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Zadanie publiczne „Rowerem wzdłuż granic 
Kutna” zostało przeznaczone do realizacji jako 
zwycięski projekt Kutnowskiego Budżetu Obywa-
telskiego edycji 2018. Celem zadania jest nie tylko 
zachęcanie mieszkańców Kutna do rekreacji poza 
domem, zdrowego trybu życia (rower), ale również 
do poznawania bogactwa krajoznawczego miasta.

W celu zdobycia Kutnowskiej Odznaki Krajo-
znawczej „Rowerem wzdłuż granic Kutna” należy 
odwiedzić wszystkie miejsca wskazane na specjal-
nie w tym celu przygotowanej mapie. Są to bardzo 
dobrze opisane obiekty (oznaczone tablicami wol-
nostojącymi albo zamocowanymi na budynkach 
w ramach kutnowskiego Systemu Informacji Miej-
skiej) w sposób estetyczny i wyróżniający je spo-
śród innych. 

Należy pamiętać, aby wypełniać odpowiednie 
miejsca w książeczce trasy czytając opis w punk-
cie widokowym, bowiem odpowiedź na brakujące 
hasła znajduje się na tablicy Systemu Informacji 
Miejskiej.
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Regulamin Kutnowskiej Odznaki Krajoznawczej 
„Rowerem wzdłuż granic Kutna”

1. Kutnowska Odznaka Krajoznawcza „Rowerem 
wzdłuż granic Kutna” (zwana dalej Odznaką) 
została ustanowiona przez Prezydenta Miasta 
Kutno i jest przyznawana w latach 2020 – 2021 
przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnow-
skiej (zwane dalej TPZK) w ramach zadania pu-
blicznego realizowanego ze środków finanso-
wych Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego.

2. Odznaka ma na celu propagowanie i populary-
zację walorów krajoznawczych i tradycji histo-
rycznych Kutna.

3. Odznakę zdobywa się poprzez udział w turysty-
ce rowerowej i zwiedzanie wyznaczonych miejsc 
w Kutnie.

4. Dla zdobycia Odznaki należy spełnić poniższe 
warunki:

a) być mieszkańcem Kutna;

b) mieć ukończone 18 lat;
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c) pobrać z siedziby TPZK, 99-300 Kutno, 
ul. Narutowicza 20, tel. 24 2527272, bezpłat-
ne materiały: mapę Kutna z wyznaczonymi 
25 punktami i książeczkę trasy z regulami-
nem; 

d) zwiedzić, jadąc rowerem, 25 punktów wido-
kowych zgodnie z niniejszym regulaminem, 
pobraną mapą i książeczką trasy;

e) uzupełnić wskazane miejsca w książeczce 
trasy;

f) książeczkę trasy dostarczyć do TPZK, które 
prowadzi weryfikację spełnienia warunków 
regulaminu i nadaje Odznakę;

5. Czas zdobywania Odznaki nie jest limitowa-
ny (ale musi się zamknąć w latach 2020–2021, 
zgodnie z pkt 1 Regulaminu);

6. W kwestiach spornych decyzję podejmuje TPZK.



6

Punkty widokowe do zwiedzenia:

1. Ratusz Miejski,  
Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 20

2. Pałac Saski, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 19 

3. Zespół pałacowy Gierałaty, ul. Pałacowa 10

4. Mauzoleum Mniewskich - Muzeum Bitwy  
nad Bzurą, Park im. Wiosny Ludów

5. Kościół pw. św. Wawrzyńca,  
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4

6. Dworek Modrzewiowy, ul. Narutowicza 20

7. Nowa Oberża, ul. Sienkiewicza 2

8. Dworek Szomańskich, ul. Kościuszki 9

9. Koszary 37 Pułku Piechoty, ul. Grunwaldzka 1

10. Dom Dochodowy Straży Ogniowej,  
ul. Teatralna 1

11. Kościół ewangelicki, ul. Sienkiewicza 13

12. Dom Naczelnika Miasta, ul. Witosa 1

13. Dom Naczelnika Powiatu, ul. 29 Listopada 2
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14. Szpital św. Walentego,  
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11

15. Dworzec kolejowy, ul. 3 maja 3

16. Szkoła Realna w Kutnie, ul. Kościuszki 11

17. Willa dr. Antoniego Troczewskiego,  
ul. 29 Listopada 4

18. Dom mieszkalny przy ul. Matejki,  
ul. Matejki 8

19. Fabryka Maszyn Rolniczych „Kraj”,  
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5

20. Kościół parafialny pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika, ul. Łąkoszyńska 11

21. Zespół Młyna Motorowego,  
ul. Jana Kochanowskiego 4

22. Ghetto, ul. Mickiewicza 100

23. Pomnik Bolesława Wituszyńskiego w Parku 
im. Romualda Traugutta, ul. Żółkiewskiego 4

24. Aquapark Kutno, ul. Kościuszki 54

25. Mała Liga Bejsbolowa, Aleja Małej Ligi 1
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Pamiętaj!
  W każdym wyznaczonym punkcie 

widokowym znajdziesz informacje potrzebne  
do uzupełnienia książeczki.

Znajdź 25 punktów widokowych oznaczonych 
na mapie. Zwiedzając każdy z punktów przeczy-
taj informacje o nim na tablicy informacyjnej za-
mieszczonej na obiekcie lub tablicy wolnostojącej. 

Zapoznaj się uważnie z tymi informacjami 
– pomogą Ci w prawidłowym uzupełnieniu wy-
kropkowanych miejsc w poniżej zamieszczonych 
zdaniach:

1. Ratusz Miejski

W ..................... zamontowano na wieży 
zegar, którego wykonawcą był znany warszawski 
zegarmistrz  ...................................

2. Pałac Saski

Po śmierci Augusta III w posiadanie pałacu weszki 
.................................., a w 1866 roku Witold 
Mniewski sprzedał nieruchomość prywatnemu 
przedsiębiorcy.
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3. Zespół pałacowy Gierałaty

Na tablicy kutnowskiego Systemu Informacji 
Miejskiej stojącej przy Zespole Pałacowym Gierałty 
są opisane trzy obiekty. Wpisz ich nazwy: ..........
...................................................................
..................................................................
...................................................................

4. Mauzoleum Mniewskich –  
Muzeum Bitwy nad Bzurą

Nad wejściem znajdowała się oblistwowana płyta, 
pierwotnie z .................................................
(obecnie orzeł bez korony).

5. Kościół pw. św. Wawrzyńca

Od strony północnej przylegała do prezbiterium  
..................................................., a od połu-
dnia ............................................................

6. Dworek modrzewiowy

Następnie nieruchomość odziedziczyła ............
.........................., żona J.A. Chlewickiego. Stąd 
w późniejszym czasie utarła się nazwa ................
............................................................
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7. Nowa Oberża

W dwudziestoleciu międzywojennym w budynku 
mieściło się słynne kutnowskie ...........................

8. Dworek Szomańskich

W otaczającym go niegdyś ogrodzie funkcjonowała 
...................................................................

9. Koszary 37 Pułku Piechoty

W ................ nieruchomość została wykupiona 
przez polskie władze wojskowe, a w 1927 r, rozpo-
częto rozbudowę koszar. W 1931 r. rozbudowano  
...................................................................

10.  Dom Dochodowy Straży Ogniowej

.................... położony został kamień węgielny 
pod budowę obiektu, a wyświęcenie fundamentów 
dokonał .......................................................

11. Kościół ewangelicki

Obok kościoła w 1901 r. wybudowano dom para-
fialny, w którym mieściła się .............................
Wieloletnim ............................... parafii ewan-
gelickiej w Kutnie był Leopold Schrodt.
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12. Dom Naczelnika Miasta

Część frontowa ................................, z fasadą 
czteroosiową, w której .....................................
zlokalizowano na pierwszej osi.

13. Dom Naczelnika Powiatu

Wybudowany w I połowie  XIX w. (przed 
.....................) początkowo z przeznaczeniem na 
odwach (.....................................................).

14. Szpital św. Walentego

Od ........................ do środkowej części budynku 
przylegała ........................ na planie prostokąta.

15. Dworzec kolejowy

Dworzec tworzył wraz z innymi obiektami cały 
kompleks zabudowań kolejowych – ...................
..................................................................

16. Szkoła Realna w Kutnie

Trudną sytuację finansową uratował hojny dar 
.......................... – właściciela .......................
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17. Willa dr Antoniego Troczewskiego

Pierwotnie z tyłu budynku znajdował się ...........
............................., zlikwidowany po II wojnie 
światowej. W latach 1910-1920 właścicielem budyn-
ku był dr Antoni Troczewski z .............................

18. Dom mieszkalny przy ul. Matejki

Obecnie stanowi ................................ własność 
...................................................................

19.  Fabryka Maszyn Rolniczych „Kraj”

W 1919 r. zmieniła się nazwa z : ........................
........................................  na „Spółka Akcyjna 
Kraj, Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych, daw-
niej Alfred Vaedtke”

20. Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika 

Budowniczym nowej świątyni był .....................
............................................, jej projekt opra-
cował architekt Strzeżysław Bowbelski.   
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21. Zespół Młyna Motorowego  

Po II wojnie światowej młyn został upaństwowiony 
i należał do „Państwowych Zakładów Zbożowych”, 
posiadał  ............. par walców (18 par przedwojen-
nych) i zdolność przemiałową ok. ............ zboża 
na dobę.

22. Ghetto na Mickiewicza

W 1865 roku na terenach podmiejskich, przy dro-
dze do ................................ powstała cukrow-
nia „Konstancja”.    

23. Pomnik Bolesława Wituszyńskiego w Parku 
im. Romualda Traugutta

Utrzymywał kontakty z największymi światowy-
mi hodowcami róż tj. Jackson&Perkins(USA), Kor-
des&Sohne (Niemcy), .......................... (Niem-
cy), i Strobl (Niemcy), De Ruiter (Holandia) czy 
............................ (Irlandia).

24. Aquapark Kutno

Na tablicy kutnowskiego Systemu Informacji 
Miejskiej stojącej przy Aquaparku Kutno  są opisane 
trzy obiekty. Wpisz ich nazwy: ..........................
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..................................................................

..................................................................

...................................................................

25. Europejskie Centrum Małej Ligi Baseballowej

Na tablicy kutnowskiego Systemu Informacji 
Miejskiej stojącej przy Europejskim Centrum Małej 
Ligi Baseballowej są opisane trzy obiekty. Wpisz 
ich nazwy: ....................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Jeśli nie posiadasz własnego roweru, do wyko-
nania zadania możesz skorzystać z roweru publicz-
nego.  W Kutnie, w 13 miejscach wskazanych po-
niżej, znajdują się stacje rowerowe, na których do 
dyspozycji znajduje się łącznie 110 rowerów. Ostat-
nio w trzech miejscach w mieście  (ul. Graniczna, 
ul. Zbożowa, ul. Łąkoszyńska – przy Szkole Podsta-
wowej nr 6) powstały stacje mobilne, w których mo-
żesz zostawić rower publiczny.

Obok znajdują się informacje dotyczące syste-
mu, m.in. gdzie usytuowane są stacje, jak korzystać 
z aplikacji i jaki jest cennik za wyposażenie roweru.
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Jak korzystać  
z Wojewódzkiego Roweru Publicznego

1. Dołącz
W celu rozpoczęcia korzystania z Systemu Ro-

werowe Łódzkie konieczne jest dokonanie rejestra-
cji w systemie oraz wniesienie opłaty inicjalnej. Re-
jestracji można dokonać za pośrednictwem strony 
www.rowerowelodzkie.pl, dzwoniąc na Infolinię 
42 214 40 00  lub za pomocą aplikacji mobilnej Ro-
werowe Łódzkie. Po rejestracji, SMS-em na wska-
zany numer telefonu oraz w wiadomości wysłanej 
na adres e-mail otrzymasz PIN, niezbędny do ko-
rzystania z Systemu Rowerowe Łódzkie. Pamiętaj 
również o potwierdzeniu rejestracji klikając w link 
aktywacyjny, który otrzymasz mailem.

2. Wypożycz
Wypożyczenie roweru możliwe jest na trzy spo-

soby: poprzez aplikację mobilną Rowerowe Łódz-
kie, przyłożenie sparowanej karty dotykowej RFID 
lub kontakt z Infolinią. Za pomocą aplikacji mobil-
nej: Zeskanuj kod QR na rowerze lub wpisz numer 
roweru i wybierz
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WYPOŻYCZ ROWER. Za pomocą karty RFID – 
wystarczy przyłożyć kartę do czytnika i gotowe.

3. Zwróć rower
Zwrot roweru następuje poprzez zapięcie Blo-

kady O-lock.

Koszt.
Cennik promuje krótkie wypożyczenia. Wypo-

życzenie każdego roweru do 20 minut jest bezpłat-
ne. Od 21 do 60 min to koszt 1 zł. Druga godzina 
to 3 zł. Trzecia i każda następna godzina to dodat-
kowo 5 zł. Warto zaznaczyć, że opłaty za poszcze-
gólne godziny są sumowane i pobierane po zakoń-
czeniu wypożyczenia. Liczy się każda rozpoczęta 
godzina. Na przykład, jeżeli wypożyczenie trwało 
2,5 godziny to opłatę za przejazd należy zsumować 
następująco: 1 zł + 3 zł + 5 zł = 9 zł.

Bardziej szczegółowe informację dotyczące ko-
rzystania z publicznego roweru miejskiego znaj-
dziecie na stronie internetowej:  https://rowerowe.
lodzkie.pl/
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TPZK zostało zorganizowane w 1972 roku staraniem 
miejscowej inteligencji i jest stowarzyszeniem działa-

jącym aktywnie i nieprzerwanie od 48 lat.

Stowarzyszenie od 2004 roku posiada status Organiza-
cji Pożytku Publicznego i ma prawo do zbiórki  
1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.  

Numer KRS 0000145630

Biorąc pod uwagę zasługi TPZK dla ochrony zabytków, 
w 2015 roku na wniosek Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, Starosta Kutnowski przyznał 
TPZK uprawnienia Społecznego Opiekuna Zabytków.

TPZK działa poprzez sekcje:

•  Zespół Redakcyjny Kutnowskich Zeszytów Regionalnych 
i innych publikacji

• Ośrodek Dokumentacji i Badań Ziemi Kutnowskiej przy 
TPZK

• Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Zabytkowymi  
Nagrobkami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie

• Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Zabytkowymi  
Nagrobkami na Cmentarzu Parafialnym w Krośniewicach

• Kameralny Zespół Wokalny Cantabile
• Sekcja Rzeźbiarska
• Sekcja Rękodzieła Artystycznego
• Sekcja turystyczna
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