Jedni wycinają drzewa, dru-
dzy krzyczą, a my idziemy 
dalej i razem z Fundacją 
„Las na Zawsze” je sadzimy. 
I to nie mało, bo w planach 
jest blisko 2 tysiące nowych 
drzew – zapowiada J. Sikora.

Zadowolenia z powstania 
nowego lasu nie kryje także 
Daniel Kowalik, starosta 
kutnowski.

– Drzewa są dla nas nie-
zwykle ważne, są nie tylko 
miłe dla oka, ale oczyszcza-
ją powietrze, chronią przed 

słońcem w upalne dni, dają 
materiał na budowę domu i 
smaczne owoce, a powodów, 
dla których warto chronić 
drzewa jest zdecydowanie 
więcej. Bardzo się cieszę, że 
w naszym powiecie będzie 
nowy las – mówi starosta 
Daniel Kowalik.

Czym jest „Las 
Na Zawsze”?

To fundacja założona przez 
trzy osoby, które postanowi-
ły działać dla dobra planety. 
Okazało, że mają taki sam 
pomysł – chcą sadzić lasy.

— Naszą misją jest trwałe i 
nieodwracalne przywróce-
nie równowagi biologicznej 
na Ziemi. Aby to osiągnąć 
sadzimy lasy, które mają ro-
snąć zawsze — mówią osoby 
związane z „Las Na Zawsze”.

Jeżeli uważasz, że inicjaty-
wa jest potrzebna w naszym 
regionie to można dokony-
wać wpłat na konto: 47 1600 
1462 1809 6568 8000 0006 
z dopiskiem "Kutnowski Las". 
Wpłaty będą przeznaczone 
między innymi na zakup zie-
mi, przygotowania i sadzenie 
kolejnych drzew. •

Na wiosnę pod Kutnem powstanie nowy lasNa wiosnę pod Kutnem powstanie nowy las

W zeszłym tygodniu podpisany 
został akt notarialny. Na przełomie 
marca i kwietnia ruszy sadzenie 
blisko 2 tysięcy drzew!
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9 stycznia w Kutnowskim Szpi-
talu Samorządowym odbyła 
się konferencja prasowa na 
przebudowanym i rozbudo-
wanym oddziale Intensywnej 
Terapii (OIOM). Podczas kon-
ferencji zaprezentowano od-
dział oraz uroczyście przecięto 
wstęgę.

9 stycznia w Kutnowskim 
Szpitalu Samorządowym od-
była się konferencja prasowa 
na przebudowanym i rozbu-
dowanym oddziale Intensyw-
nej Terapii (OIOM). Podczas 
konferencji zaprezentowano 
oddział oraz uroczyście prze-
cięto wstęgę.

W otwarciu udział wzię-

li między innymi Senator 
RP Przemysław Błaszczyk, 
Posłanka Joanna Lichocka, 
Starosta Kutnowski Daniel 
Kowalik, Wicestarosta Mag-
dalena Krupińska–Kotulska, 
Członkowie Zarządu Powiatu 
Kutnowskiego Jolanta Pie-
trusiak, Marek Kubasiński 
i Tomasz Walczewski.

– Jest to kluczowa inwesty-
cja jeśli chodzi o tę kadencję 
Powiatu Kutnowskiego bo-
wiem wszyscy pamiętamy, 
że w 2018 roku było ogromne 
zagrożenie zamknięcia ca-
łego szpitala ze względu na 
uchybienia jakie były w ów-
czesnym oddziale Intensyw-

nej Terapii. Była to ogromna 
batalia, by pozyskać środki 
na tę przebudowę. Ogromne 
podziękowania dla naszych 
parlamentarzystów Posłanki 
Joanny Lichockiej oraz Se-
natora Przemysława Błasz-
czyka, którzy pomogli nam 
uzyskać środki na przebudo-
wę OIOMu. Gdyby nie Wasza 
pomoc szpital mógłby już nie 
funkcjonować. Inwestycja się 
udała, mamy teraz nowocze-
sny sprzęt i nowoczesny od-
dział – mówił Daniel Kowalik, 
Starosta Kutnowski.

– To była bardzo ważna in-
westycja i bardzo się cieszę, 
że mogłam pomóc wspierać 

jej zrealizowanie. Jest to nie-
zwykle potrzebne dla miesz-
kańców Kutna. Sprawa szpi-
tala, zrobienia nowoczesnego 
oddziału była priorytetem tej 
kadencji. Dzięki programom 
rządowym  udało się zrealizo-
wać inwestycję i uzyskać do-
finansowanie w wysokości 7 
milionów złotych. Jest to bu-
dujące, że szpital dzięki temu 
staje się nowoczesną placów-
ką, służącą ludziom. Będzie-
my wspierać kolejne projekty 
– mówiła Joanna Lichocka, 
Poseł na Sejm RP.

– Wyjątkowa chwila na któ-
rą wielu czekało, bardzo waż-
na dla mieszkańców Powiatu 

Kutnowskiego. Gratuluję i ży-
czę, by ten oddział był zawsze 
w gotowości i służył ludziom 
– dodawał Przemysław Błasz-
czyk, Senator RP.

– Ta inwestycja to była prak-
tycznie budowa nowego od-
działu Intensywnej Terapii. 
Wszystko co tutaj państwo 
widzą było zbudowane od 
podstaw. Oddział Intensyw-
nej Terapii ma 6 łóżek, 4 łóżka 
wybudzeniowe, izolatka oraz 
pomieszczenia dla personelu 
medycznego. Bardzo dziękuję 
wszystkim zaangażowanym 
w tę inwestycję – dodał Ar-
tur Gur, Prezes Kutnowskiego 
Szpitala Samorządowego. •

Ważna inwestycja w szpitaluWażna inwestycja w szpitalu
OIT przeszedł generalną przebudowęOIT przeszedł generalną przebudowę

Daniel Kowalik – Starosta Kut-
nowski  oraz Tomasz Walczew-
ski Członek Zarządu Powiatu 
Kutnowskiego  z końcem roku 
podpisali aż 3 umowy z Ope-
ratorami na świadczenie usług 
w zakresie publicznego trans-
portu zbiorowego. 

W roku 2023 operatorami w 
zakresie publicznego trans-

portu zbiorowego są: PKS w 
Gostyninie Sp. z o. o., PKS 
Łęczyca Sp. z o. o. oraz Full-
travel Sp. z o. o..

Linie, które są objęte umo-
wami: Strzelce – Kutno p. 
Raciborów, Strzelce – Kutno 
p. Muchnów, Przyzórz – Kut-
no p. Podgajew, Dębowa Góra 
– Kutno p. Plecka Dąbrowa, 
Kutno – Bzówki p. Lipiny, 

Kąty – Łanięta – Kutno, Kro-
śniewice – Kutno p. Nowe, 
Byszew – Kutno–Głogowiec, 
Strzegocin – Kutno – Gło-
gowiec, Sieraków – Kutno 
–Krzesin, Wysoka Wielka – 
Kutno, Kutno – Krośniewice 
– Dąbrowice, Dąbrowice – 
Krośniewice – Dąbrowice.

Łączny planowany przebieg 
na ww. liniach wynosi 1 193 

270 km., a kwota zawartych 
umów to 5 787 355,14 zł. 

– Od 1 stycznia uruchamia-
my aż trzynaście linii komu-
nikacyjnych, by mieszkańcy 
Powiatu mogli jeszcze łatwiej 
przemieszczać się co jest dla 
nich ogromnym ułatwieniem 
– mówi Daniel Kowalik, Sta-
rosta Kutnowski.

– Ogromnie się cieszę, że 
umowy zostały podpisane 
i od nowego roku mamy już 
trzech przewoźników i 13 
linii autobusowych – dodaje 
Tomasz Walczewski, Czło-
nek Zarządu Powiatu Kut-
nowskiego.

Rozkład jazdy dostępny jest 
na stronie:  www.bip.powiat-
kutno.eu/dokumenty/14291  •

Aż 13 linii autobusowych w powiecie kutnowskim od nowego roku

Oficjalne podpisanie umów  ws. linii 
autobusowych nastąpiło w gmachu 
Starostwa Powiatowego w Kutnie. 

Wstęgę przecięły m.in. władze 
powiatu, parlamentarzyści 
oraz przedstawiciele szpitala.

materiały promocyjne Starostwa Powiatowego w Kutnie
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Nie ma śladu po kamienicy, 
która pod koniec grudnia czę-
ściowo zawaliła się w centrum 
Kutna. Na razie nie wiadomo, 
czy i co powstanie w jej miejsce.

Tak jak informowaliśmy na 
portalu www.PanoramaKutna.
pl, w Święta Bożego Narodze-
nia w centrum Kutna doszło 
do bardzo groźnego incydentu 
- częściowo zawaliła się opusz-
czona kamienica. 

– Dwudziestego piątego 
grudnia około godziny 3.30 
otrzymaliśmy zgłoszenie 
o cegłach na chodniku i prze-
wróconej ścianie. Pojechali-
śmy na miejsce zdarzenia, aby 

rozpoznać sytuację i stwier-
dziliśmy, że ściana kamienicy 
faktycznie przewróciła się. 
Nasze działania polegały na 
zabezpieczeniu miejsca oraz 
sprawdzenia gruzowiska na 
ewentualność osób poszko-
dowanych. Na szczęście nie 
stwierdzono osób poszkodo-
wanych – mówi w rozmowie 
z Panoramą mł. bryg. Ma-
riusz Jagodziński, oficer pra-
sowy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Kutnie.

Budynek od kilku lat nie był 
zamieszkały i należał do pry-
watnej osoby. Na kamienicy 
znajdowały się tabliczki in-

formujące, że „budynek gro-
zi zawaleniem”. W 2020 roku 
pisaliśmy o „rozpadającej się 
kamienicy”, a w tej sprawie 
interweniował między innymi 
radny Tomasz Rędzikowski.

Do sprawy odniósł się tak-
że kutnowski magistrat, który 
podkreślał, że nie jest właści-
cielem kamienicy. Jak moż-
na było przeczytać w komu-
nikacie opublikowanym na 
stronie UM Kutno, „sprawa 
zawalonej kamienicy u zbie-
gu ulic: Papieża Jana Pawła II 
i Podrzecznej irytuje zarów-
no mieszkańców Kutna jak i 
Prezydenta Miasta. Nie dość, 
że w centrum Kutna oczom 

mieszkańców ukazują się ruiny 
budynku, to na domiar złego 
samorządowi przypisuje się za-
niedbania, które miały dopro-
wadzić do tego stanu rzeczy”.

— Chcielibyśmy znacząco 
podkreślić, że kamienica, któ-
ra uległa zawaleniu w nocy 
z 24 na 25 grudnia nie była 
własnością Miasta Kutna, a 
co za tym idzie, samorząd nie 
zarządzał nią i nie mógł od-
powiadać za jej stan technicz-
ny. Budynek był wpisany do 
gminnej ewidencji zabytków 
przez Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Łodzi. 
Konserwator już ponad rok 
temu podkreślał, że zły stan 

techniczny obiektu jest wyni-
kiem braku bieżących prac re-
montowo-konserwatorskich 
— podkreślają urzędnicy.

Po wydarzeniach z 25 grud-
nia Prezydent Kutna zwró-
cił się do właściciela o jak 
najszybsze uprzątniecie 
i odpowiednie oznakowanie 
terenu oraz zapewnienie bez-
pieczeństwa mieszkańcom. 

Jeszcze pod koniec roku roz-
poczęły się prace związane 
z rozbiórką kamienicy, a na 
początku stycznia całkowicie 
zniknęła z krajobrazu naszego 
miasta i nie ma po niej śladu. 
Na razie nie wiadomo, czy i co 
powstanie w jej miejsce. •

Kamienica zniknęła z krajobrazu KutnaKamienica zniknęła z krajobrazu Kutna

Pod koniec grudnia runęła jedna ze 
ścian kamienicy, na początku stycznia 
budynek został zrównany z ziemią.
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To historyczny początek roku 
dla powiatu kutnowskiego. 
Od 1 stycznia 2023 w regionie 
mamy nowe miasto – Dąbro-
wice po 153 latach odzyskały 
prawa miejskie.  – To dla mnie 
ogromny zaszczyt, że po ta-
kim okresie czasu udało się 
nam odzyskać prawa miejskie 
– mówi Dorota Dąbrowska, 
Burmistrz Miasta i Gminy Dą-
browice.

Pod koniec grudnia 2022 
w  Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów odbyła się nie-
zwykle ważna uroczystość 
dla wsi, które odzyskały pra-
wa miejskie. Mateusz Mora-
wiecki Premier RP podczas 
podniosłego wydarzenia 
wręczył włodarzowi gminy 
Dąbrowice Dorocie Dąbrow-
skiej, symboliczny klucz do 
miasta oraz akt nadania praw 
miejskich.

— Prawa miejskie to oczy-
wiście jest powód do dumy, 
ale to także zobowiązanie. 
Chciałbym, żeby nadanie 
praw miejskich stało się też 
impulsem do rozwoju. Nowe 
miasto powinno przyciągać 
nowych inwestorów, nowych 
przedsiębiorców, tworzyć 
nowe miejsca pracy – mówił 
podczas uroczystości Ma-
teusz Morawiecki, Premier 

RP. Kancelaria Premiera 
podkreśla, że dotychczaso-
we miejscowości podniosły 
w ostatnich latach poziom 
urbanizacji i wykazały miej-
ski charakter.

— To bardzo ważna chwila 
dla Gminy Dąbrowice oraz 
dla całego Powiatu Kutnow-
skiego. Gratuluję Pani Bur-
mistrz Miasta Dąbrowice 
Dorocie Dąbrowskiej. Bardzo 
cieszy mnie fakt, że Dąbrowi-
ce odzyskały prawa miejskie. 
W związku z tym Dąbrowice 
są czwartym miastem na te-
renie powiatu kutnowskie-
go – mówi Daniel Kowalik, 
Starosta Kutnowski.

— Dąbrowice są bardzo 
pięknym rejonem naszego 
powiatu. Zachował się zabyt-
kowy ratusz, kościół z I poło-
wy XIX wieku oraz przepięk-
ne kapliczki. Mam nadzieję, 
że rozwój Dąbrowic pozwoli 
na rewitalizację i odnowę za-
bytków, które staną się atrak-
cją turystyczną oraz perłą 
miasta. To wielkie regionalne 
wydarzenie zbiega się z okrą-
głym 160—leciem Powstania 
Styczniowego, które również 
wpłynęło na historię po-
wiatu kutnowskiego – mówi 
Tomasz Walczewski, Czło-
nek Zarządu Powiatu Kut-
nowskiego.

Huczny Sylwester 
w Dąbrowicach

1 stycznia 2023 roku to hi-
storyczny dzień dla gminy 
Dąbrowice i całego powia-
tu kutnowskiego. Wszystko 
za sprawą odzyskania praw 
miejskich i stania się mia-
stem! Dla mieszkańców Dą-
browic to wyjątkowy i dłu-
go wyczekiwany moment.  
Z okazji tej wyjątkowej chwi-
li, Sylwester 2022/23 w Dą-
browicach miał huczną opra-
wę. Na Placu Jana Pawła II 
odbył się efektowny pokaz 
pokaz fajerwerków i wspól-
ny toast burmistrz Doroty 
Dąbrowskiej wraz z miesz-
kańcami. Nie zabrakło też 
pięknego, okolicznościowego 
tortu. Nowy rok w „nowym 
mieście” witał także między 
innymi Tomasz Walczewski, 
członek zarządu powiatu 
kutnowskiego.

Radości z powodu odzyska-
nia praw miejskich nie kryje 
burmistrz Dąbrowic Dorota 
Dąbrowska.

— Dzięki tej zmianie mia-
sto Dąbrowice będzie inte-
resującym punktem na ma-
pie Powiatu Kutnowskiego 
dla przyszłych inwestorów. 
Zmiana wsi w miasto między 
innymi ułatwi odrolnienie 

działki w celu przezna-

czenia jej na cele prowadzo-
nej działalności gospodarczej 
czy przemysłowej. Co za tym 
idzie inwestorzy chętniej 
będą lokować swoje przed-
sięwzięcia w miastach niż 
wsiach. To dla mnie ogromny 
zaszczyt, że po takim okresie 
czasu udało się nam odzyskać 
prawa miejskie – mówi Do-
rota Dąbrowska, Burmistrz 
Miasta i Gminy Dąbrowice.

Status miasta szansą 
na nowe inwestycje

Władze gminy i powia-
tu nie kryją nadziei, że po 
przekształceniu Dąbrowic 
w miasto, pojawią się nowe 
możliwości związane z inwe-
stycjami w tej części regionu.

— Mam nadzieję, że będzie-
my mieć szansę na dodat-
kowe źródła finansowania 
w związku z tym, że zosta-
niemy miasteczkiem. Chcie-
libyśmy pozyskać środki 
m.in. na rewitalizację zabyt-
ków. Liczymy również na to, 
że przyciągniemy do gmi-
ny inwestorów oraz nowych 
mieszkańców, bowiem z każ-
dym rokiem ubywa miesz-
kańców, jest też niewielki 
przyrost naturalny. Mamy 
nadzieję, że młodzi przesta-
ną stąd wyjeżdżać. Mamy już 
nowe pieczątki i tablice ze 
zmienioną nazwą na urząd 

miejski – mówi Monika Kar-
pierz, Sekretarz Gminy Dą-
browice.

– Dąbrowice to najmniejsze 
miasto w naszym regionie, 
lecz zarazem prężnie roz-
wijające się. Dzięki rozpo-
rządzeniu w sprawie ustale-
nia granic niektórych gmin 
i miast oraz nadania niektó-
rym miejscowościom statusu 
miasta, który przygotowa-
ło Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administra-
cji mieszkańcy gminy będą 
mogli liczyć na zwiększone 
zainteresowanie miastem ze 
strony inwestorów – doda-
je Daniel Kowalik, Starosta 
Kutnowski.

Warto wiedzieć: Według hi-
storyków prawa miejskie Dą-
browicom nadano przed 1455 
rokiem (pierwsze wzmianki 
w piśmiennictwie wskazują 
nawet, że tuz po Chrzcie Pol-
ski Księżna Dąbrówka – żona 
Mieszka I, ufundowała w Dą-
browicach pierwszy kościół), 
a car w 1870 roku odebrał je w 
odwecie za udział obywateli 
Dąbrowic w Powstaniu Stycz-
niowym.

— Przywrócenie praw miej-
skich dla Dąbrowic to odda-
nie historycznej sprawiedli-
wości walczącym i poległym 
w powstaniu styczniowym — 
dodaje burmistrz Dąbrowska. •

Dąbrowice ponownie stały się miastem!Dąbrowice ponownie stały się miastem!

Dyrekcja i cała społeczność szkolna 
ZS w Dąbrowicach złożyła gratulacje 
burmistrz Dorocie Dąbrowskiej.

Premier RP Mateusz Morawiecki 
przekazał Dorocie Dąbrowskiej 
symboliczny klucz do miasta.

Dąbrowice hucznie witały Nowy 2023 Rok, 
historyczny dla całej społeczności!
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W 2022 roku nie brakowało in-
westycji w Powiecie Kutnow-
skim. – Zrealizowaliśmy wiele 
różnych przedsięwzięć – mówi 
Daniel Kowalik, Starosta Kut-
nowski.

Za nami między innymi 
termomodernizacja sali gim-
nastycznej przy SOSW nr 1 
w Kutnie; budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy Ze-
spole Szkół Nr 3 w Kutnie; 
budowa przejścia dla pie-
szych na ulicy Żeromskiego 
oraz na ulicy Łukasińskiego 
w Żychlinie; opracowanie 
dokumentacji projektowo–
kosztorysowej na wykona-
nie przebudowy i wymia-
ny instalacji elektrycznej 
i teletechnicznej w budyn-
ku Starostwa Powiatowego 
w Kutnie przy ul. Kościuszki 
16 w Kutnie; budowa chod-
nika do placówki „Różany 
Zakątek” w pasie drogowym 
drogi powiatowej Nr 2123E 
Kutno – Oporów – Żychlin – 
Kaczkowizna;  przebudowa 
odcinka sieci ciepłowniczej 
zlokalizowanej na terenie Ze-
społu Szkół Zawodowych Nr 
2 w Kutnie przy ul. Kościusz-
ki 11 kolidującego z planowa-
ną budową boiska wielofunk-
cyjnego przy Zespole szkół nr 
2 oraz  9 a także remont dróg 
powiatowych: nr 2172E Nowe 
– Marynin – Zalesie – Opie-
sin – Kurza Jama – Grabów 
– Nagórki na odcinku od km 
0+000 do km 2+828 oraz nr 
2133E st. kolej. Strzelce Ku-
jawskie – Strzelce – Oporów 
na odcinku od km 3+420 do 
km 7+980.

Na ukończeniu także jest 
przebudowa i rozbudowa bu-

dynku Kutnowskiego Szpita-
la Samorządowego s.. z o.o. 
z przeznaczeniem na Oddział 
Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii oraz części Bloku 
Operacyjnego wraz z wypo-
sażeniem.

– W roku 2022 Ministerstwo 
Infrastruktury kontynuowa-
ło zakres i  wprowadzenie 
tzw. pakietu deregulacyjne-
go, który w rzeczywistości 
wprowadził szereg ułatwień 
dla kierowców. Pakiet rozpo-
rządzeń z planowanym wej-
ściem przepisów dotyczących 
możliwości zachowania do-
tychczasowego numeru reje-
stracyjnego nastąpił z dniem 
31 stycznia 2022 r. tym sa-
mym zmniejszając koszty 
procesu rejestracyjnego, 
a z dniem 4 września 2022 
zniesiono obowiązek posia-
dania i wydawania kart po-
jazdu a także nalepek kon-
trolnych. – mówi Tomasz 
Walczewski, Członek Zarzą-
du Powiatu Kutnowskiego.

– W roku 2022 wydano 
20353 decyzji administracyj-

nych (w tym zarejestrowano 
13347 pojazdów).  Cofnięto 
uprawnienia do kierowania 
pojazdami 159 kierowcom 
(prawomocne wyroki sądu) 
i wydano 111 decyzji o za-
trzymaniu prawa jazdy. Wy-
dano także 1627 decyzji o de-
montażu pojazdu (kasacja), 
gdzie w stosunku do roku 
2021 było to 1410  – dodaje 
Bartosz Czechowsk, Dyrek-
tor Wydziału Komunikacji 
i Transportu Starostwa Po-
wiatowego w Kutnie.

W roku 2022 wydano rów-
nież 43 zezwolenia na kiero-
wanie pojazdem uprzywile-
jowanym lub przewożącym 
wartości pieniężne. Zostało 
także przeprowadzonych 
12 kontroli kompleksowych 
ośrodków szkolenia kierow-
ców. Z kontroli przeprowa-
dzono protokoły. W  7 przy-
padkach zostały wydane 
zalecenia pokontrolne, które 
ośrodki szkolenia kierowców 
wykonały. Ponadto zostały 
przeprowadzone 4 kontrole 
doraźne ośrodków wpisa-

nych do rejestru przez inny 
organ , których infrastruk-
tura  znajduję się na terenie 
powiatu kutnowskiego. Skre-
ślono z ewidencji jednego in-
struktora  nauki jazdy.

W roku 2022 wykona-
no także ogromną ilość 
remontów dróg.

Remonty cząstkowe dróg 
powiatowych polegały na 
poprawie stanu nawierzch-
ni (uzupełnianie ubytków 
masą bitumiczną na gorąco 
w ilości 1100 ton) na kwotę 
1.253.555,00 zł. 

Do czasu rozpoczęcia robót 
remontowych na drogach 
powiatowych zostały nie-
bezpieczne miejsca w postaci 
wyrw w jezdni zabezpieczane 
przez pracowników tut. Wy-
działu poprzez uzupełnianie 
masą bitumiczną na zim-
no w ilości 40 ton na kwotę 
32.472,00 zł oraz frezem as-
faltowym (destruktem).

– Wykonano remont drogi 
powiatowej Nr 2136E Raci-
borów – Strzelce  – gr. gm. 
Oporów w km od 1+720 do km 
2+585 przy udziale środków 
z Urzędu Gminy Strzelce

– Wykonano remont drogi 
powiatowej Nr 2133E st. kol. 
Strzelce Kujawskie – Strzelce  
– Oporów w km od 3+420 do 
km 7+980 przy udziale środ-
ków z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg

– Wykonano remont drogi 
powiatowej Nr 2172E Nowe – 
Marynin – Zalesie – Opiesin 
– Kurza Jama – Grabów – Na-
górki w km od 0+000 do km 
2+828 przy udziale środków 
z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg

– Wykonano remont drogi 
powiatowej Nr 2161E Kut-
no (ul.Lotnicza) – Łąkoszyn 
– Szewce Owsiane w km od 
9+465 do km 9+868

– Wykonano remont drogi 
powiatowej Nr 2136E Raci-
borów – Strzelce  – gr. gm. 
Oporów w km od 10+776 do 
km 11+590

– Wykonano chodnik do 
placówki "Różany Zakątek" 
w pasie drogowym drogi 
powiatowej Nr 2123E Kutno 
– Oporów – Żychlin – Kacz-
kowizna

Ponadto w ramach współ-
pracy z Gminą Strzelce zo-
stały użyczone gminie od-
cinki dróg powiatowych 
w celu wykonania remontów 
w ramach programu Polski 
Ład:

– droga Nr 2134E – Strzel-
ce – Muchnice – Nowa Wieś 
na odcinku od km 0+000 do 
km 2+552 od km 2+552 do km 
3+510

– droga Nr 2139E – Racibo-
rów – Muchnów na odcinku 
od km 4+920 do km 6+111

– droga Nr 2136E – Racibo-
rów – Strzelce – gr, gm. Opo-
rów (Mnich)  na odcinku od 
km 6+111 do km 6+611

– droga Nr 2178E – Klono-
wiec Wielki – Wieszczyce na 
odcinku od km 1+722 do km 
3+830

– droga Nr 2179E – Klono-
wiec Stary – do drogi 2142E 
na odcinku od km 0+000 do 
km 1+033

– droga Nr 2132E – Rejmon-
tów – Marianów Dolny – gr. 
gm. Oporów na odcinku od 
km 1+320 do km 3+035. •

Powiat Kutnowski podsumował 2022 rok. Nie brakowało inwestycji

Nauczycielski awans
Wicestarosta Magdalena 

Krupińska-Kotulska  przy-
jęła ślubowanie i dokona-
ła uroczystego wręczenia 
aktu nadania stopnia awan-
su zawodowego na stopień 
nauczyciela mianowanego 
Pani Agnieszce Fuz nauczy-
cielowi  Zespołu Szkół w Ży-
chlinie.

– Serdecznie gratuluję uzy-
skania kolejnego stopnia 
awansu zawodowego oraz 
życzę dalszych sukcesów, 
a także poczucia satysfakcji 
i zadowolenia z własnego roz-
woju zawodowego – mówi wi-
cestarosta. •

Wicestarosta Magdalena Kru-
pińska-Kotulska obecna była 
na ważnym, corocznym wyda-
rzeniu I LO w Kutnie. 

Dzień święta szkoły nawią-
zuje do wydarzeń z 1797 roku, 
kiedy to Jan Henryk Dąbrow-
ski podpisał w Mediolanie 
umowę z rządem Republi-
ki Lombardzkiej w sprawie 
utworzenia Polskich oddzia-
łów. Uroczystość celebruje 
przeszłość, a także nagradza 

najlepszych.
- Święto Szkoły to bardzo 

podniosłe wydarzenie, które 
rozpoczyna nowy rok. Rozpo-
czynając ten rok bardzo miło  
jest pochwalić się osiągnię-
ciami uczniów, jak i nauczy-
cieli. Dziękuję wszystkim za 
pracę i za to, że wszyscy wy-
pełniają misję powagi imie-
nia szkoły i historii. Szkoła ta 
niesie piękną historię. Życzę 
z okazji rozpoczynającego 
się roku wszystkim kolejnych 

sukcesów, efektów i kolejnych 
podniosłych świąt szkoły – 
mówiła Wicestarosta Magda-
lena Krupińska-Kotulska.

Święto Szkoły rozpoczęło się 
od nagrodzenia najlepszych 
nauczycieli oraz uczniów. Na-
grodzono uczniów za udział 
w konkursie historycznym, a 
następnie odbyła się gala Jaś-
ki 2023 poprowadzona przez 
nauczycieli, podczas której w 
poszczególnych kategoriach 
nagradzano uczniów „jaśka-

mi” z nadrukiem High School 
Dąbrowszczak! 

Uroczystość zakończyły wy-
stępy artystyczne. Najpierw 
widownia przeniosła się w 
taneczny świat za sprawą 
występu tanecznego uczen-
nic do utworu „Mambo nr 5” 
Lou Begi. Następnie nadszedł 
czas na chwilę nostalgii i za-
stanowienia za sprawą kon-
certu „Wyobraź sobie ludzi 
żyjących w pokoju…”. •

materiały promocyjne Starostwa Powiatowego w Kutnie

Jak podkreśla starosta 
Daniel Kowalik, 

w ubiegłym roku 
w Powiecie Kutnowskim 

zrealizowano szereg 
ważnych inwestycji.

Święto Szkoły w I LO im. Gen. J. H. Dąbrowskiego!Święto Szkoły w I LO im. Gen. J. H. Dąbrowskiego!
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To wielka chwila dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Wierz-
bia. Strażacy z gminy Kutno 
otrzymali nowy wóz. Na po-
czątku roku nastąpiło jego 
oficjalne przekazanie.

7 stycznia 2023 roku, na 
placu przed strażnicą OSP w 
Wierzbiu, miało miejsce ofi-
cjalne poświęcenie i przeka-
zanie średniego samochodu 
ratowniczo–gaśniczego GBA 
2,5/25 na podwoziu MAN. 
Samochód pozyskany z za-
sobów Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Łodzi zastąpił wysłużone-
go Stara 266 z 1983 roku, któ-
ry do tej pory służył miesz-
kańcom gminy Kutno.

Uroczystość rozpoczęła się 
złożeniem meldunku przez 
dowódcę uroczystości Łódz-

kiemu Komendantowi Wo-
jewódzkiemu Państwowej 
Straży Pożarnej w Łodzi nad-
bryg. Grzegorzowi Janow-
skiemu. Następnie odśpie-
wano hymn Rzeczpospolitej 
Polskiej. Po przywitaniu za-
proszonych gości przez Pre-
zesa Jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wierzbiu 
dokonano uroczystego prze-
kazania aktu oraz kluczyków, 
a poświęcenia nowoczesnego 
samochodu dokonał kapelan 
strażaków ks. Piotr Kalisiak. 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Wierzbiu otrzymała rów-
nież promesę w wysokości 
17000 złotych, która została 
przekazana przez Roberta 
Baryłę Członka Zarządu Wo-
jewództwa Łódzkiego. 

W uroczystym przekazaniu 
udział wzięli m.in.: Poseł i Wi-

ceminister 
Edukacji i Nauki To -
masz Rzymkowski, Senator 
RP Przemysław Błaszczyk, 
Członek Zarządu Wojewódz-
twa Łódzkiego Robert Baryła, 
Wójt Gminy Kutno Justyna 
Jasińska, Komendant Woje-
wódzki PSP w Łodzi nadbryg. 
Grzegorz Janowski, Zastępca 
Komendanta Miejskiego PSP 
w Łodzi st. bryg. Radosław 
Pełka, Zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP w Kutnie 
bryg. Dariusz Lusa, Dowódca 

Jednostki Ra-
towniczo–Ga-
śniczej Nr 5 Ko-

mendy Miejskiej 
PSP w Łodzi kapt. 

Adam Adamus, 
Starszy Inspektor 

Sztabowy ds. Opera-
cyjno–Szkoleniowch KP 

PSP w Kutnie asp. Krzysztof 
Orłowski, a także członkowie 
Prezydium Zarządu Oddziału 
Miejsko–Gminnego w Kut-
nie oraz druhny i druhowie 
z OSP Wierzbie i z pozostałych 
jednostek OSP z terenu Gminy 
Kutno.

Jak mówi mł. bryg. Mariusz 
Jagodziński, oficer prasowy 
Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Kutnie, nowy samochód 
ratowniczo–gaśniczy w trak-
cie uroczystości przekazania 

auta dla OSP Wierzbie w dniu 
7 stycznia 2023 roku, otrzy-
mał imię "Stefan". Jest to 
wyraz uznania dla śp. druha 
Stanisława Rzymkowskiego, 
który był współzałożycielem 
straży pożarnej w Wierzbiu.

– Nowoczesny średni samo-
chód ratowniczo–gaśniczy 
podniesie standard wyposa-
żenia jednostki OSP Wierzbie, 
przyczyni się do zwiększenia 
szybkości podejmowanych 
działań gaśniczych oraz ra-
towniczych, a tym samym 
ograniczy straty powodowa-
ne przez występujące pożary 
oraz inne miejscowe zagro-
żenia, co wpłynie na poziom 
poczucia bezpieczeństwa ży-
cia mieszkańców gminy Kut-
no i powiatu kutnowskiego – 
komentuje Justyna Jasińska, 
wójt gminy Kutno. •

Ważna chwila dla strażaków z gminy KutnoWażna chwila dla strażaków z gminy Kutno
Do Wierzbia trafił nowy wózDo Wierzbia trafił nowy wóz

– Nowy wóz wpłynie na poziom poczucia 
bezpieczeństwa życia mieszkańców 
gminy Kutno i powiatu kutnowskiego – 
komentuje wójt Justyna Jasińska.

Nowy wóz zastąpił wysłużonego 
Stara 266 z 1983 roku, który do tej 
pory służył druhom z Wierzbia.

W piątek 20 stycznia 
w Gminnym Ośrod-
ku Kultury i Sportu 
w Krzyżanowie od-
bęzie się wyjątko-
wy koncert z okazji 
Dnia Babci i Dziadka.

W programie mię-
dzy innymi koncert 
kolęd w wykonaniu 
uczestników feryj-
nych warsztatów 
wokalnych, występ 
uczennic śpiewu 
jazzowego PSM im. 
K. Kurpińskiego w 
Kutnie z klasy Mar-
ty Wilk i Olgi Fidry-

siak–Myszkowskiej, 
także recital Macie-
ja Dzięgielewskiego 
–  absolwenta Aka-
demii Muzycznej 
im. G. i K. Bacewi-
czów w Łodzi, arty-
sty Teatru Muzycz-
nego w Łodzi – pt. 
"Piosenki dla Babć 
i Dziadków".

Zapisy przyjmo-
wane są do dzisiaj 
(18 stycznia 2023) 
pod nr telefonu 
24 356 22 10.

Serdecznie 
zapraszamy! •

Występy dla babci i dziadka w Krzyżanowie

ŻYCZENIA
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10 stycznia 2023 roku w sali 
widowiskowej w Centrum 
Kultury Gminy Kutno w Lesz-
czynku odbyło się spotka-
nie z Andrzejem Olewnikiem 
– historykiem, regionalistą 
i pracownikiem Miejskiej i Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej 
w Kutnie. Tematem prelekcji 
było „Życie i działalność pa-
triotyczna ks. Józefa Siekie-
rzyńskiego – proboszcza parafii 
w Głogowcu, zesłańca na Sybir”.

W spotkaniu uczestniczy-
li członkowie Klubu Seniora 
działającego w CKGK oraz 
młodzież i nauczyciele ze 
szkół podstawowych z te-
renu gminy Kutno. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli 

się również ksiądz Piotr Kali-
siak Proboszcz parafii pw. św. 
Wojciecha Biskupa i Męczen-
nika w Głogowcu i ksiądz 
Stanisław Zarosa SAC – pro-
boszcz parafii pw. Matki Bo-
żej Wspomożenia Wiernych 
w Kutnie.

Na wstępie spotkania Dy-
rektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. B. J. Zaleskie-
go Piotr Czerbniak przywitał 
zaproszonych gości i przed-
stawił prelegenta – Pana 
Andrzeja Olewnika. Na po-
czątku wystąpienia prele-
gent omówił najważniejsze 
miejsca i postacie związane 
z powstaniem styczniowym 
na Ziemi Kutnowskiej w tym 
zbiorową mogiłę powstań-

ców na cmentarzu przyko-
ścielnym w Głogowcu. Głów-
na część prelekcji poświęcona 
była uczestnikowi powstania 
styczniowego, zesłańcowi 
na Sybir księdzu Józefowi 
Siekierzyńskiemu, który był 
proboszczem parafii w Gło-
gowcu w latach 1904-1912.

Na koniec spotkania Wójt 
Gminy Kutno Justyna Jasiń-
ska podziękowała prelegen-
towi za ciekawą prezentację 
wzbogaconą o slajdy, fotogra-
fie i dokumenty ukazujących 
losy ks. J. Siekierzyńskiego 
i zaprosiła uczestników na ko-
lejne wydarzenia realizowane 
w ramach całorocznych ob-
chodów 160 rocznicy wybu-
chu Powstania Styczniowego.

Z kolei 8 stycznia 2022 
roku w Kościele Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych na 
Dybowie odbył się koncert 
noworoczny Orkiestry Gmi-
ny Kutno realizowany w ra-
mach projektu ”Powstanie 
styczniowe bez tajemnic”. 
To projekt dofinansowany ze 
środków Biura Niepodległa 
w ramach Programu Dotacyj-
nego „Powstanie Styczniowe 
1863-1864”.

Koncert odbył się po mszy 
świętej celebrowanej przez 
Księdza Stanisława Zarosę 
SAC. Wydarzenie jest częścią 
programu gminnych obcho-
dów 160. Rocznicy Powstania 
Styczniowego.

Wydarzenia są organizowa-
ne przez Gminę Kutno przy 
współpracy z Centrum Kul-
tury Gminy Kutno i Gminną 
Bibliotekę Publiczną im. B. J. 
Zaleskiego oraz ze szkołami 
podstawowymi z terenu gmi-
ny Kutno. Partnerami wyda-
rzeń są także: parafia pw. Św 
Wawrzyńca w Kutnie, parafia 
pw. św. Wojciecha Biskupa i 
Męczennika w Głogowcu, pa-
rafia pw. Matki Bożej Wspo-
możenia Wiernych w Kutnie 
oraz kutnowski Hufiec ZHP.

Patronat nad obchodami 160. 
Rocznicy powstania stycznio-
wego objęła Wójt Gminy Kut-
no Justyna Jasińska. Program 
obchodów znajduje się na 
ostatniej stronie gazety. •

W gminie Kutno trwają obchody W gminie Kutno trwają obchody 
160. rocznicy Powstania Styczniowego 160. rocznicy Powstania Styczniowego 

W najbliższy weekend w Kutnowskim 
Domu Kultury odbędzie się kolejna 
edycja „Gwiazdkowej Niespodzian-
ki”. Przygotowano prezenty i ciekawe 
atrakcje dla dzieci. Obowiązują zapisy.

Kościół Chrześcijański Jezus Żyje 
w Kutnie oraz kutnowskie Stowa-
rzyszenie Nie Jesteś Sam zapraszają 
kolejny raz dzieci od 2 do 14 lat na 
wspólnie spędzony czas. 21 stycznia 
2023 w Kutnowskim Domu Kultury 
przewidziano zabawy, konkursy oraz 
opowieść historii narodzin Jezusa.

— Dla każdego dziecka przewidzia-
na jest paczka-niespodzianka, którą 

dla polskich dzieci przygotowywały 
rodziny z Niemiec — mówi Ksymena 
Żak z Kościoła Chrześcijańskiego Je-
zus Żyje w Kutnie.

Zapisy dla osób chętnych pod nr 
telefonu 667 789 649

Warto wspomnieć, że podczas 
„Gwiazdkowej Niespodzianki” bę-
dzie można zapisać się także na 
spotkanie (jedno z dwunastu) pt. 
Najwspanialsza podróż. Jak mówią 
organizatorzy, będzie to podróż 
z ciekawskim Samem przez biblijne 
krainy i historię. To wydarzenie od-
będzie się 24 stycznia o 17:00 na Ki-
lińskiego 1 w Kutnie. •

Kolejna edycja Gwiazdkowej
Niespodzianki w Kutnie
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Po przerwie spowodowa-
nej pandemią koronawirusa 
przez Kutno ponownie prze-
szedł Orszak Trzech Króli. 
W imprezie organizowanej 
przez Muzeum Regionalne 
w Kutnie udział wzięły praw-
dziwe tłumy mieszkańców. 

Uroczystość pod hasłem 
“Niechaj prowadzi nas gwiaz-
da” rozpoczęła msza święta 
w kościele pw. Św. Wawrzyń-

ca. Po mszy ulicą Królewską 
wyruszył Orszak, który prze-
szedł do dopiero co wyremon-
towanego ratusza, siedziby 
Muzeum, gdzie odbył się dia-
log króla Heroda z Trzema 
Królami. Setki mieszkańców 
oraz młodzieży wzięło udział 
w tym barwnym korowo-
dzie. Była też Święta Rodzina 
w wyjątkowym, zabytkowym 
kabriolecie.

Orszak Trzech Króli zakoń-

czył się przy szopce na Placu 
Wolności wspólnym śpiewa-
niem kolęd oraz życzeniami 
ks. dziekana Jerzego Swędrow-
skiego i prezydenta Kutna Zbi-
gniewa Burzyńskiego.

— Drodzy mieszkańcy 
Kutna, z okazji tego święta 
i nowo rozpoczętego roku 
2023 w imieniu własnym 
i władz samorządowych mia-
sta Kutna chciałbym wam 
złożyć najserdeczniejsze ży-

czenia. Niech ta gwiazda, 
która doprowadziła Trzech 
Króli do nowo narodzonego 
Chrystusa niech was pro-
wadzi przez cały rok, dając 
radość, szczęście, miłość 
rodzinną, wszystko czego 
pragniecie. Dużo nadziei, że 
będzie lepiej. I oczywiście 
zdrowia. Wszystkiego naj-
lepszego! — mówił prezydent 
Burzyński.

— Dziękujemy młodzieży, 

która wystąpiła w insceni-
zacji oraz Orkiestrze Straży 
Pożarnej i Zespołowi Pieśni 
i Tańca Ziemi Kutnowskiej za 
oprawę muzyczną wydarze-
nia — mówi Grzegorz Skrzy-
necki, dyrektor Muzeum 
Regionalnego w Kutnie.

Organizatorem wydarzenia 
było Muzeum Regionalne 
w Kutnie, zaś partnerami byli 
Miasto Kutno i Parafia pw. 
Św. Wawrzyńca. •

Orszak Trzech Króli zorganizowany przez Muzeum 
Regionalne w Kutnie cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem wśród mieszkańów Kutna.

W Orszaku Trzech Króli przeszedł między 
innymi prezydent Kutna Zbigniew Burzyński.

Tłumy kutnian przeszłyTłumy kutnian przeszły
w Orszaku Trzech Króliw Orszaku Trzech Króli
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Tegoroczny Orszak Trzech 
Króli odbywał się pod hasłem 

“Niechaj prowadzi nas gwiazda” 
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Już w przyszłym roku w Kutnie 
mogą powstać dwa nowe bloki 
z mieszkaniami czynszowymi. Bu-
dynki mają zostać zlokalizowane 
przy ulicy Siemiradzkiego. Prezy-
dent Kutna ogłosił właśnie nabór 
kandydatów na najemców lokali 
mieszkalnych.

–  Łącznie w obu budynkach mie-
ścić się będzie 36 lokali wykończo-
nych pod klucz o powierzchni od 
ponad 31 metrów kwadratowych do 
prawie 73 metrów kwadratowych – 
mówi Zbigniew Burzyński, prezy-

dent Kutna.
Prognozowany czynsz dla miesz-

kań uwarunkowany jest oczywi-
ście od wielkości mieszkań i waha 
się od 420 do 950 zł. Projekt zakła-
da budowę lokali gotowych do za-
siedlenia w stanie wykończonym 
"pod klucz". W mieszkaniach bę-
dzie m.in. centralne ogrzewanie, 
gaz z sieci miejskiej do kotłowni 
gazowej, internet światłowodowy. 
Na wyposażeniu mają być tak-
że m.in. kuchnią wolno stojącą 
z płytą indukcyjną i piekarnikiem 
elektrycznym, zlewozmywak czy 

umywalka.
Chętni do wynajmu mieszkań 

będą partycypować finansowo 
w budowie bloków. Wkład najem-
ców wynosić będzie 30 procent 
kosztów budowy lokalu. Ostatecz-
ną listę najemców wyłoni specjal-
na komisja.

Co ważne, osoby ubiegające się 
o najem mieszkań nie mogą po-
siadać tytułu prawnego do innego 
lokalu mieszkalnego położone-
go w Kutnie. Potencjalni przyszli 
najemcy muszą spełniać również 

kryterium dochodowe. Nabór kan-
dydatów na najemców lokali pro-
wadzony będzie do 31 stycznia 
2023 r.

Prace budowlane mają rozpocząć 
się w II kwartale tego roku. Sama 
budowa bloków powinna zakoń-
czyć się w drugim kwartale 2024 
roku i wówczas lokale mają zostać 
oddane najemcom.
Szczegółowe informacje, 

w tym rzuty poszczególnych 
lokali, dostępne są na stronie 
www.tbskutno.pl. •

W Kutnie powstaną nowe blokiW Kutnie powstaną nowe bloki
Do końca stycznia trwa nabór najemcówDo końca stycznia trwa nabór najemców

 BĘDZIE WIĘCEJ MIESZKAŃ       
Na Siemiradzkiego powstanie 36 

lokali wykończonych pod klucz.
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Na Siemiradzkiego przez TBS wybudowane zostały już 
dwa bloki, niebawem ruszy realizacja dwóch kolejnych. 

W planach jest też m.in. boisko wielofunkcyjne.

materiały promocyjne TBS Kutno
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Ubiegły rok był bardzo pra-
cowity dla służb ratunkowych 
w powiecie kutnowskim. Nie-
stety nie brakowało groźnych 
pożarów, a także wypadków 
drogowych, w których zginęło 
kilkanaście osób.

Strażacy z powiatu kutnow-
skiego w zeszłym roku inter-
weniowali ponad 1900 razy. 
To spory wzrost wyjazdów 
w porównaniu do zeszłego 
roku. Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej 
przygotowała podsumowa-
nie 2022 roku.

— W 2022 roku jednostki 
ochrony przeciwpożarowej 
na terenie powiatu kutnow-
skiego interweniowały pod-
czas 1922 zdarzeniach, co 
stanowi wzrost liczby inter-
wencji o ponad 18 procent 
(18,5%) w odniesieniu do 
roku poprzedniego — mówi 
mł. bryg. Mariusz Jagodziń-
ski, oficer prasowy Komen-
dy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kutnie.

W roku 2022 w ogólnej licz-

bie zdarzeń pożary stanowi-
ły 17 % tj. 327 zdarzeń, a ich 
ilość w porównaniu do 2021 
roku zmalała o 17 pożarów. 
Liczb miejscowych zagrożeń 
w porównaniu do roku 2021 
wzrosła z 1195 zdarzeń do 
1440 zdarzeń. Stanowią one 
75% ogółu interwencji JOP 
w 2022 roku. Ilość alarmów 
fałszywych (AF) w roku 2022 
wyniosła 155 i w porównaniu 
do roku 2021 odnotowano 
wzrost o 33%. Alarmy fałszy-
we stanowią 8% wszystkich 
zdarzeń w roku 2022. Pod-
czas interwencji JOP w 2022 
roku odnotowano 32 ofiary 
śmiertelne i 118 rannych. 
Najwięcej interwencji odno-
towano na terenie m. Kutno 
548 zdarzeń oraz na terenie 
gminy Żychlin 246 zdarzeń.

Jak dodaje Mariusz Jago-
dziński, w roku 2022 na 
8 szkoleniach dla członków 
OSP biorących bezpośredni 
udział w działaniach ratow-
niczych przeszkolono łącznie 
180 druhów OSP. Szkolenia 
Kwalifikowanej Pierwszej 

Pomocy – egzamin + recerty-
fikacja – 35 osób, w tym 26 z 
KSRG Szkolenia Ratowników 
OSP w ramach współdziała-
nia z SP ZOZ LPR – 54 osoby, 
w tym 15 z KSRG Szkolenie 
z metodyki przeprowadzania 
instruktażu stanowiskowego 
dla Naczelników OSP – 22 
osoby w tym 8 z KSRG.

Miniony rok był także bar-
dzo pracowity dla kutnow-
skich policjantów. Komenda 
Powiatowa Policji w Kutnie 
także przygotowała obszerne 
statystyki dotyczące swoich 
działań.

– W 2022 roku na drogach 
powiatu kutnowskiego odno-
towaliśmy 985 zdarzeń dro-
gowych. To o 266 wypadków 
mniej niż w 2021 roku. W mi-
nionym roku na naszych dro-
gach zginęło 11 osób, a 152 
zostało rannych. Policjanci 
zatrzymali 242 nietrzeźwych 
kierujących – mówi komisarz 
Edyta Machnik, oficer pra-
sowy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Kutnie.

Blisko 15 000 przeprowa-
dzonych kontroli drogowych 
i ponad 10100 zastosowanych 
środków prawnych to liczby 
reakcji policjantów kutnow-
skiej drogówki w 2022 roku 
na terenie całego powiatu. 
Dotyczą one zarówno pie-
szych jak i kierujących, któ-
rzy nie przestrzegali przepi-
sów ruchu drogowego.

Ponadto w minionym roku 
ponad 5800 osób przekro-
czyło dozwoloną prędkość 
w tym 117 przekroczyło pręd-
kość o więcej niż 50km/h 
w obszarze zabudowanym. 
Pamiętajmy, że niedostoso-
wanie prędkości do warun-
ków panujących na drodze 
jest jedną z najczęstszych 
przyczyn zdarzeń, w tym 
śmiertelnych.

Jak podkreśla Machnik, nie 
mniej istotnym warunkiem 
bezpieczeństwa na drodze 
jest stan trzeźwości. Alkohol 
upośledza naszą koncentra-
cję i opóźnia reakcję na po-
tencjalne zagrożenie. W 2022 
roku kutnowscy mundurowi 

przeprowadzili ponad 15 000 
kontroli stanu trzeźwości, 
podczas których ujawnili 
242 kierujących po spożyciu 
alkoholu. 241 nieodpowie-
dzialnych kierowców straci-
ło w 2022 roku prawo jazdy, 
a 556 kierowcom zatrzymano 
dowód rejestracyjny za stan 
techniczny pojazdu.

Nie bez winy pozostają 
niechronieni, szczególnie 
piesi, którzy w 2022 roku 
popełnili 587 wykroczeń. 
Dotyczyły one głównie prze-
chodzenia w miejscu niedo-
zwolonym, chodzenie nie-
prawidłową stroną drogi czy 
braku elementów odblasko-
wych.

– Apelujemy do wszystkich 
użytkowników dróg o zacho-
wanie zdrowego rozsądku. 
Zdejmijmy nogę z gazu, wsia-
dajmy za kierownicę trzeźwi 
i wypoczęci. Wszystko po to 
aby ten kolejny rok był bez-
pieczniejszy  dla wszystkich 
użytkowników dróg – dodaje 
Machnik. •

Pożary, wypadki i mnóstwo interwencjiPożary, wypadki i mnóstwo interwencji
Policjanci i strażacy podsumowali rokPolicjanci i strażacy podsumowali rok

Jak informuje mł. bryg. Mariusz 
Jagodziński, oficer prasowy KP PSP 

w Kutnie, strażacy w 2022 roku 
odnotowali ponad 1900 interwencji!

– Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie 
zdrowego rozsądku – mówi komisarz Edyta Machnik, oficer 

prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Niestety w 2022 w powiecie 
kutnowskim w wypadkach 
drogowych zginęło 11 osób.

W 2022 strażacy walczyli między 
innymi z pożarem dawnego młyna 
na Przemysłowej w Kutnie.
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Radek ma 26 lat. Jest mło-
dym, ambitnym i pracowitym 
chłopakiem o wielkim sercu. 
To wspaniały brat, kochający 
syn i przyjaciel. Rodzina to dla 
niego najważniejsza wartość. 
Pasją jego życia jest mo-
toryzacja, której poświę-
ca każdą wolną chwilę. 
5 listopada to dzień któ-
ry odmienił życie jego 
i jego bliskich.

Jak relacjonuje ro-
dzina, Radek pracował 
jako mechanik. Tego 
dnia w zakładzie była 
wymiana sprzętu na pro-
dukcji. Podczas transportu 
doszło do tragedii. Radek 
spadł z wysokiej rampy i zo-
stał przygnieciony dwutono-
wą maszyną.

— W jednej chwili życie 
brata było już tylko w rękach 
Boga. Podczas wielogodzin-
nej operacji przeżyliśmy pie-
kło. Lekarze nie dawali nam 
nadziej, kazali przygoto-

wać się na 
najgorsze. Nasze modlitwy 
zostały jednak wysłucha-
ne. Radek wybudził się po 

operacji w pełni świadomy. 
Zmiażdżony rdzeń kręgo-

wy, złamany kręgosłup 
w odcinku szyjnym. 

Diagnoza PORA-
ŻENIE CZTERO-

KOŃCZYNOWE. 
To było jak 
wyrok, który 
powalił nas 
na kolana. W 
głowie same 
ciemne wizję 
pr z y sz ł oś c i 
i strach. Jak 

p o w i e d z i e ć 
młodemu chło-

pakowi, że od 
tej chwili będzie 

przykuty do łóżka, 
a jego życie będzie 

zależne od drugiego 
człowieka? – mówią bli-

scy mężczyzny.
To jednak nie koniec walki 

o życie. Kilka dni później 
zaczęły się problemy z od-
dechem. Radek został podłą-

czony do respiratora i wpro-
wadzony w śpiączkę . Znów 
strach, ból i czekanie na cud. 
Chęć życia, wola walki i siła 
jaką ma w sobie Radek pozwo-
liły mu pokonać zagrożenie. 
Chwila oddechu, odrobina 
nadziej, pozwoliły rodzinie 
przetrwać kolejną traumę. 
Kolejny cios to sepsa i walka z 
czasem. Dzięki szybkiej reak-
cji lekarzy, kolejny raz urato-
wano życie Radka.

– Przez dwa miesiące po-
bytu w szpitalu, codzien-
nie byliśmy przy jego łóżku, 
wspierając i dając nadzieję. 
Jedyną szansą na powrót do 
częściowej sprawności jest 
długa i ciężka rehabilitacja. 
Uraz, którego doznał Radek 
jest na tyle poważny, że nie 
wszystkie ośrodki chcą pod-
jąć się leczenia. Te które są 
chętne to ośrodki prywatne. 
Jesteśmy Rodziną, która za-
wsze starała się radzić sobie 
sama. Bardzo chcemy pomóc 

Radkowi w tej trudnej drodze 
do odzyskania sprawności. 
Jednak tym razem jesteśmy 
zmuszeni poprosić o pomoc 
wszystkich ludzi dobrego ser-
ca, znajomych i przyjaciół. 
Każda zebrana złotówka to 
krok do sprawności Radka – 
mówią bliscy. •

Zbiórka znajduje się pod 
adresem: zrzutka.pl/d9rddk

ZESKANUJ KOD 
APARATEM W TELEFONIE:

Radek potrzebuje naszej pomocy!Radek potrzebuje naszej pomocy!
“W jednej chwili jego życie było już tylko w rękach Boga”“W jednej chwili jego życie było już tylko w rękach Boga”

Od 11 stycznia więcej zapła-
cimy za przejazdy pociągami. 
PKP Intercity podnosi ceny o 
nawet 18% i tłumaczy to ro-
snącymi kosztami działalno-
ści. Taka decyzja jest mocno 
krytykowana przez podróż-
nych i polityków opozycji.

− PKP Intercity dostosowuje 
ceny biletów do aktualnej sy-
tuacji na rynku – rosnących 
kosztów działalności, wyni-
kających przede wszystkim 
z wyższych cen energii elek-
trycznej oraz do oferty ceno-
wej konkurencji. Zmieniony 
cennik zacznie obowiązywać 
od 11 stycznia 2023 roku − 
czytamy w komunikacie wy-
danym przez PKP Intercity.

Jak podkreśla PKP Intercity, 
jednym z najistotniejszych 
czynników wpływających na 
wzrost całkowitych kosztów 

świadczenia usług przez PKP 
Intercity w 2023 roku jest 
znacząca zmiana cen energii 
elektrycznej, która stanowi 
największy koszt spółki.

− W porównaniu do stycz-
nia 2022 roku cena energii 
elektrycznej na Towarowej 
Giełdzie Energii wzrosła aż o 
62,18%. Przełoży się to bez-
pośrednio na znaczący wzrost 
prognozowanych na 2023 
roku opłat za energię czynną, 
będącą częścią opłat za ener-
gię elektryczną trakcyjną, a co 
jest tego konsekwencją – na 
wzrost kosztów usług świad-
czonych przez PKP Intercity 
− czytamy w komunikacie.

PKP Intercity zwraca także 
uwagę na najwyższy od wielu 
lat poziom inflacji, która za 
listopad tego roku wyniosła 
17,5%, a także stały wzrost 

stóp procentowych.
− Warto przypomnieć, że 

obecna aktualizacja to zale-
dwie druga systemowa zmia-
na cen biletów PKP Intercity 
od lat 2013-2014. Najnowsze 
prognozy Spółki wskazują, 
że koszt operacyjny w prze-
liczeniu na pasażera może 
przekroczyć 40 proc. Należy 
podkreślić gwałtowny wzrost 
kosztów energii trakcyjnej, w 
związku z obserwowaną sy-
tuacją rynkową, który może 
przekroczyć 100% w skali 
roku, w konsekwencji modyfi-
kując strukturę kosztów Spół-
ki, zwiększając wagę kosztów 
energii trakcyjnej. Co ważne, 
zmiana cen biletów nie zre-
kompensuje skutków znaczą-
cego wzrostu kosztów prowa-
dzenia działalności przez PKP 
Intercity, a jedynie częściowo 
je złagodzi − tłumaczą władze 

PKP Intercity.
Na podstawie przepro-

wadzonych szczegółowych 
analiz PKP Intercity podnosi 
ceny bazowe biletów jedno-
razowych w poszczególnych 
kategoriach pociągów śred-
nio w wysokości:

• 17,8% dla kategorii EIP;
• 17,4% dla kategorii EIC;
• 11,8% dla kategorii TLK/IC.
Jak dodaje PKP Intercity, 

cenę przejazdu można ob-
niżyć korzystając z licznych 
ofert promocyjnych funkcjo-
nujących u przewoźnika.

Decyzja o podwyżkach 
wzbudziła duże kontrowersje 
w opinii publicznej. Głos w 
sprawie zabrała między in-
nymi Paulina Matysiak, po-
słanka Lewicy z Kutna, która 
często podróżuje pociągami. 

− Jest to bardzo duża pod-
wyżka. Tak naprawdę naj-
większa w historii spółki, od 
12 do prawie 20 procent. Każ-
dy pasażer, niezależnie od 
tego, jakim pociągiem jeździ, 
jakiej kategorii, te podwyżki 
odczuje. Polaków nie będzie 
stać na tanie, szybkie podró-
żowanie. Wygodniej będzie 
znaleźć samolot czy wycią-
gnąć własne auto z garażu. 
Domagamy się zamrożenia 
tych podwyżek − komentuje 
Paulina Matysiak, posłanka 
Lewicy.

Jak podczas ostatniej kon-
ferencji prasowej przekony-
wała parlamentarzystka, po 
zmianach cen, taniej można 
znaleźć połączenie lotni-
cze np. między Krakowem 
a Gdańskiem, niż kupić bilet 
w dobrej cenie. •

Samolotem taniej niż pociągiem?!Samolotem taniej niż pociągiem?!
Duże podwyżki w PKP IntercityDuże podwyżki w PKP Intercity

PKP krytykuje m.in. posłanka 
Paulina Matysiak, która sama 
często podróżuje pociągami.
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Płk dr hab. inż. Remigiusz Wi-
śniewski, dyrektor Liceum 
Mundurowego PUL w Kutnie 
oraz ppłk Arkadiusz Wypych, 
dowódca 92 Batalionu Lekkiej 
Piechoty w Kutnie zostali wy-
różnieni Honorową Nagrodą 
Prezydenta Miasta Kutno.

Nagrody zostały wręczone 
ostatniej zeszłorocznej sesji 
Rady Miasta Kutno. Oba wy-
różnienia przyznane zostały 
za szczególne zasługi w za-

kresie promocji Miasta Kutno 
oraz za wieloletnią działal-
ność na rzecz rozwoju kultu-
ralnego i społecznego miasta.

– Pan pułkownik Remigiusz 
Wiśniewski od kilkunastu 
już lat, a Pan podpułkownik 
Arkadiusz Wypych od kilku 
lat współpracują z miastem 
podczas organizacji różnego 
rodzaju wydarzeń historycz-
nych. Współpracujemy m.in. 
w czasie Święta Niepodległo-
ści, pikników wojskowych, 

uroczystości Święta Wojska 
Polskiego, upamiętniania 
daty wybuchu II wojny świa-
towej czy uroczystościach 
upamiętniających Bitwę Nad 
Bzurą – mówił podczas sesji 
Zbigniew Wdowiak, zastęp-
ca prezydenta Kutna.

Obaj uhonorowani otrzy-
mali pamiątkowe statuetki 
i listy gratulacyjne. •

Właściciele psów i kotów z te-
renu Kutna mogą korzystać z 
bezpłatnego programu stery-
lizacji i kastracji zwierząt. To 
projekt realizowany w ramach 
Kutnowskiego Budżetu Oby-
watelskiego.

Mieszkańcy, którzy chcą, 
aby ich pupile zostali podda-
ni odpowiedniemu zabiego-
wi, muszą złożyć stosowny 
wniosek w Wydziale Dróg i 
Gospodarki Komunalnej. Ta-
kie dokumenty są również do 
pobrania we wspomnianym 
wydziale. Właściciele psów 
dodatkowo muszą okazać ak-
tualne szczepienie swojego 
czworonoga przeciwko wście-
kliźnie.

Dofinansowanie obejmuje 
zabiegi przeprowadzane w 
ośmiu gabinetach weteryna-
ryjnych, których listę prezen-
tujemy poniżej. Na program 
przeznaczonych będzie 150 
000 złotych.

Lista gabinetów realizują-
cych projekt:

• Przychodnia Weterynaryj-
na, Kutno ul. Wyszyńskiego – 
tel. 503 664 929

• Gabinet Weterynaryjny 
Anna Tworzyańska-Guzow-
ska – tel. 696 077 248

• Przychodnia Weterynaryj-
na Grunwaldzka Agnieszka 
Nowocin, Łukasz Waś – tel. 
664 585 677

• Przychodnia Weteryna-
ryjna Duovet Paweł Zemszał 
–tel. 24 253 71 52

• Przychodnia dla Małych 
Zwierząt ul. Chodkiewicza 2a 
Kutno – tel. 24 254 79 22

• Adam Mokrzanowski Ga-
binet Weterynaryjny Igma 
Wet – tel. 575 501 555

• Przychodnia Weterynaryj-
na lek. wet. Oskar Czechoński 
– tel. 795 650 607

• KRÓL LEW Przychodnia 
dla Kotów – tel. 24 261 04 01 •

Rusza program bezpłatnej 
sterylizacji i kastracji zwierząt

Płk Wiśniewski i ppłk Wypych Płk Wiśniewski i ppłk Wypych 
z nagrodami prezydenta Kutnaz nagrodami prezydenta Kutna

Usuwali skutki nawałnic w 
Łódzkiem, ale też brali udział 
w akcjach ratowniczych za 
granicą. Ryzykowali swoim 
zdrowiem i życiem ratując 
ofiary przestępstw również po 
służbie. Pod koniec zeszłego 
roku nagrody najlepszym po-
licjantom i strażakom wręczył 
Robert Baryła, członek zarzą-
du województwa łódzkiego. 
Wśród wyróżnionych i nagro-
dzonych znaleźli się strażacy 
i policjantki z powiatu kutnow-
skiego!

Była to już 22. edycja fina-

łu konkursu na najlepszego 
policjanta i strażaka woje-
wództwa łódzkiego. Do Za-
toki Sportu w Łodzi przyje-
chali najlepsi z najlepszych. 
Bo żeby zostać nagrodzonym 
trzeba było wykazać się wy-
konywaniem swoich zadań z 
dużym zaangażowaniem, ale 
również wyróżniać się m.in. 
ponadprzeciętną postawą w 
działalności społecznej.

– Bycie policjantem, straża-
kiem to ogromna odpowie-
dzialność i służba drugiemu 
człowiekowi. Zawsze jesteście 

tam, gdzie pojawia się nie-
bezpieczeństwo, zagrożenie 
zdrowia, życia i mienia. To 
zasługuje na najwyższy sza-
cunek – powiedział Robert 
Baryła.

Uroczysta gala finałowa, 
odbyła się w auli Akademic-
kiego Centrum Sportowo – 
Dydaktycznego Politechniki 
Łódzkiej. Wzięli w niej udział 
m.in.: insp. Tomasz Olczyk, 
I zastępca komendanta wo-
jewódzkiego Policji w Łodzi, 
st. bryg. Paweł Malinowski, 
zastępca komendanta woje-

wódzkiego PSP i druh Andrzej 
Ruciński, sekretarz Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP województwa 
łódzkiego.

– Jesteście grupą 20 funk-
cjonariuszy wyłonionych spo-
śród 6 tysięcy policjantów w 
województwie. Dziękuję wam 
za waszą odwagę i postawę  
–  powiedział, zwracając się 
do wyróżnionych policjantów 
inspektor Tomasz Olczyk.

Wśród wyróżnionych nie 
brakowało funkcjonariuszy z 

Kutna. W konkursie na naj-
lepszego policjanta wyróż-
nione zostały kutnowskie po-
licjantki: kom. Edyta Machnik 
oraz mł. asp. Daria Olczyk. 
Docenieni zostali także stra-
żacy: mł. asp. Radosław To-
pólniak z KP PSP w Kutnie 
zajął I miejsce w kategorii 
"Najlepszy strażak PSP sys-
temu codziennego", zaś naj-
lepszym strażakiem PSP JRG 
w 2022 roku został mł. asp. 
Łukasz Nowakowski z KP PSP 
w Kutnie. Serdecznie gratulu-
jemy! •

Policjantki i strażacy z Kutna Policjantki i strażacy z Kutna 
wsród najlepszych w województwie!wsród najlepszych w województwie!
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W 2023 roku Kutno przezna-
czy na sport ponad 1 200 000 
złotych. Decyzją prezydenta 
Zbigniewa Burzyńskiego pie-
niądze z budżetu miasta zasilą 
kluby sportowe, które działają 
na terenie miasta.

Dotacje pomogą funkcjo-
nować klubom, które szko-
lą dzieci i młodzież oraz 
prowadzą seniorskie sekcje 
sportowe. Wsparcie finanso-
we obejmie różne dyscypliny 
sportowe: piłkę nożną, ko-
szykówkę, baseball, softball, 
kickboxing, lekkoatletykę, 
pływanie oraz judo. Pienią-
dze przeznaczone będą na re-
alizację trzech przedsięwzięć.

• Przedsięwzięcie 1: Orga-
nizacja szkolenia i udział we 
współzawodnictwie sporto-
wym w ligach seniorskich gier 
zespołowych z podziałem na 
poszczególne dyscypliny:

Piłka nożna
Klub Sportowy „Kutno” 

– „Organizacja szkolenia 

i udział we współzawodnic-
twie sportowym w piłce noż-
nej seniorów” – dotacja 300 
000 zł, czas realizacji zadania: 
pierwsze półrocze 2023 roku.

Baseball
Miejski Klub Sportowy 

„Stal” Baseball i Softball Kut-
no – „Organizacja szkolenia 
i udział we współzawodnic-
twie sportowym w ligach se-
niorskich gier zespołowych – 
baseball – 2023” – dotacja 140 
000 zł, czas realizacji zadania 
2023 rok.

Softball
Stowarzyszenie LIONS Kut-

no – „Organizacja szkolenia 
i udział we współzawodnic-
twie sportowym w softballu – 
2023r.” – dotacja 30 000 zł, czas 
realizacji zadania 2023 rok.

• Przedsięwzięcie 2: Or-
ganizacja szkolenia i 
udział we współzawod-
nictwie sportowym w 
grach zespołowych dzieci 
i młodzieży z podziałem 

na poszczególne dyscypliny:
Piłka nożna

1) Klub Sportowy „Kut-
no” – „Organizacja szkolenia 
i udział we współzawodnic-
twie sportowym w piłce dzie-
ci i młodzieży” – dotacja 150 
000 zł, czas realizacji zadania 
2023 rok.

2)Stowarzyszenie Lokal-
ne Salezjańskiej Organizacji 
Sportowej SL SALOS „Róża 
Kutno” w Woźniakowie – „Or-
ganizacja szkolenia i udział 
we współzawodnictwie spor-
towym w piłce nożnej dzieci 
i młodzieży zgrupowanej w 
sekcji piłkarskiej SL SALOS 
„Róża Kutno” – dotacja 120 
000 zł, czas realizacji zadania 
2023 rok.

Koszykówka
Klub Sportowy „Kutno” 

– „Organizacja szkolenia 
i udział we współzawodnic-
twie sportowym w koszyków-
ce dzieci i młodzieży” – dota-
cja 200 000 zł, czas realizacji 

zadania 2023 rok.
Baseball

Miejski Klub Sportowy 
„Stal” Baseball i Softball Kut-
no – „Organizacja szkolenia 
i udział we współzawodnic-
twie sportowym w grach ze-
społowych dzieci i młodzieży 
– baseball – 2023” – dotacja 
85 000 zł, czas realizacji zada-
nia 2023 rok.

• Przedsięwzięcie 3: Orga-
nizacja szkolenia i udział we 
współzawodnictwie sporto-
wym w sportach indywidual-
nych z podziałem na poszcze-
gólne dyscypliny:

Pływanie
Uczniowski Klub Sportowy 

„Delfinek” w Kutnie – „Orga-
nizacja szkolenia i udział we 
współzawodnictwie sporto-
wym w sportach indywidual-
nych w pływaniu” – dotacja 
75 000 zł, czas realizacji zada-
nia 2023 rok.

Lekka Atletyka

Uczniowski Klub Sportowy 
„Dziewiątka” w Kutnie – „Or-
ganizacja szkolenia i udział 
we współzawodnictwie spor-
towym w sportach indywidu-
alnych – lekka atletyka” – do-
tacja 45 000 zł, czas realizacji 
zadania 2023 rok.

Judo
Uczniowski Klub Sportowy 

„IPPON” MDK Kutno – „Or-
ganizacja szkolenia i udział 
we współzawodnictwie spor-
towym w sportach indywidu-
alnych – judo” – dotacja 40 
000 zł, czas realizacji zadania 
2023 rok.

Kickboxing
Akademia Sportów Wal-

ki i Rekreacji „ALEX” Kut-
no – „Organizacja szkolenia 
i udział we współzawodnic-
twie sportowym w kickboxin-
gu” – dotacja 20 000 zł, czas 
realizacji zadania 2023 rok. •

Za nami kolejny turniej pn. „Buty 
Nie Grają 1x1 Tournament vol 2”. 
Turniej odbył się na hali sporto-
wej SP Nr 6 w Kutnie. Przy okazji 
została zorganizowana zbiórka 
na sprzęt sportowy dla młodych 
koszykarek i koszykarzy w trud-
niejszej sytuacji finansowej. 

— Do Kutna przyjechali spor-
towcy z Warszawy, Byto-
mia, Krakowa. Cieszy co-
raz większy zasięg eventu. 
Nasz turniej nie odbyłby 
się gdyby nasi sponsorzy 
wśród których znaleźli się 
m.in. Twoje Zdrowie Me-
dest, Be Fit, Gambit Kutno, 
Furman Przedsiębiorstwo 
Produkcji Rolnej, Domel 
Kutno, Kellogg's, Vande-
moortele, Barber Wołek. 
Gratuluję wszystkim zwy-
cięzcom, zawodnikom oraz 

dziękuję kibicom za fajny do-
ping. Do zobaczenia na kolej-
nym turnieju — komentuje Mi-
chał Łucki, inicjator turnieju.

Wyniki zawodów: 
1 miejsce — Dominik Jędrzejewski
2 miejsce — Vova Zahartun
3 miejsce — Arkadiusz Stachera •

Miasto wspiera sportowcówMiasto wspiera sportowców
W grze ponad 1,2 mln złotychW grze ponad 1,2 mln złotych

Koszykarze z całej Polski Koszykarze z całej Polski 
przyjechali do Kutnaprzyjechali do Kutna

To już drugi turniej “Buty 
Nie Grają” w Kutnie.

W dniach 13-15.01.2023 r. w 
Mińsku Mazowieckim odbył 
się Grand Prix Polski w Kic-
kboxingu. W turnieju udział 
wzięli zawodnicy Młodzie-
żowego Domu Kultury w 
Kutnie i Akademii Sportów 
Walki i Rekreacji Alex Kutno.

W wyniku rywalizacji za-
wodnicy zdobyli:

— Julia Kopczyńska, ka-
det młodszy, w kat. wa-
gowej +65 kg. I miejsce 
w kick light, I miejsce w li-
ght contact,

— Amelia Piwińska, ka-
det starszy, w kat. wago-
wej – 47 kg. III miejsce 
w kick light,

— Natalia Widawska, ka-
det starszy, w kat. wagowej 

– 60 kg. III miejsce w kick 
light i III miejsce w light 
contact,

— Filip Nyśkiewicz, junior 
w kat. wagowej -79 kg. II 
miejsce w light contact, III 
miejsce w kick light,

— Michał Śliwiński, junior 
w kat. wagowej – 79 kg. I 
miejsce w light contact, III 
miejsce w kick light.

— Wszyscy zawodni-
cy zaprezentowali się 
bardzo dobrze startując 
w 2 formułach: z niskim 
kopnięciem kick light, oraz 
z kopnięciami od pasa 
w górę light contact. Uda-
ny turniej to jeden z wie-
lu sprawdzianów w cyklu 
przygotowań do Mistrzostw 

Polski. Wiemy na jakim eta-
pie jesteśmy i wiemy nad 
czym jeszcze musimy moc-
no pracować — powiedział 
trener Aleksander Gra-
bowski.

— Jesteśmy zadowoleni 
z postawy naszych zawod-
ników. Aby odnieść ta-
kie sukcesy muszą mocno 
i systematycznie pracować 
na treningach dodał szkole-
niowiec. W całym turnieju 
udział wzięło 472 zawodni-
ków z 35 klubów z całej Pol-
ski Pragniemy podziękować 
za pomoc w wyjeździe fir-
mie MAR-CAR Pana Mar-
cina Nyśkiewicza, a także 
Panu Łukaszowi Płucien-
niczakowi — dodał trener 
Mariusz Konwerski. •

Sukcesy kutnowskich kickboxerówSukcesy kutnowskich kickboxerów
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PROGRAM OBCHODÓW

Styczeń
1. Msza św. celebrowana przez  ks. dr. Jerzego Swędrowskiego oraz Koncert Noworoczny  Orkiestry 

Gminy Kutno (kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca w Kutnie, 1 stycznia 2023 r.)
2. „Życie i działalność patriotyczna ks. Józefa Siekierzyńskiego - proboszcza parafii                      

w Głogowcu, zesłańca na Sybir” - spotkanie z  regionalistą i pracownikiem Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego w Kutnie Andrzejem Olewnikiem (Gminna Biblioteka 
Publiczna im. J.B. Zaleskiego w Leszczynku, 10 stycznia 2023 r.)

3. Msza św. celebrowana przez ks. Piotra Kalisiaka w intencji poległych powstańców styczniowych 
(kościół parafialny w Głogowcu, 22 stycznia 2023 r.)

4. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej ks. Józefa Siekierzyńskiego (kościół parafialny         
w Głogowcu, 22 stycznia 2023 r.)

5.  Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod zbiorową mogiłą powstańców styczniowych na cmentarzu 
przykościelnym w Głogowcu (cmentarz przykościelny w Głogowcu, 22 stycznia 2023 r.)

Marzec
1. Eliminacje szkolne konkursu historycznego dla uczniów szkół podstawowych gminy Kutno „Ziemia 

kutnowska i jej mieszkańcy w okresie powstania styczniowego”

Maj
1. „Polskie symbole narodowe” - wystawa okolicznościowa (Gminna Biblioteka Publiczna                    

im. J.B. Zaleskiego w Leszczynku, 1-7 maja 2023 r.)
2. Finał konkursu historycznego „Ziemia kutnowska i jej mieszkańcy w okresie powstania 

styczniowego” (Gminna Biblioteka Publiczna im. J.B. Zaleskiego w Leszczynku, 2 maja 2023 r.)

Sierpień
1. Msza św. w intencji księży parafii kutnowskiej z okresu powstania styczniowego Franciszka 

Jabłońskiego i Teofila Światłowskiego koncelebrowana przez  ks. Biskupa Andrzeja Dziubę (kościół 
parafialny p.w. św. Wawrzyńca w Kutnie, 10 sierpnia 2023 r.)

2. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej ks. Franciszkowi Jabłońskiemu i ks. Teofilowi 
Światłowskiemu. (kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca w Kutnie, 10 sierpnia 2023 r.)

3. Ogłoszenie konkursu na komiks o powstaniu styczniowym (26 sierpnia 2023 r.)

Listopad
1. Historyczna gra plenerowa i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku (Leszczynek,          

11 listopada 2023 r.)
2.Rozstrzygnięcie konkursu historycznego na komiks o powstaniu styczniowym                                          

(12 listopada  2023 r.)
WYDARZENIA 

ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM KULTURY GMINY KUTNO 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BIURA „NIEPODLEGŁA”                                                            

W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO „POWSTANIE STYCZNIOWE 1863 - 1864".

1. Koncerty o tematyce patriotycznej Orkiestry Gminy Kutno (8 stycznia, 14 maja,                     
12 listopada 2023 r.)

2.  Konkurs pieśni powstańczej dla uczniów szkół podstawowych gminy Kutno (maj 2023 r.)
3. Warsztaty pn. „Komiks historyczny, jak opowiadać za pomocą rysunku o dawnych 

czasach” (26 sierpnia 2023 r.)
4.„Powstanie styczniowe bez tajemnic" - plenerowa lekcja żywej historii                                

(30 września 2023 r.)

MATERIAŁ PROMOCYJNY


