
Szanowna Pani Przewodnicząca,  

Szanowni Państwo Radni,  Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta!  

-----------------W 2006 roku, po raz pierwszy otrzymałem od mieszkańców miasta i gminy 

Żychlin mandat zaufania w wyborach samorządowych.  

Jako młody człowiek, pracownik samorządowy, ale przede wszystkim jako członek  

tej wspólnoty, mieszkaniec Żychlina, dzielący życie i problemy mieszkańców, rozpocząłem 

realizację odpowiedzialnego zadania wprowadzenia w naszej wspólnej przestrzeni zmian, 

które były wskazywane i pożądane przez mieszkańców.  

Podczas moich licznych spotkań z mieszkańcami wsłuchiwałem się w opinie, spostrzeżenia, 

rady i dzięki temu określałem cele i budowałem obraz przyszłości, który wspólnie chcieliśmy 

osiągnąć. Rozpocząłem wtedy również tworzenie zespołu ludzi pozytywnie 

zaangażowanych, mieszkańców gminy i miasta, ale nie tylko, którzy przez te wszystkie lata 

wspierali mnie w mojej pracy.  

Dzień zaprzysiężenia na moją 3 kadencję na stanowisku burmistrza,  

to doskonały czas, żeby złożyć podziękowania.  

 

-----------------Dziękuję wszystkim mieszkańcom, który od roku 2006 uczestniczyli  

w wyborach. Każdy oddany głos był i jest ważny. Rok 2006, 2010 i obecny 2014. Każdy,  

kto uczestniczył w procesie demokratycznego wyboru przyczynił się do 

wprowadzanych pozytywnych zmian. W kolejnych wyborach oceniano je  

i podejmowano kolejne decyzje. Dziękuję mieszkańcom za pozytywną ocenę.  

To wspaniała motywacja i inspiracja, którą daliście mi Państwo do dalszego działania.  

Dla każdego samorządowca jest to niezwykle ważne i pokazuje, że nie zawiódł zaufania  

i pokładanych nadziei, i jako gospodarz i jako człowiek.  

Po raz drugi jest to decyzja szczególna, ponieważ Mieszkańcy docenili zespół ludzi,  

z komitetu, który asygnował mnie w wyborach na stanowisko burmistrza. Dziewięciu 

kandydatów komitetu uzyskało mandat radnych. Dziękujemy za okazane Nam kolejny 

raz zaufanie!            

  



-----------------Dziękuję radnym z kadencji 2006-2010. W tamtym wyjątkowym  

i zarazem bardzo trudnym czasie okazali mi maksimum zaufania. Nie znali mnie, nie mogli 

oprzeć się na moim wcześniejszym doświadczeniu w zarządzaniu gminą (którego po prostu  

nie miałem), ale tak jak mieszkańcy, tak część ówczesnych radnych zaryzykowała. Obecni  

i dziś radni - Pani Elżbieta Tarnowska, Pan Józef Kowalski, Pan Robert Witeczek, Pan 

Mieczysław Studziński – kilkoro nieobecnych m.in. Pani Jadwiga Melcher, Pani Zofia 

Pilarska, Pan Krzysztof Stefaniak, Pan Bogdan Głuszcz. Pamiętam początek mojej drogi 

doskonale, serdecznie Wam dziękuję za podjęte wyzwanie, za zaufanie  

i wsparcie.  

-----------------Kadencja 2010-2014. Kadencja kryzysu i nowych wyzwań gospodarczych. 

Trudna i obfitująca w mało popularne decyzje, które były niezbędne dla zapewnienia 

stabilności finansów samorządowych. Nowa perspektywa, w której należało zacząć inaczej 

postrzegać zarządzanie samorządem. Nowe kanony zarządzania finansami 

samorządowymi wprowadzone nową ustawą o finansach publicznych, długie i 

drobiazgowe przygotowania, mała reforma w oświacie, kompleksowa reforma w 

działalności komunalnej. Kilka ważnych z punktu widzenia przyszłości gminy lat, 

które w moim mniemaniu były zdanym dobrze, ważnym egzaminem 

samorządowej dojrzałości i odpowiedzialności. Ponownie Pani Elżbieta Tarnowska, 

Panowie Józef Kowalski, Robert Witeczek, Mieczysław Studziński oraz nowi członkowie rady 

Panie Ewa Stańczak, Elżbieta Sikora, Matylda Jakubowska-Czaja, Panowie Krzysztof 

Falkowski i Paweł Wachowiak i znów kilka nieobecnych dziś z nami osób m.in. Panie 

Jadwiga Melcher, Zofia Pilarska, Agnieszka Liwarska, Aneta Urbańska, Panowie Leszek 

Kwiatkowski i Rafał Zajączkowski.  

Dziękuję Wam za dobrą, rzeczową współpracę, za odwagę i determinację.   

------------------Do radnych, którzy kontynuują współpracę ze mną w kolejnej drugiej  

a nawet trzeciej kadencji, zwracam się ponownie  o wsparcie i Wasze pełne zaangażowanie 

w sprawy samorządu. Do nowych radnych, którzy dopiero rozpoczynają swoją ważną  

i odpowiedzialną pracę dla mieszkańców, zwracam się z propozycją współpracy  

i podejmowania dialogu na tematy istotne z punktu widzenia rozwoju naszej miejscowości. 

Mam nadzieję, że tak jak w ubiegłych kadencjach, tak również w obecnej, współpraca 

pomiędzy burmistrzem a radą miejską będzie oparta na merytorycznej dyskusji  

i umiejętności osiągania dobrych, pozytywnych kompromisów.  



Życzę Wam jak najwięcej satysfakcji płynącej z wykonywanej misji samorządowej, 

podejmowania trudnych i ważnych decyzji mających wpływ na przyszłość naszej gminy  

i miasta.               

 

Szanowni Państwo! 

-----------------Nie mogłoby być mowy o dobrych rezultatach, i tym bardziej 

pozytywnej ocenie wyborców, bez zgranego zespołu pracowników. Bez osób 

odpowiedzialnych za kreowanie i wprowadzanie zmian w otoczeniu. Każdy  

z członków zespołu zna stawkę, odpowiedzialność i wywiązuje się ze swojej roli 

najlepiej jak można. Ocena mieszkańców w czasie wyborów to ocena zespołu, 

jego lidera i wszystkich członków.  

Pan Zbigniew Gałązka, Panie Emilia Rajewska, Edyta Ledzion, Zuzanna Szymańska, 

Małgorzata Szymańska, Panowie Waldemar Bartochowski, Krzysztof Anyszka, Łukasz 

Prośniewski.  

Szefowie gminnych jednostek Panie Barbara Pietrzak, Grażyna Malinkiewicz, Barbara 

Sitkiewicz, Ewa Andrzejewska, Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka, Panowie Jacek 

Dysierowicz, Piotr Wysocki, Łukasz Antczak, Marek Materka, Marek Jabłoński.  

Dziękuję Wam za dotychczasowy wysiłek i bardzo liczę na tak dobrą jak teraz 

atmosferę merytorycznej współpracy, liczę na dalsze pełne wsparcie w mojej 

codziennej pracy.  

Podziękowanie dla Was jest również serdecznym podziękowaniem dla kierowanych przez 

Was zespołów pracowników.  

Moi drodzy, tak jak dotychczas – nasza praca to doskonalenie, poszukiwanie dobrych 

rozwiązań, analiza, poprawiamy co należy poprawić, dbamy o to co funkcjonuje dobrze, 

uczymy się, nie spoczywamy na laurach, nasza praca nigdy się nie kończy, a tym bardziej 

teraz po kolejnych wygranych wyborach poprzeczka idzie do góry.  

  



 

-----------------Ostatnie podziękowania kieruję do ludzi dobrej i bardzo dobrej woli  

z otoczenia samorządu, do ludzi współpracujących z nami ze sfery stowarzyszeń  

i do przedsiębiorców. Do każdego, kto wspiera rozwój gminy i miasta, wspiera 

rozwój kultury i sportu, uczestniczy czynnie w życiu mieszkańców. Moje słowa 

uznania dla sołtysów, komendantów policji i straży.   

Każdy sukces gminy i miasta to Wasz sukces, sukces mieszkańców i przyjaciół gminy  

i miasta Żychlin, każdy z Was zostawia tu ważną cząstkę siebie. Jestem dumny 

współpracując z tak pozytywnymi postaciami. Wiele osób zasługuje na wyróżnienia, ale 

pozwolę sobie podkreślić rolę mecenasów kultury i sportu, firm zaangażowanych społecznie 

a jest ich kilka. Chciałoby się powiedzieć TAK TRZYMAĆ!       

 

Szanowna Państwo!  

Ostatnich osiem lat, dzięki intensywnej pracy samorządu, zaznaczonych zostało wieloma 

ciekawymi przemianami w najważniejszych sferach życia miasta i gminy ----- w oświacie, 

kulturze, sporcie i rekreacji, infrastrukturze oraz rewitalizacji. Bardzo ważnym zadaniem 

ostatnich lat były przemiany gospodarcze w zakładzie komunalnym. Kadencje samorządu 

przypadające na lata 2007-2014 to czas dobrej organizacji, przemyślanych i skutecznie 

realizowanych planów inwestycyjnych. Był to czas budowy solidnych fundamentów 

finansowych Naszej gminy w szczególnie trudnym momencie światowej recesji. 

Był to czas nadawania naszej gminie nowego pozytywnego oblicza, odwracania negatywnej 

tendencji postrzegania Żychlina, co w znacznej mierze nam się udaje.  

  



A jakie zadania stawiam przed sobą i Radą Miejską na kolejne lata?   

W latach 2015 i następnych w naszej pracy priorytetowe 

pozostaną główne filary działalności samorządu.   

 

I. Oświata.   

W latach 2007–2014 kompleksowo zmodernizowano większość jednostek oświatowych, 

zarówno jeśli chodzi o modernizacje budynków, jak i doposażenie szkół i przedszkoli. Istotne 

zadania, które pozostały do realizacji to m. in.:  

 ostatni etap modernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. M. Kownackiej w Grabowie,  

 rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie, 

 modernizacja sal i korytarzy w Szkole Podstawowej nr 1 w Żychlinie, 

 modernizacja przedszkola przy ul. 1 Maja.  

Dbając o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, w dalszym ciągu będziemy uzupełniać  

i unowocześniać wyposażenie szkół oraz przedszkoli, podnosić jakość nauczania, organizować 

zajęcia pozalekcyjne i wspierać inicjatywy środowiska szkolnego.  

II. Drogi.  

Modernizacje dróg to jedno z najważniejszych zadań z punktu widzenia jakości życia 

mieszkańców. Istotne zadania to m.in.:  

 kompleksowa modernizacja ulicy Narutowicza,  

 modernizacja nawierzchni ulic miejskich (m.in. Sienkiewicza, Marchlewskiego, H. 

Sawickiej, Dobrzelińska z sąsiadującymi), 

 modernizacje nawierzchni dróg gminnych na terenach wiejskich,  

 modernizacje chodników oraz budowa dodatkowych parkingów,  

 dalsza współpraca z Powiatem Kutnowskim w celu istotnej poprawy jakości dróg 

powiatowych.  

III. Infrastruktura i ochrona środowiska  

W zakresie infrastruktury technicznej, poza edukacją: 

 wymiana urządzeń stacji uzdatniania wody,  

 budowa przyłączy c.o. do budynków komunalnych, 

 uruchomienie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,  

 uruchomienie programu budowy instalacji fotowoltaicznych przy obiektach użyteczności 

publicznej.      

IV. Kultura 

Dalsze inwestycje w modernizacje i doposażenie:   

 Żychlińskiego Domu Kultury, 

 świetlic wiejskich z wykorzystaniem funduszy sołeckich.  



Dbałość o ofertę kulturalną mieszkańców. Wspieranie inicjatyw stowarzyszeń i organizacji 

pozarządowych. 

V. Rewitalizacja  

Kontynuacja inwestycji w zakresie: 

 modernizacji kamienic komunalnych przy ul. Narutowicza oraz Placach Jana Pawła II  

i Wolności, 

 rewitalizacja drzewostanu i zieleni niskiej w parkach  miejskich przy Żychlińskim Domu 

Kultury i ul. Barlickiego,  

 ciągła dbałość o zieleń miejską i drzewostan oraz nowe nasadzenia.  

Chcemy doprowadzić do postrzegania Starówki Miejskiej, jako miejsca atrakcyjnego i 

estetycznego, podkreślającego jej historyczny charakter.   

VI. Sport i rekreacja 

Lata 2007-2014 to dobry czas dla inwestycji sportowych. W Żychlinie, Dobrzelinie i na 

terenach sołectw wybudowano szereg boisk wielofunkcyjnych i terenów rekreacji. Również 

uczniowie otrzymali nowoczesne obiekty przyszkolne (m.in. „Orlik” oraz hala sportowa w 

Grabowie). Wybudowano od podstaw stadion miejski z zapleczem.  

W nowej kadencji samorządu pozostaje do dokończenia skromny zakres inwestycyjny: 

 Orlik Lekkoatletyczny w ramach stadionu miejskiego 

 urządzenia lekkoatletyczne dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w parku miejskim przy ul. 

Barlickiego 

Wsparcie rozwoju klubów sportowych przy wykorzystaniu zmodernizowanej bazy sportowej. 

Ważne pozostaną zadania w działalności bieżącej 

 bezpieczeństwo publiczne poprzez wsparcie działalności Ochotniczych Straży 

Pożarnych i Policji, 

 pomoc społeczna, 

 sukcesywna promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych w ramach 

podstrefy ŁSSE i finalizacja prowadzonych negocjacji inwestycyjnych,  

 utrwalanie pozytywnego wizerunku Żychlina jako miejscowości mądrze 

zarządzanej o stabilnej sytuacji gospodarczej, 

 promowanie lokalnej przedsiębiorczości i aktywności społecznej 

mieszkańców, którzy są Pulsem naszego miasta i gminy.  

 

  



Szanowni Państwo! Czas na podsumowanie.  

Działania minionych kadencji i zamierzenia inwestycyjne na przyszłość są ze sobą spójne.  

W długofalowym działaniu dają widoczne efekty, które od dawna obserwujemy.  

W latach 2006-2014 udało nam się zrealizować duży zakres planu w zakresie modernizacji 

sfery oświaty, sportu i rekreacji oraz rewitalizacji. W kolejnych latach większy nacisk będzie 

położony na modernizacje drogowe.       

Co ważne - praca Rady i Burmistrza w nowej kadencji będzie poprzedzona stworzeniem 

nowej strategii rozwoju na lata 2015-2020, w celu jak najlepszego wykorzystania potencjału 

naszego miasta i gminy oraz dostępnych środków unijnych. 

   

Zaczynaliśmy w 2006 roku. Razem zmieniliśmy Gminę Żychlin na dobre.  

 

Dziękuję za uwagę.

 


