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STYCZEŃ
VII Konkurs Kolęd i Pastorałek
Parafia w Żychlinie

26 Finał WOŚP
od godz. 15:00. 
Gwiazda wieczoru zespół MIG
ŻDK 

Ferie z Gminą Żychlin

Ferie z kulturą
zapisy, ilość miejsc ograniczona.
ŻDK

Kinderball
godz. 16:00. Wpisowe 20 zł
ŻDK

Biblioteka
Spotkania z historią – wykład A. Mazurek
Feriada dla dzieci
Zajęcia dla dzieci Zasady bezpiecznego 
internetu
Projekt dla dzieci Mała książka – Wielki 
Człowiek !
Kurs komputerowy dla początkujących 60+

Nadchodzące wydarzenia
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WYDARZENIA

Szczegółowe informacje na stronie gminazychlin.pl 
oraz w aplikacji „Żychlin bez nudy!”

LUTY
Biblioteka
- Projekt edukacyjny Bezpieczni 60+
- Konkurs „Czytelmistrz Roku”
- Projekt dla dzieci Mała książka – 
Wielki Człowiek !
- Spotkanie z historią – wykład Anny 
Mazurek
- Kurs komputerowy dla początkujących 
60+
- Warsztaty dla dzieci „Bezpieczeństwo 
w sieci dla każdego”
- Projekt Cała Polska Czyta Dzieciom

MarZEC
Biblioteka
- Projekt dla dzieci Mała książka – 
Wielki Człowiek !
- Spotkanie z historią – wykład Anny 
Mazurek
- Konkurs recytatorski „Pięknie być 
człowiekiem”
- SPACERownik Miejski 
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 Z uwagi na ważne decyzje podejmo-
wane przez Rząd RP, samorządy w Polsce muszą 
dostosować się do drastycznych zmian w swoich 
finansach. Ostatnie zmiany związane ze wzro-
stem płacy minimalnej, zmniejszeniem PIT z 18 
do 17% oraz podwyżkami cen energii elektrycz-
nej powodują, że znacznie rosną koszty bieżące  
w gminach i miastach.
 W przypadku budżetu na 2020 rok  
w naszej gminie, mamy do czynienia ze wzrostem 
prognozowanych wydatków m.in. w zakresie:
•	 kosztów zużycia energii elektrycznej – wzrost 

w kwocie ponad 262.000 złotych,
•	 wzrostu kosztów płacowych we wszystkich jed-

nostkach samorządowych o ponad 2.600.000 
zł (w tym pochodne),

•	 braku pełnej rekompensaty podwyżek w oświa-
cie w kwocie 90.000 złotych,

•	 obniżenia dochodu gminy z uwagi na niższy 
PIT o bagatela 326.000 złotych(!)

•	 trudny do oszacowania wzrost kosztu usług 
bieżących kupowanych przez gminę, który jest 
związany z rosnącymi kosztami pracy i energii.

 Ważnym czynnikiem wpływającym 
na projektowany budżet jest konieczność zbi-
lansowania kosztów gospodarki odpadami. 
Dotychczas dochodziło do dopłaty z docho-
dów bieżących. W 2018 roku ponad 180.000 zł, 
a w 2019 już ponad 560.000 zł. Niestety z uwagi 
na regulacje w tym zakresie, wpłaty mieszkań-
ców muszą pokryć w 100% wydatki na wywóz 
i utylizację odpadów. Powoduje to, że gmina musi 
założyć osobne konto do wpłat i tylko tymi środ-
kami pokrywać wydatki. Urealniona kwota opłaty 
na jednego mieszkańca, wynikająca z przetargu 
wynosić będzie 18 złotych. Wzrost z dotychcza-
sowych 10 zł. Jest to tendencja ogólnopolska, 
ponieważ po przetargach, z uwagi na koniecz-
ność bilansowania tych wydatków z wpłat, koszty 
wywozu i utylizacji rosną już nawet do 27 złotych 
za osobę. W niektórych miastach notowane są 
wzrosty rzędu 100, czy też 140% dotychczasowej 
ceny. 
 Po dwóch latach przerwy następuje 
regulacja podatkowa. Również po blisko 10 la-
tach z uwagi na wzrost kosztów Samorządowego 

Zakładu Budżetowego w zakresie najniższej płacy 
następuje także regulacja stawek czynszu z kwoty 
bazowej 1,90 zł/m.kw. do kwoty 2,50 zł/m.kw.
 W chwili obecnej mamy do czynienia 
z ograniczonym polem manewru finansowego 
w budżetach gmin szczególnie gmin wiejskich 
i małych miast. Podnoszone znacznie koszty bie-
żące (wzrost płacy minimalnej) i brak rekom-
pensaty w dochodach bieżących, a wręcz ich 
obniżenie (PIT z 18 do 17% oraz wyższa kwota 
kosztów uzyskania przychodu) wywołuje powyż-
sze efekty.
 Zmieniono otoczenie finansowe na 
niekorzyść gmin, powodując, że nawet stabilne 
dotychczas budżety nie wypełnią wskaźnikowych 
warunków bez cięcia kosztów bieżących, regulacji 
fiskalnych i zmian organizacyjnych.
 Samorządowcy i ekonomiści biją na 
alarm, że nawet 1/3 samorządów może nie dopiąć 
przyszłych budżetów oraz będą musiały rezygno-
wać z realizacji wielu inwestycji.

red.

 10 października 2019 r. członek Towa-
rzystwa Miłośników Historii Żychlina Zbigniew 
Gajewski dokonał odkrycia archeologicznego. 
Zostało ono wstępnie zidentyfikowane jako je-
den z grobów skrzynkowych kultury pomor-
skiej, które licznie występowały na terenie miasta  
i terenie wiejskim w naszej gminie. Znalezi-
sko zgłoszono do Burmistrza Gminy Żychlin  
i urzędu Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków. 
 W dniach 7-9 listopada 2019 r. dr 
hab. Radosław Janiak z Instytutu Archeologii 

Uniwersytetu Łódzkiego z grupą studentów 
przeprowadził prace wykopaliskowe na terenie 
gospodarstwa pana Zbigniewa, odkrywcy tego 
niecodziennego znaleziska. Stanowisko zostało 
rozkopane, zbadane, obfotografowane i ponownie 
zabezpieczone. Pod ogromnym kamieniem znaj-
dował się grób wotywny. Została też znaleziona 
trybula, czyli rodzaj zapinki żelaznej. Znalezisko 
wstępnie zostało określone na 400 lat p.n.e. Teraz 
dalsze badania odbędą się w laboratoriach. Cze-
kamy cierpliwie na wyniki. 

Anna Wrzesińska Prezes TMHŻ 

Poważne zmiany w otoczeniu 
ekonomicznym gmin w Polsce

Znalezisko archeologiczne

 7 września br. odbyła się 16 edy-
cja wydarzenia jakim był Mixer Reginalny 
Województwa Łódzkiego. Z uwagi na ju-
bileusz 100 lecia woj. łódzkiego, Mixer 
równocześnie kręcił się w trzech miej-
scach – w Łęczycy, Rawie Mazowieckiej 
i Sieradzu. Gmina Żychlin zaprezentowała 
się w Łęczycy, gdzie wraz z „Perfekcyjne 
słodkości”, Rodzinną Pasieką „Apisfera” 
państwa Czajkowskich oraz Union Cho-
colate, promowała nasz region i zapraszała 
do odwiedzin naszych stron. W promocji 
Żychlina aktywnie uczestniczył również 
Nudzimiś Hubek, który chętnie pozował 
do zdjęć oraz bawił się z dziećmi.
 W imprezie, oprócz naszej 
gminy, udział wzięły samorządy z woje-
wództwa łódzkiego, lokalne grupy dzia-
łania oraz instytucje publiczne.

Red.

Gmina Żychlin 
na Mixerze 
Regionalnym 
w Łęczycy
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Korzystne zmiany w wyniku prywatyzacji
 Przed ośmioma laty, w naszym mie-
ście zdecydowano się na przeprowadzenie waż-
nej i bardzo potrzebnej zmiany organizacyjnej. 
Zakład Gospodarki Komunalnej funkcjonował 
do 2011 roku w kilku różnorodnych branżach, 
tj. obsłudze zasobów mieszkaniowych, lokalnej 
komunikacji samochodowej, produkcji i dys-
trybucji wody, obsłudze oczyszczalni ścieków 
i sieci kanalizacyjnych oraz dystrybucji ciepła 
i centralnej wody użytkowej ze źródła pozostają-
cego własnością firmy prywatnej. Nasza niewielka 
miejscowość, posiadająca skromne możliwości 
finansowe, potrzebowała inwestora w zakresie 
modernizacji sieci ciepłowniczych, które w więk-
szości pamiętały czasy Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej i może początki lat 90. Wydatki te sza-
cowane były na kilka milionów złotych i pozosta-
wały poza zasięgiem budżetu samorządowego.
 Władze Gminy Żychlin, przy aprobacie 
radnych, zdecydowały się na przeprowadzenie 
profesjonalnej analizy ekonomiczno-gospo-
darczej w celu wypracowania odpowiedniego 
modelu przekształcenia działalności ZGK. Przy 
współpracy z doświadczonymi w tej materii 
fachowcami z firmy „Jerzmanowski” z Pozna-
nia, przygotowano pełną dokumentację eko-
nomiczną zakładu i modele przeprowadzenia 
restrukturyzacji.
 Rada Miejska zaakceptowała podział 
zakładu na dwie oddzielne jednostki i komercja-
lizację działalności ciepłowniczej. Powstał samo-
rządowy Zakład Budżetowy i Zakład Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. Następnie przeprowadzono 
proces prywatyzacji spółki, którą za kwotę po-
nad 2 mln złotych nabył doświadczony inwestor 
z branży ciepłowniczej - Energa Kogeneracja Sp. 
z o.o., wchodząca w skład Grupy Energa - jed-
nej z czołowych polskich energetycznych grup 
kapitałowych.
 Podjęte przez spółkę działania dopro-
wadziły do licznych inwestycji na terenie naszego 
miasta. Zgodnie z informacją przekazaną nam 
przez Energę Kogenerację, tylko w latach 2014-
2018 łączne koszty wszystkich inwestycji w Ży-
chlinie wyniosły ok. 11 mln złotych netto. Jest 
to niebagatelna kwota, której nasz samorząd nie 
byłby w stanie wyasygnować, z uwagi na liczne 

potrzeby inwestycyjne w innych dziedzinach 
działalności (oświata, drogownictwo, sieci wod-
-kan. itd.)
 Energa Kogeneracja Sp. z o.o. wyko-
nała inwestycje w sieci cieplnej na terenie miasta 
oraz w samym źródle ciepła - w Elektrociepłowni 
Żychlin. Realizacja tych inwestycji miała na celu 
poprawę efektywności energetycznej, zwiększe-
nie niezawodności dostaw ciepła dla odbiorców, 
jak i dbałość o czystość powietrza oraz zdrowie 
mieszkańców. Główne inwestycje zrealizowane na 
terenie miasta to między innymi: modernizacja 
wymiennikowni, wymiana odcinków magistrali 
w kierunku Osiedla Traugutta, modernizacja sta-
rych i budowa nowych przyłączy do budynków 
wielorodzinnych na Osiedlu Wyzwolenia, mo-
dernizacja węzłów ciepłowniczych w budynkach 
wielorodzinnych.
 W źródle ciepła - w Elektrociepłowni 
Żychlin wykonano szereg inwestycji, a główne 
z nich to: modernizacja układu odżużlania, mo-
dernizacja stacji uzdatniania wody, modernizacja 
układów odpylania wszystkich kotłów węglo-
wych, modernizacja 3 kotłów poprzez wymianę 
części ciśnieniowych, modernizacja pomieszczeń 
nawęglania.
 Działalność inwestora przyniosła szereg 
korzyści miastu, naszej społeczności i środowi-
sku naturalnemu. Ważnymi inwestycjami były 
budowy przyłączy do budynków wielorodzin-
nych przy ul. Narutowicza. Zlikwidowano w ten 
sposób wiele lokalnych, indywidualnych źródeł 
niskiej emisji, co miało wpływ na poprawę jako-
ści powietrza. Ważnym aspektem realizowanych 
przedsięwzięć jest zapewnienie bezpieczeństwa 
dostaw ciepła. Dzięki inwestycjom mieszkańcom 
zapewnia się bezpieczne, bardziej ekologiczne 
i nieprzerwane korzystanie z usług lokalnej 
ciepłowni. 
 Kolejnym pożądanym i przygotowy-
wanym etapem rozwoju sieci ciepłowniczej 
w Żychlinie ma być przyłączanie budynków 
komunalnych na Starym Mieście. Doprowadzi 
to do likwidacji wielu punktów niskiej emisji do 
atmosfery i poprawi jakość powietrza także w tej 
części miasta.

Red.

Inicjatywa 
lokalna  
w Grzybowie

Inicjatywa 
lokalna  
w Chochołowie

 W miesiącu wrześniu w miej-
scowości Grzybów Dolny z inicjatywy 
mieszkańców zostały utworzony plac 
zabaw dla dzieci. Elementy placu zabaw 
zostały zakupione w ramach projektu pn.: 
„Utworzenie placu zabaw dla dzieci w so-
łectwie Grzybów” współfinansowanego 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi w ramach grantów sołeckich. 
Praca społeczna w postaci porządkowania 
terenu przed montażem oraz po, została 
wykonana przez mieszkańców sołec-
twa Grzybów. Podziękowania należą się 
wszystkim zaangażowanym mieszkań-
com. Jesteśmy dumni, że każda podjęta 
inicjatywa ma tylu współrealizatorów.

Red.

 Na przełomie września i paź-
dziernika bieżącego roku w miejscowo-
ści Chochołów z inicjatywy mieszkańców 
został wymieniony dach na świetlicy 
wiejskiej. Dach został wyremontowany 
w ramach projektu pn.: „Remont dachu 
w świetlicy wiejskiej w Chochołowie” 
współfinansowany ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi w ramach 
grantów sołeckich. Po założeniu dachu 
została wykonana praca społeczna w po-
staci porządkowania terenu przez miesz-
kańców sołectwa Chochołów. Dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym w prace przy 
świetlicy.

Red.

Pierwsi członkowie Nudzimisiowej Rodziny
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Pierwsi członkowie 
Nudzimisiowej Rodziny

Kiermasz Świąteczny

 6 grudnia br. w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Żychlinie, odbyło się spotkanie 
związane z projektem pn. „Nudzimisiowa Ro-
dzina”, na którym powitano pierwszych jej człon-
ków, siedmiu chłopców i jedną dziewczynkę. Są to 
mieszkańcy naszej gminy urodzeni po 1 czerwca 
2019 r. – jest to data oficjalnego powitania Nu-
dzimisia Hubka w żychlińskiej społeczności. 
Dzieciom towarzyszyli rodzice, rodzeństwo oraz 
rodzina.
 W czasie spotkania, Burmistrz Gminy 
Żychlin wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej 

i „jednodniową burmistrz gminy” Olivią Walczak, 
wręczyli przybyłym rodzinom upominki oraz 
przedstawili założenia projektu. Zgodnie z nim, 
rodziny tworzące naszą „Nudzimisiową Rodzinę” 
będą m.in. zapraszane do działań promocyjnych 
naszego miasta oraz gminy, przewidziane będą 
dla nich coroczne upominki oraz inne niespo-
dzianki. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane, 
a każde nowo narodzone dziecko będzie miało 
możliwość dołączyć do naszej rodziny po wypeł-
nieniu stosownego oświadczenia. Zapraszamy.

Red.

 Tradycją jest, iż w niedzielę na dwa ty-
godnie przed Świętami Bożego Narodzenia, or-
ganizowany jest świąteczny kiermasz zakończony 
uroczystym rozświetleniem miejskiej choinki. 
Również w tym roku miało miejsce to wydarze-
nie. W dniu 8 grudnia w godz. 9-17 na placu przy 
fontannie rozlokowane zostały namioty, w któ-
rych wystawcy i rękodzielnicy z terenu naszej 
gminy i miasta mogli prezentować swoje wyroby. 
O dobre samopoczucie i „ciepły brzuch” zadbały 
panie z Kół Gospodyń wiejskich z Czesławowa 
oraz Grzybowa, które serwowały kubek ciepłego 
napoju oraz porcję świątecznej potrawy.
 Po południu rozpoczęła się zabawa 
z Elfami oraz Mikołajem, który chętnie pozował 
do zdjęć oraz wysłuchiwał życzeń i próśb dzieci, 
zarówno tych najmłodszych jak i nieco starszych. 
Dzieci mogły również wykonać własnoręcznie 

ozdoby świąteczne pod okiem instruktorów 
Żychlińskiego Domu Kultury oraz obserwować 
doświadczenia chemiczne przygotowane przez 
wolontariuszy ze Stowarzyszenia „Adaś”.
 Kulminacyjnym momentem było roz-
świetlenie świątecznego drzewka przez uczen-
nicę Szkoły Podstawowej Nr 2 Olivię Walczak, 
która w dniu 6 i 8 grudnia br. pełniła obowiązki 
Burmistrza Gminy Żychlin. Było to pokłosie 
wylicytowania „fotela burmistrza” w akcji Radia 
Q w czasie ostatniego Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Żychlinie.
 „Świąteczna Pani Burmistrz” podzię-
kowała wszystkim za obecność oraz w imieniu 
własnym i władz samorządowych złożyła oko-
licznościowe życzenia. Całemu wydarzeniu to-
warzyszył Nudzimiś Hubek.

Red.

  W ramach współpracy ze środo-
wiskiem lokalnym oraz z Rodzicami wy-
konującymi ciekawe zawody, 21 listopada 
placówkę przedszkolną Nr 1 w Żychlinie 
odwiedzili Ratownicy medyczni z firmy 
Q-MED z Łodzi, wśród których była 
mama dziewczynki z gr. II, Pani Sandra 
Ciołkowska oraz strażacy z Zakładowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej Zakładów 
EMIT w Żychlinie. 
 Podczas spotkania dzieci po-
znały procedury i kolejne czynności przy 
podejmowaniu resuscytacji. Najwięcej 
emocji towarzyszyło dzieciom, gdy same 
mogły przećwiczyć pewne czynności na 
fantomie. Okazało się, że dzieci dosko-
nale znają wszystkie numery alarmowe 
i kombinacje cyfr 112, 997, 998, 999 nie są 
dla nich tajemnicą. Drugą część spotkania 
poprowadzili strażacy. Z wykorzystaniem 
ciekawej prezentacji oraz licznie zgroma-
dzonych przyborów i sprzętu strażackiego 
wprowadzili dzieci w tajniki właściwych 
zachowań podczas pożarów. Dzieci do-
wiedziały się między innymi, dlaczego 
z zadymionych pomieszczeń wycho-
dzić na czworaka, jakich przedmiotów 
i substancji nie wolno gasić wodą, jak 
zachować się podczas próbnej ewaku-
acji, co chroni strażaków podczas akcji 
gaśniczych w pomieszczeniach ogarnię-
tych ogniem. Ważną sprawą stało się też 
zrozumienie, co to jest „korytarz życia” 
i dlaczego należy ustępować drogi pojaz-
dom uprzywilejowanym. 
 Kulminacyjnym momentem 
poglądowej lekcji o bezpieczeństwie było 
oglądanie wyposażenia wozu bojowego 
oraz pokaz gaszenia pożaru. Spotkanie 
z ratownikami i strażakami na długo po-
zostanie w pamięci dzieci. Przypominać 
o nim będą pamiątkowe dyplomy ma-
łych ratowników oraz inne gadżety, któ-
rymi prócz słodyczy zostały obdarowane 
wszystkie dzieci. Na koniec głos zabrała 
dyrektor przedszkola p. Ewa Florczak, 
która w imieniu swoim, nauczycieli ale 
przede wszystkim dzieci podziękowała 
gościom, którzy zadeklarowali, że chęt-
nie odwiedzą przedszkolaków kolejny raz 
aby podzielić się z małymi ratownikami 
swoją wiedzą i umiejętnościami. Wyrazy 
podziękowań skierowane są też do Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Bedlnie za wypo-
życzenie fantoma, bez którego pokaz nie 
byłby możliwy.

źródło: Przedszkole Nr 1

Bezpieczne 
Przedszkolaki
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„Zaczęło się 80 lat temu, we wrześniu…”
 W dn. 8-11 października 2019 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy czynna była wy-
stawa Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina 
pn. „Zaczęło się 80 lat temu, we wrześniu…” 
Wystawa adresowana była do wszystkich miesz-
kańców naszej Gminy, a przede wszystkim do 
uczniów. Po krótkiej prezentacji, wprowadzającej 
w tematykę agresji niemieckiej na Polskę, zwie-
dzający mieli okazję obejrzeć repliki czasopism  
z okresu wojny, zdjęcia oraz artefakty wojskowe.
Wystawę przygotowali: Anna Wrzesińska, Artur 

Stańczak, Jacek Jóźwik i Ryszard Zimny. Prelekcję 
z prezentacją multimedialną prowadziła Anna 
Wrzesińska.
 Wystawę odwiedziło ponad 100 osób,  
w tym uczniowie klas VI a, VI b, VII i VIII Szkoły 
Podstawowej Nr 1 pod opieką nauczycieli: Izy 
Gałązka, Barbary Sadkowskiej, Agnieszki Sidwa  
i Bogdana Kciuka oraz kl. VIII Szkoły Podstawo-
wej nr 2 z Marzeną Lewandowską.

TMHŻ

II Piknik Narodowy z inscenizacją

 W dniu 29 września 2019 r. w godzi-
nach popołudniowych, Towarzystwo Miłośni-
ków Historii Żychlina przygotowało Apel Pamięci 
oraz II Piknik Narodowy z inscenizacją z okazji  
80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
 Po powitaniu gości przez Annę Wrze-
sińską i Ryszarda Łysaka, uczestnicy Pikniku 
przeszli na groby poległych żołnierzy w Dobrze-
linie, gdzie przy warcie honorowej młodych dru-
hów z OSP Żychlin, sekcyjny Cezary Ejzenchart 
i strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 1024 przepro-
wadzili Apel Poległych. Następnie złożono kwiaty, 
a Honorowy Obywatel Żychlina pan Ludwik Za-
lewski przypomniał czasy wojny.
 Po Apelu Pamięci, w parku dworskim, 
została zaprezentowana inscenizacja „Szpital 
polowy w Dobrzelinie”. Udział w niej wzięli 
członkowie i młodzieżowi sympatycy Towarzy-
stwa Miłośników Historii Żychlina, rekonstruk-
torzy ze Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37 
z Kutna, Stowarzyszenia Tradycji 26 Skiernie-
wickiej Dywizji Piechoty, Stowarzyszenia Hi-
storycznego im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu 
i wolontariusze: uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Grabowie, a także grupa sympatyków z panią 
Eweliną Kornatowską na czele.
 Inscenizacja ukazywała działalność 
szpitala polowego w Dobrzelinie, jednego z wielu 
na naszych terenach, przyjmującego rannych żoł-
nierzy Wojska Polskiego oraz gehennę ludności 

cywilnej, szczególnie dzieci, w pierwszych dniach 
wojny.
 Autentyzmu przedstawianym wyda-
rzeniom dodały rekwizyty: oryginalny wóz na 
żelaznych kołach, uzyskany dzięki staraniom 
Mirosława Zomerfelda i motocykl z 1936 roku, 
którym żołnierza z meldunkiem przywiózł jego 
właściciel Sławomir Czerbniak. Narrację prowa-
dziła Anna Wrzesińska wraz z Jackiem Sylwestro-
wiczem z Zespołu Szkół w Żychlinie.
 Wydarzeniem towarzyszącym była 
wystawa starych pojazdów, którą zorganizował 
Jacek Jóźwik, pyszna grochówka strażacka czy 
też fotosesja. Najbardziej godnym podkreślenia 
jest fakt, że zarówno wśród inscenizatorów, jak 
i widzów było wiele dzieci.
 Bardzo dziękujemy wszystkim insce-
nizatorom, wystawcom – właścicielom starych 
pojazdów, strzelcom i strażakom za udział, a wi-
dzom za przybycie. Dziękujemy Burmistrzowi 
Gminy Żychlin, a także pracownikom Gminnego 
Centrum Promocji i Informacji w Żychlinie za 
pomoc w organizacji i nagłośnienie imprezy.
 Projekt dofinansowany ze środków 
Gminy Żychlin w ramach oferty realizacji zadania 
publicznego „Podtrzymywanie i upowszechnia-
nie tradycji narodowej, pielęgnowania polsko-
ści oraz świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej”

Anna Wrzesińska Prezes TMHŻ

 27 września 2019 r. w Szkole 
Podstawowej im. Marii Kownackiej 
w Grabowie miała miejsce uroczystość 
otwarcia ogródka dydaktycznego „W kró-
lestwie owadów”. Powstanie ogródka było 
możliwe dzięki dotacji uzyskanej z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
w ramach konkursu „Ekopracownia pod 
chmurką”. Koordynatorami projektu były: 
Katarzyna Olszańska, Agnieszka Matczak, 
Małgorzata Kołodziejczak.
 Przybyli goście wpierw obejrzeli 
część artystyczną w wykonaniu uczniów 
szkoły oraz prezentację multimedialną 
przedstawiającą kolejne etapy powsta-
wania ogródka, po czym uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonała uczennica 
SP Grabów przy asyście dyrektor szkoły 
Barbary Pietrzak i burmistrza Grzegorza 
Ambroziaka.
 W ogrodzie znajduje się siedem 
punktów dydaktycznych: zegar słoneczny, 
„Moje Meteo” – miejsce obserwacji me-
teorologicznych, „Owadzi hotel”, czyli 
domki dla owadów pożytecznych, kom-
postownik, „Zakątek ciszy” z budkami 
lęgowymi oraz poidełkiem dla ptaków, 
„Ogród zmysłów”- owadzia stołówka 
obsadzona krzewami, bylinami i rośli-
nami kwitnącymi, ścieżka dydaktyczna 
„Fascynujący świat owadów” i wreszcie 
„Kącik badacza”, w którym odbywać się 
będą zajęcia edukacyjne.

Katarzyna Olszańska

 W dniach 1-2 listopada jak co 
roku przy współpracy ze szkołami, z in-
stytucjami kultury i przedstawicielami 
samorządu lokalnego z terenu Gminy 
Żychlin, odbyła się VII Kwesta „Ocalmy 
Od Zapomnienia” .
 W tym roku podczas kwesty 
udało się zebrać kwotę 6 895, 21 zł (w tym 
2, 75 euro), która przeznaczona będzie na 
dokończenie prac związanych z odno-
wieniem pomnika Fijałkowskiego, oraz 
rozpoczęcie prac renowacyjnych grobu 
rodziny Jagminów. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim ofiarodawcom jak również 
kwestującym, których w tym roku było 
ponad 100 osób. Dziękujemy! 

SnRRGŻ

Ogródek 
dydaktyczny

Kwesta „Ocalmy 
od zapomnienia”
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 Wyjątkowa uroczystość miała 
miejsce w dniu 29 października 2019 
roku w Żychlinie. Swoje 100 urodziny 
obchodził mieszkaniec Żychlina Pan 
Czesław Pawełek.
 Burmistrz Gminy Żychlin 
Grzegorz Ambroziak wraz z Przewod-
niczącą Rady Miejskiej Elżbietą Sikorą 
oraz Kierownikiem USC Zuzanną Szy-
mańską w obecności najbliższej rodziny 
złożyli serdeczne życzenia, przekazując 
dostojnemu Jubilatowi list gratulacyjny 
wraz z bukietem kwiatów oraz cennym 
upominkiem.
 Serdecznie gratulujemy tak 
pięknego jubileuszu, życzymy Panu 
Czesławowi Pawełkowi na kolejne lata 
dużo dobrego zdrowia, cierpliwości 
w zmaganiu się z wszelkimi niedogod-
nościami dnia codziennego oraz jeszcze 
wielu lat zasłużonego odpoczynku wśród 
najbliższych.

Red.

Jubileusz 
100-lecia urodzin

Jednodniowa Burmistrz Gminy Żychlin
 6 grudnia, władzę w Gminie Żychlin 
przejęła Olivia Walczak. To pokłosie wylicy-
towania „fotela burmistrza” w akcji Radia Q 
w czasie ostatniego Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Żychlinie. Nową Pa-
nią Burmistrz powitał i obowiązki przekazał 
obecny Pan Burmistrz. Po zapoznaniu się 
z pracownikami i funkcjami poszczególnych 
referatów, nowy włodarz od razu wziął się do 
pracy. Podpisał zamówienie na 10 000 ton 
śniegu oraz wydał dekret, zgodnie z którym 
poniedziałek 9 grudnia 2019 r. jest dniem 
wolnym od wszelkich klasówek, kartkówek, 
sprawdzianów i odpytywań.
 Następnie Pani Olivia udała się do 
przedszkoli i szkół z terenu naszej gminy, 
by wraz z Nudzimisiem Hubkiem wręczyć 

najmłodszym mieszkańcom drobne upominki 
z okazji przypadających w tym dniu Miko-
łajek. Na koniec dnia towarzyszyła władzom 

samorządowym naszej gminy na pierwszym 
spotkaniu „Nudzimisiowej Rodziny”. Momen-
tem kulminacyjnym i jednocześnie „odda-
niem władzy” było rozświetlenie przez Panią 
Burmistrz świątecznego drzewka oraz złoże-
nie wszystkim zebranym okolicznościowych 
życzeń.
 Wierzymy, że chwile pełnienia obo-
wiązków Burmistrza Gminy przez Olivię Wal-
czak będą dla młodej mieszkanki Żychlina 
wspaniałym doświadczeniem i na długo po-
zostaną w jej pamięci, a fakt, iż mogła także 
pomóc potrzebującym poprzez wsparcie Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, spotęguje 
odczucia, bo pomagać zawsze warto.

Red.

70 lat OSP w Śleszynie

 14 września br., społeczność Śleszyna 
ale również i całej naszej gminy, świętowała 
Jubileusz 70-lecia istnienia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Śleszynie. 
 Uroczystość rozpoczęła się mszą 
św. odprawioną w intencji druhen i druhów 
strażaków oraz mieszkańców Śleszyna, po 
czym nastąpił przemarsz pocztów sztandaro-
wych pod budynek remizy strażackiej. Tam 
dokonano uroczystego przekazania nowego 
sztandaru dla jednostki OSP Śleszyn, który 
jest darem mieszkańców Śleszyna, a który po-
święcono w trakcie mszy świętej. Następnie 
decyzją Miejsko-Gminnego Zarządu Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Żychlinie, nadano 
odznaczenia za wysługę lat śleszyńskim stra-
żakom oraz odsłonięto i poświęcono pamiąt-
kową tablicę umieszczoną na strażnicy.
 Jak zaznaczył w swoim przemówieniu 

prezes OSP Śleszyn, druh Jan Kostecki: „Nasi 
poprzednicy jak i my dzisiaj działamy nieprze-
rwanie od 70 lat według zawołania „Bliźniemu 
na pomoc - Bogu na chwałę.”
 Podsumowując 70-lecie działalno-
ści Ochotniczej Straży Pożarnej, tak jak nasi 
przodkowie, my także chcemy być ważnym 
czynnikiem do tworzenia wokół niej pozytyw-
nego klimatu, który zaowocuje tym, że społe-
czeństwo, my jak i władze samorządowe będą 
nadal wszechstronnie wspierać jej działalność 
tak jak dotychczas to się działo.”
 W uroczystościach jubileuszowych 
wzięli udział przedstawiciele Parlamentu RP, 
władz samorządowych naszej gminy, przed-
stawiciele Komendy PSP w Kutnie, MGZOSP 
w Żychlinie, duchowieństwo, poczty sztan-
darowe jednostek OSP z naszej gminy oraz 
zaproszeni goście i licznie zebrani mieszkańcy 

Śleszyna.
 W imieniu władz samorządowych 
Gminy Żychlin, pragniemy złożyć najlep-
sze życzenia oraz wyrazy uznania za ofiarną 
i pełną poświęcenia służbę wszystkich Człon-
ków jednostki OSP Śleszyn dla lokalnej spo-
łeczności. Życzymy zdrowia ,bezpiecznych 
akcji, a także powodzenia w kolejnych dzia-
łaniach dla dobra i bezpieczeństwa wspólnego.

Red.
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Spotkanie miast partnerskich 
w Brodach

Rodzinny piknik w Czesławowie

 W ostatni weekend września, 
na zaproszenie Mera Anatolija Bieleya, 
delegacje z pięciu polskich samorzą-
dów uczestniczyły w święcie Miasta 
Brody w Ukrainie. Wśród przedsta-
wicieli Wołowa, Bełżyc, Strzyżowa 
i Mogilna znalazła się także grupa 
samorządowa z Żychlina.
 W czasie oficjalnych uroczy-
stości polskie delegacje złożyły życze-
nia mieszkańcom Brodów, życząc im 
przede wszystkim pokoju i szybkiej 
integracji w ramach naszej wspólnoty 
europejskiej.
 Żelaznym punktem w pla-
nach naszej delegacji było również spotkanie 
w Organizacji Związek Polaków Orzeł Biały, 
z którego w tym roku, gościliśmy delegację ma-
łych mieszkańców Brodów. Dla nich jak i star-
szych uczestników kursów języka polskiego, 
organizowanych przez Związek, nasz samorząd 

ufundował podręczniki i ćwiczenia do nauki, 
literaturę dziecięcą, a także młodzieżową.
 Dziękujemy samorządowcom 
i mieszkańcom Brodów za serdeczne przyjęcie 
oraz gościnność.

Red.

 Na koniec wakacji w miejscowości 
Czesławów odbył się piknik rodzinny „Spor-
towy zawrót głowy” połączony z podsumowa-
niem projektu współfinansowanego z budżetu 
Samorządu Województwa Łódzkiego „Integracja 
mieszkańców szansą na rozwój obszarów wiej-
skich Sołectwa Czesławów”. W ramach projektu 
zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej tj. 
stół do bilarda, piłkarzyki, cymbergaj, bramkę 
przenośną do gry w piłkę nożną, siatkę przenośną 
do siatkówki, dwa komplety badmintona, kolo-
rowe siedziska i sprzęt grający.
 Mieszkańcy, którzy postanowili ak-
tywnie spędzić sobotnie popołudnie zgromadzili 
się przy nowo wyremontowanej świetlicy, gdzie 
pracownicy Gminnego Centrum Promocji i In-
formacji w Żychlinie przygotowali rodzinne za-
wody w różnych konkurencjach. Każda rodzina 

mogła uczestniczyć w amatorskich zmaganiach 
sportowych, a zwycięskie drużyny otrzymały 
nagrody. Piknik odwiedził również Nudzimiś 
Hubek nowy mieszkaniec naszej gminy, który 
życzył dzieciom i rodzicom wspaniałej zabawy.
W trakcie spotkania nastąpiło także symbo-
liczne przecięcie wstęgi i oddanie do użytku 
drogi gminnej Czesławów-Drzewoszki, która 
była przebudowana w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020
 Dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
za miło spędzony czas, za zaangażowanie, a Kołu 
Gospodyń Wiejskich w Czesławowie za super 
poczęstunek. 

Red.

WYDARZENIA

 Organizatorem wydarzenia było 
Stowarzyszenie Rodzinnego Klubu Absty-
nenta ,,Przystań Życia” w Żychlinie. Zorga-
nizowanie tej imprezy na terenie otwartym 
miało na celu ukazać mieszkańcom Ży-
chlina czym zajmuje się stowarzyszenie, 
jakie skutki niesie nadużywanie alkoholu 
i jak należy pomagać osobom uzależnio-
nym, gdzie szukać pomocy.
 W sobotę 5 października o go-
dzinie 18:00 wspólnota abstynencka spo-
tkała się na mszy dziękczynnej, następnie 
w Żychlińskim Domu Kultury odbyła się 
część oficjalna połączona z jubileuszem 
powstania Stowarzyszenia Rodzinnego 
Klubu Abstynenta. Na uroczystości obecni 
byli Przewodnicząca Rady Miasta pani 
Elżbieta Sikora, Radni Miejscy, kierownic-
two Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz członkowie i sympatycy 
Stowarzyszenia.
 W niedzielę 6 października, 
odbył się IV Uliczny Bieg Trzeźwości 
o długości 2 km, w którym wzięło udział 
40 osób. Każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy medal. Za zajęcie pierwszych 
trzech miejsc w trzech klasyfikacjach: mę-
ska, żeńska oraz dzieci do lat 15, zawod-
nicy otrzymali sportowe statuetki biegacza. 
Fundatorem nagród była Gminna Komisja 
Profilaktyki oraz Burmistrz Gminy Ży-
chlin. Po biegu na terenie parku przy ŻDK 
odbył się piknik rodzinny. Na dzieci cze-
kały różne atrakcje m.in. dmuchana zjeż-
dżalnia, ścianka wspinaczkowa, animacje, 
gry i konkursy, darmowa wata cukrowa 
i słodycze. Ponadto rozdawano darmową 
grochówkę ugotowaną przez panie z Ro-
dzinnego Klubu Abstynenta. Przez cały 
czas udostępnione były także darmowe 
punkty konsultacyjne obsługiwane przez 
specjalistów zatrudnionych w Stowarzy-
szeniu w związku z realizacją Gminnych 
programów ,,Pomoc rodzinom z proble-
mem alkoholowym i przemocą w rodzi-
nie”: terapeuty, psychologa i prawnika.
 Zainteresowanie osób spoza 
środowiska abstynenckiego niedzielnym 
wydarzeniem, sprawiło, że imprezy tego 
typu będą kontynuowane w przyszłości. 
Serdecznie dziękujemy pracownikom 
Żychlińskiego Domu Kultury, Urzędowi 
Gminy w Żychlinie, Policji oraz Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Żychlinie za pomoc 
w organizacji imprezy.

Mirosław Wasiak
Prezes RKA „Przystań Życia”

IV Żychlińskie 
Dni Trzeźwości 
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 30 października w Szkole Pod-
stawowej Nr 9 w Kutnie odbyły się po-
wiatowe eliminacje do wojewódzkiego 
konkursu sprawności fizycznej i wiedzy 
o bezpieczeństwie pn: „Policyjna Aka-
demia Bezpieczeństwa”. Patronat hono-
rowy nad konkursem objął Prezydent 
Miasta Kutno Zbigniew Burzyński.
 W rywalizacji wzięło udział 
10 drużyn klas II (rocz. 2011) szkół 
podstawowych z terenu powiatu kut-
nowskiego. Każda drużyna składająca 
się z chłopca i dziewczynki musiała 
wspólnie rozwiązać test wiedzy o bez-
pieczeństwie, następnie już indywi-
dualnie każdy zawodnik pokonywał 
tor sprawności fizycznej. Regulamin 
przewidywał pokonanie toru przeszkód 
w określony sposób w jak najkrótszym 
czasie. Kutnowskie eliminacje wygrała 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żychlinie, 
którą reprezentowali: Natasza Bałazy 
i Olaf Martofel 
 22 listopada w hali sportowej 
„Zatoka Sportu” Akademickiego Cen-
trum Sportowo-Dydaktycznego Poli-
techniki Łódzkiej odbył się XIV finał 
wojewódzki „Konkursu sprawności fi-
zycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie” 
realizowany w ramach działań profi-
laktycznych pn. „Policyjna Akademia 
Bezpieczeństwa”. W zawodach wzięły 
udział najlepsze pary zawodników z 22 
powiatów województwa łódzkiego- 
zwycięzcy eliminacji powiatowych, 
w tym uczniowie Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Żychlinie. Mimo iż nasi repre-
zentanci bezbłędnie odpowiedzieli na 
wszystkie pytania z zakresu bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym i bez-
błędnie wykonali wszystkie zadania 
sprawnościowe na torze przeszkód, to 
nie udało się stanąć na podium. O osta-
tecznych lokatach zadecydował czas 
pokonania toru przeszkód. 
 Nie zmienia to faktu, że je-
steśmy dumni z naszych młodych 
mieszkańców. Natasza i Olaf otrzymali 
pamiątkowy dyplom, medal, maskotkę 
„Komisarza Błyska”, hulajnogę i kask 
ochronny. Wręczył je Wicemarszałek 
Województwa Łódzkiego Zbigniew 
Ziemba oraz Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Łodzi – insp. 
Jarosław Rybka. Uczniom w przygoto-
waniach pomagali opiekunowie Renata 
Sitkiewicz i Jacek Filiński. 

Red.

Finały Policyjnej Aka-
demii Bezpieczeństwa

Narodowe Święto
Niepodległości

 Dzień 11 listopada to dzień szcze-
gólny w pamięci każdego Polaka. W tym dniu 
wspominamy odzyskanie przez nasz kraj upra-
gnionej i długo wyczekiwanej niepodległości.
Tradycją staje się, że Narodowe Święto Nie-
podległości w naszym mieście rozpoczynamy 
od akcentu sportowego. W tym roku Bur-
mistrz Gminy Żychlin zaprosił organizacje 
oraz zakłady pracy do uczestnictwa w Mię-
dzyzakładowym Turnieju w Tenisa Stołowego 
o Puchar Niepodległości. 
 Zgłosiło się osiem drużyn, które 
reprezentowały Urząd Gminy w Żychlinie, 
Ochotniczą Staż Pożarną z Żychlina (team 
I i II), Ochotniczą Straż Pożarną ze Śleszyna, 
Państwową Straż Pożarną z Kutna, firmy Na-
rmod, PSB Mrówka i Mon-Bud. Po zaciętych 
rywalizacjach, zwycięzcą turnieju została 
drużyna reprezentująca PSP Kutno przed 
firmą Mon-Bud i Ochotniczą Strażą Pożarną 
z Żychlina. Każdy z zawodników otrzymał 

pamiątkowy medal, zwycięzcy zaś puchary. 
Odbył się również turniej indywidualny 
dla chłopców z młodzieżowej drużyny OSP 
w Żychlinie.
 Dalsze uroczystości przewidziano na 
godziny wieczorne. O 17:00 na Placu Wolności 
w Żychlinie w obecności zaproszonych gości, 
pocztów sztandarowych i licznie zebranych 
mieszkańców, odbyły się oficjalne uroczysto-
ści niepodległościowe połączone z prezentacją 
nowego muralu w Żychlinie. Następnie prze-
maszerowano do kościoła parafialnego na 
uroczystą mszę św. w intencji ojczyzny, która 
zakończyła tegoroczne obchody Narodowego 
Święta Niepodległości w Żychlinie. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim obecnym mieszkań-
com, osobom zaangażowanym w organizację 
tegorocznych obchodów, a w szczególności 
dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej z Ży-
chlina za zabezpieczenie miejsca obchodów 
oraz trasy przemarszu. 

Red.
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Siatkarskie wakacje z fundacją 
Małgorzaty Glinki

Urząd Komisja Nadzoru Finansowego 
przestrzega przed próbami wyłudzenia 
poufnych informacji

 W dniach od 20 do 29 sierpnia grupa 
15 zawodników Volley Team Żychlin z rocznika 
2005-2007 wzięło udział w obozie siatkarski pn. 
„Siatkarskie Wakacje z Fundacją Małgorzaty 
Glinki” w Wałczu (województwo zachodnio-
pomorskie). Codziennie młodzi siatkarze szli-
fowali formę przed nadchodzącym sezonem 
na boiskach do siatkówki halowej i plażowej 
z innym uczestnikami obozu z takich miast jak: 
Dąbrowa Górnicza, Bydgoszcz, Szczecin, Płock, 
Wilkowo, Śmigiel, Szczecinek, Będzin, Starogard 
i Porąbka. Poza tym, podczas sportowych wakacji 

mieli zapewnione mnóstwo atrakcji m.in. spływ 
kajakowy, park linowy, rejs smoczą łodzią. Czas 
wolny od treningów spędzali wypoczywając nad 
pobliskim jeziorem. 
 Trenerem wyżej wymienionej grupy 
siatkarzy jest Jacek Filiński (Trener Żychlińskiej 
Akademii Siatkówki Volley Team). Organizato-
rem byli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Glinka 
Academy, Firma odzieżowa Errea oraz miasto 
Wałcz.Wyjazd był możliwy dzięki finansowemu 
wparciu z budżetu Gminy Żychlin.

Red.

 Od 14 września 2019 r. dostawców usług 
płatniczych (w tym banków, skok-ów, instytucji 
płatniczych) zaczęło w pełni obowiązywać unijne 
rozporządzenie wykonawcze do dyrektywy PSD2, 
dotyczące silnego uwierzytelniania klienta oraz 
otwartych i bezpiecznych standardów komunika-
cji. Rozporządzenie to ma na celu m.in. podwyż-
szenie poziomu zabezpieczeń stosowanych przy 
świadczeniu usług płatniczych za pośrednictwem 
kanałów elektronicznych (bankowość interne-
towa, płatności kartami płatniczymi, płatności 
internetowe), a w efekcie zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa klienta w jego relacjach z dostaw-
cami usług płatniczych.
 Podwyższenie poziomu zabezpieczeń 
transakcji elektronicznych oparte zostanie o silne 
uwierzytelnienie klienta. W wyniku wprowadza-
nych przez dostawców usług płatniczych nowych 

rozwiązań, zmianie ulegnie przede wszystkim 
sposób logowania do serwisów bankowości 
elektronicznej. Konieczne będzie w szczególno-
ści użycie dodatkowej, obok loginu i hasła, me-
tody autoryzacji. Wybór konkretnych rozwiązań 
pozostaje w gestii właściwych dostawców usług 
płatniczych, a szczegółowe informacje na ten te-
mat dostępne są na ich stronach internetowych. 
W obszarze płatności kartowych zmiany doty-
czyć będą sposobu autoryzacji transakcji inter-
netowych – bez fizycznego użycia karty, a także 
płatności zbliżeniowych, przy których częściej niż 
dotychczas, nie tylko przy przekroczeniu kwoty 
50 zł, wymagane będzie potwierdzenie transakcji 
PIN-em.
 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
zwraca uwagę, że związana z wdrażaniem nowych 
rozwiązań konieczność wzmożonych kontaktów 

 W dniach 12 i 13 września br. 
w dwóch szkołach podstawowych z te-
renu naszej gminy, przeprowadzono ak-
cję „Bezpieczna droga do szkoły”. Projekt 
realizowany był przez firmę Złote Ręce 
– PSB Mrówka z Żychlina we współpracy 
z Komendą Powiatową Policji w Kutnie, 
Komisariatem Policji w Żychlinie oraz 
Gminnym Centrum Promocji i Infor-
macji w Żychlinie. W akcji uczestniczyło 
w sumie ponad 250 dzieci ze szkół: Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Żychlinie oraz Szkoły 
Podstawowej w Grabowie.
 W trakcie spotkania, Policjanci 
z Kutna oraz Żychlina przeprowadzili po-
gadankę o bezpieczeństwie i zagrożeniach 
w drodze „do” i „ze” szkoły, a także odpo-
wiadali na pytania nurtujące słuchaczy. Na 
koniec dzieci otrzymały od firmy Złote 
Ręce – PSB Mrówka plany lekcji, cukierki 
oraz elementy odblaskowe, dzięki którym 
będą bardziej widoczne na drodze. „Go-
śćmi specjalnymi” projektu były maskotki 
Nudzimiś Hubek oraz Pan Mrówka, które 
młodzi mieszkańcy naszej gminy przyjęli 
z wielkim entuzjazmem.

Red.

Akcja „Bezpieczna 
droga do szkoły.”

Sukces wokalny 
Wojciecha 
Dzwonkowskiego
 Od 4 do 10 października 2019 
roku, w niemieckim mieście Uecker-
münde, odbywał się VI Międzynarodowy 
Konkurs Wokalny im. Giulio Perottiego, 
światowej sławy niemieckiego śpiewaka 
operowego.
 Jest nam niezmiernie miło poin-
formować, że w konkursie tym Wojciech 
Dzwonkowski, absolwent Liceum Ogól-
nokształcącego im. Adama Mickiewicza 
w Żychlinie, a obecnie student III roku 
na Wydziale Wokalno-Aktorskim Aka-
demii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta 
Bacewiczów w Łodzi, zajął III miejsce 
w kategorii licencjat oraz uhonorowany 
został nagrodą specjalną za wykonanie 
arii Miecznika z opery ,,Straszny Dwór” 
Stanisława Moniuszki.
 Młodemu Artyście serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Red.
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Przygotowania  
do gazyfikacji Żychlina 
na ostatniej prostej
 W dniu 29 listopada Wojewoda Łódzki 
wydał decyzję znak GPB-II.7840.120.2019.MM 
(Decyzja Nr 258/19) zatwierdzając projekt budow-
lany i udzielając pozwolenia na budowę dla PSG  
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi. 
Pozwolenie na budowę obejmuje budowę gazo-
ciągu średniego ciśnienia Ø 180/110/90/40PERC 
– etap I część 1/3, na działkach stanowiących 
ciąg ulic: Wł. Jagiełły, Narutowicza, Traugutta, 
Orłowskiego, Pl. Wolności, 3 Maja, będących  
w pasie drogi wojewódzkiej Nr 583 i drogi woje-
wódzkiej Nr 573 w miejscowości Żychlin i Do-
brzelin. Etap ten obejmuje gazociąg o długości ca 
4,2 km. Łączna długość gazociągu ma wynieść 
8,2 km.
 Inwestor – PSG Sp. z o.o. Oddział Za-
kład Gazowniczy w Łodzi, złożył 04.11.2019 r. 
do Wojewody Łódzkiego wniosek o wydanie po-
zwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji. 
Do wniosku dołączono: cztery egzemplarze pro-
jektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnie-
niami, pozwoleniami i innymi dokumentami 
wymaganymi przepisami szczególnymi oraz 
zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 
7 ustawy – Prawo budowlane; oświadczenie 

o posiadanym prawie do dysponowania nieru-
chomością na cele budowlane; ostateczną decyzję 
Burmistrza Gminy Żychlin o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji celu publicznego z 26.06.2018 
r., znak: BPI.6733.CP.II.2018; ostateczną decy-
zję Burmistrza Gminy Żychlin z 26.03.2019 r., 
zmieniającą decyzję Burmistrza Gminy Żychlin  
z 26.06.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, znak: BPI.6733.CP.II.2018.
Zarządca drogi decyzją Nr 517 z dnia 05.09.2018 
r., wyraził zgodę na lokalizowanie sieci w pasie 
drogowym oraz uzgodnił projekt budowlany.
 Po dokonaniu weryfikacji przedłożo-
nej dokumentacji organ stwierdził zgodność 
projektu budowlanego z ustaleniami decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego, zgodność projektu zagospodarowania 
terenu z obowiązującymi przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, kompletność projektu 
budowlanego i jego wykonanie przez osobę po-
siadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.
 Pozostałe ulice na których ma zostać 
zlokalizowany gazociąg objęte są procedurą 
przygotowawczą do pozwolenia na budowę etapu 
2/3 i 3/3.

 Z przyjemnością informujemy, 
że Gmina Żychlin uzyskała kolejne dofi-
nansowanie z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu 
pn. „Edukacja Ekologiczna w szko-
łach i przedszkolach na rok szkolny 
2019/2020”. Ty razem przy wsparciu 
środków finansowych WFOŚiGW zre-
alizujemy zadanie pn. Program Edukacji 
Ekologicznej pn. „Czysta woda zdrowia 
doda” realizowany w Szkole Podstawo-
wej Nr 2 m. Jana Pawła II w Żychlinie. 
Całkowita wartość zadania wynosi  
31.911 zł, w tym kwota dotacji z WFO-
ŚiGW w Łodzi wynosi 28.719 zł (90% 
kosztu całkowitego zadania). 
 Celem projektu jest podnie-
sienie poziomu świadomości ekologicz-
nej dzieci poprzez realizację programu 
edukacyjnego o tematyce ochrony wód 
i gospodarki wodnej. Program obejmuje:
1. Zakup pomocy dydaktycznych, m.in. 

takich jak: modele edukacyjne, puzzle, 
gry planszowe, zestawy edukacyjne, 
mapy.

2. Wycieczki i zajęcia terenowe, m.in. do: 
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, 
Słowińskiego Parku Narodowego 
wraz z warsztatami w Błękitnej Szkole 
w Sarbsku, Rezerwatu „Niebieskie 
Źródła”,

3. Zajęcia stacjonarne w Ośrodku Edu-
kacji Ekologicznej w Łodzi,

4. Organizację konkursów z nagrodami,
5. Zakup artykułów biurowych, papierni-

czych i eksploatacyjnych niezbędnych 
do realizacji zadania.

 Niniejszy projekt jest kontynu-
acją zadania pn. „Chcesz chronić przy-
rodę - oszczędzaj wodę” realizowanego 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Żychlinie dla oddziałów przedszkol-
nych i klas IV-VIII w roku szkolnym 
2018/2019.

Red.

Akcja „Czysta 
woda zdrowia 
doda” w SP nr 2

ze strony dostawców usług płatniczych ze swo-
imi klientami może zostać wykorzystana przez 
przestępców do prób wyłudzenia poufnych infor-
macji, w tym poprzez przeprowadzanie ataków 
phishingowych, a w konsekwencji do kradzieży 
tożsamości lub kradzieży środków finansowych.
 W związku z powyższym Urząd KNF 
zwraca uwagę na konieczność zachowania 
szczególnej ostrożności oraz apeluje do klientów 
instytucji finansowych o postępowanie zgodne 
z ustalonymi przez te instytucje standardami 
w zakresie komunikacji. 
 Uzasadnione podejrzenia powinny 
wzbudzić wszelkiego rodzaju wiadomości ma-
ilowe, SMS oraz próby kontaktu telefonicznego 
powołujące się na wejście w życie nowych roz-
wiązań, gdzie klient proszony jest o przekaza-
nie informacji zawierających dane wrażliwe, 
w szczególności:
* dane logowania do bankowości elektronicznej;
* kody autoryzacyjne i kody PIN;
* dane osobowe;

lub informowany jest o zablokowanym koncie 
albo proszony jest o:
* kliknięcie w przesłany mailem lub SMS-em link 
internetowy;
* zmianę hasła lub innych danych do logowania za 
pomocą przesłanego linku internetowego;
* otworzenie podejrzanego załącznika, urucho-
mienie lub instalację przesłanej aplikacji;
* wykonanie podejrzanej płatności lub przelewu 
internetowego.
 W przypadku jakichkolwiek wątpli-
wości zalecamy bezpośredni kontakt z właści-
wym dostawcą usług płatniczych. Jednocześnie 
zachęcamy do zaktualizowania posiadanej wie-
dzy w zakresie bezpiecznego korzystania z usług 
finansowych poprzez odwiedzenie stron inter-
netowych instytucji finansowych, na których 
zamieszczone są szczegółowe informacje i ostrze-
żenia w zakresie bezpiecznego korzystania z ich 
usług.

Red.

Red.
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VI Przegląd Artystyczne-
go Ruchu Seniora

 16 listopada 2019 r. w Żychlińskim 
Domu Kultury odbył się VI Przegląd Artystycz-
nego Ruchu Seniora. W tym roku padł rekord 
frekwencji wśród Uczestników. Na scenie zapre-
zentowało się blisko 400 osób. Gościliśmy soli-
stów, zespoły ludowe i śpiewaczy oraz kapele. 
Przegląd otworzył Burmistrz Gminy Żychlin 
wraz z Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury, 
a pierwszym wykonawcą był reaktywowany 
w ubiegłym roku współpracujący z Żychlińskim 
Domem Kultury Zespół Wokalno-Instrumen-
talny „Śleszynianki”. 
 Ideą „ARS-u” jest inspirowanie senio-
rów do szukania nowych form pracy artystycznej 
i stworzenie możliwości zaprezentowania swo-
jego dorobku artystycznego. Dzięki takim wy-
darzeniom kulturalnym, pasjonaci i miłośnicy 
muzyki ludowej i biesiadnej mają możliwość 
spędzenia wspólnego czasu. Niezmiernie nam 
miło, że tak wielu wykonawców zaszczyciło nas 
swoją obecnością na tegorocznym przeglądzie. 
Wszyscy zaprezentowali piękne wykonania 
znanych i lubianych piosenek. Zaprezentowały 
się: Zespół Folklorystyczny Łanięckie Słowiki, 
Tadeusz Magdziarz, Chór „CANTICUM” przy 
Łowickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
w Łowiczu, Jadwiga Swarnowska, Zofia Wójcik, 
Zespół Śpiewaczy przy Klubie Seniora Radość 
w Łowiczu, Zespół Śpiewaczy „Wojszycanki”, 
Zespół ”Złota Jesień” z Łęczycy, Zespół Śpiewa-
czy Bednary, Andrzej Werle, Wokalny Zespół 
Seniorów „Wrzos”, Zespół Wokalny „Uśmiech 

Seniora”, Zespół Wokalno-Instrumentalny „Śle-
szynianki”, Tadeusz Kafarski, Irena Szymańska, 
Wiesław Tomaszewski, Zespół Wokalno-Instru-
mentalny „Melodia” z Klubu Seniora Radość 
w Żychlińskim Domu Kultury, Zespół Śpiewa-
czy „Teodorki” z Nowej Góry, Zespół Śpiewaczy 
„Staroźrebianki” ze Staroźreb, Zespół Ludowy 
„Grzybowianki” przy Stowarzyszeniu „Nasza 
Przyszłość Słubice i Okolice”, „Dąbrowickie 
Nutki”, „Złoty Akord”- Chór na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku w Żychlińskim Domu Kultury, 
najmłodsza uczestniczka tegorocznego prze-
glądu Zosia Cieniewska, Chór „Oporowskie 
Nutki”, Zespół Wokalno-Instrumentalny „Ka-
szewianki”, Zespół Śpiewaczy „Strzelce”, Zespół 
Śpiewaczy „Klonowainaki”, Tadeusz Sobczyk, 
Zespół Oktawa, Kapela „Okowita”, Zespół Wo-
kalno-Instrumentalny „Leszczynianki”, Zespół 
Śpiewaczy „Żeroniczanki”, Krzysztof Czarnecki, 
Zespół Wokalno-Instrumentalny „Wesołe Plec-
kowianki”, Mieczysław Cichocki, Zespół Śpie-
waczy „Szewcowianki”, Zdzisław Pałczyński 
z Kapelą Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku, 
Zespół Wokalny Stowarzyszenia Koła Gospodyń 
w Podlasiu „Alebabki”, Zespół „Melodia” z Klubu 
Seniora ze Szczawina Kościelnego przy akompa-
niamencie kapeli „Nas Troje”.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim wy-
konawcom, gratulujemy wspaniałych występów, 
życzymy wielu sukcesów i zapraszamy do udziału 
w kolejnym przeglądzie twórczości seniorów już 
w kwietniu.

 Wierzymy, że wizyta w biblio-
tece może być początkiem wspaniałej 
przygody na całe życie, a wspólne czytanie 
książek w rodzinie wpływa pozytywnie 
na rozwój dziecka i wzmacnia poczucie 
bliskości z rodzicami. Od września 2019 
roku dzieci w wieku 3-6 lat mogą odebrać 
swoją Wyprawkę Czytelniczą.
 W starannie dobranym zesta-
wie utworów wybitnych polskich poetów 
i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno 
pozycje klasyczne, jak i współczesne. 
W wyprawce dzieci otrzymają także 
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wi-
zytę w bibliotece Mały Czytelnik dostanie 
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zosta-
nie uhonorowany imiennym dyplomem, 
potwierdzającym jego czytelnicze zainte-
resowania. W wyprawce znajdą coś dla 
siebie także rodzice i opiekunowie – przy-
gotowana dla nich broszura informacyjna 
„Książką połączeni, czyli przedszkolak 
idzie do biblioteki” przypomni o nieoce-
nionej roli czytania w rozwoju ich dziecka 
oraz o korzyściach wynikających z czę-
stego odwiedzania biblioteki.
 Przed Świętami warto pomy-
śleć nie tylko o prezentach pod choinkę, 
ale i o najwspanialszym prezencie, jaki 
możemy dać naszemu dziecku. To czas, 
który mu poświecimy na wspólne czytanie 
i miłość do literatury, która pozostanie na 
całe życie. Mamy nadzieję, że już niedługo 
kolejne dzieci rozpoczną swoją przygodę 
z książką i czytaniem, i wraz z rodzicami 
staną się stałymi bywalcami bibliotek! Za-
praszamy Dzieci i Rodziców do Biblioteki. 

Biblioteka

 8 listopada 2019 r. w Żychliń-
skim Domu Kultury odbył się wernisaż 
wystawy „Morze, człowiek, pejzaż” w ma-
larstwie Adama Frydrysiaka. Pan Adam 
jest mieszkańcem Żychlina, maluje od 
1966 roku. W jego twórczości dominują 
pejzaże, choć nie unika też innych tema-
tów, jak chociażby portrety. Prace pana 
Adama brały udział w wielu wystawach 
w Polsce i za granicą, m.in. Triennale 
Sztuki Nieprofesjonalnej we Wrocławiu 
czy w zbiorowej wystawie malarstwa 
w Haidenau w Niemczech

ŻDK

Pierwsze czytanki 
dla przedszkolaka

Wernisaż Adama 
Frydrysiaka

ŻDK
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Przyjęcie u Pana Moniuszki

Bezpieczni 60+

 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

 Biblioteka w Żychlinie dzięki współ-
pracy z Fundacją Instytut Łukasiewicza, w ostat-
nim kwartale br. realizowała projekt dla seniorów 
– Bezpieczni 60+.
 Jak nie dać się oszukać podczas zaciąga-
nia pożyczki? Gdzie mogą szukać pomocy osoby, 
które padły ofiarą przestępstwa? Odpowiedzi na 
te pytania można poznać dzięki nowej kampa-
nii przygotowanej z myślą o osobach starszych. 
„Bezpieczni 60+” to projekt współfinansowany 
ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
 Celem kampanii „Bezpieczni 60+” jest 
podniesienie stanu wiedzy seniorów na temat za-
grożeń, które w największym stopniu dotykają 
ich grupę wiekową. To m.in. oszustwa przez 
telefon metodą „na wnuczka” i „na policjanta” 

oraz kradzieże dokonywane przez fałszywych 
pracowników gazowni czy wodociągów, którzy 
pukają do drzwi seniorów pod pretekstem rze-
komej kontroli czy konieczności naprawy insta-
lacji. W rzeczywistości chodzi im o wyłudzenie 
pieniędzy lub zwyczajną kradzież wartościowych 
rzeczy z mieszkania.
 Do seniorów trafiły bezpłatne materiały 
z poradami i przestrogami: broszury, ulotki i ga-
zety. Dopełnieniem projektu było prewencyjne 
spotkanie z Grzegorzem Wasilewskim asp. szt. 
Komisariatu Policji w Żychlinie. 
 Kampania będzie realizowana również 
w 2020 roku, szczegóły w Bibliotece Miejskiej. 

MGBP w Żychlinie 

 W tym roku mija 55 lat jak 
w Żychlinie przy ulicy Fabrycznej 3 swą 
działalność rozpoczął Dom Kultury. Ta 
rocznica skłania do wspomnień i zagląda-
nia w przeszłość. W związku z jubileuszem 
przeglądamy kroniki, oglądamy stare 
zdjęcia i czytamy relacje prasowe z wyda-
rzeń, które miały tu miejsce. A przez te 55 
lat działo się naprawdę sporo. To wszystko 
nie byłoby możliwe bez zaangażowania 
pracowników, instruktorów i wszystkich 
naszych przyjaciół, którzy przychodzą tu-
taj jak do swojego domu: uczyć się śpiewu, 
grać na scenie, recytować, ale także obej-
rzeć film, przedstawienie, czy wysłuchać 
koncertu.
 Parafrazując słowa piosenki z se-
rialu „Czterdziestolatek” można rzec „55 
lat minęło jak jeden dzień…” 55 lat temu 
mieszkańcy Żychlina bawili się na balu 
sylwestrowym w nowo wybudowanym 
Zakładowym Domu Kultury Zakładów 
Wytwórczych Maszyn Elektrycznych 
i Transformatorów im. Wilhelma Piecka. 
Późniejsza nazwa to Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
a obecnie Żychliński Dom Kultury. 
 Przez te wszystkie lata bardzo 
dużo się działo. Nikt tak naprawdę nie jest 
w stanie policzyć ile osób uczestniczyło 
w zajęciach muzycznych plastycznych, 
teatralnych, zespołach muzycznych. Jak 
wielu młodych ludzi rozwijało tutaj swoje 
zainteresowania oraz pasje i rozpoczęło 
swoją dalszą drogę zawodową. Dla wielu 
ludzi dom kultury był, jest i będzie drugim 
domem. 

ŻDK
 
 Dyrekcji, pracownikom oraz 
wszystkim zaangażowanym w tworze-
nie i propagowanie kultury w naszym 
mieście i gminie, życzymy otwartości, 
inspiracji, pasji i sił do realizacji zamie-
rzonych celów oraz niezachwianej wiary  
w ich powodzenie.

Redakcja

55-lecie  
Żychlińskiego 
Domu Kultury
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 24 września na stadionie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie odbyły się 
cykliczne zawody Czwartków Lekkoatletycznych 
dla szkół podstawowych. W zwodach brali udział 
zawodnicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Żychlinie.
 
Wyniki Szkoły Podstawowej nr 2 w Żychlinie :
Pierwsze miejsce zajęli:
Julia Kotecka – kl. V bieg na dystansie 600m
Michał Adamczyk – kl. V bieg na dystansie 60m 
Michał Adamczyk – kl. V skok w dal 
Szymon Andrzejczyk – kl. VI bieg na dystansie 
60m
Gabryś Cieślak – kl. VI bieg na dystansie 300m
Gabryś Cieślak – kl. VI skok w dal
Bartosz Fajkowski- kl. V bieg na dystansie 1000m 

Klaudia Piątkowska – kl. IV bieg na dystansie 
300m
Maja Król – kl. V bieg na dystansie 300m
Weronika Jakubowska- kl. VI rzut piłeczką 
palantową
Łukasz Białkowski – kl. IV bieg na dystansie 300m 
Filip Bartkiewicz – kl. IV rzut piłeczką palantową
Szymon Andrzejczyk – kl. VI rzut piłeczką 
palantową
Mikołaj Klimczak – kl. V bieg na dystansie 300m 
 
Drugie miejsce zajęli:
Maksymilian Roźniatowski – kl. V skok w dal
Julia Kotecka – kl. V rzut piłeczką palantową
Natalia Roźniatowska – kl. IV bieg na dystansie 
60m

 W piątek 11 października 2019 roku na 
stadionie MOSiR w Kutnie odbyły się Indywidu-
alne Mistrzostwa Powiatu Kutnowskiego w LA 
klas VII i VIII. Udział w zawodach wzięła liczna 
grupa lekkoatletów reprezentujących Szkołę 
Podstawową Nr 2 w Żychlinie – uczniowie klas 
siódmych (rocznik 2006) i ósmych (rocznik 
2005). Rywalizowali oni w konkurencjach: bieg 

na dystansie 100 i 300 metrów, sztafeta 4 razy 100 
metrów, skok a dal, pchnięcie kulą. 
Udział w zawodach był częścią zadania publicz-
nego pn. „Sport- zdrowie, przyjemność 
i relaks” – realizowanego przy wsparciu finanso-
wym z budżetu Gminy Żychlin. 

SGŻ

LeKKOATLeTyKA

Powiatowe Czwartki 
Lekkoatletyczne

PIŁKA NOŻNA

Z podwórka 
na stadion 
o Puchar 
Tymbarku

 W dniu 25.10.2019 r. Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie 
zorganizował Mistrzostwa Powiatu Kut-
nowskiego - XX Turniej piłki nożnej  
„Z podwórka na Stadion o Puchar Tym-
barku”. W kategorii chłopców U-10 do 
rozrywek przystąpiły 3 drużyny, wyło-
wione z turniejów eliminacyjnych. Bardzo 
dobrze zaprezentowali się młodzi piłkarze 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie, 
którzy zajęli I miejsce. Wygrana zapew-
niła naszej drużynie awans do Finału 
Wojewódzkiego, który odbędzie się na 
przełomie marca i kwietniu 2020r.
 Turniej „ Z podwórka na Stadion 
o Puchar Tymbarku” istnieje od 19 lat. To 
największy Turniej piłkarski dla dzieci 
w Polsce i Europie, w którym do tej pory 
wzięło 2 miliony dziewcząt i chłopców 
z całego kraju. Zakończenie turnieju jest 
wyjątkowe, bo mecze finałowe rozgry-
wane są na Stadionie PGE Narodowym 
w Warszawie.
 Udział w mistrzostwach był 
częścią zadania publicznego pn. „ Sport 
– Zdrowie, przyjemność i relaks ”- re-
alizowanego przy wsparciu finansowym 
z budżetu Gminy Żychlin.

Klasyfikacja końcowa:
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie 
2. SL Salos Róża Kutno 
3. Szkoła Podstawowa w Nowem 

Skład drużyny SP 2 Żychlin: Maciej Cie-
niewski, Bartosz Rosiński, Szczepan Ja-
nasz, Kacper Szyburski, Igor Adamczyk, 
Igor Popławski, Filip Urbański, Rafał Świ-
der, Jakub Jóźwik, Olaf Martofel
Opiekun Jacek Filiński.

Sport

LeKKOATLeTyKA

Indywidualne mistrzostwa 
powiatu kutnowskiego
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 5 października w hali sportowej OSIR 
Praga Południe w Warszawie, odbył się II Ogól-
nopolski Turniej Piłki Siatkowej Młodzików. 
W rozgrywkach uczestniczyło 8 zespołów m.in. 
z Warszawy, Białegostoku, Ostrołęki, Wołomina 
i Żychlina.
 Zespoły zostały rozlosowane do dwóch 
grup. W grupach grano ,,każdy z każdym” dwa 
sety do 15pkt. (1set=1pkt.). Mistrz i wicemistrz 
każdej grupy awansował do grupy rywalizującej 
o miejsca 1-4, trzeci i czwarty do grupy grającej 
o miejsca 5-8 gdzie grano do dwóch wygranych 
setów. Zwycięzcą turnieju została drużyna KS SA-
SKA Warszawa I, która w decydującym meczu 
pokonała VOLLEY TEAM Żychlin 2:0.
 Podczas całego turnieju obecny był 
Tomasz Wójtowicz złoty medalista mistrzostw 
świata (1974) i igrzysk olimpijskich (1976), no-
minowany do grona najlepszych „8” siatkarzy 

świata i amerykańskiej galerii siatkarskich sław 
– Volleyball Hall of Fame.
Volley Team Żychlin reprezentowali:
Szymon Kotecki, Patryk Czubiński, Ziemowit 
Michalak, Kacper Drążkiewicz, Jakub Mrowicki, 
Filip Lewandowski, Adam Andrzejczyk, Szymon 
Ratajczyk, Aleksander Furman i Dawid Kujawa.
Trener: Jacek Filiński.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. KS SASKA Warszawa I
2. VOLLEY TEAM Żychlin
3. UKS PIĄTKA Wołomin
4. KS SASKA Warszawa II
5. BAS Białystok
6. A.S. Tomasza Wójtowicza
7. ISKRA Warszawa
8. UKS OLIMP Ostrołęka

Sport

SIATKóWKA

Bardzo dobry występ 
młodzików Volley Team

UNIhOKeJ

Finał Mistrzostw 
Województwa  
w Unihokeju

 22 listopada br. reprezenta-
cja chłopców Szkoły Podstawowej im. 
Marii Kownackiej w Grabowie wzięła 
udział w Finale Mistrzostw Wojewódz-
twa Łódzkiego w Unihokeju, który roze-
grany został w Sieradzu. W rozgrywkach 
wystartowało sześć najlepszych drużyn 
z całego województwa: SP nr 19 Łódź, 
SP Kodrąb, SP Góra Świętej Małgorzaty, 
SP Łęki Szlacheckie, SP nr 9 Sieradz i SP 
Grabów reprezentująca powiat kutnow-
ski. Był to bardzo ciężki i wymagający 
turniej dla chłopców, dodatkowo zbieg 
okoliczności sprawił, iż nie mogli wystą-
pić w pełnym składzie. Mimo wielkiej woli 
walki i ogromnego zaangażowania w grę 
nie udało się odnieść zwycięstwa. Mimo 
przegranych spotkań, chłopcy wrócili 
w dobrych nastrojach z bardzo dużym 
bagażem doświadczeń, które z pewnością 
wykorzystają za rok. Ostatecznie reprezen-
tacja chłopców Szkoły Podstawowej im. 
Marii Kownackiej w Grabowie zajęła VI 
miejsce w województwie. Nie zmienia to 
faktu, że jesteśmy dumni z naszych mło-
dych zawodników.

Wyniki spotkań:
SP Grabów – SP Kodrąb 0:2
SP Grabów – SP 19 Łódź 0:4
SP Grabów – SP Łęki Szlacheckie 2:4

Reprezentacja chłopców:
Szczepaniak Kacper, Szczepaniak Patryk, 
Frankiewicz Mateusz, Gostyński Piotr, Ka-
miński Brajan, Kowalczyk Antoni, Jakub 
Kuciapski, Szewczyk Tomasz, Krysitan 
Melcher.

Sport

Klaudia Piątkowska – kl. IV skok w dal
Maja Morawiec – kl. V bieg na dystansie 60m
Amelia Stępniak – kl. V skok w dal
Jakub Falkowski – kl. IV rzut piłeczką palantową
Tomasz Mrowicki – kl. V bieg na dystansie 1000m 
Tomasz Mrowicki – kl. V skok w dal
Jakub Falkowski – kl. IV bieg na dystansie 1000m
 
Trzecie miejsce zajęli:
Maksymilian Rożniatowski – kl. V bieg na dy-
stansie 1000m
Łukasz Białkowski – kl. IV rzut piłeczką palantową
Oliwier Martofel – kl. VI bieg na dystansie 60m
Oliwier Martofel – kl. VI skok w dal

Natalia Oleniczak – kl. IV bieg na dystansie 60m
Natalia Roźniatowska – kl. IV skok w dal
Jóźwiak Natalia – kl. V bieg na dystansie 60m
Małgorzata Klarzyńska – kl. V skok w dal 
Jóźwiak Natalia – – kl. V rzut piłeczką palantową
Wiktoria Czubińska- kl. VI rzut piłeczką 
palantową
Maksymilian Lewandowski – kl. VI rzut piłeczką 
palantową
Udział w zawodach był częścią zadania publicz-
nego pn. „Sport- zdrowie, przyjemność 
i relaks” – realizowanego przy wsparciu finanso-
wym z budżetu Gminy Żychlin.

Sport

Ciąg dalszy art. „Powiatowe Czwartki Lekkoatletyczne.”
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BIeGANIe

Rozbiegani 
na 4 Biegu 
Niepodległości 
w Poznaniu 

 101 rocznicę odzyskania niepod-
ległości zawodnicy Rozbieganych uczcili 
rzecz jasna na sportowo. Wystartowali tym 
razem w Poznaniu w 4 Biegu Niepodległo-
ści.pl – RunPoland 2019.
 Biegacze wystartowali o godz. 
11:11 z al. Niepodległości na wysokości ul. 
Cichej. Także na al. Niepodległości, ale na 
wysokości ul. Solnej – usytuowano metę 
biegu.
 Na starcie biegu pojawiło się po-
nad 11 tysięcy biegaczy, bieg ukończyło 
11397 osób.

Wyniki biegaczy z grupy Rozbiegani 
Żychlin:
1. Jarosław Durys 38:43
2. Krzysztof Mamczarek 43:24
3. Krzysztof Jaźwiński 45:20
4. Michał Grochocki 48:38
5. Rafał Jaźwiński 56:33
6. Andrzej Dzięgielewski 57:13
7. Remigiusz Michalak 1:04:33
8. Paulina Michalak 1:04:34.
 
 Drużynowo nasza ekipa zajęła 27 
miejsce, na 256 drużyn. Liczyły się czasy 
czterech pierwszych zawodników.
 Bieg w takim dniu to nie tylko 
wielkie wydarzenie sportowe, ale też ma-
nifest patriotyzmu. Biegacze utworzyli 
wielką biało-czerwoną flagę, a przed bie-
giem odśpiewano hymn narodowy.
 Na mecie Biegu Niepod-
ległości na każdego, kto pokonał 10 
km, czekały wspaniałe medale i rogale 
świętomarcińskie.
 Wyjazd na bieg „Zrealizowano 
przy pomocy finansowej Gminy Żychlin”.

Rozbiegani Żychlin

SIATKóWKA

III Memoriał Krzysztofa 
Falkowskiego

 W niedzielne popołudnie 1 grudnia br. 
w szczelnie wypełnionej żychlińskiej hali spor-
towej przy ul. Łukasińskiego 21, odbył się III 
Memoriał Siatkarski Krzysztofa Falkowskiego, 
wieloletniego radnego miejskiego w Żychlinie, 
działacza na rzecz sportu, wspaniałego psycho-
loga i pedagoga Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ży-
chlinie, współzałożyciela Volley Team Żychlin. 
 W zawodach wzięły udział trzy dru-
żyny: Volley Team Żychlin (gospodarz), Team 
Skierniewice i KS Stal Głowno. Turniej został 
rozegrany został systemem każdy z każdym do 
dwóch wygranych do 25 pkt. setów. W przerwach 
miedzy meczami odbywały się liczne konkursy 

dla kibiców. Całe zawody wygrała drużyna z Ży-
chlina nie tracą żadnego seta.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim zaan-
gażowanym w organizację tegorocznego memo-
riału, a także tym, którzy przybyli na wydarzenie 
by w sportowej i radosnej atmosferze uczcić pa-
mięć o naszym przyjacielu i zaangażowanym 
społeczniku ŚP. Krzysztofie.

Klasyfikacja Końcowa Turnieju
1. Volley Team Żychlin
2. KS Stal Głowno
3. Team Skierniewice 

Organizatorzy

 5 października w Mińsku Mazowieckim 
odbył się X Turniej NO GI Fight Grappler CUP 
2019. Klub Bone Breakers MMA Team Żychlin 
reprezentowało 4 zawodników: Piotr Gajewicz, 
Jacek Jackowski, Paweł Kubczak oraz Gracjan 
Werwiński.
Zawodnicy zdobyli następujące miejsca:
– Piotr Gajewicz - 1 miejsce niebieskie pasy ma-
sters +97,5kg; 
– Paweł Kubczak – 1 miejsce białe pasy masters 
+97,5kg;
– Gracjan Werwiński – 3 miejsce junior - 66,5kg. 
 Dla Gracjana Werwińskiego był to de-
biut na zawodach. W walce o wejście do finału 
Gracjan po bardzo wyrównanej walce przegrał 
na przewagi.
 Ciężką walkę ze zwycięzcą swojej ka-
tegorii stoczył również Jacek Jackowski, który 

przegrał przez wskazanie sędziego.
 Podziękowania dla sponsorów: firmy 
Flexservice oraz PSB Złote Ręce. Wyjazd na za-
wody został dofinansowany ze środków budżetu 
Gminy Żychlin.

BB Żychlin

SPORTy WALKI

Kolejny sukces zawodników MMA


