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Już tradycyjnie pod koniec maja w Żychlinie 
organizowane jest Święto Żychlina. Powoli 
tradycją staje się również to, iż prawie za 
każdym razem w tym dniu przeplata się ze 
sobą słońce i deszcz, podobnie jak na scenie 
przeplatali się ze sobą różni wykonawcy 
i artyści » str. 5 
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Żychlina 2014
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Inwestycje w mieście  
» Remont ulicy Kilińskiego oraz 
Stadionu Miejskiego » str. 16 

Biesiada u Apostołów   
» Po raz czwarty... » str. 12 

Nowy patron “Dwójki”  
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 W środę 25 czerwca podczas Sesji 
Rady Miejskiej najważniejszym punktem 
programu było sprawozdanie z realizacji 
budżetu za rok 2013.
 Burmistrz Gminy Żychlin pan 
Grzegorz Ambroziak przedstawił Radnym 
informację z przebiegu wykonania budżetu 
po czym przedstawiono pozytywne 
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  
i Komisji Rewizyjnej dotyczące wykonania 

Cykl prelekcji nt. uczynienia 
Zespołu Szkół w Żychlinie  
szkołą przyjazną środowisku

Absolutorium dla Burmistrza 
Gminy Żychlin

 W okresie od kwietnia do maja b.r. 
w ZS w Żychlinie odbył się cykl prelekcji na 
temat kroków, które zostały podjęte w celu 
uczynienia szkoły miejscem przyjaznym 
środowisku, miejscem gdzie poświęca się 
dużo uwagi edukacji ekologicznej. Prelekcje 
odbyły się w języku angielskim, dzięki 
czemu uczestnicząca w nich młodzież miała 
okazję pogłębiać umiejętności językowe. 
Prelekcje zostały wygłoszone przez Martę 
Wilińska. Marta była kilkukrotnie liderem 
podczas międzynarodowych projektów. 
Przygotowała ona prezentację multimedialną 
na temat zrealizowanych dotychczas działań. 
Wszystkie działania miały miejsce w ramach 
projektu Comenius „Hands across the world, 
together for a better world”.
 Marta omówiła najważniejsze  
z podjętych kroków:
-warsztaty ekologiczne przeciwdziałające 
wyrzucaniu śmieci na ulice,

- ekologiczna petycja skierowana do 
Burmistrza Gminy Żychlin,
-posadzenie drzew owocowych i krzewów 
różanych wokół szkoły,
-przeprowadzenie akcji informacyjnej na 
temat oszczędzania wody i energii,
- wizytę w gospodarstwie ekologicznym.
 Szczególną uwagę Prelegentka 
zwróciła na omówienie warsztatów 
ekologicznych, w trakcie, których napisano 
manifest skierowany do mieszkańców 
Gminy Żychlin. Manifest został następnie 
opracowany w formie plakatu, który 
rozpowszechniono w naszym mieście. 
 Młodzież Zespołu Szkół w Żychlinie 
chętnie podejmuje dyskusje na temat ekologii, 
ponieważ dzięki licznym projektom unijnym 
poziom świadomości ekologicznej regularnie 
wzrasta.

Iwona Kciuk

Świat w kolorach
 W siedzibie biblioteki w Kutnie 
odbyło się rozstrzygnięcie XIV Edycji 
Konkursu Plastycznego dla Młodzieży 
„Świat w kolorach” pn. „Kutno miastem 
róż”, którego organizatorem jest 
Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie 
przy współudziale Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Kutnie. 
 W eliminacjach powiatowych 
wzięli udział uczniowie z 15 szkół 
z całego powiatu kutnowskiego, w tym z 9 
gimnazjów. Jesteśmy niezmiernie dumni, 
że wśród nagrodzonych i wyróżnionych 
znaleźli się również uczniowie Gimnazjum 
im. Adama Mickiewicza w Żychlinie oraz 
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Żychlinie. W kategorii I 
(gimnazja) wspaniałe II miejsce zajęła 
Katarzyna Szymańska, a Natalia Pawelec 
otrzymała wyróżnienie. W kategorii II 
(szkoły ponadgimnazjalne) wyróżnienie 
otrzymał Hubert Lewandowski.
 Na wystawie pokonkursowej 
w gmachu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Kutnie znalazły się także 
prace Wiktorii Sitkiewicz, Martyny Jaros, 
Weroniki Ciszewskiej, Mileny Łachety, 
Adrianny Materki, Kamila Jankowskiego, 
Karoliny Wodzyńskiej, Sandry Zarychty, 
Wojciecha Dzwonkowskiego, Przemysława 
Gajewskiego, Jakuba Szczapy oraz 
Alicji Linard. Uczestnikom konkursu, 
nagrodzonym i wyróżnionym uczniom 
oraz ich opiekunowi - pani Agnieszce 
Wawrzyniak - serdecznie gratulujemy!

Jubileusz Klubu 
Seniora RADOŚĆ
 Klub Seniora „Radość” powstał 
w marcu 1994 roku z inicjatywy dyrektora 
i pracowników Domu Kultury w Żychlinie. 
Początki nie były łatwe. W pierwszych 
spotkaniach uczestniczyło niewiele 
osób, lecz już kolejne zaowocowały 
zwiększoną liczbą uczestników. Wtedy to 
postanowiono utworzyć zespól wokalno-
instrumentalny ”MELODIA”, którego 
skład tworzą osoby należące do Klubu. 
Pierwszym instruktorem muzycznym 
został pan Roman Baranowski, a obecnie 
za stronę muzyczną odpowiada pan 
Witold Figurski (pracownik ŻDK).
 Klub Seniora „Radość” liczy 
obecnie 23 osoby, a przewodzi mu pani 
Stanisława Trzaskowska. Spotkania 
uczestników Klubu odbywają się w każdy 
poniedziałek o godz. 15 w Żychlińskim 
Domu Kultury – chętnych seniorów 
serdecznie zapraszamy.

budżetu. W głosowaniu nad przyjęciem 
sprawozdania radni jednogłośnie udzielili 
absolutorium. Jak podkreślił burmistrz 
w swoim wystąpieniu po głosowaniu, 
absolutorium jest sukcesem zespołu 
ludzi, pracowników samorządowych, 
pracowników jednostek gminy i samych 
radnych, którzy czynnie i sukcesywnie 
współpracują z Urzędem Gminy 
i wspierają jego działania. 
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WYDARZENIA

 W auli Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. 
Łukasińskiego odbył się koncert muzyczny 
w wykonaniu uczniów Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza 
w Żychlinie. Był to koncert szczególny, 
bowiem jego tematyka była wyjątkowa, 
a i okazja specjalna. Koncert przygotowany 
przez uczniów pod kierunkiem muzycznym 
pani Agnieszki Wawrzyniak, zatytułowany 
„Musicale, musicale…”, inaugurował 
obchody 15-lecia utworzenia w naszym 
mieście Gimnazjum Publicznego. W związku 
z tą szczególną okolicznością na chwilę 
wspomnień i refleksji zaprosił dyrektor szkoły 
pan Łukasz Antczak. Wrócił on do trudnych 
początków placówki tworzonej po reformie 
oświaty, jej rozwoju i ostatnich latach pełnych 
pozytywnych zmian w otoczeniu szkoły. 
 Po krótkim oficjalnym wstępie 
przyszedł czas na prezentacje muzyczne. 
Miłośnicy musicali i rock-opery wysłuchali 
wspaniałych wykonań piosenek m.in. 
z ,,Upiora w operze”, ,,Tańca wampirów”, 
,,Metra”, ,,Romea i Julii”, ,,Nędzników”. 
Wykonawcami utworów byli: Angelika 
Kubica, Wiktoria Jóźwiak, Aleksandra 
Sampolska, Katarzyna Szymańska, Anna 
Dzięgielewska, Julia Beszczyńska, Mateusz 
Kujawa, Wojciech Dzwonkowski oraz 
gościnnie uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Żychlinie – Zosia Petera. Do krainy muzyki 
filmowej, w której znalazły się piosenki 
m.in. z filmów: ,,Piękna i Bestia”, ,,Wielki 
Gatsby”, ,,Shrek”, ,,Armageddon”, ,,Śnadanie 
u Tiffany’ego” czy ,,Kogel-mogel”, zaprosiły 
Jagoda Garboś, Wiktoria Sitkiewicz, Alicja 
Ciszewska, Natalia Pawelec, Natalia Kubica, 

Jubileusz Gimnazjum w Żychlinie

Milena Wilińska, Paulina Dzięgielewska, 
Sandra Jastrzębska i gościnnie absolwentka 
naszego gimnazjum i liceum – Dominika 
Witkowska. W roli konferansjerów wspaniale 
zaprezentowali się Agata Klimczak i Mikołaj 
Jendrzejewski. Pięknie i romantycznie 
w duecie zaprezentowali się Aleksandra 
Sampolska i Wojciech Dzwonkowski. Ich 
wykonanie utworów z „Upiora w operze” 
wywołało wśród słuchaczy ogromny aplauz. 
Na finał przyszedł czas, gdy na scenie pojawił 
się chór szkolny ,,Allegro”. Tym razem 
młodzież wykonała przepiękne piosenki 
z musicali ,,Mamma Mia!” i ,,Metro” oraz 
filmu ,,Król Lew”. Owacjom nie było końca, 
bo był to wyjątkowy koncert. Kto nie był 
niech żałuje.
 Po koncercie, wśród wielu emocji 
padł ogrom ciepłych słów w stronę młodzieży 

i jej opiekuna, pani Agnieszki Wawrzyniak, 
która na co dzień szlifuje nasze muzyczne 
diamenty. Pani Agnieszka została również 
za to wyróżniona w tegorocznej edycji 
konkursu „Puls Żychlina”. Do podziękowań 
i gratulacji dla całej szkolnej społeczności 
dołączyła Przewodnicząca Rady pani Elżbieta 
Tarnowska i Burmistrz Gminy pan Grzegorz 
Ambroziak, przekazując na ręce dyrektora 
szkoły grawer z okazji inauguracji obchodów 
jubileuszu szkoły i pamiątkowe stroje 
sportowe. 
 Gratulujemy wszystkim młodym 
artystom występującym w tym koncercie, 
a także sprawczyni tego ,,wielkiego 
zamieszania” pani Agnieszce Wawrzyniak. 
Koncert odbył się w ramach realizacji 
zadania publicznego nr 2 przez Żychlińskie 
Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Adaś”.

 Dnia 7 czerwca w Choszcznie na 
terenie kościoła p.w. Św. Jadwigi Królowej, 
miała miejsce uroczystość odsłonięcia 
i poświęcenia pamiątkowej tablicy jeńca 
oflagu IIB ARNSWALDE, komandora 
Romana Kanafoyskiego – dowódcy Oddziału 
wydzielonego WISŁA i Komendanta 
Garnizonu Polowego Żychlin. Uroczystość ta 
odbyła się w 67 rocznicę śmierci Komandora. 
 Pomysłodawcami tego 
przedsięwzięcia byli mieszkańcy Żychlina 
i członkowie Towarzystwa Miłośników 
Historii Żychlina, państwo Agnieszka 
i Henryk Olszewscy. Pamiątkową tablicę 
z wizerunkiem kmdra Kanafoyskiego 
ufundowała społeczność w Żychlinie 
a wykonał ją pan Janusz Nowicki. Poświęcenia 

dokonał proboszcz miejscowej parafii ks. 
Andrzej Lemieszko. W uroczystości wzięli 
udział: przedstawiciel Ministra Obrony 
Narodowej - Komandor Dariusz Bednarczyk, 
Wiceprezes Ligi Morskiej i Rzecznej - 
komandor Marek Padjas, przedstawiciele 
Marynarki Wojennej, Sekretarz Gminy 
Żychlin - pan Waldemar Bartochowski, 
Radny Miejski pan Józef Kowalski, młodzież 
szkół średnich z Żychlina wraz z opiekunami, 
przedstawiciele stowarzyszenia Blisko 
Dziecka, przedstawiciele Towarzystwa 
Miłośników Historii Żychlina, mieszkańcy 
Choszczna wraz z wiceprzewodniczącym 
Rady Powiatu Choszczno. Uroczystego 
odsłonięcia Tablicy dokonał wnuk komandora 
pan Roman Kanafoyski z małżonką.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej kmdr. por. R. Kanafoyskiego
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 W niedzielne, czerwcowe 
popołudnie odbyła się impreza rodzinno-
historyczna pt. „Wianki Dworskie”. Dzięki 
uprzejmości państwa Beaty i Ryszarda Łysak 
wydarzenie miało miejsce na terenie parku 
przy dawnym dworku w Dobrzelinie.
 Organizatorzy imprezy - 
Stowarzyszenie Miłośników Historii Żychlina 
zaprosiło do współpracy zaprzyjaźnione 
Koło Gospodyń Wiejskich ze Śleszyna, 
Stowarzyszenie „Skakanka”, ZHP Żychlin 
i OSP w Żychlinie. Patronat nad imprezą 
objął Burmistrz Gminy Żychlin, a podczas 
imprezy zaprezentowali się zdobywając 
serca uczestników pikniku: 37 Pułk z Kutna 
oraz Fundacja Strzelecka z Łodzi i klasa 
mundurowa z LO im. A. Mickiewicza w 
Żychlinie. Na rozpoczęcie zaprezentowano 
historię dworu oraz Dobrzelina, następnie 

przybliżono historię i tradycję „Nocy 
Świętojańskiej”. Dzieci ze Stowarzyszenia 
„Skakanka” przedstawiły taniec dworski oraz 
„Taniec Kupały”. Był to debiut Stowarzyszenia 
na forum publicznym. Dzieci były bardzo 
dobrze przygotowane i nie widać było po 
nich tremy. Imprezę uświetniły uplecionymi 
przez siebie i mamy wiankami, których wciąż 
było mało… Były po prostu przepiękne 
i każdy chciał mieć choćby jeden na 
pamiątkę - aż żal je było zostawić - nawet 
mimo, że Panie z Koła Gospodyń pięknie 
zachęcały śpiewem do ich puszczenia na staw 
dworski. W trakcie imprezy odbyła się gra 
plenerowa „ŚREDNIOWIECZNY RYNEK” 
w ramach realizacja zadania publicznego 
dofinansowanego przez Gminę Żychlin, 
zadanie nr 7 Organizowanie lokalnych 
imprez.

 Od rana do wieczora na dzieci 
czekała moc atrakcji – cała masa konkursów 
i bardzo atrakcyjne nagrody! Dodatkowo 
imprezę uświetniły: ściana wspinaczkowa, 
strzelanie z łuku, obozowisko harcerskie, 
malarstwo dworskie, pokaz umundurowania 
wojskowego, malowanie twarzy i tatuaże 
z henny, bezpłatna wata cukrowa, chleb 
ze smalcem i ogórkiem, gofry, napoje, 
grillowane kiełbaski i kaszanki (ufundowane 
przez właścicieli), zjeżdżalnie i wiele innych 
atrakcji z których dzieci i ich rodzice mogli 
bezpłatnie skorzystać dzięki sponsorom. 
Mimo kapryśnej pogody wszyscy, którzy 
przyszli, wyszli zadowoleni.
Imprezę planuje się powtarzać cyklicznie co 
rok - także do zobaczenia! 

Towarzystwo MHŻ

Wianki Dworskie

 W niedzielę 1 
czerwca od godz. 15 na 
boisku wielofunkcyjnym 
ORLIK została zorganizowany 
festyn z okazji Dnia Dziecka. 
Wydarzenie dedykowane 
przede wszystkim dla 
najmłodszych mieszkańców, 
ale też dla rodziców i dziadków.
 Na milusińskich 
czekało moc atrakcji. Były gry 
w rozmiarze XXXL - Chińczyk, 
Jenga i Rzutki. Dzieci mogły 
przeistoczyć się w wybraną 
postać, a to za sprawą osób, 
które malowały twarze. 

Najmłodsi ale również ich 
opiekunowie mogli wziąć 
udział w rozmaitych grach 
i zabawach takich jak np.: 
wyścig na dmuchańcu czy 
bieg kelnera. Barwną i ciekawą 
oprawę zarówno muzyczną jak 
i integracyjną zapewnił zespól 
doświadczonych animatorów z 
Fabryki Zabawy TĘCZOWO z 
Gostynina.
 Serdecznie dzięku- 
jemy wszystkim, którzy 
byli razem z nami,  
a dzieciakom raz jeszcze 
składamy najlepsze życzenia.

Dzień Dziecka
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 Niestety pogoda potrafi spłatać figla 
podczas imprezy plenerowej, ale mieszkańcy 
i goście Święta nie dali się zniechęcić. 
Wszyscy byli również ciekawi organizacji 
w nowym miejscu. Dziękujemy restauracji 
„Pod Wierzbą” za nieodpłatne udostępnienie 
terenu! 
 O godz. 15.00 burmistrz pan 
Grzegorz Ambroziak wraz z panią Magdaleną 
Konczarek dyrektor ŻDK-u dokonali otwarcia 
Święta Żychlina 2014.
 W pierwszej kolejności na scenie 
pojawiły się dzieciaki z grupy tanecznej 
ZUMBA KIDS i ZUMBA KIDS JUNIOR,  
która działa przy Żychlińskim Domu Kultury. 
Grupie przewodzi pani Małgorzata Janicka,  
a dzielnie ją wspiera pani Aleksandra Ryżlak. 
Następnie wystąpili laureaci Dziecięcego 
Przeglądu Piosenki. Z Przedszkola  
nr 1 Mikołaj Klimczak, Natalia Piekarska  
i Zuzanna Rogacka, z Przedszkola nr 2 
Maja Król, Marcelina Tomaszewska, Amelia 
Białecka i Kinga Stępniak, a z Przedszkola 

WYDARZENIA

Święto Żychlina 2014
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fotorelacja

w Grabowie zaprezentowały się Ania Pawlak i 
Zosia Lewandowska. 
 Szkołę Podstawową nr 1 
reprezentowali: Nadia Czaja i Damian 
Sadkowski, Szkołę Podstawową nr 2: 
Julia Kunicka i Sylwia Gawrońska, Szkołę 
Podstawową w Grabowie: Martyna 
Orzechowska i Izabela Lewandowska 
 Po występach młodszych grup 
wiekowych przyszedł czas na artystów bardziej 
doświadczonych. Przed zgromadzoną 
publicznością zaprezentowali się: Zespół 
Wokalny Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
Klub Seniora MELODIA, a także znana 
wszystkim i ciepło przyjmowana KAPELA 
DOBRZELINIACY. O godz. 16 rozpoczął 
się spektakl dla dzieci - ZAJĘCZA CHATA  
w wykonaniu aktorów z teatru ART-RE 
z Krakowa. Niestety w tym czasie pogoda 
zaczęła straszyć uczestników święta deszczem. 
Wtedy to przyszło występować zespołom 
takim jak SOBOTA, UNNAMED czy NAGŁA 
ZMIANA KLIMATU. Nie przeszkodziło im 
to jednak wspaniale zaprezentować swoich 
umiejętności wokalnych i muzycznych. 
Mimo niesprzyjającej aury, w miarę upływu 
czasu i zbliżającej się godziny 21:00, na placu 
koncertowym „Pod Wierzbą” gromadziło się 
coraz więcej osób. Wreszcie po technicznej 
przerwie na scenie pojawił się zespół 
BOYS, gwiazda Święta Żychlina 2014, który 
zaprezentował znane wszystkim przeboje 
grupy!
 Dziękujemy wszystkim, którzy 
mimo warunków atmosferycznych wspólnie 
z nami spędzili to sobotnie popołudnie 
i wieczór, gratulujemy wytrwałości i już dziś 
zapraszamy za rok na kolejną edycję święta!

(re)
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Ogłoszenie
 Miejsko – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Żychlinie 
informuje, iż wnioski o wydanie Karty 
Dużej Rodziny można składać w pokoju 
nr 11 budynku MGOPS w Żychlinie przy 
ul. Barlickiego 15A.
 Karta Dużej Rodziny 
przysługuje rodzinom z przynajmniej 
trójką dzieci, niezależnie od dochodu. 
Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu 
członkowi rodziny. Rodzice mogą 
korzystać z karty dożywotnio, dzieci 
– do 18 roku życia lub do ukończenia 
nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 
lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają 
kartę na czas trwania orzeczenia 
o niepełnosprawności. 
 Karta oferuje system zniżek 
oraz dodatkowych uprawnień. Jej 
posiadacze będą mieli możliwość 
korzystania z katalogu oferty kulturalnej, 
rekreacyjnej czy transportowej na terenie 
całego kraju.
 Zniżki mogą oferować 
nie tylko instytucje publiczne, ale 
również przedsiębiorcy prywatni. 
Przystępując do programu zyskują 
prawo do posługiwania się znakiem „Tu 
honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej 
Rodziny”.

Szczegółowe informacje na:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/
karta-duzej-rodziny
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Andrzej 
Grabowski gościł 
w Śleszynie
 W świetlicy wiejskiej 
w Śleszynie odbył się w maju występ 
polskiego aktora filmowego, teatralnego, 
kabaretowego i telewizyjnego pana 
Andrzeja  Grabowskiego. Spotkanie 
zostało zrealizowane w ramach 
funduszu sołeckiego sołectwa Brzeziny 
przy realizacji zadania „Wspieranie 
i upowszechnianie kultury i sztuki wśród 
mieszkańców sołectwa Brzeziny w postaci 
występu kabaretu”. Na występ zaproszeni 
zostali mieszkańcy sołectwa Brzeziny oraz 
mieszkańcy sąsiedniego sołectwa Śleszyn, 
którzy czynnie wspierają ich działalność. 
Po świetnym godzinnym występie 
(stand-up) nastała wyczekiwana chwila, 
zgromadzeni goście mogli zdobyć autograf 
i wykonać pamiątkowe zdjęcie z artystą, 
który jest niezmiernie kontaktowym 
i miłym człowiekiem. 
 W ramach realizacji funduszy 
sołeckich mieszkańcy poszczególnych 
sołectw decydują na co chcą przeznaczyć 
coroczne środki finansowe. Finanse te są 
wyliczane zgodnie z ustawą na podstawie 
liczby mieszkańców danego sołectwa. 
Mieszkańcy finansują małe remonty 
dróg, dofinansowują bieżące remonty 
i działalność świetlic wiejskich, a w tym 
przypadku postanowili zaprosić na występ 
znanego artystę.

Stypendium 
Naukowe 
Marszałka 
Województwa 
Łódzkiego
 Marszałek Województwa 
Łódzkiego już po raz ósmy nagrodził 
uczniów i studentów z regionu łódzkiego 
za znaczące osiągnięcia na polu nauki 
przyznając im jednorazowe stypendia 
naukowe. W tym roku zgłoszono 80 
wniosków o stypendia. W kategorii „uczeń” 
złożonych zostało 41 aplikacji, w tym 32 
wpłynęło z liceów ogólnokształcących, a 9 
z zespołów szkół ponadgimnazjalnych.
 Wśród nagrodzonych osób 
z województwa łódzkiego znalazła się 
Marta Wilińska uczennica Zespołu 
Szkół w Żychlinie (ul. Narutowicza 88).  
Gratulujemy Marcie i życzymy dalszych 
sukcesów!

 W obradach sesji Rady Miejskiej 
w dniu 30 kwietnia, uczestniczyli 
nadkomisarz Zbigniew Gruszczyński 
(zastępca komendanta Komendy Powiatowej 
Policji w Kutnie) i komisarz Rafał Towalski 
(komendant Komisariatu Policji w Żychlinie).
Zaproszeni komendanci policji przedstawili 
zebranym informację na tematy bieżące 
związane z bezpieczeństwem w ruchu 
drogowym. Zaproszenie jest m.in. 
widocznym pokłosiem zmian w działaniach 
prewencyjnych policji. Od początku obecnego 
roku, na terenie naszej gminy odnotowujemy 
wzmożoną aktywność patroli z wydziału 
ruchu drogowego. Bardzo często odbywają 
się kontrole prowadzone przez drogówkę 
z Kutna, a nawet policję autostradową.

Mieszkańcy naszej gminy przedstawiali 
burmistrzowi i radnym, swoje obawy, że 
Żychlin został „w jakiś wyjątkowy sposób 
uprzywilejowany” częstymi kontrolami, 
a policjanci są bardzo restrykcyjni nawet 
wobec osób starszych przechodzących przez 
jezdnię w niedozwolonych miejscach.
 Po wprowadzeniu w tematykę 
spotkania przez burmistrza, komendant 
Gruszczyński przedstawił informację 
dotyczącą sedna problemu. Z uwagi na wiele 
niepojących zjawisk w ruchu drogowym 
(głównie z powodu zdarzeń, których 
sprawcami byli nietrzeźwi uczestnicy 
ruchu drogowego) od początku tego roku 
w Polsce wzrosła liczba kontroli i badań 
kierowców na stan trzeźwości. W chwili 

Spotkanie  
z przedstawicielami 
Policji

Debata „BEZPIECZEŃSTWO OSÓB STARSZYCH”

 W piątkowe przedpołudnie 30 maja, 
w Żychlińskim Domu Kultury, odbyła się 
debata społeczna „Przestępczość wobec osób 
starszych”, którą zorganizowali wspólnie: 
Burmistrz Gminy Żychlin, pan Grzegorz 
Ambroziak i Komendant Komisariatu 
Policji w Żychlinie, komisarz Rafał Towalski. 
Gościem debaty był Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Kutnie nadkomisarz 
Zbigniew Gruszczyński
 Bezpieczeństwo osób starszych 
w ostatnich czasach, stało się tematem 
szczególnie ważnym. Często słyszy się choćby 
o metodzie „na wnuczka”, która cieszy się 

popularnością wśród grup przestępczych 
na terenie Polski, ale również w innych 
Krajach Unii Europejskiej min. Niemczech, 
Szwajcarii, Belgii, Anglii (na terenie naszego 
miasta odnotowano 2 przypadki takiego 
aktu).
 Oprócz tej formy wyłudzenia, 
prelegenci przedstawili również inne 
sposoby działania przez oszustów, takie jak: 
metoda „na pomoc społeczną”, metoda „na 
urzędnika”, metoda „na robotnika”, metoda 
„na rurę”, metoda „na zepsuty samochód” itp.
Na debacie poruszono również kwestię 
bezpieczeństwa osób starszych na drodze.
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Debata „BEZPIECZEŃSTWO OSÓB STARSZYCH”

WYDARZENIA

obecnej, przy każdym zatrzymaniu, kierujący 
powinien zostać sprawdzony na trzeźwość. 
Zwiększono liczbę etatów policyjnych 
w patrolach drogowych. Liczba kontroli 
w ciągu pierwszego kwartału bieżącego roku 
w stosunku do I kwartału 2013 roku wzrosła 
o ponad 42 procent. 
 Radni zwrócili się do obecnych 
komendantów o zwiększenie uwagi służb 
mundurowych na zachowania kierujących 
w okolicach przejść dla pieszych i w obrębie 
newralgicznych skrzyżowań w mieście oraz 
na walkę z piratami drogowymi, którzy 
urządzają sobie wyścigi ulicami miasta. 
Przytoczono przykład niedawnego zdarzenia, 
gdy nieodpowiedzialne zachowanie 
kierującego doprowadziło do potrącenia 
dziecka na pasach.
 Burmistrz przedstawił informację 
o możliwościach technicznych związanych 
z wprowadzaniem dodatkowych przejść dla 
pieszych i zmianami w organizacji ruchu 
w zakresie zmian pierwszeństwa, co może 
wymusić ograniczenie prędkości przez 
kierujących. Wobec zgłoszonych przez 
radnych i burmistrza uwag i wniosków 
komendant Gruszczyński obiecał, że uczuli 
funkcjonariuszy na zgłoszone problemy.

 Podsumowując dyskusję 
stwierdzono, że obecność patroli policyjnych 
na terenie miasta i gminy jest konieczna. Działa 
to na wyobraźnię kierowców, szczególnie 
tych, którzy czują się na drodze tak, jakby byli 
zupełnie sami. Można często zaobserwować 
jak przebiega ruch gdy w mieście poruszają się 
oznakowane patrole. Samorządowcy zwrócili 
się do obecnych komendantów o wsłuchanie 
się w przedstawione opinie mieszkańców, 
szczególnie w zakresie bezpieczeństwa przy 
przejściach dla pieszych i okolicach szkół. 
Wyrazili też nadzieję, że funkcjonariusze 
ze zrozumieniem i empatią będą traktować 
pieszych, którzy nie stwarzają wyjątkowego 
zagrożenia w ruchu drogowym, a skracają 
sobie drogę przechodząc w miejscach 
niedozwolonych. 
 Na koniec tej części obrad sesji 
rady burmistrz poinformował o planowanej 
debacie nt. bezpieczeństwa organizowanej 
przez Komendanta Policji Powiatowej 
w Kutnie mł. inspektora Jana Kuropatwę. 
Jest to kontynuacja działań prewencyjnych 
policji. (relacja poniżej)

 Uczestnicy debaty, tj. mieszkańcy 
poruszyli wiele istotnych kwestii m.in. 
„wyłudzenia pieniędzy” od emerytów 
przy sprzedaży np. garnków, pościeli; 
oszustwa przy transakcjach kupna na 
raty, bezpieczeństwa na drodze – wyrwy 
w nawierzchniach dróg powiatowych,  
ograniczona widoczność na skrzyżowaniach 
przez zarośnięte rowy, możliwości budowy 
ścieżek rowerowych, przekraczanie prędkości 
przez kierujących na ul. Narutowicza 
i nieustąpienia pierwszeństwa pieszych na 
oznakowanych przejściach (szczególnie 

na ul. Traugutta). Złożyli również wniosek 
o przeprowadzenie znakowania rowerów 
w Żychlinie, podobnie jak czynione jest to 
w Komendzie Policji w Kutnie.
Prezentację przeprowadził kom. Rafał 
Towalski. Następnie nadkom. Zbigniew 
Gruszczyński oraz burmistrz Grzegorz 
Ambroziak udzielali odpowiedzi na pytania 
i omawiali poruszane zagadnienia.
Wszystkim obecnym, jak i prowadzącym 
debatę, serdecznie dziękujemy za udział 
w spotkaniu.

Pamiętajmy: 
Sprawcy dokonują 
przestępstw na osobach 
starszych działając  
w różny sposób, zazwyczaj 
wykorzystując ich zaufanie 
i „dobre serce”.  
Dlatego ważne jest, aby:
1. Nie przechowywać w mieszkaniu 

dużych ilości gotówki i 
kosztowności, a jeśli ma się je 
w domu schować w miejscu trudno 
dostępnym.

2. Mieć przy telefonie listę z 
użytecznymi numerami, np.. do 
rodziny, komendy policji, urzędu, 
lekarza rodzinnego.

3. Będąc w domu zawsze zamykać 
drzwi wejściowe na zamki.

4. Nie zostawiać otwartych drzwi do 
mieszkania nawet, gdy wychodzi 
się na chwilę, np. do piwnicy, czy 
wyrzucić śmieci.

5. Nie zapraszać do domu osób 
przypadkowo poznanych.

6. Zanim otworzymy drzwi sprawdzać 
przez wizjer lub okno, kto stoi pod 
drzwiami.

7. Nie przekazywać żadnych pieniędzy 
osobom, które telefonicznie podają 
się za członka rodziny lub proszą 
o przekazanie pieniędzy poprzez 
osoby pośredniczące.

8. Nie dawać żadnych pieniędzy 
akwizytorom czy inkasentom i nie 
podpisywać z nimi żadnych umów; 
nigdy nie podpisuj umów, co, do 
których nie ma pewności, że są 
prawdziwe.

9. Nie wpuszczać obcych do 
mieszkania, osoby „urzędowe”, 
pracownicy gazowni, elektrowni, 
spółdzielni zawsze ogłaszają 
wcześniej swoją wizytę. Pracownicy 
ZUS nie odwiedzają emerytów 
i rencistów w domach. Jeśli musisz 
kogoś wpuścić nie zostawiaj go ani 
na chwilę samego w mieszkaniu.

10. Nie wychodzić z domu po zmroku, 
a jeśli musisz wyjść to zapewnij 
sobie towarzystwo drugiej osoby lub 
przewóz samochodem.

11. Unikać terenów wokół dworców, 
barów, chodź drogą oświetloną.

12. Nie nosić przy sobie zbędnych 
dokumentów, kosztowności.

13. W autobusach, na rynku siatkę, 
torebkę trzymać zawsze przed sobą.

Bezpieczeństwo osób starszych 
w ostatnich czasach, stało się 
tematem szczególnie ważnym. 
Często słyszy się choćby 
o metodzie „na wnuczka”, która 
cieszy się popularnością wśród 
grup przestępczych na terenie 
Polski, ale również w innych 
Krajach Unii Europejskiej
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 Rozpoczęły się prace renowacyjne 
pomnika śp. Marii Kozielskiej, który 
mieszkańcy naszego miasteczka potocznie 
nazywają „Aniołkiem”. Wszystko to zasługa 
dobroczyńców i wolontariuszy, którzy swą 
ofiarnością i postawą wsparli kwestę na 
naszym cmentarzu 1 listopada ubiegłego 
roku!
 Prace konserwatorskie i zabezpie-
czające przy pomniku nagrobnym 
zostały podzielone na etapy, wg których 
będą realizowane. Są to: wykonanie 
fotograficznej i opisowej dokumentacji 
prac, wymian korodującego bolca łączącego 
górny element krzyża i skrzydeł anioła 
z resztą rzeźby (zastosowanie łącznika 
z włókna szklanego), wzmocnienie 
kamienia w miejscach najbardziej 

Zabytkowy Aniołek w nowej szacie
zdegradowanych strukturalnie specjalnym 
preparatem, oczyszczenie elementów 
obiektu metodą niskociśnieniowego 
czyszczenia strumieniowego kruszywem 
o gradacji odpowiednio dobranej do 
rodzaju powierzchni, wykonanie dezynfekcji 
mikrobiologicznej, uzupełnienie ubytków 
formy kitami na bazie specjalistycznych 
zapraw, uczytelnienie liter inskrypcji, 
wyprostowanie i naprawa kamiennych 
słupków ogrodzenie oraz oczyszczenie 
i pomalowanie łańcuchów, zabezpieczenie 
hydrofobowe powierzchni.
 Prace wykonują specjaliści 
konserwacji rzeźby kamiennej i elementów 
architektonicznych: pan Marek Koss 
i pan Tomasz Kozłowski. Mają oni duże 
doświadczenie w renowacji zabytkowych 
nagrobków (m.in. na Cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie). Na 
naszym cmentarzu również można 
zobaczyć ukończoną przed rokiem ich 
pracę konserwatorską – jest to grobowiec 
z piaskowca Rodziny Cichalewskich 
znajdujący się przy Kaplicy w centrum 
nekropolii. Prace trwają pod pilnym okiem 
Konserwatora Dzieł Sztuki pani Grażyny 
Szczypki-Kozłowskiej.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz 

instytucjom i osobom zaangażowanym 
w kwestę. Dzięki Wam możemy uratować 
ten piękny pomnik zatrzymując 
postępujący proces degradacji. Dziękujemy 
panu Grzegorzowi Ambroziakowi za 
zasponsorowanie noclegów ze śniadaniami 
dla ekipy konserwatorskiej. Poprawiło to 
znacznie komfort pracy oraz przyspieszyło 
czas zakończenia pierwszego ich etapu. 
Obniżyło również koszty związane 
z dojazdem. 

Matylda Jakubowska

 W dniu 18 czerwca w Przedszkolu 
Nr 1 w Żychlinie odbyło się niezwykłe 
spotkanie zorganizowane przez nauczycielkę 
panią Ewę Florczak. Gościem przedszkolaków 
był nietuzinkowy mieszkaniec Żychlina - 
pan Rafał Klimczak - autor cyklu książek 
o Nudzimisiach! Od początku roku 
szkolnego dzieci we wszystkich grupach 
codziennie słuchały fragmentów książek. 
A były to kolejno pozycje: „Nudzimisie”, 
„Nudzimisie i przyjaciele”, „Nudzimisie 
i przedszkolaki”, „Nudzimisie idą do szkoły”, 
„Szymek w Krainie Nudzimisiów”. Przygody 
kosmatych, wesołych stworków, które 
pojawiają się wtedy, kiedy znudzone dzieci 
wołają – „nudziiiii mi sięęęęę” i wymyślając 
ciekawe i niezwykłe zabawy odnudzają 
dzieci, bardzo spodobały się przedszkolakom. 
Dzieci chętnie w wyobraźni przenosiły się 
do Nudzimisiowej Krainy pełnej takich 
cudownych wynalazków, jak na przykład 
drzewa lizakowe, lemoniadowe strumyki, 
czy liściotalerze, które same zmywają 

Spotkanie dzieci z przedszkola 
z autorem Nudzimisiów

się po obiedzie. Ten ostatni wynalazek 
znalazł szczególne uznanie zwłaszcza 
u Pań. Po lekturze wszystkich części przygód 
Nudzimisiów przyszedł czas na spotkanie 
z ich twórcą. Dzieci z niecierpliwością 
oczekiwały tego dnia, aby móc poznać 
osobiście najprawdziwszego autora książek. 

Spotkanie rozpoczęło się od przeczytania 
przez pana Rafała Klimczaka fragmentu 
swojej najnowszej książki „Nudzimisie na 
wakacjach” Potem przyszedł czas na pytania 
dzieci. Przedszkolaki pytały gościa o różne 
sprawy, np. o ulubione zabawy z dzieciństwa, 
o to, skąd czerpie pomysły do swoich książek, 
do którego z bohaterów jest najbardziej 

podobny, który wynalazek z Nudzimisiowa 
przeniósłby do swojego domu, kto jako 
pierwszy czyta jego nowe opowieści. Pan 
Rafał z poczuciem humoru odpowiadał 
na pytania dzieci. Zapowiedział, że pisze 
już kolejną, ósmą książkę. Przedszkolaki 
pochwaliły się swoimi pracami plastycznymi 
zainspirowanymi treścią lektury. Padła nawet 
propozycja, aby zdjęcia prac plastycznych 
dzieci przesłać do wydawnictwa. Na 
koniec autor „Nudzimisiów” podpisywał 
pamiątkowe kolorowanki dla dzieci. Każde 
dziecko otrzymało też drobne, nudzimisiowe 
upominki. Były też pamiątkowe zdjęcia 
i oczywiście gorące podziękowania. Dzieci 
wręczając pamiątkowy dyplom wyraziły swoją 
wdzięczność za bardzo ciekawe spotkanie. 
Pan Rafał Klimczak z kolei podziękował 
wszystkim za uznanie i promowanie jego 
twórczości. Ten słoneczny, ciepły, czerwcowy 
dzień na długo pozostanie w pamięci dzieci 
i niewątpliwie przyczyni się do rozwijania ich 
zainteresowań czytelniczych. 
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Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć. 
~ Jan Paweł II

“

Uroczystość nadania Imienia 
Szkole Podstawowej  
i Przedszkolu nr 2 w Żychlinie
 W maju Szkoła Podstawowa nr 2 i Przedszkole nr 2 otrzymały 
imię nowego patrona! Został nim św. Jan Paweł II. Ten doniosły 
moment, ważny nie tylko dla Szkoły i Przedszkola, ale również dla 
Gminy i jej mieszkańców rozpoczął się mszą św. w kościele parafialnym 
w Żychlinie. Uroczystości przewodniczył bp. Józef Zawitkowski. W 
czasie tego nabożeństwa ksiądz biskup w asyście Łódzkiego Kuratora 
Oświaty pana Jana Kamińskiego, Przewodniczącej Rady Miejskiej 
pani Elżbiety Tarnowskiej, Burmistrza Gminy Żychlin pana Grzegorza 
Ambroziaka, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pana Piotra 
Wysockiego oraz księdza Proboszcza Wiesława Frelka poświęcił 

Sztandar dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W uroczystości wzięli 
udział zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz poczty 
sztandarowe.
 Po zakończonym nabożeństwie udano się do budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żeromskiego. Tam odsłonięto 
i poświęcono tablicę  upamiętniającą tę ważną i doniosłą chwilę. 
Uroczyste przekazanie Sztandaru odbyło się na sali gimnastycznej, 
gdzie miały również miejsce akt ślubowania, okolicznościowe 
przemówienia i akademia w wykonaniu dzieci z Przedszkola 
i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II.
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Biesiada u Apostołów
 Dobrym słowem i życzliwym 
uśmiechem Proboszcz Parafii w Żychlinie 
wraz z Przewodnicząca Rady i Burmistrzem, 
otworzyli czwartą już „Biesiadę u Apostołów 
Piotra i Pawła”. „Ogrody u Proboszcza” 
z minuty na minutę zapełniały się znaczną 
ilością osób chcących wspólnie spędzić to 
niedzielne popołudnie. 
 Na scenie tradycyjnie jako pierwsza 
pojawiła się znana wszystkim Kapela 
DOBRZELINIACY, która wprowadziła 
przybyłych gości w biesiadny nastrój. 
Przypominamy, że Dobrzeliniacy występują 
z nową skrzypaczką panią Marysią Stępień
Po doświadczonych artystach z Kapeli, 
przyszedł czas na występ początkujących 
aktorów ze Społecznej Szkoły Podstawowej 
w Orątkach. Dzieci przedstawiły spektakl  
„Śpiąca Królewna”, który z wielkim 
zaciekawieniem oglądali nie tylko najmłodsi 
uczestnicy biesiady ale również i Ci „starsi”. 
Następnie swój program artystyczny 
przedstawiły dzieci ze Stowarzyszenia 
„SKAKANKA”. Zaprezentowali swe 

umiejętności taneczne i akrobacyjne 
z podkładem muzyki ludowej. Wykonawcy 
byli długo i gromko oklaskiwani przez 
zebraną publiczność. Kolejnymi artystami, 
którzy pojawili się na scenie i wrośli już  
w coroczne biesiadowanie był Zespół 
Ludowy z Pacyny. Tancerze zaprezentowali 
Suitę Łowicką oraz tańce: Polkę, Kujawiaka 
i Oberka! Na koniec swojego występu 
porwali do tańca prowadzących i inne 
chętne osoby! W międzyczasie zebrani na 
Biesiadzie mieszkańcy mogli kupić los loterii 
fantowej (każdy los wygrywał!), z której 
dochód przeznaczony był na dofinansowanie 
wakacyjnego wyjazdu dzieci z parafii 
Żychlin. W dość napiętym grafiku występów 
scenicznych przyszła kolej na połączony 
Chór parafialny i Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Chochołowa i Śleszyna, którzy 
pod przewodnictwem pana Dawida Wójcika 
zaprezentowali biesiadne pieśni i przygrywki. 
Zaśpiewali m.in. Hej Sokoły, Głęboka 
studzienka, Gdybym miał gitarę itp.
 Gdy do występu przygotowywał się 

zespół Polityka Rozluźnienia, prowadzący 
biesiadę, pani Edyta Ledzion i pan Krzysztof 
Falkowski, zainicjowali konkursy, m.in. 
przeciąganie liny, do którego stanęły dwie 
drużyny dziewczyn i chłopaków. Zwyciężyła 
drużyna dziewczyn. Brawo! Gdy już wszystko 
było dopięte pod względem akustycznym, 
ze sceny popłynęło mocniejsze brzmienie! 
Zespól Polityka Rozluźnienia zaprezentował 
znane wszystkim przeboje lat 90-tych oraz 
współczesne. Po tym występie nastąpiło 
wyciszenie, gdyż przygotowywano się do 
mszy św., którą odprawiono w intencji 
Ofiarodawców i osób dobrej woli, którzy 
pomogli w zorganizowaniu Biesiady. Po mszy 
na scenie pojawił się zespół Dobra Zabawa 
z Warszawy, który przygrywał do tańca  
i zapewnił, jak sama nazwa wskazuje, dobrą 
zabawę do późnych godzin nocnych!
 Wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do zorganizowania 
Biesiady i wszystkim, którzy przybyli 
na wspólne biesiadowanie – Serdecznie 
dziękujemy!!! Zapraszamy za rok!
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 W dniu 8 czerwca na terenie 
Zespołu Szkół nr 1 odbył się II Piknik 
Rodzinny „Postaw na rodzinę”. Piknik 
ten zorganizowany był przez Żychlińskie 
Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Adaś”, 
które działa od marca 2011r. przy Zespole 
Szkół Nr 1 w Żychlinie. Piknik zrealizowany 
był w ramach zadania publicznego Nr 7 – 
„Organizowanie imprez lokalnych”. Całość 
została sfinansowana z budżetu Gminy 

Piknik rodzinny: “Postaw na Rodzinę”

W ramach całego programu zadbaliśmy o 
to, aby dzieci i dorośli nie nudzili się. Całość 
zabaw dla dzieci i ich rodziców p.t. „Program 
pokoleń” poprowadzili aktorzy przebrani za 
maskotki. Wszystkie rozgrywki i konkurencje 
sportowe odbyły się na Orliku. „Program 
pokoleń” przedstawili aktorzy z firmy 
Producent Artystyczny „Best” z Koszyc. 
Festyn uświetnił pokaz musztry paradnej 
i walki wręcz w wykonaniu uczniów klasy 
mundurowej Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza w Żychlinie. Pokaz 
przygotował pan Rafał Mikołajczyk.
 Podczas pikniku odbył się I Gminny 
Przegląd Talentów, którego celem było 
zaprezentowanie w środowisku żychlińskim 
różnorodnych młodych talentów. 
W konkursie udział wzięło 13 uczestników 
ze szkół podstawowych z terenu Gminy 
Żychlin. Uczestnicy prezentowali talenty 
wokalne, malarskie, taneczne oraz gry na 
instrumencie. Największym talentem okazała 
się Zofia Czaja – uczennica klasy III Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Żychlinie, która wykonała 
obraz przedstawiający martwą naturę. Każdy 
uczestnik otrzymał nagrody, a laureatka 
oprócz nagrody puchar Największego 
Gminnego Talentu. W czasie trwania pikniku 
w szkole trwał też Festiwal Nauki, kończący 
realizację projektu „Szkoła z klasą 2.0”. 
Nauczyciele wraz z uczniami prezentowali 
końcowe efekty ich projektów w postaci 
wystawek, prezentacji multimedialnych, 
zdjęć i gazetek ściennych.
 

Dodatkową atrakcją dla dzieci była 
trampolina oraz dmuchana zjeżdżalnia. 
Uczestnicy pikniku mogli skosztować 
grochówki ugotowanej przez panie ze 
stołówki szkolnej, a także własnego wypieku 
ciast oraz zdrowych, świeżych owoców.
Podczas całego festynu był zorganizowany 
punkt informacyjny dla uczestników imprezy. 
W punkcie tym dyżurowali: psycholog, 
pedagog szkolny. Osoby te udzielały porad: 

Żychlin przeznaczonego na profilaktykę 
zdrowotną.
 Piknik Rodzinny to wspaniała 
impreza środowiskowa integrująca dzieci, 
młodzież i rodziców. Podczas imprezy 
zaprezentowaliśmy uczestnikom to, co 
najbardziej lubią, czyli: zabawy, konkursy, 
rozgrywki sportowe i… oczywiście na 
biorących udział czekały drobne nagrody, 
które były miłym ukoronowaniem ich 
wysiłków.
 

na temat radzenia sobie z przemocą domową, 
z uzależnieniem dzieci, osób dorosłych 
(alkoholizmem, narkomanią, dopalaczami) 
oraz informowały, gdzie szukać pomocy na 
terenie naszej gminy.

Organizatorzy:  
Aneta Furman – wychowawca świetlicy
Anna Królikowska-Bartczak – psycholog 
szkolny
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IV Sympozjum Akwarystyczne

 W ostatnią niedzielę czerwca odbyła 
się w Żychlinie czwarta edycja Sympozjum 
Akwarystycznego zainicjowanego przez 
organizatorów państwa Agnieszkę i Krzysztofa 
Tomaszewkich. Współorganizatorem jest 
tutejszy Urząd a patronat nad sympozjum 
objęła pani Jolanta Chełmińska Wojewoda 
Łódzki, za co serdecznie Pani Wojewodzie 
dziękujemy. Pierwszym prelegentem był 
pan Kamil Grunt-Mejer, który przedstawił 
firmę Hagen. Po prelekcji uczestnicy 
spotkania mogli zobaczyć i sprawdzić 
działanie sztandarowych produktów. Ze 
szczególnym zainteresowaniem spotkała się 
prezentowana nowa lampa LED, której próbę 
przeprowadzono na jednym ze zbiorników. 
 Doktor Roman Pawlak 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, nasz stały Gość, przedstawił 
temat „Specjalizacje pokarmowe ryb 
z Wielkich Jezior Afryki”. Następnie w dość 

krótkim wystąpieniu pan Krzysztof Teisseyr 
zaprezentował ciekawostkę, niezwykle 
ciekawe spostrzeżenia u pyszczaków 
Pseudotropheus demasoni u których 
w nietypowym miejscu, albowiem na 
górnej wardze prelegent zauważył wyrostki 
w kształcie zębów. Pan Krzysztof Kelman, 
nowy prezes Klubu Poecilia Reticulata 
przedstawił jego rys historyczny, stan obecny 
oraz założenia na przyszłość. Oczekujemy 
więc, że w niedługim czasie wystawy oraz 
konkursy ryb żyworodnych odbywać się 
będą również w Płocku. Przypominamy, 
że pan Kelman jest kierownikiem działu 
hodowlanego w ZOO w Płocku. W drugiej 
części pan Kelman omówił bardzo ciekawą 
rybę jaką jest Notropis chrosomus. 
 Po przerwie pan Michał Mięsikowski 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu wygłosił referat na temat: „Wpływ 
azotanów na wczesny rozwój ontogenetyczny 

ryb kostnoszkieletowych na przykładzie 
Labeotropheus trewavasae”. Pan Grzegorz 
Czarnecki z warszawskiego Zoo przedstawił 
temat: „Czy w akwarium morskim można 
odtworzyć naturalne uwarunkowania”. 
Pan Grzegorz Soszka jako współreferent 
poprzedniego tematu podsumował go 
przedstawiając przywiezione ze sobą 
ciekawostki z morskich głębin. W drugiej 
części zaprezentował film „Świat podwodny 
Madery”, który został zrealizowany w czasie 
wyprawy środowiskowej Stowarzyszenia 
Rafowego z Warszawy. Pan Paweł Szewczak 
w swoim wystąpieniu próbował odpowiedzieć 
na pytanie „Czy glony w akwarium to problem 
?”. Ostatnia prelekcja „Jezioro Tanganika – 
bogactwo podwodnego świata” należała do 
pana Macieja Serafina. Ostatnie sympozjum 
uczestnicy uznali za niezwykle udane, więc 
mówimy: do zobaczenia za rok!

WYDARZENIA
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Gmina zakupiła budynek 
wielorodzinny od TBS-u
 Po wielomiesięcznych negocjacjach, 
w ostatni piątek maja doszło do zakupu 
przez Gminę Żychlin budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, wybudowanego przez TBS. 
Obiekt przy ul. Łąkowej 6A oddany został do 
użytkowania w październiku 2012 roku i nie 
odczekał się dotychczas zasiedlenia. Z uwagi 
na małe zainteresowanie formą zbycia 
prezentowaną przez Spółkę (zgłosiło się tylko 
7 chętnych na nabycie udziałów) TBS i Gmina 
rozpoczęły negocjacje warunków nabycia 
całego obiektu. Mieszkańcy oczekiwali 
możliwości zakupu mieszkań na własność, 
a często wyrażaną opinią była ta o chęci 
zakupu mieszkania nie od TBS, ale od Gminy. 
Odstraszała chętnych również informacja 
o wysokości czynszów najmu w TBS-ie. 
 Przypomnijmy krótko historię 
współpracy naszej Gminy ze Spółką TBS 
w Zgierzu. W Żychlinie od początku lat 
dziewięćdziesiątych notowano zastój 
w budownictwie wielorodzinnym. Ostatni 
tego typu obiekt wybudowano w 1996 
roku. Chcąc zmienić tą sytuację samorząd 
poszukiwał partnera do realizacji inwestycji. 
W 2007 roku rozpoczęły się rozmowy na 
temat rozpoczęcia inwestycji w tym zakresie 
ze spółką TBS w Zgierzu. Podmiot ten 
ma długoletnie doświadczenie na rynku 
mieszkaniowym i realizuje inwestycje 
w Zgierzu, Łodzi, Aleksandrowie Ł. 
i Koluszkach. Pierwszy budynek w Żychlinie 

został wybudowany na koszt TBS-u. Gmina 
została udziałowcem spółki wnosząc aport 
w postaci gruntu.
 W 2010 roku rozpoczęto nabór 
chętnych na zakup udziałów w Spółce, 
których nabycie gwarantowało prawa do 
zasiedlenia lokalu mieszkalnego. Tożsamą 
formę zastosowano w przypadku inwestycji 
zrealizowanej przez Spółkę w Koluszkach. 
Niestety forma nabycia praw do mieszkań 
nie znalazła wielu chętnych. W październiku 
2012 roku TBS uzyskał pozwolenie na 
użytkowanie i zaproponował nabywanie 
mieszkań na własność, ale wycofał ofertę 
w chwili rozpoczęcia negocjacji z Gminą.
 

W związku z nabyciem budynku, 
Gmina Żychlin przygotowuje się do 

sprzedaży lokali mieszkalnych.

Warunki na jakich Gmina Żychlin nabyła 
nieruchomość są następujące. Finalna wartość 
transakcji to kwota 2.152.763 zł. Nabycie jest 
rozłożone w czasie. Spłata nastąpi od 2015 do 
2024 roku. W przypadku gdy Gmina szybciej 
sprzeda mieszkania, będzie mogła dokonać 
wcześniejszej spłaty. 
 Nieruchomość nie jest obciążona 
hipoteką oraz nie ma kosztów oprocentowania. 

Co istotne, nasz samorząd nie poniósł żadnych 
kosztów związanych z projektowaniem, 
przygotowaniem i realizacją inwestycji oraz 
jej dotychczasowym użytkowaniem. Według 
kosztów wybudowania obiektu i ceny działki 
wartość majątku wynosi ponad 3 miliony zł. 
 W związku z nabyciem budynku, 
Gmina Żychlin przygotowuje się do 
sprzedaży lokali mieszkalnych. Tryb 
sprzedaży to przetarg nieograniczony. Cena 
wywoławcza nie została jeszcze ustalona 
przez rzeczoznawcę, ale z uwagi na fakt, że 
cena nabycia jest znacznie niższa od wartości 
rzeczywistej, cena wywoławcza będzie niższa 
od ceny oferowanej przez TBS. Przetargi na 
nabycie mieszkań odbędą się w październiku. 
Ogłoszenia należy szukać na stronie BIP 
gminy Żychlin oraz tablicach ogłoszeń 
i słupach ogłoszeniowych. 

Informacje na temat możliwości 
nabycia mieszkań pod  

nr telefonu Urzędu Gminy  
w Żychlinie: 

24 285 30 71

Nowy budynek mieszkalny przy ul. Łąkowej • wiz. Łukasz Garstka 



16 nowe echo Żychlina | nr 2/2014/8

INWESTYCJE

Inwestycje w trakcie realizacji
Infrastruktura 

Ulica w przebudowie
 Ulica Kilińskiego przechodzi 
gruntowną przebudowę. Do tej pory ulica 
Kilińskiego straszyła dziurami w pasie 
drogowym, a po intensywnych opadach 
deszczu była w większości zalana wodą. 
Kondycja chodników była podobna. 
W związku z tym stanem wykonywana jest 
budowa kanalizacji deszczowej, nowy pas 
drogowy i chodniki. Cel główny inwestycji 
to bezpieczeństwo korzystających z niej 
pieszych i kierowców. 
 Ponadto wykonanie 
modernizacji ulicy wraz z przebudową 
kanalizacji deszczowej poprawi 
możliwości w zakresie częściowego 
odwodnienia ulicy Narutowicza. 
Ponadto gmina poszukuje inwestora dla 
działek komunalnych położonych przy 
ul Kilińskiego, a modernizacja ulicy 
podniesie atrakcyjność działek.   

Modernizacja trybuny krytej na stadionie miejskim • fot. A. Staszewski

Remont dróg
 Na przełomie maja i czerwca 
rozpoczęły się na terenie naszej gminy prace 
związane z remontami nawierzchni dróg 
gminnych. Zakres prac obejmuje naprawę 
dróg na terenie wiejskim i w mieście. 
Na części dróg remonty wykonywano w 
dwóch etapach – pierwszy etap obejmował 
naprawę ubytków o głębokość do 10 cm a 
następnie łatanie przy użycia remontera 
drogowego  ubytków na głębokość do 5 
cm.
 Z uwagi na konieczność 
rozszerzenia zakresu prac remontowych 
obejmujących łatanie nawierzchni 
dróg spowodowane pojawiającymi się 
nowymi ubytkami oraz uszkodzeniami 
nawierzchni powstającymi w procesie 
ich naturalnej eksploatacji – przewiduje 
się rozszerzenie zakresu prac 
w ramach zamówienia uzupełniającego 
o 50%. 
 Zwiększenie zakresu prac 
remontowych na drogach poprawi stan 
nawierzchni dróg gminnych i wpłynie na 
poprawę jakości ich użytkowania.
 W najbliższym czasie 
rozpoczną się również remonty 
nawierzchni gruntowych – zakres 
prac obejmie równanie i profilowanie 
nawierzchni, uzupełnianie ubytków 
w nawierzchni tłuczniem kamiennych 
oraz ich wałowanie. 

 Mieszkańcy Żychlina, 
a w szczególności młodzi piłkarze,  
z niecierpliwością wyczekują momentu 
kiedy Stadion miejski zostanie oddany do 
użytku, jako odnowiony obiekt sportowy. 
Na ten moment przyjdzie nam wszystkim 
jeszcze trochę poczekać. Prace budowlane 
prowadzone są zgodnie z harmonogramem, 
a w ostatnim czasie nabrały wyraźnego  
tempa. Koniec przewidywany jest na 
wrzesień.
 Stanął już parterowy budynek 
zaplecza socjalnego. Równolegle kończone są 
prace związane z budową trybun. Na murawie 

boiska dokonano zdjęcia starej nawierzchni 
oraz trwają prace związane z wykonaniem 
drenażu boiska i warstwami podbudowy. 
Wykonano nowe ogrodzenie systemowe. 
Trawa sztuczna wykonana zostanie przy 
użyciu materiału firmy, która jest jednym 
z wiodących w tym zakresie producentów. 
 Wykonanie inwestycji z użyciem 
trawy syntetycznej umożliwi częste 
korzystanie z obiektu. Już wkrótce na 
obiekcie zagoszczą zawodnicy Delty Śleszyn, 
a liczymy również na mecze i sparingi drużyn 
przyjezdnych z wyższy klas rozgrywkowych. 

Obiekt sportowy 
Kolejny etap prac na stadionie miejskim
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Obiekt sportowy  
„Nowa” sala gimnastyczna dla uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr 1
 Z dniem 28 maja ruszyły prace budowlane związane z przebudową istniejącego 
budynku przy ul. Barlickiego 4 na salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą. Obecnie 
wykonane zostały prace rozbiórkowe w budynku oraz roboty budowlane w postaci wylania 
ław fundamentowych oraz wykonania ścian zaplecza sanitarno-szatniowego. Wykonano 
również instalacje wodno-kanalizacyjne w nowych pomieszczeniach sanitarnych. Wylana 
została posadzka betonowa pod nawierzchnię przyszłej sali sportowej. Zakończenie prac 
budowlanych planowane jest na pierwsze miesiące nowego roku szkolnego. Z tym większą 
radością uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 powinni wróć po wakacjach do szkoły. Z uwagi 
na atrakcyjną cenę wykonania prac (ok. 60% planowanych kosztów) gmina przystąpiła do 
realizacji II etapu robót w postaci docieplenia elewacji obiektu wraz z zagospodarowaniem 
przyległego terenu (chodniki, parking). Gmina pozyskała dofinansowanie modernizacji 
z funduszy krajowych w ramach ogłaszanych konkursów.

Komunikacja  

Wyremontowany 
autobus zasilił 
żychlińską komunikację
 W czerwcu do Samorządowego 
Zakładu Budżetowego dostarczono świeżo 
wyremontowany autobus komunikacji miejskiej. 
Autobus zasili żychliński tabor autobusowy, 
by służyć mieszkańcom naszego miasta. W 
ciągu ostatnich dwóch lat gmina przekazała 
SZB dotacje inwestycyjne w kwocie 530.838 zł 
na zakup dwóch autobusów po modernizacji 
i na modernizację jednego z posiadanych 
autobusów. Pojazdy po liftingu są o wiele 
bardziej ekonomiczne, bezpieczne i przy okazji 
zyskały estetyczny wygląd. Modernizowane 
pojazdy mają utrzymaną jednakową stylistykę 
w kolorach białym i niebieskim.

Remont  
świetlicy wiejskiej  
w Grzybowie. 
 Gmina Żychlin otrzymała 
dofinansowanie z  Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach działania 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” dla działania „Odnowa i rozwój 
wsi” na zadanie „Remont świetlicy 
wiejskiej wraz z budową przydomowej 
oczyszczalni ścieków w Grzybowie 
Dolnym Gmina Żychlin”.
 Celem projektu jest podniesienie 
atrakcyjności wsi oraz poprawa jakości 
życia mieszkańców Grzybowa Dolnego 
poprzez stworzenie miejsca do wspólnego 
spędzania wolnego czasu, miejsca, 
które zaspokajało będzie potrzeby 
społeczne, kulturalne i odbudowywało 
więzi międzyludzkie. Całkowity koszt 
inwestycji wynosi 123.494,42 z czego 
70% będzie stanowiło dofinansowanie 
kosztów kwalifikowanych projektu. 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 
instalacje elektryczną, remont dachu, 
wymiana stolarki okiennej, przydomowa 
oczyszczalnia ścieków, remont elewacji, 
remont pomieszczenia gospodarczego, 
remont korytarza, remont łazienki. 
Planowy termin zakończenia inwestycji 
sierpień 2014r.
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Dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi
 Gmina Żychlin uzyskała 
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi na realizację zadania pn. Gminny 
program z zakresu edukacji ekologicznej 
„Dorośli i dzieci uczą się segregować śmieci”. 
Całkowita wartość zadania wynosi 9.175 zł, 
w tym kwota dotacji z WFOŚiGW wynosi  
8.257 zł. 
 Uzyskaliśmy również dofinanso-
wanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 
realizację zadania pn. Szkolny program 
z zakresu edukacji ekologicznej „Śmieci 
segregujesz - świat ratujesz” w Gimnazjum 
im. Adama Mickiewicza w Żychlinie. 
Całkowita wartość zadania wynosi 11.710 zł, 
w tym kwota dotacji z WFOŚiGW wynosi 
7.080 zł. 
 Głównym celem projektu jest 
wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony 
środowiska jak i wykształcenie postaw 
proekologicznych oraz indywidualnej 
odpowiedzialności za środowisko u uczniów 
uczestniczących w zadaniu.
Program obejmuje realizację następujących 
zadań:

1. Obchody Dnia Ziemi.
Celem zadania jest popularyzacja ekologii, 
kreowanie i umacnianie wśród uczniów 
pozytywnej postawy emocjonalnej wobec 
środowiska, w tym wzmocnienie poczucia 
odpowiedzialności za właściwe postępowanie 
z odpadami komunalnymi. W programie 
uroczystości znalazła się część artystyczna 
zorganizowana przez uczniów Zespołu Szkół 
Nr 1 w Żychlinie oraz przedstawienie teatralne 
w wykonaniu Krakowskiego Biura Promocji 
Kultury pn. „W poszukiwaniu Leśnego 
Szumu”. W ramach obchodów Dnia Ziemi 
uczniowie sprzątali również śmieci zalegające 
na terenach zieleni miejskiej. Dodatkową 
atrakcją obchodów Dnia Ziemi było pisanie 
ekologicznych listów w ramach akcji LISTY 
DLA ZIEMI organizowanej przez Fundację 
Ekologiczną ARKA.
2. Mini–warsztaty segregacji odpadów
Celem zadania jest prezentacja skali problemu 
związanego z odpadami komunalnymi, 
praktyczna nauka segregacji odpadów oraz 
wyrobienie nawyku segregacji odpadów. 
W celu realizacji warsztatów zostaną 
zakupione pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów wewnątrz pomieszczeń szkoły 

oraz zestaw pojemników do selektywnej 
zbiórki odpadów na zewnątrz szkoły 
(ustawiony przy budynku szkoły). Uczniowie  
zostaną zapoznani przez nauczycieli nauk 
przyrodniczych z zakupionymi pojemnikami 
i pokażą uczniom jak prawidłowo segregować 
odpady.
3. Konkurs wiedzy i umiejętności 
ekologicznych pn. „Śmieci segregujesz- 
świat ratujesz” 
Celem konkursu jest usystematyzowanie 
wiedzy z zakresu ekologii ze szczególnym 
uwzględnieniem prawidłowej gospodarki 
odpadami komunalnymi. Konkurs będzie 
realizowany w dwóch etapach. Pierwszy 
etap będzie przeprowadzony w formie testu. 
Wyniki testu będą służyć ocenie świadomości 
ekologicznej uczniów. Do drugiego etapu 
konkursu zostanie zakwalifikowanych 
dziesięciu uczniów, którzy uzyskają 
największą ilość punktów 
w pierwszym etapie. Drugi etap będzie polegał 
na sprawdzeniu praktycznych umiejętności 
segregacji odpadów.

DOFINANSOWANIA i PROJEKTY

Projekt Fundacji 
Aktywizacja
 Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży „Blisko dziecka” z 
Żychlina rozpoczęło realizację projektu 
Fundacji „Aktywizacja”, przy współpracy 
Gminnego Centrum Promocji i Informacji 
w Żychlinie  - „Wsparcie środowiska osób 
niepełnosprawnych z terenów wiejskich 
i małomiasteczkowych”. Zgłosiło się 20 
młodych osób, a fundacja zakwalifikowała 
12.
Siedmiu uczestników po wstępnych 
rozmowach indywidualnych z doradcą 
zawodowym, od poniedziałku 2 czerwca 
do poniedziałku 9 czerwca uczestniczyło 
w szkoleniu komputerowym w Wiosce 
Internetowej przy Szkole Podstawowej 
im. Marii Kownackiej w Grabowie. 
 Fundacja „Aktywizacja” od 
ponad 20 lat zajmuje się edukacją 
i aktywizacją zawodową osób 
niepełnosprawnych. Projektem zajmuje 
się organizacyjnie z żychlińskiego 
stowarzyszenia pani Genowefa Rojewska, 
a zajęcia komputerowe prowadził pan 
Karol Jatczak z Łodzi.

Aleksandra Głuszcz

Nowoczesna pracownia przyrodnicza 
ufundowana przez Cargill Polska
W kwietniu uczniowie, rodzice i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej 
w Grabowie podziękowali Dyrekcji 
oraz Pracownikom firmy Cargill Poland 
Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzelinie za 
zorganizowanie nowoczesnej pracowni 
szkolnej. Pracownicy Firmy wykonali 
remont pracowni przyrodniczej polegający 
na wymianie okien, drzwi, rolet, malowaniu, 
wymianie oświetlenia. Firma Cargill zakupiła 
również wyposażenie: tablicę interaktywną, 
rzutnik, ławki, monitor, szafkę, akwarium. 
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli 
przygotowali krótką część artystyczną oraz 

wręczyli własnoręcznie wykonane karty 
okolicznościowe. Przedstawiciele firmy 
Cargill otrzymali symboliczne, pamiątkowe 
odznaki „Przyjaciel Szkoły”, które wręczyła 
dyrektor szkoły wraz z przewodniczącą 
Rady Rodziców. To niezwykle ważne 
i krzepiące, gdy na swojej drodze spotykamy 
taką bezinteresowną pomoc i wparcie. 
W gminie Żychlin jest wiele przyjaznych 
firm do grona których dołączył Cargill 
Polska! SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA 
OKAZANĄ POMOC! Mamy murowanego 
kandydata do wyróżnienia Puls Żychlina za 
2014 rok.
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 Biblioteka w Żychlinie podsumowała 
Projekt: „Spotkania informacyjno-
konsultacyjne ZAWÓD-PRACA-SUKCES”. 
W obecności zaproszonych gości pana 
Waldemara Bartochowskiego (Sekretarz 
Gminy Żychlin), pani Anny Kozik i pana 
Przemysława Kozaka z Fundacji Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie, 
partnerów projektu: pani Martyny Pietrasiak, 
pani Agnieszki Sawickiej (reprezentujące 
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej 
w Płocku), pani Marzeny Kalińskiej oraz 
dyrektora Zespołu Szkół nr 1 pana Łukasza 
Antczaka, bibliotekarzy i wychowawców, 
beneficjenci projektu otrzymali certyfikaty 
ukończenia warsztatów.
 Mamy powody do dumy. Żychlińscy 
uczniowie to młodzi, kreatywni ludzie,  
znający własny potencjał, o sprecyzowanych 
pomysłach wyboru ścieżki edukacyjno-
zawodowej, ścieżki kariery, znający własne 
możliwości i  umiejętności, mający marzenia 

i plany na przyszłość, znający sposoby 
przełożenia pasji na zawód i sukces. Drodzy 
uczniowie, trzymamy kciuki za Was, za 
realizację Waszych pomysłów i zamierzeń 
tych na dziś i w przyszłości. Trzymam kciuki 
za sukcesy tak ZDOLNEJ młodzieży ! Mam 
nadzieję, że w przyszłości to Wy będziecie 
kreować nowe horyzonty naszej, lokalnej 
rzeczywistości.
 Biblioteka w Żychlinie chce 
kontynuować projekt ZAWÓD-PRACA-
SUKCES i zamierza zorganizować spotkania 
edukacyjne, m.in.: „W labiryncie zawodów, 
czyli o tym, jak pomóc uczniom w kreowaniu 
planów edukacyjno-zawodowych!”
Zapraszam do korzystania z oferty 
biblioteki w obszarze rynku pracy i pomocy 
w efektywnym poruszaniu się w jego obrębie. 
Odwiedzajcie nas i portale dotyczące pracy. 
Pozdrawiam! 

Ewa Andrzejewska

Podsumowanie projektu 
‘‘Spotkania informacyjno-konsultacyjne  
PRACA–ZAWÓD–SUKCES”

Szkolenie komputerowe dla seniorów c.d.
W dniu 8.07.2014r. Biblioteka w Żychlinie 
rozpoczęła kontynuację Projektu „Rozwijanie 
zainteresowań osób starszych w zakresie 
nowych technologii informatycznych” - 
zajęcia komputerowe dla osób 50+ w stopniu 
zaawansowanym. Jest to następstwo kursu 
podstawowego, który przyniósł pożądane 
efekty i udowodnił, że Senior potrafi sprawnie 
obchodzić się z nowoczesną technologią 

zupełnie jak niejeden młody człowiek. 
Beneficjenci projektu będą kontynuować 
rozwój swoich umiejętności w zakresie 
obsługi komputera, a pozyskaną wiedzę 
wykorzystają do edukacji, rozwoju osobistego, 
komunikacji oraz poszerzaniu horyzontów 
myślowych. Uczestnicy będą aktywnie 
spędzać wolny czas, oraz pokonywać obawy 
dotyczące nowych technologii.

Kurs 
komputerowy 
dla osób 50+ 
w zakresie 
podstawowym
 I edycja bezpłatnego kursu 
komputerowego skierowana była do osób 
powyżej 50 roku życia. Kurs odbywał 
się w Czytelni Internetowej żychlińskiej 
Biblioteki, zajęcia komputerowe 
prowadziła Ewa Andrzejewska. Podczas 
zajęć uczestnicy poznali podstawy 
obsługi komputera, posługiwania 
się edytorem tekstu, korzystania 
z poczty elektronicznej, przeglądarek 
internetowych, komunikatorów, portali 
społecznościowych.
 Uczestnicy kursu aktywnie brali 
udział w zajęciach, z ciekawością i żądzą 
wiedzy. Beneficjenci projektu opanowali 
w dużym stopniu obsługę komputera, 
korzystania ze stron internetowych, 
obsługi portali społecznościowych, 
wysyłania i odbierania poczty e-mail wraz 
z załącznikami.
 Ważnym etapem kursu było 
korzystanie z komunikatorów np. Skype, 
co ułatwia kontakt z bliskimi a także 
znajomymi (nawet poza granicami 
kraju). Zajęcia uświadomiły uczestnikom, 
że komputer jest nowym oknem na 
świat”. Uczestnicy wyrazili potrzebę 
przystąpienia do do udziału w drugim 
etapie kursu komputerowego w stopniu 
zaawansowanym.
 Podczas podsumowania I edycji 
kursu beneficjentom wręczone zostały 
certyfikaty, dwie beneficjentki pani 
Grażyna Sierakowska i pani Jadwiga 
Kowalczyk otrzymały nagrody specjalne.
 Idę projektu była również 
aktywizacja lokalnej społęczności, 
a także wypełnienie misji biblioteki, której 
podstawowym celem jest zapewnienie 
mieszkańcom kompleksowego dostępu do 
szeroko rozumianej informacji.
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KULTURA

Pożegnanie Dyrektora  
Żychlińskiego Domu Kultury
 W dniu 25 czerwca br. w trakcie 
sesji Rady Miejskiej, miało miejsce miłe, 
a zarazem smutne wydarzenie. Otóż po 
ponad pięciu latach pracy w Żychlińskim 
Domu Kultury na stanowisku dyrektora, 
żegnamy panią Magdalenę Konczarek. Pani 
Dyrektor prowadziła tę placówkę od stycznia 
2009 r., a skończyła pracę z dniem 30 czerwca 
br. Pani Magda pracowała wcześniej jako 
dyrektor Liceum, dyrektor Ośrodka Kultury 
(obie jednostki w Krośniewicach) oraz 
kierownik w Kutnowskim Domu Kultury. 
Z Żychlińskiego Domu Kultury wraca do 
Kutna. Podjęła bowiem nowe wyzwanie 
i będzie kierować tamtejszą biblioteką.
 Żegnając panią Magdalenę 
Konczarek, pani Elżbieta Tarnowska 
Przewodnicząca Rady Miejskiej i Burmistrz 
pan Grzegorz Ambroziak, podziękowali 
jej za serce i pasję oddane na rzecz rozwoju 
działalności kulturalnej w Gminie Żychlin.

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Żychlinie obchodziło Dzień Godności 
Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
 Impreza integracyjna odbyła się 
18 maja 2014r. w ogrodzie przy Parafii 
w Żychlinie. W imprezie wzięło udział ponad 
100 osób niepełnosprawnych z Żychlina, 
Kutna, Łęczycy, Urzecza, Zgierza, Mocarzewa 
oraz około 500 osób mieszkańców Żychlina 
i okolic. Obchody Dnia Godności Osoby  
z Niepełnosprawnością Intelektualną,  
w tym roku odbyły się już po raz czternasty.  
W Żychlinie mają formę ogólnie dostępnego 
festynu i przyciągają zawsze liczne grono 
uczestników.
 Dzień szczególny i szczególny 
Gość uczestniczył w święcie - Wiceprezes 
Zarządu Głównego PSOUU pani Stanisława 
Syller. Obecność prezes związana była 
z wyróżnieniem dla naszych samorządowców. 
 W ręce pani Elżbiety Tarnowskiej 
przewodniczącej rady powędrowała „Kula 
doskonałości dla Gminy Żychlin”. Za co 
zostaliśmy wyróżnieni? Za zaangażowanie 
we współpracę na rzecz niepełnosprawnych. 
Samorząd udziela pomocy technicznej 
i oczywiście finansowej w ramach 

Przeplatanki 
artystyczne

 W Żychlińskim Domu Kultury 
odbyła się prezentacja umiejętności 
dzieci i młodzieży poszczególnych 
sekcji artystycznych działających 
w ŻDK. „Przeplatanki Artystyczne”, 
bo tak nazwano owe wydarzenie, było 
okazją do zaprezentowania postępów, 
jakie dokonały uczestniczące w zajęciach 
osoby! Tego dnia wystąpili uczestnicy roku 
szkolnego 2013 – 2014 z poszczególnych 
sekcji:
•	 Gitary pod kier. instruktora 

Zbigniewa Jędrzejczyka: Antoś 
Zieleniewski w utworze „Hej sokoły”, 
Klaudiusz Korytkowski „Oda do 
radości”, Sebastian Mrowicki „Hej 
Zuzanno”, duet Magdalena Plewa 
i Julia Fijołek „I just called to say I love 

prowadzonej działalności. Wspieramy m.in. 
organizację: „Dzień Godności” – obchodzony 
co roku; grupowe wyjazdy rehabilitacyjne 
dla podopiecznych, zakup inwestycyjny 
(dofinansowanie do zakupu samochodu 
przeznaczonego do przewozu osób 
niepełnosprawnych), Przegląd Twórczości 
Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pod 
hasłem „WIOSNA RADOSNA” (co roku). 
 Po części oficjalnej były występy 
osób niepełnosprawnych, między innymi 
Izabeli Krasowskiej oraz Dariusza Rolińskiego 
uczestników WTZ w Żychlinie oraz innych 
osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Dla najmłodszych dzieci wystąpił iluzjonista 
z Gdańska ze swoim pokazem iluzji. Odbyło 
się wiele konkursów dla dzieci i młodzieży 
z licznymi nagrodami. Największą atrakcją 
był występ pana Marcina Siegieńczuka - 
gwiazdy disco-polo z tancerzami. Wieczorem 
Gości bawił zespół muzyczny „TEAM”.
 Warsztat Terapii Zajęciowej 
prezentował wystawę prac uczestników 
i wytwory z pracowni gospodarstwa 
domowego(ciasto, gofry, pączki). Dopisała 
pogoda – wręcz letni klimat towarzyszył 
wszystkim do późnych godzin wieczornych.

Dzień godności po raz czternasty! 
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VIII Ogólnopolski 
Przegląd Twórczości 
Muzycznej pod hasłem: 
“Wiosna Radosna”

you”, duet, rodzeństwo Zuzia Karczewska 
i Szymon Karczewski składanka „Walców” 
i Jakub Kacprzak „Yesterdey”, „Let it be”

•	 Perkusji pod kier. instruktora Witolda 
Figurskiego: Norbert Stuldych „When you 
gone” i Kacper Dudkiewicz „I will be ther 
for you”

•	 Breakdance pod kier. instruktora Kamila 
Korzewskiego – nie wystąpiła najmłodsza 
grupa, ale za to zaprezentowały się dwie 
grupy: średnia i starsza

•	 Plastycznej pod kier. instruktora 
Magdaleny Rzeźnickiej - wystawa 
plastyczna prac wykonanych przez dzieci 
z tej sekcji była prezentowana na holu, 
w budynku Domu Kultury

Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 
pod nazwą „VIII Ogólnopolski Przegląd 
Twórczości Muzycznej pod hasłem „Wiosna 
Radosna” dofinansowane ze środków 
Zarządu Województwa Łódzkiego oraz 
ze środków PFRON, które odbyło się 11 
czerwca, adresowane było ogółem do około 
180 osób, w tym przede wszystkim do 132 
osób niepełnosprawnych. 
W części konkursowej, tj. przeglądzie 
twórczości muzycznej osób 
niepełnosprawnych zaprezentowało się 
17 zespołów, uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowych, Domów Pomocy 
Społecznej, Środowiskowych Domów 
Samopomocy, Specjalnych Ośrodków 
Szkolno-Wychowawczych. Osobami 
niepełnosprawnymi, biorącymi udział 

w imprezie integracyjnej byli mieszkańcy 
województw: łódzkiego i mazowieckiego, 
powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, 
zgierskiego, pabianickiego, łowickiego, 
łódzkiego i sochaczewskiego. Pozostałe 30 
osób niepełnosprawnych byli to uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zajęciowej placówki 
PSOUU Koło w Żychlinie reprezentującej 
organizatora. Celem głównym realizacji 
zadania była integracja, zwiększenie 
uczestnictwa 132 osób niepełnosprawnych 
w życiu społecznym i kulturalnym 
województwa łódzkiego. Projekt wpłynął 
na promowanie pozytywnego wizerunku 
osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie 
kreatywności i wrażliwości muzycznej. 
Projekt ukazał znaczenie funkcjonowania 
w kulturze osób niepełnosprawnych. 

Projekt miał wpływ na poprawę stanu 
psychofizycznego uczestników imprezy. 
Nastąpiła integracja i poznanie różnych 
środowisk osób niepełnosprawnych 
z województwa łódzkiego, co zapewniło 
niezapomniane wrażenia i dobrą zabawę. 
Założone cele zostały więc osiągnięte.
VIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości 
Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pod 
hasłem: „WIOSNA RADOSNA” oparty był na 
dobrej praktyce, którą jest cykliczne (wiosna 
każdego roku) organizowanie imprezy. W tym 
roku odbył się po raz ósmy. PSOUU Koło 
w Żychlinie planuje kontynuowanie projektu 
w kolejnych latach. Patronat nad imprezą 
regionalną o charakterze konkursowym objął 
Powiat Kutnowski oraz Burmistrz Gminy 
Żychlin.
Zespoły wokalne zaprezentowały na scenie 
po dwa utwory wokalne, które oceniło 
profesjonalne Jury w składzie: pani Iwona 
Maciejewska, pani Jadwiga Melcher, pani 
Joanna Krystecka. Pierwsze miejsce - 
werdyktem Jury otrzymał Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. J. Tuwima 
w Stemplewie, drugie miejsce przyznano 
gospodarzowi Warsztatowi Terapii Zajęciowej 
PSOUU w Żychlinie, zaś trzecie miejsce 
otrzymało Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „POKÓJ” w Łodzi, dwa 
wyróżnienia przyznano: soliście z Warsztatu 
Terapii Zajęciowej przy S.I. „JUTRZENKA” 
w Sochaczewie oraz zespołowi z Warsztatu 
Terapii Zajęciowej przy Miejskim Centrum 
Pomocy Społecznej w Pabianicach.
Dla wszystkich zespołów zakupione zostały 
nagrody za udział w konkursie (dyplom, 
statuetka, upominek). Dla najlepszych 
zespołów ufundowane zostały nagrody za 
pierwsze trzy miejsca oraz dwie nagrody 
wyróżnienia. Pierwsza nagroda ufundowana 
została przez Powiat Kutnowski, za zajęcie II 
miejsca przez Burmistrza Gminy Żychlin, za 
III miejsce przez Radę Miejską w Żychlinie, 
dwie nagrody-wyróżnienia ufundowane 
zostały przez organizatora. 

•	 Keyboardu pod kier. instruktora 
Anny Kwiatkowskiej: Bartek Mrowicki 
w utworze melodia „Krakowiak”, 
Aleksandra Pawlak „Piosenka 
o konikach polnych”, „Na ślizgawce”, Maja 
Kornatowska „Pieśń węglarzy”, Martyna 
Kowalska „Taniec węgierski”, Natalia 
Prochoń „Melodia z serialu Dom”, Maja 
Sołtyszewska „Sonatina C- dur”, Karolina 
Nowotniak „Walc Fale Dunaju”, melodia 
z filmu „Love Story”, Hubert Darowski 
„Takie tango”.

•	 Wokalnej pod kier. instruktora Witolda 
Figurskiego: Duet Beata Kozłowska i 
Wioleta Panfil w utworze „Love is all 

around”
•	 Teatralnej pod kier. instruktora 

Katarzyny Brzozowskiej – 2 czer. 
wystawiła dla dzieci ze szkół podstawowych 
dwa przedstawienia „Kopciuszek” i „Pokój 
nauczycielski

•	 Tanecznej pod kier. instruktora 
Małgorzaty Janickiej zaprezentowała się 
wcześniej, a mianowicie na Święcie Żychlina 
24 maja 2014 r.
 Młodym wykonawcom serdecznie 
gratulujemy i życzymy wielu sukcesów 
w dalszej nauce. Dziękujemy również 
Instruktorom, którzy wspierają nasze 
żychlińskie młode talenty! 
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PIŁKA NOŻNA

Młodzi piłkarze  
z Żychlina 
Wicemistrzami 
Powiatu
 W połowie maja na Orliku przy 
Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu w mini-piłce nożnej 
chłopców. Startowały w nich trzy najlepsze 
drużyny wyłonione drogą eliminacji. Byli to 
młodzi piłkarze ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Kutnie, Szkoły Podstawowej w Ostrowach 
i nasi chłopcy z „Dwójki”. W ramach 
zawodów rozegrano mecze systemem „każdy 
z każdym”. Piłkarze z „Dwójki” pokonali 
Ostrowian 2:0 i nieznacznie ulegli zespołowi 
z Kutna 0:1. W ostatniej potyczce pomiędzy 
Kutnem a Ostrowami padł remis 1:1. 
 Ostatecznie Mistrzami Powiatu 
zostali zawodnicy Szkoły Podstawowej nr 
4, a wicemistrzami Żychlinianie. Drużynę 
chłopców z „Dwójki” reprezentowali: 

Mateusz Dałek, Tomasz Niewiadomski, 
Mikołaj Lewandowski, Damian Matysiak, 
Obrębski Adrian, Filip Kubiak i Bartłomiej 
Andrzejewski. Opiekunem jest Pan Jacek 

Filiński. Udział w turnieju był częścią zadania 
publicznego pn. „Sport - zdrowie, przyjemność 
i relaks” realizowanego przy wsparciu 
finansowym z budżetu Gminy Żychlin.

KOSZYKÓWKA

Turniej koszykówki 
mężczyzn o puchar 
Burmistrza 
 W maju w hali sportowej Zespołu 
Szkół Nr 1 w Żychlinie odbył się Turniej 
Koszykówki Mężczyzn o Puchar Burmistrza 
Gminy Żychlin. W turnieju wystąpiły cztery 
drużyny: Szewskie Poniedziałki z Kutna, 
Primdruk Basket z Gostynina, UKS M-G SZS 
Żychlin i Nauczyciele Żychlin. 
 Zespoły rozegrały między sobą 
mecze w systemie „każdy z każdym”. 
Zwycięzcą turnieju z kompletem punktów 
została drużyna Nauczycieli Żychlin. 
Najbardziej wartościowym graczem turnieju 
(MVP) został wybrany Filip Filiński. Celem 
turnieju było popularyzowanie koszykówki 
wśród młodzieży i dorosłych, propagowanie 
zdrowego trybu życia oraz umożliwienie 
aktywnego wypoczynku. Wicemistrzami 
turnieju zostali młodzi koszykarze 
z Uczniowskiego Klubu Sportowego M-G 
SZS Żychlin. Ostatnie miejsce na podium 
zajęli koszykarze z Kutna. W przerwach 

SPORT

między meczami odbyły się konkursy: 
wyścigi z kozłowaniem i rzutowy ,,za trzy” 
drużynowo.
 W rywalizacji rzutów wygrała 
drużyna Nauczycieli Żychlin w składzie 
Przemysław Pawłowski, Filip Filiński i Michał 
Kawczyński (13 „trójek” w ciągu 2 minut!), 
w wyścigu z kozłowaniem najlepszy okazał się 
Mateusz Jóźwiak (UKS). Drużynę Nauczyciele 
Żychlin reprezentowali: Krzysztof Falkowski, 

Filip Filiński, Przemysław Pawłowski,  
Tomasz Maciak, Marek Okupski, Artur 
Parzęcki, Michał Kawczyński i Jacek Filiński. 
Druga drużyna z Żychlina (UKS) wystąpiła w 
składzie: Kamil Pietrowicz, Mateusz Jóźwiak, 
Hubert Lewandowski, Adam Filiński, 
Mateusz Stępień, Maciej Wiliński, Rafał 
Pietrzak, Jakub Szymczak i Adam Ledzion. 
 Organizatorem turnieju był 
Uczniowski Klub Sportowy M-GSZS 
w Żychlinie oraz Urząd Gminy.
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SIAtKÓWKA

Siatkarki Gimnazjum 
Żychlin brązowymi 
medalistkami 
Mistrzostw 
Województwa
 W sobotę 14 czerwca rozegrany został finał „Orlikowej Ligi 
Mistrzów – Łódzkie 2014” w piłce siatkowej, którego areną zmagań 
było boisko Orlik w Wieruszowie. 
 W finale tym wzięły udział drużyny: Gimnazjum Żychlin, 
Gimnazjum Nr1 Koluszki, Gimnazjum Miejskie Głowno i 
Gimnazjum Nr 44 Łódź. Siatkarki z Żychlina, mimo braku swoich 
czołowych zawodniczek w drużynie odnotowały dobry występ 
zajmując trzecie miejsce w województwie. Turniej wzorowo został 
zorganizowany przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy. Zawody 
profesjonalnie prowadzili sędziowie z Łódzkiego Związku Piłki 
Siatkowej. Poziom rozgrywek był wysoki i wyrównany. Na koniec 
wręczenia medali i nagród dokonał Marszałek Województwa 
Łódzkiego pan Witold Stępień. Życzymy jeszcze większych sukcesów 
w przyszłym roku szkolnym! Skład drużyny Gimnazjum Żychlin: 
Aleksandra Kowalczuk, Jagoda Garboś, Monika Szymańska, Sandra 
Więcek, Weronika Ciszewska, Julia Żurawik, Paulina Suchińska. 
Trener: Tomasz Maciak
 Serdecznie gratulujemy naszym młodziutki siatkarkom i 
życzymy złota za rok!

(re)

LeKKOAtLetYKA

Powiatowy Finał 
Czwartków 
Lekkoatletycznych
 Dużym sukcesem lekkoatletów z Żychlina zakończył się 
Powiatowy Finał Czwartków Lekkoatletycznych, który odbył się 5 
czerwca na stadionie MOSiR-u w Kutnie. W finałowych zmaganiach 
zawodnicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Żychlinie zdobyli 27 medali!
Czwartki Lekkoatletyczne to organizowana cyklicznie impreza dla 
dzieci w wieku dwunastu, jedenastu, dziesięciu lat i młodszych. W 
edycji 2013/2014 dzieci startują w trzech kategoriach wiekowych: 
roczniki 2001, 2002 oraz 2003 i młodsi. Zawodnicy biorą udział 
w pięciu konkurencjach: biegi na 60 m, 300 m oraz 600/1000 m 
(dziewczęta/chłopcy), skoku w dal oraz rzucie piłeczką palantową. 
Każdy ośrodek organizuje zawody oraz finał miejski. Dzieciom zalicza 
się do tzw. punktacji Grand Prix pięć najlepszych startów w każdej 
konkurencji + wynik w Finale Miejskim. Najlepsi zawodnicy z każdej 
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konkurencji startują w finale ogólnopolskim. Zasięg tegorocznej edycji 
to 78 miast z całej Polski.
 Udział w zawodach lekkoatletycznych   był częścią zadania 
publicznego pn. „Sport - zdrowie, przyjemność i relaks” realizowanego  
przy wsparciu finansowym  z budżetu  Gminy Żychlin. Gratulujemy 
młodym lekkoatletom!

MedALIśCI Z SP2 W ŻYChLINIe 
Czwartki Lekkoatletyczne 2013/2014

Złoci medaliści:

Zuzanna Kalinowska – kl. V bieg na dystansie 60m
Adam Banachowicz – kl. IV rzut piłeczką palantową
Filip Kubiak - kl. VI bieg na dystansie 60m
Mateusz  Dałek –   kl. VI  rzut piłeczką palantową
Gabrysia Jaźwińska - kl. IV  skok w dal
Aleksandra  Jagniątkowska – kl. IV rzut piłeczką palantową
Gabrysia Jaźwińska - kl. IV bieg na dystansie 300m

Srebrni medaliści:

Jakub Jarota -  kl. IV bieg na dystansie 300m
Bartłomiej Andrzejewski  -   kl. VI  rzut piłeczką palantową
Kondrad Kuciapski -  kl.V bieg na dystansie 300m
Szymon Dałek –  kl. IV bieg na dystansie 60m
Bartosz Sampolski –   kl. IV  rzut piłeczką palantową
Filip Kubiak - kl. VI skok w dal
Dominik Tygielski  -  kl. IV bieg na dystansie 1000m
Zofia Petera -   kl. IV bieg na dystansie 60m
Adrian  Obrębski -  kl. V  rzut piłeczką palantową
Ewelina Misztal – kl. V  rzut piłeczką palantową

Brązowi  medaliści:

Mateusz Jarota -  kl.IV  bieg na dystansie 300m
Damian Matysiak  - kl. VI bieg na dystansie 60m
Mikołaj Lewandowski  - kl.VI rzut piłeczką palantową
Kondrad Kuciapski - kl.V  skok w dal
Kamil Fijałkowski - kl. IV bieg na dystansie 60m
Zofia Petera – kl.IV  skok w dal
Julia Białkowska –  kl. IV bieg na dystansie 60m
Zuzanna Kalinowska – kl.V  skok w dal
Jakub Humieja – kl.V  bieg na dystansie 60m
Mateusz Jarota -  kl.IV  skok w dal

Opiekunowie grupy: Joanna Florczak, Jolanta Kapes i Jacek Filiński.
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