Starostwo Powiatowe w Kutnie

Jak spędzić wolny czas?
NAJCIEKAWSZE WYDARZENIA
ŚWIĘTO RÓŻY (Kutno)
Największe wydarzenie artystyczno/rozrywkowo/kulturalne w Kutnie to wrześniowy weekend pachnący różami. Święto Róży
to wystawa róż i aranżacji ﬂorystycznych organizowana corocznie przez Kutnowski Dom Kultury w Kutnie. Odbywa się
tradycyjnie w pierwszy (czasami drugi) weekend września. Pierwsza wystawa odbyła się w 1974 roku. Na dolnym holu
Kutnowskiego Domu Kultury prezentuje się ponad 100 unikalnych odmian róż ogrodowych w tradycyjnych bukietach
pochodzących od producentów z całej Polski. Na górnym holu prezentujemy oryginalne prace ﬂorystyczne artystów z Polski,
Łotwy oraz Litwy. W trakcie Święta Róży nad miastem czuwa Królowa Róż. W centrum miasta, wzdłuż ulicy Królewskiej i na
Placu Piłsudskiego, na gości czekają stoiska handlowe z produktami regionalnymi, ekologiczną żywnością, wyrobami z róż
oraz stoiska gastronomiczne.
Wystawie towarzyszą: kiermasz ogrodniczy, kiermasz ﬁrm, festyny na terenie miasta, koncerty muzyczne. W 2009 roku
swoją premierę miał także samochodowy Rajd Róży. Róże i inne kwiaty pochodzą od hodowców z województwa łódzkiego,
natomiast aranżacje ﬂorystyczne przygotowywane są przez ﬂorystów z całej Polski oraz mistrzów ﬂorystyki z zagranicy, np
Rosji, Litwy, Łotwy. Święto Róży jest to w dużej mierze wielka wystawa kompozycji różanych oraz okolicznościowych imprez
związanych z tematem róż. Wydarzenie cieszy się dużą popularnością zarówno wśród mieszkańców Kutna jak i przyjezdnych
miłośników muzyki, estetyki różanej czy po prostu przyjemnego spędzania wolnego czasu.
oﬁcjalna strona wydarzenia: http://www.swietorozy.pl/

STACJA kolski Konkurs Piosenek Honorowego Starosty Kutnowskiego Jeremiego Przybory
Ogólnopolski Konkurs Piosenek Honorowego Starosty Kutnowskiego Jeremiego Przybory. Organizowany od 2005 roku przez
Kutnowski Dom Kultury. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Krzysztof Ryzlak. Festiwal realizowany jest we
współpracy min. z Korporacją Rodzinną PrzyWas, Rodziną Przyborów.
Konkurs skierowany do młodych artystów piosenki. Celem konkursu jest promocja polskiej piosenki oraz popularyzacja
tekstów Jeremiego Przybory. Profesjonalne jury przyznaje nagrody ﬁnansowe i rzeczowe. Przyznawana jest także Nagroda
Prezydenta Miasta Kutna i Nagroda Publiczności. Konkursowi towarzyszą warsztaty dla uczestników, prezentacje
multimedialne, wystawy, koncerty.
Dotychczas Honorowy Patronat objęli nad imprezą: Kot Przybora - syn Jeremiego, Korporacja Rodzinna PrzyWas, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Kutna, Starosta Kutnowski.
Ciekawostka: Jeremi Przybora uważał, że Kutno byłoby wspaniałym miejscem dla realizacji jego poetycko - politycznej wizji.
Nasze miasto często pojawiało się w jego twórczości - w piosence "O Kutno!", w Kabaretach Starszych Panów. Jednak
największa i jednoznaczna deklaracja z jego strony miała miejsce podczas programu "Zimy żal" przygotowanego z Magdą
Umer. To podczas marcowego Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, w 1989 roku, Mistrz Przybora przedstawił swoją
wizję Polski powiatowej, a sam chciał zostać honorowym "śpiewającym" starostą w kutnowskim.
oﬁcjalna strona wydarzeni: www.stacjakutno.art.pl
FESTIWAL ZŁOTY ŚRODEK POEZJI
Jest to jeden z największych festiwali poetyckich w naszym kraju. W jego formule mieści się Ogólnopolski Konkurs Literacki
„Złoty Środek Poezji” - konkurs na najlepszy poetycki debiut książkowy roku, organizowany od 2005 roku. W latach
2005-2011 organizatorem konkursu było Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Środek”, od 2012 jest
nim Kutnowski Dom Kultury. Konkurs odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Dwumiesięcznika
Literackiego Topos i Miesięcznika Odra. Mecenasem jest Prezydent Miasta Kutno. Festiwalowi towarzyszą Otwarty Konkurs
Jednego Wiersza, spektakle teatralne, spotkania ze znanymi poetami, koncerty, recitale, biesiada poetycka oraz kiermasz
książek. Dla turysty, który nie interesuje się poezją, nie jest to być może wielka atrakcja. Ale do Kutna warto się jednak
wybrać, ponieważ pokłosiem poetyckich festiwali są murale.
Co roku z tomiku laureata konkursu fragment tekstu zostaje w sposób plastyczny utrwalony na jednym z przęseł muru
starego więzienia przy ul. Poniatowskiego. Ponury więzienny mur stopniowo zamienia się bajeczną, kolorową budowlę swoisty "pomnik poezji".
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oﬁcjalna strona wydarzenia : http://www.zlotysrodekpoezji.pl/jest
ROZGRYWKI EUROPEJSKIEJ MAŁEJ LIGI BASEBALLOWEJ (Kutno)
Kutno słynie z baseballu. Na peryferiach miasta, przy ul. Kościuszki powstało Centrum Szkoleniowe Regionu Europy,
Bliskiego Wschodu i Afryki Małej Ligi Baseballowej i Softballowej. Zajmuje ono 18 ha, a jego wartość szacuje się na wartości
10 mln USD. Nowoczesny kompleks to dwa stadiony (każdy ze sztucznym oświetleniem i trybunami dla 2 tys. widzów) oraz
kilka świetnie utrzymanych boisk z funkcjonalnymi budynkami zaplecza treningowo-hotelowego. Na turnieje do Kutna
zjeżdża baseballowa młodzież z 55 krajów. W międzynarodowych zawodach poważne sukcesy odnoszą kutnowscy juniorzy.
Mieści się tu Europejskie Centrum Szkolenia Małej Ligi Baseballowej obejmujące swym obszarem 55 krajów. To największy
młodzieżowy ośrodek do gry w baseball i softball w Europie, Afryce i Azji. Dotąd wybudowane zostały dwa stadiony Małej Ligi
- jeden im. E. Piszka, drugi im. S. Musiala, w pełni oświetlone, z trybunami dla 2000 widzów, trzy boiska treningowe oraz
internaty dla ponad 200 zawodników. Centrum jest obecnie miejscem popularyzacji tej dyscypliny sportu, szkolenia kadry
dorosłych i rekreacji. Baseball to sport posiadający wspaniałe walory edukacyjne.
Obiekty Europejskiego Centrum Małej Ligi Baseballa wykorzystywane są także do organizacji imprez sportowych przez Polski
Związek Baseballu, Miejski Szkolny Związku Sportowego oraz Miejski Klub Sportowy „Kutno”. Podczas otwarcia sezonu
baseballowego i softballowego ma miejsce Parada Młodości, czyli uroczystość gromadzącą w mieście graczy z innych krajów
i kultur, często bardzo odległych.
oﬁcjalna strona: http://www.eteamz.com/llbeurope1
OGÓLNOPOLSKIE ŚWIĘTO KOLEKCJONERÓW i Targi Kolekcjonerskie " Na skrzyżowaniu" (Krośniewice)
Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów odbywa się corocznie od 2001 roku, jego gospodarzem i organizatorem jest w Muzeum
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Do Krośniewic w czerwcowy dzień zjeżdżają z całej Polski kolekcjonerzy
monet, znaczków, odznaczeń, pamiątek historycznych, pierwodruków, antyków, białej broni, wyrobów rzemiosła
artystycznego, obrazów. Punktem kulminacyjnym spotkania jest wręczenie Honorowych Nagród Hetmana Kolekcjonerów
Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego. Nagrody przyznawane są przez specjalną Kapitułę, a jej laureatami zostają
kolekcjonerzy i stowarzyszenia szczególnie zasłużone dla popularyzacji i wspierania idei kolekcjonerstwa oraz ochrony
pamiątek polskiej kultury narodowej w kraju i poza jego granicami. Nieodłącznym elementem Ogólnopolskiego Święta
Kolekcjonerów są także targi kolekcjonerskie „Na skrzyżowaniu”, licznie odwiedzane zarówno przez miłośników staroci i
antyków, jak i mieszkańców Krośniewic i przybyłych na uroczystości gości.
więcej o wydarzeniu na stronie muzeum: www.muzeumkrosniewice.pl
ODYSEJA HISTORYCZNA Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych to impreza, która powstała w efekcie próby realizacji
własnych marzeń przez zapaleńców skupionych w Stowarzyszeniu Historycznym Pułk 37. Członkom Stowarzyszenia
przyświecała idea, aby tworzyć miejsce regularnych spotkań pasjonatów historii- tej dawnej i tej współczesnej. Na Zlocie
spotykają się grupy rekonstrukcyjne z przeróżnych epok. Obok legionistów można spotkać samurajów, Indian, rycerzy oraz
żołnierzy z frontów I i II wojny światowej. Ta wyjątkowa mieszanka decyduje o niepowtarzalnym klimacie i kolorycie imprezy.
Imprezy, która daje okazję członkom grup rekonstrukcyjnych lepiej poznać się nawzajem i stanąć w szranki z przeciwnikami z
innych epok, a widzom umożliwia odbycie wyjątkowej podróży w czasie- od starożytności przez średniowiecze do czasów
współczesnych. Do tej pory odbyło się IX edycji. Ostatnia w roku 2018, a miejscem zlotu był park w Leszczynku oraz
częściowo miasto Kutno. Impreza co roku przyciągała setki zainteresowanych, nie tylko z powiatu kutnowskiego, ale i z
powiatów ościennych i całej Polski.
Oﬁcjalna strona zlotu http://www.odysejahistoryczna.org.pl/index.php
DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE ....
ŻYCIE KULTURALNE POWIATU związane jest głównie z działalnością Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie i
Kutnowskiego Domu Kultury, Żychlińskiego Domu Kultury, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach,
Gminnych Ośrodków Kultury w Strzelcach i Bedlnie, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie oraz Ośrodka Kultury
Gminy Kutno w Leszczynku. Wymienione placówki od lat uczestniczą w organizacji imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz
artystycznych odbywających się na terenie powiatu kutnowskiego. Prowadzą również zajęcia, podczas których dzieci i
młodzież z terenu powiatu mogą kształcić i rozwijać swoje uzdolnienia, zamiłowania oraz zainteresowania.
Głównych animatorów życia kulturalnego skupia miasto Kutno.
KUTNOWSKI DOM KULTURY
KDK - dawniej Powiatowy Dom Kultury – miejski dom kultury w Kutnie. Oﬁcjalnie otwarty 30 kwietnia 1972 roku. Mieści się
przy ulicy Żółkiewskiego 4. Dziś Kutnowski Dom Kultury to jedno z najnowocześniejszych kin samorządowych w
2/4

Starostwo Powiatowe w Kutnie
województwie łódzkim. Sala kinowo-widowiskowa posiada 350 miejsc - kino wyposażone jest w projektory analogowy i
cyfrowy do projekcji 2D i 3D, dźwięk w systemie Dolby Digital Surround Ex. Kino należy do Sieci Kin Lokalnych i Studyjnych.
Scena posiada fosę orkiestrową, zaplecze z garderobami dla aktorów, oświetlenie teatralne (120 obwodów), najnowszej
generacji cyfrowy sprzęt nagłośnieniowy. W KDK odbywa się Festiwal Złoty Środek Poezji, Stacja Kutno - Ogólnopolski
Konkurs Piosenek Honorowego Starosty Kutnowskiego Jeremiego Przybory. oraz wystawy ﬂorystyczne wrześniowego Święta
Róży. Na dwóch salach baletowych organizowane są zajęcia taneczne dla wszystkich chętnych, galeria wystawowa gości
obrazy wybitnych polskich artystów. Aktualny kalendarz wydarzeń i repertuar kina na stronie KDK: www.kinokdk.net.pl
CENTRUM TEATRU MUZYKI I TAŃCA
Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, będące ﬁlią Kutnowskiego Domu Kultury, znajduje się w wyremontowanym budynku
dawnego Domu Dochodowego Straży Ogniowej pochodzącego z początku XX wieku, przy ul. Teatralnej 1. Realizacja tej
inwestycji doﬁnansowana została ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013. Budynek Centrum jest jednym z niewielu ocalałych w zawierusze historii zabytkowych
obiektów w naszym mieście, który prawie przez cały czas istnienia nie zmienił swojego pierwotnego przeznaczenia.
Wybudowany przy wsparciu społeczności lokalnej miał, poprzez krzewienie kultury lokalnej i propagowanie kultury
narodowej, budować jej wspólnotę i świadomość. To tutaj odbywały się najważniejsze wydarzenia kulturalne, patriotyczne a
także rozrywkowe i towarzyskie naszego miasta. Tutaj odbywały się spektakle teatralne przygotowywane przez mieszkańców
(min. Kutnowskie Towarzystwo Miłośników Sceny, Towarzystwo Teatralno-Muzyczne, Teatr im. Aleksandra Fredry) oraz
objazdowych trup teatralnych z Zelwerowiczem, Adwentowiczem, Szyfmanem, Junoszą-Stępowskim czy Osterwą na czele.
Centrum Teatru Muzyki i Tańca jest źródłem aktywności artystycznej, miejscem dla prezentacji kameralnych spektakli
teatralnych (min. naszych grup artystycznych: Grupa Teatralna "od jutra", Teatr "Puszek"), recitali muzycznych, wystaw
plastycznych i seansów ﬁlmowych, które są uzupełnieniem i poszerzeniem oferty kulturalnej Kutnowskiego Dom Kultury.
Miejscem organizacji koncertów różnych gatunków muzycznych.
Oﬁcjalna strona : www.ctmtkutno.com
AQUAPARK KUTNO
Atrakcją turystyczną powiatu kutnowskiego jest z pewnością Aquapark Kutno, który funkcjonuje od maja 2012 roku. Obiekt
zlokalizowany jest bezpośrednio przy boisku do baseballa, przy ul. Kościuszki. Powierzchnia użytkowa aquaparku wynosi
3815 metrów kwadratowych, a łączna powierzchnia zabudowy 4531 metrów kwadratowych. Wysokość budynku to prawie
dwanaście metrów.
Na wyposażeniu Aquaparku znajdują się:
- basen sportowy o wymiarach 25 x 16m o głębokości od 1,6 m do 2 m,
- basen rekreacyjny o owalnych kształtach o powierzchni 290 m2 o głębokości od 0,9 m do 1,2 m,
- mały basen o wymiarach 10 m x 6,5 m i głębokości od 0,7 m do 0,9 m,
- dwie zewnętrzne zjeżdżalnie rurowe o długości 80 metrów każda,
- widownię wzdłuż basenu dla 150 widzów,
- dwa urządzenia do masażu karku, dwa do masażu bocznego i dyszowego,
- dwa gejzery powietrzne, pięć leżanek powietrznych oraz rwącą rzeczka.
Część rekreacyjna to również ścianka wspinaczkowa z herbem miasta, ruchome kamienie, lądowiska zjeżdżalni
wewnętrznych: szerokotorowej oraz kamikadze, oświetlenie podwodne. Obiekt przystosowany jest dla osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Kutnowski obiekt wyposażony jest ponadto w zespół odnowy
biologicznej i ﬁtness. Klienci korzystają między innymi z łaźni parowej, sauny suchej, solarium, wypoczywalni, dwóch sal do
squasha oraz dwóch sal do ćwiczeń ruchowych. W obiekcie Aquaparku znajduje się również czterotorowa kręgielnia.
Dodatkowe informacje i cennik dostępne na stronie : www.aquaparkkutno.com
Na uwagę zasługuje również baza sportowo-rekreacyjna gmin powiatu kutnowskiego. Wśród najważniejszych
funkcjonujących obiektów sportowo-rekreacyjnych należy wymienić:
Bedlno boisko piłki nożnej Pniewie (kwaliﬁkacja PZPN)
hala sportowa w Bedlnie
kompleks sportowy w Żeronicach (hala, boiska do gier zespołowych i lekkoatletyki)
boisko piłki nożnej w Wojszycach
Krośniewice hala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach
Stadion Miejski w Krośniewicach
Krzyżanów hala sportowa przy gimnazjum w Krzyżanowie
sala gimnastyczna w szkołach podstawowych w Micinie i w Kterach A
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Kutno sale gimnastyczne przy gimnazjach w Byszewie i Gołębiewku
Miasto Kutno Stadion Miejski (stadion wielofunkcyjny: LA, piłka nożna)
Stadion Miejski (stadion piłkarski)
Aquapark Kutno
Strzelnica kulowa KSS "Orzeł"
Kompleks Sportowy Centrum Małej Ligi Baseballowej
Basen odkryty
Korty tenisowe
Kompleks rekreacyjno-sportowy nad rzeką Ochnią wraz z siłownia plenerową
Łanięta hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Łaniętach
Nowe Ostrowy sale gimnastyczne przy szkołach oraz boisko sportowe
Strzelce sala gimnastyczna w Strzelcach
Żychlin boisko wielofunkcyjne przy ul. Łąkowej w Żychlinie
Stadion Miejski ze sztuczna nawierzchnią w Żychlinie
Hala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie
Kompleks sportowo-rekreacyjny w Dobrzelinie
Hala sportowa przy szkole podstawowej w Grabowie
Boisko wielofunkcyjne „Orlik” przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie
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