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Epidemia SARS-CoV-2 str. 3-5
» ... Od wielu tygodni żyjemy w odmiennych, 
od wszystkiego co znamy warunkach ... » 

IX Zawody strzeleckie str. 8 
» Frekwencja okazała się rekordowa,  
w zawodach wzięło udział 91 ... » 

Spotkanie z inwestorami str. 9
» prowadzimy obecnie zaawansowane przygo-
towania do procedur przetargowych... » 
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Dziękujemy 

lekarzom i personelowi 
medycznemu, służbom,  
pracownikom sklepów 

farmaceutom oraz wszystkim 
zaangażowanym w walkę  

z epidemią
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Epidemia SARS CoV-2
 Szanowni Mieszkańcy Miasta 
i Gminy Żychlin, Drodzy Przyjaciele  
i Sąsiedzi, 

można by rzec, że stało się nieuniknione i pierw-
szy przypadek zakażenia koronawirusem w naszej 
gminie stał się faktem. Od wielu tygodni żyjemy 
w odmiennych, od wszystkiego co znamy warun-
kach. Całe pokolenia przywykły do braku ogra-
niczeń w codziennym życiu, nieograniczonego 
dostępu do kultury, rozrywki, handlu, spotkań 
towarzyskich w przestrzeniach miast. Większość 
z nas, nigdy nie spotkała się ze stanem wyłącza-
nia działalności szkół, ośrodków kultury, teatrów  
i kin, urzędów, utrudnieniami w dostępie do le-
karzy. Zmiany, które nastąpiły w naszym życiu 
wymagają dostosowywania się z dnia na dzień, 
do wzmożenia naszej ostrożności, dbania o siebie 
i naszych bliskich. 
 Według opinii specjalistów fala zakażeń 
dopiero przed nami, a w przypadku wielu osób, 
szczególnie młodszych i w dobrej kondycji, za-
każenie minie nawet bezobjawowo. To nie może 
powodować, że stracimy czujność, że staniemy 
się potencjalnym zagrożeniem dla tych potrze-
bujących troski, osób starszych i z przewlekłymi 
chorobami, z ograniczoną odpornością. Więc jeśli 
nawet czujemy się zdrowo, to nie zapominajmy  
o naszych bliskich, sąsiadach i przyjaciołach.
 Jeśli zajdzie taka konieczność i bę-
dziemy musieli skontaktować się i skonsultować 
stan zdrowia z lekarzem, to róbmy to telefonicz-
nie. Nie chodzimy do ośrodków zdrowia, tylko 
dzwonimy, a lekarz udzieli nam niezbędnej kon-
sultacji. W sytuacji skrajnej, wysokiej gorączki, 
duszności, dzwonimy do sanepidu lub udajemy 
się bezpośrednio do najbliższego szpitala zakaź-
nego. Nie okłamujemy lekarzy, nie ukrywamy 
żadnych faktów mogących wpłynąć na zasze-
regowanie nas jako pacjenta bezpiecznego lub 
potencjalnie niebezpiecznego dla personelu  
i pozostałych chorych. 
 Ograniczając możliwość szerzenia się 
patogenu musimy unikać wszelkich zgromadzeń, 
nie organizujemy przyjęć i spotkań towarzyskich. 
Witanie uściśnięciem dłoni jest wykluczone, tak 
jak przytulanie się na powitanie, czy dotykania 
własnej twarzy. Zakupy robimy z listą i szybko, 
używając jednorazowych rękawiczek przy spo-
żywczych produktach nieopakowanych w fo-
lię. Słuchajmy próśb personelu sklepów i aptek 
o zachowywanie odległości, czy pojedyncze 

wchodzenie. Obsługa w aptekach, małych skle-
pach i marketach jest szczególnie narażona.
 Nasza służba zdrowia staje w tej chwili 
na głowie, żeby nam pomagać i zabezpieczać na 
przyszłość. Działają w wyjątkowym stresie i im 
należy się szczególne uznanie, podziękowania  
i wsparcie. Ich praca jest w tej chwili jedną z naj-
niebezpieczniejszych w Polsce i na świecie. Słowa 
wsparcia kieruję do służb mundurowych, policji 
i straży PSP oraz OSP i służb sanitarnych, przed 
którymi stanęło ogromne wyzwanie. 
 Nowe i trudne wyzwanie przed nauczy-
cielami i uczniami. Czeka ich wiele pracy, żeby nie 
stracić czasu niezbędnego do wdrożenia podstaw 
programowych dla poszczególnych klas. Życzmy 
im wszelkiego powodzenia, kreatywności i pra-
cowitości podopiecznych oraz pełnego wsparcia 
rodziców. 
 Najważniejszymi naszymi cechami jako 
społeczeństwa w najbliższych tygodniach i mie-
siącach muszą być odpowiedzialność, samody-
scyplina i empatia. Nikt tak nas nie przypilnuje 
jak my sami. Jednocześnie musimy pamiętać  
o potrzebujących. Nasi słabsi bliscy i znajomi 
mogą potrzebować wsparcia. 
 A jeśli chodzi o odpowiedzialność, 
chciałbym zwrócić się w tych krótkich żołnier-
skich słowach z otwartym apelem i wielką prośbą 
do rządzących naszym krajem, do Pana Prezy-
denta Andrzeja Dudy, do Pana Premiera Mate-
usza Morawieckiego oraz do parlamentarzystów, 
o przesunięcie terminu wyborów prezydenckich. 
To zbyt duże ryzyko, zagrożenie dla zdrowia,  
a nawet życia uczestników procesu głosowania, 
komisji wyborczych i osób głosujących. Bądźmy 
odpowiedzialni! 
 Szanowni Mieszkańcy, drodzy sąsiedzi, 
przyjaciele, stoimy przed jednym z najpoważniej-
szych egzaminów dojrzałości jako społeczeństwo, 
czekają nas kolejne trudne dni i tygodnie, więc 
zwracam się z ogromną prośbą, nie zapominajmy 
o naszej odpowiedzialności za siebie i bliźnich, 
współczujmy i nie oceniajmy, więc również nie 
hejtujmy. Pomyślcie o tym, przecież każdy z nas 
może znaleźć się w podobnej sytuacji, a złe słowa 
na pewno nie są wtedy lekarstwem, a trucizną dla 
przerażonego sytuacją chorego.
 Z wyrazami szacunku i życzeniami wiel-
kich sił do walki z przeciwnościami

Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin 

WYDARZENIAWYDARZENIA

 Za nami 28 Finał z Wielką Or-
kiestrą Świątecznej Pomocy, w tym roku 
pod hasłem „Dla dziecięcej medycyny 
zabiegowej”. Setki zaangażowanych osób  
i widzów na finałowych wydarzeniach 
oraz ponad 20 tysięcy zebranych złotówek. 
 W godzinach przedpołudnio-
wych wolontariusze razem z Nudzimisiem 
Hubkiem kwestowali na ulicach miasta, 
wcześniej na profilu sztabu WOŚP w Ży-
chlinie zakończono wszystkie licytacje. 
Podczas ścisłego Finału w Żychlińskim 
Domu Kultury, odbywały się pokazy ma-
łych artystów z przedszkoli i szkół, senio-
rów oraz koncerty zaproszonych gwiazd 
MIG i Stoppersi. Na sali były niemałe 
tłumy. O 20:00 niebo rozświetlił pokaz 
„światełka”, a podniebienia uczestników 
miło rozsmakował orkiestrowy tort.
 Serdecznie dziękujemy za hoj-
ność wszystkim darczyńcom, wolontariu-
szom za ich zaangażowanie, jak zawsze 
macie wielkie i gorące serca!!! Dziękujemy 
zaangażowanym ochotnikom z grup 
mundurowych młodzieżowej i dorosłej 
Ochotniczej Straży Pożarnej, policjantom 
za czuwanie nad bezpieczeństwem wokół 
imprezy, małym i dużym artystom oraz 
ich opiekunom, kadrze Zedeku za przygo-
towanie oprawy i każdemu, kto z zapałem 
brał udział we wspieraniu akcji finałowej! 
 Gramy w WOŚP do końca 
świata i o jeden dzień dłużej! Do zoba-
czenia na 29 finale za rok! 

Sztab WOŚP Żychlin, ŻDK;  
foto: Sztab WOŚP Żychlin

28 Finał WOŚP
w Żychlinie

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia 
zawsze na www.gov.pl/koronawirus
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Schemat postępowania w przypadku  
podejrzenia zarażenia koronawirusem

osoba, która w okresie ostatnich 14 dni:
- przebywała na obrzasze  

występowania koronawirusa,
lub

- miała kontakt w potwierdzonym  
lub prawdopodobnym przypadkiem  

zakażenia SARS-Cov-2

Czy u osoby występują? 
kaszel, duszności, gorączka, 
problemy z oddychaniem

w przypadku objawów  
zagrażających życiu  

(narastające duszności)
zadzwoń pod 112 lub 999

ocena medyczna  
osoby z objawami  

w izbie przyjęć
oddziału zakaźnego  

szpitala

Hospitalizacja 
+powiadomienie  
Powiatowej Stacji  

Sanitarno 
-Epidemiologicznej

w dni powszednie w 
godz. 8-18 skontaktuj się 
telefonicznie z lekarzem 

POZ, a w nocy lub święta z 
lekarzem NŚPL pod nr

tel. 24 388 03 71
lub 508 919 332

lekarz podejmuje decyzję  
o sposobie postępowania

konieczne  
powiadomienie  

Powiatowej Stacji  
Sanitarno 

-Epidemiologicznej
tel. 24 355 71 00
tel. 24 355 71 03
tel. 605 078 225

wystąpenie obawów 
w ciągu 14 dni 
od narażenia

Zakończenie nadzoru  
przez Powiatową Stację  

Sanitarno 
-Epidemiologiczną

TAK NIE

TAK

NIE

wariant
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Szanowni Państwo,
musimy zmierzyć się, jako kraj i społeczeństwo, 
z najpoważniejszym od dziesięcioleci kryzysem 
epidemiologicznym. Proszę wszystkich o wyro-
zumiałość, cierpliwość i stosowanie się do zaleceń 
specjalistów. Ograniczanie kontaktów pomiędzy 
mieszkańcami pomoże wygaszać obszary wystę-
powania niebezpiecznego patogenu.
 Wdrażane są zmiany organizacyjne 
mające na celu powstrzymanie rozprzestrzenia-
nia się patogenu i ograniczanie ryzyka zakażenia 
koronawirusem. 
 Po zamknięciu szkół, domu kultury  
i biblioteki ograniczenia w dostępie pojawią się 
również w innych lokalnych instytucjach.
 Urząd Gminy od dnia 16 marca, aż do 
odwołania, jest nieczynny dla interesantów, nato-
miast nie przerywa pracy. Kontakt z urzędnikami 
jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub 
telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz 
będzie odbierana poczta tradycyjna. Zachęcamy 
do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, 
które go nie mają, mogą go potwierdzić za po-
średnictwem bankowości elektronicznej, bez ko-
nieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala 
wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma  
i większość wniosków wraz z załącznikami. Skargi 
i interwencje można zgłaszać także mailem. Inte-
resanci będą przyjmowani tylko w Biurze Podaw-
czym UG, w uzasadnionych pilnym terminem 
załatwienia sprawy przypadkach (np. rejestracja 
aktu zgonu), po wcześniejszym umówieniu daty 
i godziny.
 Wszelkich informacji dotyczących 
załatwiania spraw można zasięgać pod nastę-
pującymi numerami telefonów:
•	 sprawy z zakresu budownictwa i mieszkalnic-

twa (24) 351 20 41
•	 dróg i oświetlenia ulicznego (24) 351 20 40
•	 planowania przestrzennego (24) 351 20 27  

lub pod adresem bpi@gminazychlin.pl
•	 sprawy dot. aktów urodzenia, małżeństwa 

lub zgonu (24) 351 20 18 lub pod adresem  
usc@gminazychlin.pl

•	 sprawy dot. ewidencji ludności i dowodów 
osobistych (24) 351 20 14 lub pod adresem  
so@gminazychlin.pl

•	 sprawy z zakresu oświaty (24) 351 20 24 lub 
pod adresem oz@gminazychlin.pl

•	 sprawy z zakresu rolnictwa i emerytur rolni-
czych (24) 351 20 38

•	 sprawy z zakresu gospodarki gruntami  
(24) 351 20 26; (24) 351 20 38

•	 sprawy z zakresu ochrony środowiska i zwierząt 
(24) 351 20 39 lub pod adresem rgo@gmina-
zychlin.pl 

Druki wniosków do pobrania znajdują się na 
stronie BIP Gminy Żychlin.
 W przypadku trudności ze znalezie-
niem odpowiedniego druku proszę kontaktować 
się telefonicznie pod wskazane numery telefonów.
Sprawy z zakresu podatków i opłat lokalnych
•	 wpłaty podatków (24) 351-20-29
•	 wymiar podatków (24) 351-20-42
•	 opłata za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi, wieczyste użytkowanie, przekształcenie 
prawa wieczystego użytkowania (24) 351-20-36 
lub pod adresem fn@gminazychlin.pl

 Wszelkie opłaty prosimy dokonywać 
w drodze elektronicznej. Ze względu na łatwe 
przenoszenie patogenu przez gotówkę wpłaty w 
kasie zostają zawieszone.
Wpłaty:
•	 podatków i opłat lokalnych bezpośred-

nio na rachunek bankowy Urzędu Gminy 
BS w Żychlinie   
88 9022 0007 0000 2408 2008 0007

•	 opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

BS w Żychlinie 52 9022 0007 0000 2408 2027 0290
 Uwaga! Do końca maja 2020 r. wydłu-
żam możliwość realizowania wpłat podatków  
i opłat lokalnych dla osób nieposiadających kont 
bankowych i nie mających możliwości dokony-
wania przelewów przez internet. Do tego czasu 
nie będziemy pobierać odsetek.
 Proszę wszystkich o stosowanie się do 
wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego 
Inspektora Sanitarnego w zakresie walki z roz-
przestrzenianiem się koronawirusa. Powstrzyma-
nie choroby w głównej mierze zależy od naszego 
zdyscyplinowania. Wszelkie informacje znajdują 
się na stronach internetowych instytucji. 
 Dziękuję z zrozumienie i życzę nam 
wszystkim zdrowia i sił, żebyśmy obronili nasze 
rodziny od skutków epidemii. 

Burmistrz Gminy Żychlin
Grzegorz Ambroziak

Uwaga! Zmiana organizacji 
pracy Urzędu Gminy

 8, 9 i 10 grudnia 2019 roku w Stu-
diu Filmowym i Telewizyjnym Arterion 
AHE w Łodzi odbyły się eliminacje do 
VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
KOLĘD I PASTORAŁEK ,,KOLĘDU-
JEMY RAZEM”, którego organizatorami 
były Akademia Humanistyczno-Ekono-
miczna w Łodzi oraz Łódzkie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego.
 Spośród ok. 100 podmiotów 
artystycznych (placówkę można było re-
prezentować tylko w jednej z podanych 
kategorii) jury, którego przewodniczącym 
był Michał Jan Barański, wybitny dyrygent 
i chórmistrz, wyłoniło laureatów tego kon-
kursu. Koncert galowy wraz z wręczeniem 
nagród miał miejsce 31 stycznia 2020 r. 
w przepięknej auli Centrum Dialogu im. 
Marka Edelmana w Łodzi.
 Jesteśmy niezmiernie dumni, 
że w konkursie tym jury zauważyło  
i doceniło uczennice żychlińskich szkół. 
Serdecznie gratulujemy Weronice Mro-
zowicz, uczennicy Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Adama Mickiewicza, która  
w kategorii szkoły średnie zajęła II miejsce 
oraz Gabrieli Zweigert, uczennicy V klasy 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła 
II, która została wyróżniona w kategorii 
klasy IV-VIII. Gratulujemy również na-
uczycielce śpiewu Weroniki i Gabrysi – 
pani Agnieszce Wawrzyniak.
 Brawa należą się także Mai Ba-
nachowskiej reprezentującej Żychliński 
Dom Kultury, która wyśpiewała wyróż-
nienie. Brawo Wy! 

Red.

Wielki sukces 
wokalny 
Żychlinianek

Wpłaty podatków i opłat lokalnych prosimy dokonywać 
na rachunek bankowy Urzędu Gminy 

BS w Żychlinie 88 9022 0007 0000 2408 2008 0007
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

BS w Żychlinie 52 9022 0007 0000 2408 2027 0290



6
Nowe Echo Żychlina  |  wydanie 1/2020  |  gminazychlin.pl

WYDARZENIA WYDARZENIA

VII Konkurs kolęd i pastorałek

 Żychlin – nie ma nudy! To hasło promu-
jące wszelkie wydarzenia, które odbywają się na 
terenie naszego miasta oraz gminy. 1 i 2 lutego br. 
w Żychlinie odbyły się trzy imprezy kulturalno-
-sportowe. Wśród nich był VII Konkurs Kolęd  
i Pastorałek. Wydarzenie to, cyklicznie organi-
zowane przez Parafię pw. Św. Ap. Piotra i Pawła  
w Żychlinie oraz Gminę Żychlin, zyskuje z roku na 
rok coraz większą rzeszę zarówno występujących 
jak i słuchaczy. W tym roku w przesłuchaniach, 
które odbyły się 1 lutego, wzięło udział ponad 
110 uczestników z różnych regionów naszego 
województwa, a nawet z poza niego. Występom 
uczestników przysłuchiwało się Jury w składzie 
Paweł Nowicki, solista Opery Nova w Bydgosz-
czy, Anna Tadeusiak, artystka chóru Opery Nova  
w Bydgoszczy oraz Radna Rady Miejskiej w Ży-
chlinie Agnieszka Sidwa. Po długich i burzliwych 
obradach, jury postanowiło przyznać, pierwszy 
raz w historii Konkursu, nagrodę Grand Prix, 
oraz uhonorować i wyróżnić następujących wy-
konawców, których mogliśmy podziwiać na kon-
cercie jubilatów w niedzielę 2 lutego br.
 
Kategoria Przedszkole – soliści
Wyróżnienie: Michał Trzak (Przedszkole „Ma-
łych Odkrywców w Skierniewicach)
III – Patrycja Balik „A wcora z wiecora” (Studio 
Piosenki BP i DK w Zdunach)
II – Zuzanna Myczka „Przysiadło słonko” (GOK 
Nieborów)
II – Michalina Śmigielska „Gdy śliczna Panna” 
(Żychlin)
I – Nikola Piorun „Dlaczego dzisiaj” (Przedszkole 
„Małych Odkrywców w Skierniewicach)
  

Kategoria Przedszkole – zespoły
III – ZPiT Ziemi Kutnowskiej: Marianna Stasiak, 
Tatiana Łukaszewska, Maja Matusiak, Zofia Cie-
niewska, Liliana Helman, Hubert Cukier „Przy-
lecieli aniołkowie”
I – Anna Sochacka, Adam Zieleniewski „Bosy 
pastuszek” (SP nr 2 Żychlin)
 
Kategoria I – III soliści
Wyróżnienie: Roksana Łoginow (GOK Zakro-
czym), Lena Andrzejewska (Żychlin)
III – Malwina Jackowska „Cicho, cicho pastusz-
kowie” (Skierniewice)
III – Wiktoria Gorajewska „A kto wie, czy za ro-
giem?” (Skierniewice)
II – Laura Szychowska „Zaśnij Dziecino” 
(Skierniewice)
I – Nikola Majewska „Pierwsza gwiazda”
 
Kategoria I – III zespoły
Wyróżnienie: Maja Banachowska, Alicja Nowok, 
Julia Jędrzejewska, Nadia Pawelec, Filip Libe-
radzki, Nikola Dubrownik, Gabriel Szymczak 
„Przybieżeli do Betlejem”
(SP w Orątkach)
II – Anna Żak, Hubert Budzik, Helena Sieczkow-
ska „Powitajmy Go” (SP nr 2 Żychlin)
I – Dominika Iwaniak, Marcel Kamiński, Julia 
Kubaczyk, Natalia Kubaczyk, Wojciech Kołach, 
Jan Wawrzyńczak, Weronika Organiściak, Maria 
Woźniak
„Pastuszkowie, bracia mili” (SP w Żeronicach)
 
Kategoria IV-VI – soliści 
Wyróżnienie: Oliwia Kukuła (SP nr 2 Żychlin, 
Alicja Kawczyńska (SP w Kiernozi), Marta 

 29 stycznia br. odbyła się XVII 
Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie zwana 
sesją budżetową. 
 W porządku obrad oprócz takich 
punktów jak: Podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia stawek dotacji przedmioto-
wej dla Samorządowego Zakładu Budże-
towego w Żychlinie, Podjęcie uchwały  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 
czy Podjęcie uchwały w sprawie „Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na 2020 
rok, najważniejszym był punkt dotyczący 
podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na 2020 rok. 
 Radni po wysłuchaniu opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ło-
dzi do projektu uchwały o Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Żychlin 
przedstawionej przez Sekretarza Gminy, 
i zapoznaniu się z najważniejszymi za-
łożeniami w planowanym budżecie na 
rok bieżący przedstawionymi przez Bur-
mistrza Gminy Żychlin, przystąpili do 
głosowania. Za przyjęciem budżetu gło-
sowało 12 Radnych, 2 wstrzymało się od 
głosu. Zwykłą większością głosów, projekt 
uchwały przyjęto.
 Poniżej przedstawiamy naj-
ważniejsze założenia w budżecie Gminy  
Żychlin na rok 2020:
 Uchwala się dochody budżetu 
w łącznej wysokości 51.827.915,57 zł,  
w tym:
1. dochody bieżące: 48.924.688,84 zł.
2. dochody majątkowe: 2.903.226,73 zł.
 Ustala się wydatki budżetu  
w łącznej wysokości 51.827.915,57 zł.  
w tym:
1) wydatki bieżące: 48.339.313,10 zł.
2) wydatki majątkowe: 3.488.602,47 zł.
 Wydatki inwestycyjne gminy 
zaplanowano w kwocie ponad 3,4 mln zł. 
Wiodącym zadaniem jest projekt ekolo-
giczny dotowany ze środków UE (fotowol-
taika dla instytucji i mieszkańców) oraz 
modernizacje dróg i budowa oświetlenia 
ulicznego. (i jeśli się zmieścià) Gmina 
udzieli w bieżącym roku dotacji dla Sa-
morządowego Zakładu Budżetowego  
w Żychlinie w kwocie 1.130.000 zł., a dla 
instytucji kultury 1.268.500 zł

Red.

Gmina Żychlin 
z uchwalonym 
budżetem  
na 2020 rok
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WYDARZENIA

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

 W piątek 6 marca br. w nowo wyremon-
towanej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Żychlinie, odbyły się gminne eliminacje Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież zapobiega pożarom” . Dziesięciu uczniów 
reprezentujących żychlińskie szkoły: Szkołę 
Podstawową Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 2, oraz 
Szkołę Podstawową w Grabowie, przystąpiło do 
pisemnego sprawdzianu z wiedzy pożarniczej. 
Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test , który 
dotyczył zarówno technicznych tematów związa-
nych z wiedzą pożarniczą jak i zasad udzielania 
pierwszej pomocy oraz pytań ogólnych doty-
czących działalności Straży Pożarnej. Z testem 
najlepiej poradzili sobie Julia Biniewicz, Miłosz 
Lewandowski oraz Remigiusz Kaźmierczyk. 
Uczniowie Ci przeszli do kolejnego ustnego etapu 

eliminacji. W tej konkurencji najlepszym okazał 
się Miłosz Lewandowski przed Julią Biniewicz 
i to oni będą reprezentowali Gminę Żychlin na 
eliminacjach powiatowych w Kutnie.
 Wszyscy uczestnicy gminnych elimi-
nacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież zapobiega pożarom” otrzymali 
pamiątkowe upominki, zaś najlepsi nagrody 
ufundowane przez Burmistrza Gminy Żychlin, 
które wręczył Sekretarz Gminy Żychlin, Walde-
mar Bartochowski.
 Nad prawidłowym przebiegiem turnieju 
czuwało Jury w składzie: Adam Baranowski z KG 
PSP w Kutnie, Iwona Rzeźnicka, Tadeusz Król 
oraz Krzysztof Jakubowski.

Red.

 „Jedno dla wszystkich, wszystkie 
dla jednego” – pod takim hasłem wystar-
towała kampania wizerunkowa Związku 
Miast Polskich, która podkreśla znaczenie 
współpracy środowiska samorządowego, 
wzmacnia poczucie wspólnotowości  
i wskazuje, że członkostwo w Związku 
przynosi korzyści płynące ze współdziała-
nia pomiędzy miastami. Jest to szczególnie 
ważne w tym roku, w którym obchodzimy 
rocznicę 30-lecia samorządu terytorial-
nego. Przypominamy, że 27 maja 1990 
roku odbyły się pierwsze całkowicie wolne 
wybory do rad gmin. Były one efektem 
uchwalonej 8 marca 1990 roku ustawy  
o samorządzie terytorialnym, która zo-
stała przygotowana przez Senat RP, wy-
łoniony w wyborach 4 czerwca 1989 roku.
 Kampania ma charakter ogólno-
polski, a za sprawą miast członkowskich 
ZMP również lokalny. Przekaz zostanie 
skierowany zarówno do całego środowi-
ska samorządowego ZMP, jak i do miast, 
które nie są jeszcze członkami Związku. 
Odbiorcami komunikatów staną się rów-
nież mieszkańcy polskich miast. W przed-
sięwzięcie zaangażowało się 170 miast 
członkowskich ZMP, które zadeklarowały 
współpracę i aktywny udział w dystrybucji 
informacji na szczeblu lokalnym.
– Współcześnie to właśnie miasta na 
całym świecie biorą na swoje barki roz-
wiązywanie największych problemów  
i wyzwań. W ramach różnych sieci współ-
pracy uczymy się od siebie nawzajem, 
czerpiemy inspiracje i kształtujemy lepszą 
rzeczywistość. W tym roku świętujemy 30 
lat odrodzenia samorządu terytorialnego 
w naszym kraju. To doskonała okazja, aby 
pokazać, że państwo zdecentralizowane,  
z silnymi władzami lokalnymi to gwa-
rancja zarządzania zgodnego z oczeki-
waniami mieszkańców – mówi prezydent 
Ciechanowa, sekretarz Zarządu ZMP, 
Krzysztof Kosiński.
 Na stronie internetowej  
www.miasta.pl będą przedstawiane in-
formacje o najważniejszych działaniach 
i inicjatywach legislacyjnych, które ZMP 
podejmie w najbliższych miesiącach

Red.

Miasta mówią 
wspólnym 
głosem

Lewandowska, Gabriela Zuzanna Zweigert (SP 
nr 2 Żychlin), Antoni Badurek (SP nr 1 Żychlin), 
Anastazja Kilińska (MGOK Kłecko), Bartek Go-
łębiewski (SP w Żeronicach), Magdalena Bareł-
kowska (MGOK Kłecko), Antonina Zielińska 
(SP nr 2 Żychlin), Marcelina Tomaszewska (SP 
nr 2 Żychlin), Antonina Gałka (Skierniewice), 
Magdalena Myszewska (ŁOK Łowicz)
III – Kacper Kita „Kołysanka Józefa” (Kutno)
II – Amelia Zielińska „Przysiadło słonko na Je-
zusa żłobie”
I – Agata Ciesielska „Łokarynki, fujarecki” 
(Łowicz)
 
 Kategoria VII – VIII – soliści
Wyróżnienie: Natalia Kunikowska (Studio Pio-
senki BP i DK Zduny), Wiktoria Łoginow (GOK 
Zakroczym), Nadia Tomczak (OKiR Stryków)
II – Lisecka Dominika „Kolęda Maryi” (GOK 
Kłecko)
I – Malwina Ciesielska „Zornicka” (Łowicz)
 

 
Kategoria Szkoły Średnie – soliści 
Wyróżnienie – Michalina Dudziej (GOK 
Zakroczym)
III – Magdalena Ciąpała „Cień Boga” (Studio 
Piosenki BP i DK Zduny)
II – Julia Miazek „Łoj Malyńki” (Wygoda)
 
Kategoria Szkoły Średnie – zespoły 
I – Zespół wokalno-chóralny z Kłecka: Dominika 
Nowicka, Dominika Ślebioda, Alicja Otuszewska, 
Maja Kuryła, Patrycja Adam, Julia Purolnik, Iza-
bela Wielińska, Laura Jaskulska „Nad Betlejem,”
Grand Prix oraz Nagroda Specjalna 
Antoni Marzec – „Kolęda samotnych” (Kutno)
Serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom, 
rodzicom, opiekunom, za uczestnictwo w VII 
Konkursie Kolęd i Pastorałek oraz wszystkim za-
angażowanym w jego organizację! Dziękujemy, 
gratulujemy i zapraszamy za rok!

Organizatorzy

cd. artykułu VII Konkurs Kolęd i Pastorałek
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WYDARZENIA INWEstYcjE I pRojEktY

 W dniu 1 lutego 2020 r. w Zespole Szkół 
w Żychlinie przy ul. Narutowicza 88 odbyły się 
IX Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza 
Gminy Żychlin z okazji 157 rocznicy Powstania 
Styczniowego. Frekwencja okazała się rekordowa,  
w zawodach wzięło udział 91 zawodników  
w dwóch kategoriach wiekowych – młodzież 
szkolna oraz OPEN. Imprezę rozpoczął pokaz 
łucznictwa sportowego przygotowany przez  
p. Marka Drabika i jego grupę strzelecką. Następnie 
odbył się instruktaż z obsługi karabinka pneuma-
tycznego i zasad BHP podczas strzelania, prze-
prowadzony przez prezesa Zarządu Powiatowego 
LOK w Kutnie pana Janusza Kaczmarka. Współ-
prowadzącym strzelanie był również pan Antoni 
Dobosz. Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy  
w Żychlinie wręczył burmistrz pan Grzegorz 
Ambroziak. O stronę organizacyjno – kordyna-
cyjną zadbał Zespół Szkół w Żychlinie. Karabinki, 
amunicję oraz prowadzenie strzelania zapewnił 
LOK w Kutnie, a pokazy łucznictwa Polski Klub 
Kawaleryjski. Rekreacyjne strzelania z pistoletu 
pneumatycznego poprowadzili panowie Piotr 
Krzemiński i Arkadiusz Iwaniak z 3 Regionalnej 
Bazy Logistycznej w Kutnie. Zawody przebiegły 
bezpiecznie w miłej atmosferze przy dźwiękach 
muzyki patriotycznej. Dziękujemy za udział  
w zawodach, zwycięzcom gratulujemy i zapra-
szamy za rok na X jubileuszowe zawody.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Kategoria – OPEN indywidualnie
1. Mariusz Dominiak – Sympatycy SP  

w Gołębiewku Nowym
2. Maciej Zajączkowski
3. Arkadiusz Iwaniak - 3 Regionalna Baza  

Logistyczna Kutno

Kategoria – OPEN drużynowo
I miejsce – Sympatycy SP w Gołębiewku Nowym
1. Arkadiusz Sarniak
2. Mariusz Dominiak
3. Grzegorz Kromkowski
II miejsce – 3 Regionalna Baza Logistyczna Kutno
1. Arkadiusz Iwaniak
2. Wojciech Wojtczak
3. Piotr Krzemiński
III miejsce – Grupa Operacyjna Bzura 39
1. Mariusz Puścian
2. Krzysztof Jędrzejak
3. Jacek Wasiak
 
Kategoria – MŁODZIEŻ SZKOLNA 
indywidualnie
1. Amelia Drabik – Polski Klub Kawaleryjski – 

Gmina Bedlno
2. Kacper Fuss – MDP Żychlin
3. Kacper Cieplak – Polski Klub Kawaleryjski – 

Gmina Bedlno
 
Kategoria – MŁODZIEŻ SZKOLNA drużynowo
I miejsce – MDP Żychlin
1. Jakub Pawlak
2. Kacper Fuss
3. Kacper Świecki
II miejsce – Polski Klub Kawaleryjski – Gmina 
Bedlno
1. Kacper Cieplak
2. Krzysztof Pietrasiak
3. Amelia Drabik
III miejsce – LO im. A. Mickiewicza w Żychlin
1. Julia Nowicka
2. Klaudia Krysiak
3. Filip Walczak

Notatka: Cezary Kwiatkowski
Zdjęcia: Adam Staszewski, Cezary Kwiatkowski

IX Zawody Strzeleckie  
o Puchar Burmistrza  
Gminy Żychlin

 Uczeń III klasy Liceum Ogól-
nokształcącego im. Adama Mickiewicza 
w Żychlinie, Hubert Darowski po raz 
kolejny otrzymał stypendium Prezesa 
Rady Ministrów. Wyróżnienie to otrzy-
mują uczniowie z najwyższą średnią ocen. 
Średnia Huberta to 5,38! Jesteśmy bardzo 
dumni, serdecznie gratulujemy Huber-
towi oraz jego Rodzicom! 

Red.

 W 2018 roku miał swoją prapre-
mierę w Żychlińskim Domu Kultury film 
niezwykły. Dokument o pasji, o muzyce, 
o ludziach, o naszej kapeli Dobrzeliniacy. 
Od kilku dni do obejrzenia na Youtube. 
Produkcja filmu była współfinansowana 
ze środków Narodowego Centrum Kul-
tury w ramach programu Kultura-Inter-
wencje oraz Gminy Żychlin. 

Red.

Hubert 
Darowski 
stypendystą

„W drodze” film 
dokumentalny 
o kapeli 
Dobrzeliniacy
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INWEstYcjE I pRojEktY

Spotkanie z potencjalnymi 
inwestorami w ŁSSE  
Podstrefa Żychlin

 W piątkowe przedpołudnie 7 lutego  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie, 
odbyło się spotkanie reprezentantów Gminy Ży-
chlin i Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
z firmami zainteresowanymi lokacją inwestycji 
na gruntach podstrefy Żychlin. 
 Tematem rozmów było zapoznanie po-
tencjalnych inwestorów z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego terenów in-
westycyjnych, przygotowywanymi podziałami 
nieruchomości pod ich potrzeby oraz udzielenie 
informacji na temat ulg podatkowych, jakie mogą 
uzyskać otwierając swą działalność na naszym 
terenie i bonów szkoleniowych dla firm sektora 
MŚP. Przedstawiciele firm zapoznani zostali  
z wymaganiami, co do minimalnych wartości 
inwestycji (2 mln zł MŚP i 40 mln zł duże przed-
siębiorstwo), warunkami rozliczania nakładów, 
w tym zakresem wydatków kwalifikowanych  
i terminem rozliczania ulg w naliczonym 

podatku CIT. Burmistrz przedstawił przygoto-
wane projekty podziałów nieruchomości pod 
zgłoszone potrzeby przez firmy. Zostały one 
wcześniej uzgodnione w trakcie trwających roz-
mów z przedstawicielami inwestorów. 
 Spotkanie przebiegało w atmosferze 
rzeczowej dyskusji, a przedstawiciele Strefy  
i Gminy starali się zapoznać Inwestorów  
z wszystkimi zaletami Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. 
 Urząd Gminy w Żychlinie prowadzi 
obecnie zaawansowane przygotowania do pro-
cedur przetargowych, związanych ze zbyciem 
nieruchomości dla dwóch Inwestorów. W chwili 
obecnej kolejna firma deklaruje chęć zakupu 
nieruchomości, a Inwestor w zakresie realizacji 
stacji regazyfikacji wydzierżawił od samorządu 
nieruchomość i przygotowuje się do realizacji 
inwestycji.

Red.

 Miło nam poinformować,  
że Gmina Żychlin uzyskała dofinansowa-
nie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ło-
dzi w ramach Konkursu pn. „ Nasze eko-
logiczne pracownie” na realizację zadania 
pn. Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. 
„Laboratorium przyrody” przy Szkole 
Podstawowej im. Marii Kownackiej  
w Grabowie. Całkowita wartość zadania 
wynosi 54.963,00 zł, w tym kwota dotacji 
z WFOŚiGW w Łodzi to 49.465,00 zł  
(90% kosztu całkowitego zadania). 
 Założeniem projektu jest po-
lepszenie warunków nauczania poprzez 
utworzenie kreatywnych i pomysłowych 
nowych pracowni edukacyjnych w szko-
łach. Celem projektowanej pracowni jest 
kształtowanie wśród uczniów świado-
mości ekologicznej, przyrodniczej, che-
micznej i postawy odpowiedzialności za 
obecny i przyszły stan środowiska nie 
tylko lokalnego.
Program obejmuje zakup:
1. elementów wyposażenia pracowni, ta-

kich jak m.in.: ławki z krzesłami, stół 
demonstracyjny, dygestorium che-
miczne, meble i rolety,

2. roślin doniczkowych (9 szt.),
3. pomocy dydaktycznych (50 szt.),
4. sprzętu audio video (tablica interak-

tywna, projektor, głośniki, laptop, 
wizualizer),

5. fototapety przedstawiającej walory 
przyrodnicze regionu.

Termin realizacji zadania zaplanowano 
do dnia 31.08.2020 r.
 To druga dotacja w ostatnim 
czasie. Również dzięki dotacji uzyskanej 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Łodzi w ramach konkursu „Ekopra-
cownia pod chmurką” pod koniec wrze-
śnia ub.r. powstał ogródek dydaktyczny  
„W KRÓLESTWIE OWADÓW”.   
W ogrodzie znajduje się m.in.: miejsce ob-
serwacji meteorologicznych, domki dla 
owadów pożytecznych, kompostownik, 
budki  lęgowe, owadzia stołówka ob-
sadzona krzewami, bylinami i roślinami 
kwitnącymi i ścieżka dydaktyczna.

Red.

Gmina Żychlin  
z dofinansowaniem 
na utworzenie 
pracowni edukacyjnej 
w Grabowie

 Lokalne firmy, które na naszym te-
renie funkcjonują od dekad, również inwe-
stują w swój rozwój. Najważniejszą inwestycją 
ostatnich 12 miesięcy była budowa nowego 
zakładu produkcyjnego przez Union Cho-
colate Sp. z o.o. za ponad 29 mln zł. Obecnie 
trwają ostatnie przygotowania do budowy 

zakładu produkcyjnego na terenach prze-
mysłowych Zakładów EMIT „Centrum Ba-
dawczo-Rozwojowe Maszyn Elektrycznych”. 
Koszt tej inwestycji to ponad 30 mln zł. Te 
dwie inwestycje mogą być realizowane dzięki 
wsparciu środków z UE, w kwotach odpo-
wiednio 13,06 mln zł i 8,08 mln zł.
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kULtURA

Festiwal Piosenki Harcer-
skiej „Powrót do tradycji”

 Projekt „Przyjęcie u pana Moniuszki” 
realizowany przez Żychliński Dom Kultury we 
współpracy i dofinansowaniu ze środków Łódz-
kiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samo-
rządu Łódzkiego, stał się częścią ogólnopolskich 
obchodów Roku Moniuszkowskiego. Możliwość 
włączenia się do nurtu działań ku upamiętnie-
niu 200 rocznicy urodzin naszego wybitnego 
kompozytora był dla ŻDK powodem do radości 
i dumy. W ramach działań projektowych odbyły 
się dwa konkursy, dla uczniów szkół z terenu 
miasta i gminy Żychlin oraz gmin ościennych: 
konkurs plastyczny na narysowanie komiksu do 
wybranych pieśni Moniuszki i konkurs literacki 
na napisanie baśni inspirowanej muzyką Mo-
niuszki.. Ważnym elementem projektu było także 
przygotowanie spektaklu pt. „Notesik Stasieczka” 
poświęconego Moniuszce, w realizację którego 
zaangażowali się członkowie grupy teatralnej 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

 Wydarzenie podsumowujące projekt 
„Przyjęcie u pana Moniuszki” odbyło się 11 paź-
dziernika 2019 roku, a wzięli w nim udział za-
równo partnerzy, z którymi współpracowaliśmy 
w realizacji projektu jak i mieszkańcy Żychlina 
i okolic. Program uroczystości zakładał premierę 
przygotowanego spektaklu, omówienie i przed-
stawienie założeń projektu, wręczenie nagród 
w konkursach i recital „Vivat Moniuszko!” w wy-
konaniu p. Aleksandra Zuchowicza i p. Szymona 
Atysa, artystów Opery Wrocławskiej. Obecność 
artystów Opery Wrocławskiej nadała naszemu 
wydarzeniu wyjątkowo uroczystej oprawy, za co 
serdecznie dziękujemy. Podziękowania należą się 
także Łódzkiemu Domowi Kultury, dzięki któ-
remu projekt ten mógł zostać zrealizowany. 
 Dziękujemy za pomoc na każdym etapie 
pracy nad projektem, współpraca z Państwem była 
dla nas ogromnym zaszczytem i przyjemnością.

ŻDK

 W Walentynkowy wieczór od-
była się w Żychlinie niezwykła impreza 
kulturalna pn. „Pomalować szary świat” 
Wernisaż Malarstwa Agnieszki Sapińskiej.
Na stronie artystki czytamy: 
 Urodziłam się w 1973 roku  
w Łęczycy z dziecięcym porażeniem mó-
zgowym, a mieszkam w Mąkolicach pod 
Łodzią. Od 1995 roku maluję obrazy 
„ustami” na płótnie stosując różne techniki, 
najczęściej olejną. Kocham kwiaty i pej-
zaże dlatego są to moje tematy przewodnie. 
Należę do Światowego Związku Artystów 
Malujących Ustami i Nogami VDMFK w 
Księstwie Liechtenstein od 1998 roku i od 
tego czasu ściśle współpracuję z wydawnic-
twem „AMUN” z siedzibą w Raciborzu. 
Prace prezentowałam na wystawach in-
dywidualnych oraz zbiorowych, zarówno 
w kraju jak i za granicą między innymi  
w Anglii, Budapeszcie, Warszawie, Płocku, 
Łodzi, Łęczycy … Na wystawach często 
prezentuję technikę mojego warsztatu 
malarskiego.Często korzystam z zapro-
szeń do szkół, muzeów i innych ośrodków 
publicznych. Lubię podróżować, tańczyć  
i oczywiście malować. Moje życiowe motto 
to „CARPE DIEM” źródło: https://asapin-
ska.pl/
 Uczestnicy wernisażu z podzi-
wem mogli oglądać niezwykłe prace nie-
zwykłej artystki. Pokonując przeciwności 
losu pani Agnieszka pokazuje hart ducha  
i pasję, które są silniejsze od wszelkich prze-
szkód. Gratulujemy wspaniałego talentu  
i życzymy spełnienia wszystkich marzeń.

ŻDK

Wernisaż 
malarstwa 
Agnieszki 
Sapińskiej 
„Pomalować szary 
świat”

kULtURA

Zdjęcie: Kinderbal 2020
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Kinderbal 2020
 W sobotnie popołudnie 25 stycznia 
2020 w Żychlińskim Domu Kultury odbył się 
długo wyczekiwany Kinderbal.
 Jest to jedno z ważniejszych i najbardziej 
ulubionych przez nas wydarzeń w kalendarzu 
naszego domu kultury. W tym roku wraz z ani-
matorami ze Studia Fama przygotowaliśmy wiele 
atrakcji dla naszych najmłodszych.
 Dzieci bawiły się świetnie z Fifi i Dyz-
iem, którzy prowadzili fantastyczne zabawy  
i konkursy, mogły wyszaleć się w karnawałowych 
tańcach wraz z Bałwankiem Frankiem i Pingwin-
kiem Malwinkiem, mogły zrobić sobie zdjęcia 
z Mikołajem, który wręczał dzieciom słodkie 

paczki. Zabawa była przednia, a naszym miłym 
gościom udało się zaprosić do zabawy i dzieci 
i rodziców. Wiele dzieci skorzystało również  
z możliwości zrobienia brokatowego tatuażu  
i pomalowania buzi w fantazyjne wzory. Wielkim 
zainteresowaniem cieszyło się oczywiście stoisko 
z watą cukrową.
 Było nam bardzo miło gościć dzieci  
i rodziców na naszym kinderbalu, cieszymy się, 
że byliście Państwo z nami i mamy nadzieję, że  
w przyszłym roku również spotkamy się ponow-
nie. Serdecznie dziękujemy naszym miłym go-
ściom ze Studia Fama za świetną zabawę.

ŻDK

kULtURA

Dzień Babci i Dziadka

 W dniu 21 lutego 2020 r. w Żychlińskim 
Domu Kultury odbyła się uroczystość z okazji 
Święta Babci i Dziadka.
 Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby 
w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szcze-
gólnym dniu dzieci z Przedszkola Nr 2 im. Jana 
Pawła II w Żychlinie również pamiętały o swoich 
Babciach i Dziadkach i wspólnie ze swoimi pa-
niami przygotowały dla nich występ artystyczny. 
Na twarzach dzieci widać było ogromną radość 
oraz skupienie. Dzieci zaprezentowały program 
artystyczny, a następnie wręczyły własnoręcznie 
wykonane prezenty dla swoich ukochanych Babć 
i Dziadków. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje 
wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby 
jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. 

Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy 
wzruszenia.
 Uroczystość zwieńczył słodki poczęstu-
nek, wyczarowany przez niezawodnych rodziców, 
podczas którego nie brakowało okazji do rozmów 
i wspomnień.
 Był to niezwykły dzień nie tylko dla 
dzieci, ale przede wszystkim dla ich Babć i Dziad-
ków. Dzień, w którym gościło wiele uśmiechów, 
wzruszeń i radości…
 Dlatego też dziękujemy wszystkim Bab-
ciom i Dziadkom za ich bezgraniczną miłość, 
dobroć, ciepło i jeszcze raz życzymy Im dużo, 
dużo zdrowia oraz długich lat życia.

źródło: Przedszkole Nr 2  
im. Jana Pawła II w Żychlinie

 „Zbrodnia i kara” pod takim 
tytułem odbył się wykład dla słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żychliń-
skim Domu Kultury. Prelekcję wygłosiła 
pani historyk Anna Mazurek. Podczas 
wykładu przedstawiony został temat wy-
miaru (nie)sprawiedliwości w dawnych 
wiekach. Omówiony zostały między 
innymi system karania za popełnione 
„zbrodnie” , a także przedstawione zostały 
różne sposoby wymierzania kar. Jeszcze 
raz serdecznie dziękujemy Pani Annie za 
bardzo interesujący i pouczający wykład.

Justyna Brzozowska

 7 marca 2020 roku na deskach 
Żychlińskiego Domu Kultury, gościliśmy 
aktorów związanych z Teatrem Old Ti-
mers Garage – panią Olgę Borys i panów 
Marka Pitucha i Jakuba Wonsa, którzy 
dla żychlińskiej publiczności wystąpili  
w świetnej i przezabawnej komedii „Żona 
do adopcji”.
 W życiu Adama wszystko miało 
swoje miejsce – dom praca, dom praca. 
Od czas do czasu jakaś kontrolowana 
rozrywka. Ale w życiu każdego człowieka 
przychodzi taka chwila, że nawet dobrze 
naoliwiona maszyna przestaje funkcjono-
wać i niebo zaczyna walić się głowę.
 Żona Adama wyjeżdża. Miesz-
kanie nawiedza natrętny domokrążca  
i wróżbita. Niespodziewanie pojawia się 
również Filip, kolega z podstawówki. Do 
drzwi puka przedstawicielka Ośrodka 
Adopcyjnego, o której wizycie Adam zu-
pełnie zapomniał. Spokojne dotychczas 
życie bohatera wypełnia się mnóstwem 
niedomówień, pomówień i abstrakcyj-
nych insynuacji. A wszystko przykryte 
płaszczem „normalności”.
 Licznie zgromadzeni widzowie 
z uwagą i szerokim uśmiechem, śledzili 
perypetie głównego bohatera, w którego 
poukładane życie wkrada się nieoczeki-
wany chaos, wywołany pojawieniem się 
niezapowiedzianych i bardzo, jak się oka-
zuje, kłopotliwych gości. 
 Było nam ogromnie miło gościć 
tak wspaniałych aktorów i móc podziwiać 
ich aktorski kunszt oraz umiejętności.

ŻDK

Zbrodnia i kara

Żona do adopcji
- spektakl
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SIAtKóWKA

Mistrzostwa 
Powiatu w Piłce 
Siatkowej  
 26 lutego 2020 roku w hali spor-
towej Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Siatkowej Dziewcząt i Chłopców. Po cztery 
najlepsze szkolne drużyny wyłonione  
w drodze eliminacji walczyły o tytuł mistrza 
powiatu. Rywalizacja chłopców toczyła się 
pomiędzy reprezentacjami szkół: Szkoły 
Podstawowej Nr 6 w Kutnie, Szkoły Pod-
stawowej Nr 9 w Kutnie, Szkoły Podstawo-
wej w Łaniętach i Szkoły Podstawowej Nr 
2 w Żychlinie. Tytuł mistrzowski zdobyli 
po raz kolejny uczniowie Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 w Żychlinie i to oni reprezen-
tować będą powiat kutnowski w turnieju 
półfinałowym mistrzostw województwa  
w Rawie Mazowieckiej – w dniu 4 marca 
2020. Natomiast w rywalizacji dziewcząt 
udział wzięły szkoły: Szkoła Podstawowa 
Nr 2 w Żychlinie, Szkoła Podstawowa 
w Łaniętach, Szkoła Podstawowa Nr 9  
w Kutnie, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kut-
nie. Zwycięsko z rywalizacji dziewcząt wy-
szły uczennice Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Żychlinie i to one będą reprezentować 
powiat kutnowski na dalszym szczeblu 
rozgrywek. 
 Reprezentacja dziewcząt SP Nr 
2 w Żychlinie: Olga Ranachowska, We-
ronika Józwik, Sylwia Kaczmarek, Mag-
dalena Szczerbiak, Julia Morawiec, Iga 
Bałazy, Oliwia Materek, Zuzanna Boniń-
ska, Dominika Krulikowska, Sandra So-
bieszek. Opiekun: Jolanta Kapes, Joanna 
Florczak.
 Reprezentacja chłopców SP Nr 2 
w Żychlinie: Szymon Kotecki, Patryk Czu-
biński, Dawid Kujawa, Maks Wiśniewski, 
Mateusz Włodarczyk, Filip Lewandowski, 
Adam Andrzejczyk, Ziemowit Michalak, 
Michał Petera, Jakub Kiciński, Aleksander 
Furman. Opiekun: Jacek Filiński
Kolejność końcowa chłopców:
1.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie
2.Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie
3.Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kutnie
4.Szkoła Podstawowa w Łaniętach
Kolejność końcowa dziewcząt:
1.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie
2.Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie
3.Szkoła Podstawowa w Łaniętach
4.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kutnie

Marcin Ranachowski

tEnIS StOŁOWy

II turniej tenisa Stołowego 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP o Puchar  
Burmistrza Gminy Żychlin

 W sobotę 1 lutego 2020 w hali sportowej 
przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie odbyła się 
druga edycja Turnieju Tenisa Stołowego Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP o Puchar Burmistrza 
Gminy Żychlin. Organizatorem turnieju była 
Gmina Żychlin oraz Zarząd Oddziału Miejsko-
-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Żychlinie. Udział w zawodach wzięło sześć 
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: OSP Ży-
chlin, OSP Grzybów, OSP „Emit” Żychlin, OSP 
Śleszyn, OSP Chochołów, OSP „Cukrownia” Do-
brzelin. Każdą drużynę reprezentowało czterech 
strażaków. Zawody rozegrano systemem brazy-
lijskim (do dwóch przegranych pojedynków). 
Prowadzono klasyfikację indywidualną oraz 
drużynową. Najlepszym zawodnikiem podczas 
turnieju okazał się Michał Józwik, reprezentujący 
OSP Chochołów. 
 W klasyfikacji drużynowej tytuł najlep-
szej jednostki wywalczył zespół OSP „Cukrownia” 
Dobrzelin. Pierwsze najlepsze trzy drużyny otrzy-
mały puchary. Również pucharami nagrodzono 
pierwszych czterech zawodników w klasyfikacji 
indywidualnej. Każdy z uczestników turnieju 

otrzymał pamiątkowy medal. Wręczenia na-
gród dokonali: Burmistrz Gminy Żychlin Pan 
Grzegorz Ambroziak oraz Wiceprezes Zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Żychlinie Pan 
Zdzisław Przygórski. Nad sprawnym prowadze-
niem turnieju czuwali Piotr Wojciechowski, To-
masz Wojciechowski i Marcin Ranachowski. 

Klasyfikacja indywidualna:
1. Michał Józwik (OSP Chochołów)
2. Tomasz Nowakowski (OSP „Cukrownia” 

Dobrzelin)
3. Tadeusz Król (OSP „Cukrownia” Dobrzelin)
4. Krzysztof Bagnowski (OSP „Cukrownia” 

Dobrzelin)

Klasyfikacja drużynowa:
1. OSP „Cukrownia” Dobrzelin 
2. OSP Chochołów
3. OSP Śleszyn OSP Żychlin
4. OSP Grzybów
5. OSP Żychlin
6. OSP „Emit” Żychlin

Marcin Ranachowski


