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Szanowni Państwo
Gmina Kutno jest położona w samym sercu Polski
w województwie łódzkim. To
centrum możliwości, które jest
dla nas niezwykłą inspiracją do
życia, podejmowania nowych
wyzwań, rozwoju i kultywowania tradycji. Motywuje nas do tego położenie
geograficzne i potencjał tkwiący w naszych mieszkańcach. Gmina Kutno jest gminą wiejską, gdzie
dominuje produkcja rolnicza, ogrodnicza i przemysł rolniczy. Kształt naszej gminy przypomina
rogal, który otacza prężnie rozwijające się miasto
Kutno. Z uwagi na swoje korzystne usytuowanie
względem miasta gmina Kutno jest obecnie jedyną
jednostką administracyjną powiatu, w której odnotowany jest wzrost liczby ludności. Stała się ona
obszarem napływu migracyjnego mieszkańców
z miasta, którzy mogą odnaleźć u nas spokój

i wytchnienie od miejskiego zgiełku oraz cieszyć
się otaczająca przyrodą. Odwiedzających turystów
zachwyca piękno natury oraz nasz potencjał kulturowy. Liczne obiekty, takie jak zespoły pałacowe,
dwory i kościoły zostały wpisane do rejestru zabytków, a swoim urokiem cieszą oko naszych mieszkańców i gości. Doskonałym tego przykładem jest
odrestaurowany zespół dworsko-pałacowy w Leszczynku, gdzie obecnie mieści się Centrum Kultury
Gminy Kutno, czy Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu. Jestem przekonana, że czas spędzony w naszej
gminie wzbudzi w Państwu pozytywne emocje oraz
pozwoli odpocząć, pozostawiając w pamięci miłe
wspomnienia. Może zdecydują się Państwo zostać
z nami na dłużej, aby współtworzyć społeczność
naszej pięknej gminy.
Zapraszam,
Wójt Gminy Kutno
Justyna Jasińska

zdjęcie: Zespół dworsko- pałacowy w Leszczynku fot. Adam Olesiński
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Położenie

Przyroda

Gmina Kutno to gmina wiejska, położona
w północnej części województwa łódzkiego,
na Równinie Kutnowskiej, w powiecie kutnowskim. Pod względem administracyjnym
w jej skład wchodzą 54 miejscowości.
Całkowita powierzchnia gminy wynosi
122,31 km², czyli 12 231 ha, z czego ogromną
większość stanowią użytki rolne – grunty
orne, sady, łąki i pastwiska (10 495 ha).
Liczba ludności gminy wynosi 8 622 osoby*,
stanowiąc tym samym 8,5% ludności powiatu
kutnowskiego.

Idealne warunki do rekreacji stanowią lasy, które
zajmują obszar 769,5 ha całej gminy*. Lasy iglaste
(okolice Raciborowa), mieszane (okolice Strzegocina)
oraz liściaste (okolice Leszna) wpływają także pozytywnie na klimat i różnorodność biologiczną terenu.
Przez obszar Gminy Kutno przebiega odcinek Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków. Obszar chronionego krajobrazu znajduje się w południowo-wschodniej części
gminy, obejmuje wsie Obidówek i Strzegocin. Na
terenie Pradoliny występują rzadkie w skali regionu
zwierzęta i rośliny. Ze względu na wysoki poziom
wód gruntowych i rozwiniętą sieć hydrograficzną
zadomowiły się tutaj m.in. ptaki wodno-błotne.

Pomnik przyrody

Spacerując po tutejszych lasach, można znaleźć liczne pojedyncze drzewa oraz grupy drzew
uznane za pomniki przyrody. Wśród nich można
wyróżnić Dąb szypułkowy wznoszący się 5,30 m
nad ziemią o średnicy korony 22,8 m w miejscowości Leszczynek, czy Platan klonolistny
o wysokości ponad 10 m, z koroną o średnicy 33,3 m
w Głogowcu. Przyjezdni szukają tu wyciszenia od
zgiełku i pędu miasta, jednocześnie mając z nim bezpośrednie połączenie. Tutaj znajdują naturę i prywatność oraz przestrzeń, w której można odpocząć.

mapa Gminy Kutno

* dane GUS, 2012 r.

* BIP Gmina Kutno, 2019 r.
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Zespół dworsko-pałacowy
w Leszczynku
siedziba Centrum Kultury Gminy Kutno
Zespół dworsko-pałacowy w Leszczynku

Klasycystyczny dwór powstały w połowie XIX w.
aktualnie objęty jest ochroną konserwatorską i stanowi wizytówkę gminy. Parterowy budynek został
wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, natomiast pod koniec XIX w. dobudowano podpiwniczone
skrzydło boczne z poddaszem. Zespół dworsko-pałacowy otacza rozległy park z kilkoma stawami, co
wpływa znacząco na atrakcyjność obiektu. W 2010 r.
rozpoczęto prace porządkowe mające m.in. na celu
pielęgnację cennych drzewostanów i usunięcie martwych drzew. Rok później w ramach zadania pn.
„Konserwacja ekosystemów wodnych poprzez odbudowę i przebudowę stawów wodnych i urządzeń”

odmulono stawy, pogłębiono je oraz wykonano drewniane kładki. W 2013 r. nasadzono ponad 3 tysiące
nowych drzew i krzewów.
Obok dworu znajduje się budynek z połowy XX w.
Cały zespół dworsko pałacowy wraz z rozległym
parkiem stanowi doskonałe zaplecze dla samorządowej instytucji kultury, która ma tam swoją siedzibę od 2008 roku. Ośrodek Kultury Gminy Kutno
w kwietniu 2020 r. decyzją Radnych Rady Gminy
Kutno zmienił swoją nazwę na Centrum Kultury
Gminy Kutno. Niebawem w Centrum Kultury
Gminy Kutno znajdować się będzie także siedziba
Gminnej Biblioteki Publicznej.
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Zespół dworsko-pałacowy w Leszczynku

Instytucja kultury jest perłą w regionie, pozwala
realizować potrzeby twórcze i rozwój artystyczny
mieszkańców poprzez działalność sekcji, organizację imprez plenerowych i festynów. Organizuje także
warsztaty artystyczne, wystawy prac malarskich i rękodzieła. Centrum Kultury działa prężnie przez cały rok,
a w planach swojej dalszej działalności ma także Festiwal Muzyki Ludowej „Złota Leszczyna”, Majówkę
gitarową, plenerowe kino letnie czy koncerty muzyki
klasycznej i rozrywkowej, konkursy tańca oraz konkurs poetycki im. Józefa Bohdana Zaleskiego, nawiązując do bogatej historii dworu w Leszczynku.

Zespół dworsko-pałacowy w Leszczynku
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Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych „Odyseja Historyczna”
fot. Beata Jóźwik

Jedną z większych corocznych imprez, zapoczątkowanych w 2009 r. jest Zlot Grup Rekonstrukcji
Historycznych „Odyseja Historyczna”, organizowany przez Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37
przy współpracy z Gminą Kutno i Centrum Kultury Gminy Kutno. Co roku prezentowana jest inna
inscenizacja historyczna od starożytności do współczesności, a zlot skupia miłośników historii z Polski
i zagranicy.

Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych „Odyseja Historyczna”
fot. Beata Jóźwik
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Centrum Kultury Gminy Kutno stwarza także możliwość rozwoju twórczości ludowej, wspierając lokalnych
artystów. Pod skrzydłami instytucji powstały zespół
„Leszczynianki” i kapela „Okowita”, które odnoszą
coraz więcej sukcesów. Ich występy promują Gminę
Kutno, cieszą się uznaniem na przeglądach regionalnych, imprezach okolicznościowych oraz dożynkach.
Dożynki w gminie Kutno są ważnym wydarzeniem społeczno-kulturalnym. To święto polskiej wsi,
rozpoczynające się uroczystą mszą świętą, która jest
podziękowaniem za cały rok pracy wszystkich mieszkańców. Wydarzenie jest okazją do integracji i budowania więzi społecznej, a także możliwością pokazania potencjału rolniczego gminy poprzez prezentacje
w barwnym korowodzie czy też stoiska z lokalnymi
produktami i przysmakami. Dożynki są najważniejszym i wyczekiwanym świętem, pełnym zabawy
i radości, kultywującym polskie tradycje ludowe.

Dożynki w gminie Kutno fot. Fotar

Dożynki w gminie Kutno fot. Fotar
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Zabytki i kościoły
Zespół dworski w Strzegocinie

Zespół dworski w Strzegocinie

Zespół dworski w Głogowcu

Zespół dworski w Głogowcu

W skład zespołu dworskiego, zapisanego w rejestrze
zabytków wchodzi XIX-wieczny dwór oraz liczący
3 ha park. Budynek posiada piętrową część drewnianą z mieszkalnym poddaszem oraz część murowaną
w postaci dwóch dobudowanych, parterowych skrzydeł. Powstały w 1939 r. dwór nawiązujący stylem do
architektury willi letniskowych, zamieszkiwany był
przez generała Tadeusza Kutrzebę – dowódcę Bitwy
nad Bzurą. Obecnie zabytek znajduje się w rękach
prywatnych.

600-letni Platan
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W skład zespołu dworskiego wchodzi murowany,
piętrowy budynek z drugiej połowy XIX w. oraz otaczający go park krajobrazowy założony na początku
XX wieku. Pałac wzniesiono na planie litery „T”, do
parterowego budynku głównego przylega parterowe
skrzydło. Od wschodniej strony warto zwrócić uwagę
na balkon oraz dekoracje wokół okien. Autorem projektu był znany wówczas architekt Kornel Gabrielski.
Obecnie w dworze znajduje się Dom Formacyjny
Diecezji Łowickiej, a część budynku zajmowana jest
m.in. przez Rodzinny Dom Dziecka Caritas.
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Zespół pałacowy w Lesznie
Kompleks powstały w drugiej połowie XIX w. zaprojektował wybitny łowicki architekt Maciejka. Piętrowy budynek, wzniesiony na planie litery „L” otoczony jest jednym z większych parków znajdujących
się w Gminie Kutno. Front pałacu zdobi portyk z czterema kolumnami jońskimi, natomiast nad drzwiami
wejściowymi znajduje się niewielki balkonik. Obecnie budynek znajduje się w rękach prywatnych, natomiast park pozostaje otwarty dla turystów.

Zespół pałacowo-parkowy w Malinie - wnętrze

Zespół pałacowo-parkowy w Malinie

Zespół pałacowy w Lesznie

Zespół pałacowy w Lesznie
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Murowany pałac został wybudowany na przełomie
XVIII i XIX w. w stylu manieryzmu francuskiego
z elementami klasycystycznymi. W czasie II wojny
światowej budynek pełnił funkcję szpitala dla żołnierzy, a następnie po 1945 r. mieścił się w nim
Państwowy Dom Dziecka. Otoczony parkiem pałac
obecnie jest własnością prywatną, w budynku znajduje się otwarty dla turystów hotel wraz z restauracją.

Zespół pałacowo-parkowy w Malinie
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Kościół pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Głogowcu

Kościół pw. św. Bartłomieja w Strzegocinie

Kościół pw. św. Bartłomieja w Strzegocinie

Murowany budynek w stylu gotyckim został
wzniesiony w 1433 roku. W latach 1560-1573 miała
miejsce jego rozbudowa, powstała część została stworzona w stylu renesansowym. Kościół w Głogowcu
przechodził remont jeszcze kilka razy, m.in. w 1914
roku, kiedy nadbudowano wspartą okrągłymi basztami wieżę. Na terenie świątyni znajduje się 20 obiektów uznanych za zabytki ruchome w tym: rzeźby,
ambona i dzwon. Na uwagę zasługuje ołtarz główny
z obrazem Matki Bożej oraz renesansowy nagrobek
Jana Głogowskiego z 1566 roku.

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głogowcu
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Neogotycki kościół został zbudowany w latach
1860-1866, prawie sto lat później – w 1952 roku budynek częściowo uległ spaleniu. W kolejnych latach
(1953-1954) został odbudowany i poświęcony przez
biskupa Michała Klepacza. Na cmentarzu parafialnych
można znaleźć XIX-wieczne nagrobki (najstarsze
z 1852 r. i 1866 r.) oraz zbiorową mogiłę żołnierzy
poległych podczas II wojny światowej, stanowiącą
miejsce pamięci narodowej.

Kościół pw. św. Bartłomieja w Strzegocinie
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Ochotnicze Straże
Pożarne
Kościół pw. Michała Archanioła w Woźniakowie

Kościół pw. Michała Archanioła
w Woźniakowie
Budynek został wzniesiony w latach 1953-1968,
kiedy to Salezjanie wrócili do Woźniakowa i kontynuowali pracę, którą zniweczyła II wojna światowa i pożar ówczesnej parafii. W 1968 r. kościół
pw. Michała Archanioła zaprojektowany przez
ks. Tadeusza Furdyne został konsekrowany przez
kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kościół pw. Michała Archanioła w Woźniakowie
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Na terenie Gminy Kutno działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (2 jednostki działają
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym). Ich
siedziby znajdują się we Wroczynach, Leszczynku,
Komadzynie, Gołębiewku Nowym, Strzegocinie,
Wierzbiu i Wysokiej Wielkiej. W służbie czynnej
działa w nich ok. 80 strażaków, którzy aktywnie dbają
o bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko naszej
gminy, ale przede wszystkim miasta Kutno, a także
okolicznych gmin. Druhowie również czynnie uczestniczą w życiu społecznym, niosąc pomoc oraz pełniąc
służbę reprezentacyjną w trakcie ważnych uroczystości państwowych i kościelnych.

OSP Komadzyn

OSP Wierzbie
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Edukacja i rekreacja

Na terenie Gminy Kutno działa pięć szkół podstawowych – w Gołębiewku Nowym, Byszewie, Strzegocinie, Wroczynach i Wierzbiu. Tereny sportowe i orliki
w Gołębiewie Starym i Strzegocinie oraz hala sportowa są dobrym miejscem do uprawiania aktywności
fizycznej, a także organizacji wydarzeń sportowych.

Orlik Strzegocin

Orlik Strzegocin
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Ścieżka edukacyjna
Raciborów

W lesie Raciborowskim znajdują się ścieżki o tematyce przyrodniczo-leśnej oznaczone tablicami, które
stanowią doskonałe źródło wiedzy przyrodniczej. Na
terenie lasu, przy historycznym dębie stoi również
kapliczka Matki Boskiej, będąca miejscem pamięci
powstańców styczniowych.

Ścieżka edukacyjna Raciborów
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Przydrożna kapliczka

Zespół dworsko-pałacowy w Leszczynku

Niezapominajki

20

21

Szlaki rowerowe

Szlak rowerowy
W centrum Polski
długość: ok. 300 km
Przebiega on przez powiaty: kutnowski, łęczycki,
zgierski oraz miasto Łódź.
Zielony Szlak rowerowy
Pałace, dwory i zamki
długość: ok. 49 km
Przebiega przez gminy: Krośniewice, Dąbrowice,
Nowe Ostrowy, Miasto Kutno, Oporów.
Szlak rowerowy
Bitwy nad Bzurą
długość: ok. 28 km
Przebiega przez: Miasto Kutno,
gminę Krzyżanów i Bedlno.
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