
„LATO W MIEŚCIE 2013”

Organizatorzy wszystkich imprez zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

Program

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii organizowane są  półkolonie o charakterze: 

organizator Społeczna Fundacja Miasta Kutna, 
współorganizator Kutnowski Dom Kultury, więcej na stronie 
internetowej: www.kdk.art.pl, www.um.kutno.pl. 

5 – 6 lipca
Festiwal Ognia Fireproof

13-14 lipca
Festiwal „Na ludowo w mieście róż”

19-21 lipca
Zlot Grup Rekonstrukcji  Historycznych 
ODYSEJA HISTORYCZNA KUTNO 2013 

organizator Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, więcej 
na stronie internetowej: http://www.folklor-kutno.pl/

organizator Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37, więcej na 
stronie internetowej: http://www.odysejahistoryczna.org.pl/. 

SPORT

XIX Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży w Sportach Letnich 
ŁÓDZKIE 2013
1-5 lipca 2013 r. g. 10:00 - 18:00, 
Szkoła Podstawowa Nr 9, Finał 
Koszykówki Mężczyzn

MISTRZOSTWA REGIONU EUROPY I AFRYKI 
MAŁEJ LIGI BASEBALLOWEJ

2- 9 lipca Mistrzostwa Regionu w kategorii 
Junior League Baseball (12-14 lat)
   
2 lipca  10:00 Ceremonia Otwarcia Stadion 
im. Stana Musiała 
2 lipca  10:00-18:00 Strefa Baseballu Plac 
Marsz. J. Piłsudskiego

6 lipca 16:00 Slow Pitch - Softball dla 
amatorów Centrum Małej Ligi Baseballu 

13 – 21 lipca Mistrzostwa Regionu w 
kategorii Little League Baseball  (11-12 lat)

13 lipca  10:30  Parada Małej Ligi Plac 
Marsz. J. Piłsudskiego
13 lipca  10:00-18:00  Strefa Baseballu Plac 
Marsz. J. Piłsudskiego

19 lipca 16:00 Slow Pitch - Softball dla 
amatorów Centrum Małej Ligi Baseballu 

Organizatorzy wszystkich imprez zastrze-
gają sobie możliwość zmian w programie. 

„PUCHAR LATA 2013”
Turnieje indywidualne w tenisie 
ziemnym amatorów w ramach 
„Pucharu Lata-2013” odbędą się w 
następujących terminach: 
07.07.2013   28.07.2013   
04.08.2013  25.08.2013
Puchar rozgrywany będzie w 
dwóch kategoriach: do 50 lat i 
powyżej. 
Początek gier godz. 9.00, zgłosze-
nia w dniu zawodów 8.45 – 8.55, 
wpisowe 20 zł w każdym turnieju. 
Organizator: Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Kutnie

TURNIEJE „ORLIK POLSKA”
lipiec-sierpień – eliminacje do ogól-
nopolskiego turnieju „Orlik Polska”
szczegóły na stronie internetowej 
Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Kutnie 
http://www.mosir.kutno.pl/ 

WAKACJE
W BIBLIOTECE 2013

4 lipca - koncert chóru Kulkurit z Finlandii 
– sala widowiskowa KDK
5 – 6 lipca - Festiwal Ognia Fireproof – 
Park Traugutta
13 – 21 lipca - XVIII Letnie Spotkania 
Artystyczne „Róża pod inną nazwą 
pachniałaby tak samo” – warsztaty 
teatralne, taneczne, wokalne i z charak-
teryzacji dla młodzieży i dorosłych – KDK, 
CTMT
16 lipca – g. 19.00 - Recital Aleksandry 
Wiwały „Zwycięzcą jesteś serce moje” – 
impreza towarzysząca XVIII LSA - CTMT
21 lipca - pokazy warsztatowe XVIII 
Letnich Spotkań Artystycznych
28 lipca - 24 sierpnia Letni Festiwal 
Muzyczny
W programie m. in.:
28 lipca - Koncert inauguracyjny – plac 
Piłsudskiego
7 sierpnia - Koncert kameralny „Od 
Schuberta do Lutosławskiego” CTMT
11 sierpnia - Koncert Młodych Talentów – 
Plac Piłsudskiego
14 sierpnia - Wielkie jubileusze – „Witold 
Lutosławski jakiego nie znamy” CTMT
17 sierpnia - Koncert plenerowy „Zacza-
rowany świat operetki” – balkon CTMT
24 sierpnia - Koncert promenadowy 
„Letnia serenada” – Park Traugutta CTMT
13 sierpnia g. 17.00 - „Poskromienie 
złośnicy” – spektakl przygotowany przez 
młodzież z I LO im. gen. J.H. Dąbrowskiego
22 sierpnia g. 19.00 – Latin Fire! - PGR - 
ethno-jazzowy projekt stypendysty 
Berklee  i jego gościa z Kuby - Regisa 
Moliny Reynaldo

Wakacyjne zajęcia zespołów i sekcji KDK 

Zajęcia organizowane przez STUDIO TAŃCA 
ALIBI:

Wtorek - prowadząca Magda Mikos 
(stara sala baletowa)
lipiec
16.15-17.00-dzieci w wieku 4-5 lat (taniec 
nowoczesny, hip-hop, gry i zabawy z 
muzyką)
17.00-18.00-dzieci w wieku 6-8 lat 
(hip-hop, taniec nowoczesny)
18.00-19.00-dzieci w wieku 9-12 lat 
(hip-hop)
19.00-20.00 -młodzież (hip-hop)
20.00-21.00 -fit dance dla kobiet

Przygoda z Kutnem
01.07 – godz. 11:00 wirtualny spacer po Kutnie z 
Andrzejem Olewnikiem
02.07 – godz.11:00 wycieczka do Muzeum 
Bitwy nad Bzurą
03.07 – godz.11:00 spacerkiem po kutnowskich 
bibliotekach
04.07 – godz.11:00 wycieczka do Muzeum 
Regionalnego
05.07 – godz.11:00 spotkanie czytelnicze „Bliżej 
książki”
Przygoda ze sportem
08.07 – godz.11:00 zajęcia sportowe pod 
kierunkiem Marka Witkowskiego – stadion 
09.07 – godz.11:00 finał Turnieju Małej Ligi 
Baseballowej
10.07 – godz.11:00 sztuki walki - zajęcia pod 
kierunkiem Jacka Szczepańskiego
11.07 – wycieczka autokarowa do Warszawy 
(Stadion Narodowy i Centrum Olimpijskie) 
12.07 – godz.11:00 spotkanie czytelnicze „Bliżej 
książki”
Przygoda z relaksem
15.07 – godz.11:00 turniej zabaw
16.07 – godz.11:00 zajęcia rytmiczne pod 
kierunkiem Adeli Szwarc-Kaszubskiej
17.07 – godz.11:00 karaoke
18.07 -  wycieczka do Aquaparku Kutno
19.07 – godz.11:00 spotkanie czytelnicze „Bliżej 
książki”
Przygoda z ekologią
22.07 – godz.11:00 prezentacja Jolanty Dudkie-
wicz
23.07 – godz.11:00 ekologiczne drzewo – praca 
plastyczna 
24.07 – godz.11:00 pogadanka Jarosława 
Makowskiego
25.07 – godz.11:00 recykling - warsztaty pod 
kierunkiem Henryki Limanowskiej i Ewy Łąpieś
26.07 – godz.11:00 spotkanie czytelnicze „Bliżej 
książki”
Przygoda z interesującym zawodem
29.07 – godz.11:00 wizyta w Wyższej Szkole 
Gospodarki Krajowej 
30.07 – godz.11:00 wizyta w warsztacie samo-
chodowym
31.07 – rajd rowerowy – spotkanie z leśnikiem
01.08 – godz.11:00 wizyta w salonie kosmetycz-
nym – spotkanie z kosmetyczką
02.08 – godz.11:00 spotkanie czytelnicze „Bliżej 
książki”

SUPER PROMOCJA!!!

Każda osoba , która wykupi miesięczny 
karnet na zajęcia fit dance otrzymuje drugi 
darmowy miesięczny karnet na zajęcia 
zumby fitness.

Środa -prowadząca Agnieszka Dębowska 
(nowa sala baletowa)
lipiec-sierpień
19.00-20.00- Zumba fitness (młodzież, 
dorośli, seniorzy)

Informacje i zapisy: Dorota Ciołkowska 
tel.504-927-481
szczegóły na: www.studiotancaalibi.pl

Zajęcia organizowane przez STREET DANCE 
STUDIO: 

Poniedziałek: (nowa sala baletowa)
11.00-12.00 – hip-hop początkujący - 
młodzież
12.00-13.00- STREET DANCE CREW
15.30-16.30 - zajęcia dla seniorów
16.30-17.30 – hip hop (taniec nowoczesny) 
dzieci w wieku 6 -8 lat
17.30-18.30- hip-hop (taniec nowoczesny) 
dzieci w wieku 9-12 lat
18.30-19.30 - hip-hop zaawansowany 
młodzież
19.30-20.30 - 3w1- aerobik - gimnastyka- 
taniec
20.30-21.30- dancehall dla kobiet
Instruktor: Joanna Zielińska

Wtorek: (nowa sala baletowa)
11.00-12.00- hip hop początkujący młodzież 
12.00-13.00- dancehall młodzież
16.15-17.00 - tańczące brzdące (4-5 lat) czyli 
HIP HOP oraz taniec nowoczesny dla 
malucha!
17.00-18.00 - hip hop (taniec nowoczesny) 
dzieci w wieku 6-8 lat
18.00-19.00 - hip- hop (taniec nowoczesny 
) dzieci w wieku 9-12 lat
19.00-20.00 – 3w1 - aerobik - gimnastyka - 
taniec
20.00-21.00- dancehall dla kobiet
Instruktor: Joanna Zielińska

Środa: (stara sala baletowa)
16.00-17.00 – STREET DANCE CREW
17.00-18.00 - hip -hop zaawansowany 
młodzież
18.00-19.00 - jazz (zespół szok - młodzież, 
dorośli)
19.00-20.00 - 3w1 - aerobik , gimnastyka, 
taniec
Instruktor: Joanna Zielińska

Czwartek: (nowa sala baletowa)
17.00-19.00- CRUSH SYSTEM plus nowe 
osoby - hip-hop młodzież początkujący-
/śr.zaawansowany 
Instruktor: Magdalena Brudnicka

ZAPISY: JOANNA ZIELIŃSKA 723-319-518, 
j.zielinska90@interia.pl
Więcej informacji o nas: www.sds.net.pl

Taniec towarzyski
Zajęcia klubu tańca Faworyt – wtorek i 
czwartek 11.00 – 14.00

Przygoda z teatrem
05.08 – godz.11:00 improwizacja – integracja; 
wprowadzenie do świata teatru – Dominika
Staniszewska; muppety ze skarpety
06.08 – godz.11:00 bez gadania – pantomima 
i ruch
07.08 – godz.11:00 w gościnie w KDK - zajęcia 
pod kierunkiem Jadwigi Rzetelskiej
08.08 – godz.11:00 od szeptu do krzyku – 
rozgrzewka głosu
09.08 – godz.11:00 spotkanie czytelnicze 
„Bliżej książki”
Przygoda z fantazją
12.08 – godz.11:00 książka z LEGO
13.08 – godz.11:00 warsztaty decoupage
14.08 – wycieczka autokarowa do Siedlątko-
wa, Borysewa (ZOO Safari) i Bromowa 
(muzeum M. Konopnickiej)
16.08 – godz.11:00 spotkanie czytelnicze 
„Bliżej książki”
Przygoda z dawną książką
19.08 – godz.11:00 spotkanie z książkami 
Marii Konopnickiej
20.08 – godz.11:00 spotkanie z książkami 
Jana Edwarda Kucharskiego
21.08 – godz.11:00 spotkanie z książkami 
Janiny Porazińskiej
22.08 – godz.11:00 spotkanie z książkami 
Marii Kownackiej
23.08 – godz.11:00 spotkanie czytelnicze 
„Bliżej książki”
Przygoda ze sztuką
26.08 – godz.11:00 witraże inaczej
27.08 – godz.11:00 biżuteria z masy solnej
28.08 – godz.11:00 op-art
29.08 – godz.11:00 zapałczaki – warsztaty 
pod kierunkiem Eweliny Kicińskiej
30.08 – godz.11:00 spotkanie czytelnicze 
„Bliżej książki”

Ponadto:
11.00-14.30 - zajęcia zorganizowane (zajęcia 
pod kier. instruktora, pogadanki, głośne 
czytanie, rozstrzygnięcie konkursu z 
poprzedniego dnia, zajęcia rekreacyjne), w 
poniedziałki i piątki: kino w bibliotece
14.30-16.00 - zajęcia dowolne (internet, gry 
planszowe, zajęcia plastyczne).

Zajęcia finansowane z MPPiRPA.

1 lipca - spacer po mieście - poznajemy 
zabytki Kutna, układanie puzzli, 
2 lipca - warsztaty fotograficzne i plener,
3 lipca - warsztaty plastyczne
4 lipca - archeologia doświadczalna „Nie 
święci garnki lepią”,
9 - 11 lipca - malarskie warsztaty plenero-
we (w ramach projektu Pejzaż Rudymentarny)
13 lipca  - Festiwal „Na ludowo w mieście 
róż”: warsztaty rzemiosła artystycznego              
i użytkowego, kiermasz sztuki i rękodzieła 
ludowego, widowisko „Wesele Boryny”                   
w wykonaniu Amatorskiego Zespołu 
Regionalnego im. Wł. St. Reymonta – Lipce 
Reymontowskie
19 lipca - wycieczka do Muzeum Zamek w 
Oporowie,
29 lipca - spacer po mieście - poznajemy 
zabytki Kutna, układanie puzzli, 
2 sierpnia- archeologia doświadczalna „Nie 
święci garnki lepią”,
5 sierpnia - spacer po mieście - poznajemy 
zabytki Kutna, układanie puzzli, 
6 sierpnia - warsztaty fotograficzne i 
plener,
9 sierpnia - wycieczka do Maurzyc - 
skansen
23 sierpnia - wycieczka do Wioski Indiań-
skiej w Solcy Małej,
26 sierpnia - warsztaty plastyczne
27 sierpnia - spotkanie na temat: „Drapież-
niki lasów polskich”,
28 sierpnia - poznajemy ginące zawody 
(z wykorzystaniem eksponatów muzealnych)

Zajęcia finansowane z MPPiRPA.

1. wypoczynkowo –  edukacyjnym dla ok. 74 
dzieci  – zadanie realizowane przez Kutnowski 
Komitet Obrony Bezrobotnych 

Termin:  1 lipca – 5 lipca 2013 roku
             8 lipca – 12 lipca 2013 roku       
2 turnusy po 37 dzieci
Miejsce: Centrum Organizacji Pozarządowych 
„Wspólny Dom” ul. Wyszyńskiego 11 A
Zajęcia będą odbywać się w godz. 7.30 – 15.30 
.

2. sportowo – rekreacyjnym dla 360 dzieci w 
dwóch grupach – zadanie realizowane przez 
Oratorium Bł. Michała Rua 

Termin:  1 lipca – 5 lipca 2013 roku
             8 lipca – 12 lipca 2013 roku
            
2 turnusy po 180 dzieci
Miejsce: Woźniaków 56, Kutno
Zajęcia odbywać się będą w godz. 9.00-15.00.

3. dla 64 dzieci w wieku wczesnoszkolnym z 
rodzin dysfunkcyjnych – zadanie realizowa-
ne przez Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Termin: 15 lipca – 19 lipca 2013 roku
                    22 lipca – 26 lipca 2013 roku 
2 turnusy po 32 dzieci
Miejsce: Parafialny Zespół Charytatywny 
Caritas przy Parafii M.B. Wspomożenia 
Wiernych, ul. Jesienna 2, PKPS ul. Narutowi-
cza 11, Kutno.
Zajęcia odbywać się będą w godz. 8.30 - 
15.00.

4. profilaktyczno – rekreacyjnym dla 64 
dzieci – zadanie realizowane przez Stowa-
rzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji 
Sportowej SL SALOS
 
Termin: 29 lipca – 2 sierpnia 2013r.
             05 sierpnia – 09 sierpnia 2013r.   
2 turnusy po 32 dzieci
Miejsce: Centrum Organizacji Pozarządo-
wych „Wspólny Dom” ul. Wyszyńskiego 11 A
Zajęcia odbywać się będą w godz. 8.30 - 
15.00.


