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WYDARZENIA

PAŹDZIERNIK
Inauguracja UTW
inauguracja roku akademickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
/ Żychliński Dom Kultury 

Andrzej Moraczewski  
Spotkanie w drodze 
 / Biblioteka 

Volley Team Żychlin  
– MUKS Juvenia Rawa Maz. 
Mecz III Ligi Siatkówki
 / Hala Sportowa

KS Żychlin  
– Krośniewianka Krośniewice 
 godz. 15:00 / Stadion Miejski

Pieśn w historii  
Wykład Anny Mazurek 
 / Biblioteka

Nadchodzące wydarzenia
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Czy wiecie Państwo gdzie znajdo-
wała się ta się stacja beznzynowa?   
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Dla pierwszych 5 osób, które do 21 
października zgłoszą się z prawidło-
wą odpowiedzią do Referatu Gmin-
nego Centrum Promocji i Informacji 
przy ul. Barlickiego 4 (wejście nr 3), 
przygotowaliśmy upominek.

LISTOPAD
Ocalmy od zapomnienia 
Kwesta / Cmentarz Parafialny 

Przegląd Dorobku Artystycznego 
Seniora ARS 
godz. 15:00 / Żychliński Dom Kultury

KS Żychlin - KS II Kutno 
godz. 14:00 / Stadion Miejski

Narodowe Święto Niepodległości 
godz. 18:00 / Msza Święta
godz. 18:40 / Program artystyczny

Chopin Artysta 
Koncert Dariusza Jakubowskiego 
/ Żychliński Dom Kultury

Volley Team Żychlin  
– KS Stal Głowno
Mecz III Ligi Siatkówki
 / Hala Sportowa

Senior Cafe  
Spotkania w cyfrowym świecie  
dla osób 50+ / Biblioteka

Senior w Sieci 
kurs komputerowy dla osób 50+ 
/ Biblioteka

GRUDZIEŃ
Volley Team Żychlin  
– KS Siatkarz Wieluń
Mecz III Ligi Siatkówki
 / Hala Sportowa 

Old Spice Girls
spektakl kabaretowy
godz. 15:00 / Żychliński Dom Kultury

Edyta Geppert
Koncert 
cena: 35 zł / Żychliński Dom Kultury

Volley Team Żychlin  
– LUMKS Kasztelan Rozprza
Mecz III Ligi Siatkówki
 / Hala Sportowa 

Kiermasz Świąteczny  
Odpalenie Żychlińskiej Choinki  
/ Plac przy fontannie

Szczegółowe informacje na stronie  
internetowej organizatora oraz na 
www.gminazychlin.pl

Nowe Echo Żychlina. Informator lokalny wydawany przez Urząd Gminy w Żychlinie.
Wpis do rejestru gazet i czasopism nr 949. Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin.
Redaktor naczelny: Adam Staszewski, Kontakt: info@gminazychlin.pl
Artykuły: Grzegorz Ambroziak, Edyta Ledzion, Martyna Lewandowska 
Grafika i skład: Łukasz Garstka / pracowniawizualna.com

Gdzie  
to było?
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Wianki Dworskie w Dobrzelinie

Warsztaty kulinarne z Jakubem Kuroniem

 W upalną sobotę 2 lipca 2016 r., 
w zabytkowym zespole dworsko-parkowym 
w Dobrzelinie, odbyła się kolejna, już trzecia 
edycja Wianków Dworskich. Organizatorami 
byli Fundacja Dworu Dobrzelin, Towarzystwo 
Miłośników Historii Żychlina oraz 
Stowarzyszenie „Skakanka” z Żychlina. Patronat 
nad imprezą objął Burmistrz Gminy Żychlin 
Grzegorz Ambroziak. „Wianki Dworskie” 
nawiązują do starego słowiańskiego obyczaju, 
który występował zarówno na obszarach 
wiejskich, jak i miejskich, zwanego świętem 
Sobótki, nocą Kupały lub Nocą Świętojańską, 
najkrótszym dniem w roku, powitaniem lata. 
To inicjatywa jednodniowa o charakterze 
cyklicznym, organizowana co roku pod 
koniec czerwca nie tylko dla społeczności 
z Gminy Żychlin, ale i gości spoza jej okolic. 
Przedsięwzięcie ma charakter plenerowy, 
a ciekawa oferta dla dorosłych i dzieci, gwarancja 
dobrej zabawy, malowniczy teren i wolny 
wstęp, corocznie budzą duże zainteresowanie 
i zapewniają liczną frekwencję.
 W tym roku przesunięcie o tydzień 
później terminu imprezy uwarunkowane było 
regulaminem konkursu TESCO „Decydujesz, 
pomagamy”, którego komisja konkursowa 
na wydatki związane z realizacją „Wianków 
Dworskich 2016” przyznała grant w wysokości 
5 tys. zł. 
 Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy zaangażowali się 
w organizację i przebieg imprezy plenerowej 
„Wianki Dworskie” w Dobrzelinie.

Beata Łysak

 W dniach 5-7 lipca br. w świetlicy 
wiejskiej w Śleszynie odbyły się 3-dniowe 
„Warsztaty zdrowego żywienia połączone 
z pokazem zdrowego gotowania”. 25 
uczestników z terenu naszej gminy zebrało się, 
by wspólnie pod okiem Pana Jakuba Kuronia 
przygotować smaczne i zdrowe posiłki. 
Warsztaty kulinarne poprzedzane były 
wykładem na temat zdrowego odżywiania, 
które poprowadziła Pani Paulina Konrad – 
dietetyk kliniczny.
 Na koniec każdego dnia uczestnicy 
otrzymali certyfikat sygnowany podpisem 
pana Jakub Kuronia. Powyższe działania 
realizowane były w ramach projektu PL13 
„Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie”.

M.L.
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90-te urodziny p. Ludwika Zalewskiego 
Honorowego Obywatela Gminy Żychlin

  6 września br., jubileusz 90-cio 
lecia swoich urodzin obchodził pan Ludwik 
Zalewski – Honorowy Obywatel Gminy 
Żychlin. Postać pana Ludwika jest znana 
większości mieszkańcom Żychlina. To 
jedna z nielicznych osób, która na trwałe 
wpisuje się w historię miasta i gminy. Pan 
Ludwik całe swoje dorosłe życie poświęcił 
wychowaniu dzieci i młodzieży. „Nauczyciel, 
przewodnik turystyki pieszej, historyk 
amator. Jego życiową pasją, tak bardzo dobrze 
znaną wszystkim mieszkańcom Żychlina 
jest gromadzenie okruchów historii ziemi 
żychlińskiej i kutnowskiej i popularyzacja 
jej dziejów wśród lokalnej społeczności. 
Zapalony gawędziarz, chętnie dzielący się 
swoją wiedzą podczas licznych spotkań 
z młodzieżą i dorosłymi mieszkańcami 
naszego miasta i gminy”. Tak opisuje pana 
Ludwika phm Andrzej Wąsik z Hufca ZHP 
w Żychlinie, którego dostojny jubilat jest 
członkiem od 1938 r.
 Z okazji tak wspaniałego jubileuszu, 
pani Elżbieta Tarnowska Przewodnicząca 

Rady Miejskiej i Burmistrz pan Grzegorz 
Ambroziak, przygotowali dla Jubilata 
niespodziankę. W dniu XXII Sesji Rady 
Miejskiej, grono samorządowców oraz 
zaproszonych przedstawicieli ZHP, OSP 
w Żychlinie, oświaty, sołtysów, członków 
stowarzyszenia TMHŻ, złożyli panu 
Ludwikowi najlepsze życzenia wszelkiej 
pomyślności, zdrowia i pogody ducha, 
uhonorowali Jubilata upominkami oraz 
okazałym tortem. Z uwagi na szacowny 
wiek i stan zdrowia pana Ludwika toast 
urodzinowy wzniesiono bezalkoholowym 
szampanem.
 Redakcja serwisu pragnie również 
złożyć dostojnemu jubilatowi najlepsze 
życzenia. Niech nie braknie sił do głoszenia 
prawdy historycznej i przekazywania 
młodszym pokoleniom historii dziejów 
naszych, niech zdrowie dopisuje, a każdy 
kolejny dzień będzie obfitował w zdarzenia 
dające radość i nadzieję!

(red.)

Kapela Dobrzeliniacy na Jarmarku 
Jagiellońskim w Lublinie
 Kapela Dobrzeliniacy z Żychlina 
staje się znana i coraz bardziej popularna 
nie tylko na terenie naszej gminy, ale 
też w całej Polsce. W piątek 12 sierpnia 
wystąpili razem z Czesławem Mozilem na 
koncercie „re:tradycja” podczas Jarmarku 
Jagiellońskiego w Lublinie. Koncert 
był inspirowany cyklem telewizyjnym 
„Szlakiem Kolberga” dokumentującym 
spotkania muzyków ludowych z gwiazdami 
muzyki popularnej, a bohaterami jednego 
z odcinków byli właśnie harmonista 
Sławomir Czekalski, Kapela Dobrzeliniacy 
i Czesław Mozil. W pięknej scenerii Zamku 
Lubelskiego, wśród tłumnie zgromadzonej 
publiczności, artyści wykonali wspólnie 
melodie i przyśpiewki ludowe z repertuaru 
Kapeli Dobrzeliniacy. Czesław Mozil grał 
na akordeonie i śpiewał kujony i kujawiaki 
z naszego regionu. W koncercie „re:tradycja” 
wzięli udział również razem z muzykami 
ludowymi z innych regionów Polski, znani 
artyści: Gaba Kulka, Krzesimir Dębski, 
Tymon Tymański, Mateusz Pospieszalski.

fotografie: Piotr Baczewski  
/ Muzyka Zakorzeniona / 
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Portret śp. Ks. Romana Indrzejczyka, 
Honorowego Obywatela Żychlina
 W dniu 1 sierpnia br. burmistrz 
Żychlina Pan Grzegorz Ambroziak 
odwiedził w Legionowie polskiego malarza 
Marka Kraussa. Wizyta związana była 
z propozycją przekazania naszemu 
miastu pamiątkowego portretu 
śp. księdza Romana Indrzejczyka, 
kapelana śp. Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego. Ksiądz Roman 
urodzony i wychowany w Żychlinie, 
absolwent Liceum Ogólnokształcącego 
im. A. Mickiewicza, stał się bohaterem 
pierwszego dzieła z serii poświęconej 
ofiarom Katastrofy Smoleńskiej 
z kwietnia 2010 roku, którą tworzy 
Marek Krauss. Obraz księdza 
zaprezentowany będzie w Bibliotece 
Miejskiej, Żychlińskim Domu 
Kultury oraz w Kościele Parafialnym 
w Żychlinie.
 W czasie wizyty, malarz 
Marek Krauss (zwany Warszawskim 
Nikiforem), zaproponował stworzenie 
serii obrazów poświęconych naszemu 
miastu. Artysta, w tym celu, otrzymał 
od Pana Burmistrza materiały związane 
z Żychlinem, na bazie których powstaną 

pierwsze szkice. Wystawa obrazów stanie 
się elementem przyszłorocznych obchodów 
jubileuszu nadania praw miejskich.

 Do prezentu w postaci swojego 
obrazu, artysta dołączył materiały na 
podstawie których obraz powstawał oraz 

wiersz poświęcony księdzu Romanowi, który 
stworzyła poetka Don Kichotka, Natalia 
Pietrzak-Krauss - żona malarza.
 Wiersz pt. „Smoleńsk 2010 Roman 
Indrzejczyk – kapelan prezydenta”

WYDARZENIA

ZACZYN MESJAŃSKIEJ GORCZYCY.  
UŻYŹNIANIE PÓLKA DUSZY.

LICEALNY MATURZYSTA ŻYCHLIN 
ZASMUCIWSZY RUSZYŁ.

WZIĄWSZY SACRĘ CELIBATU 
WYSZYŃSKIEGO PRYMASA.

DWADZIEŚCIA DWIE BUJNE WIOSNY 
W TWORKACH Z CIERPIĄCYMI HASAŁ.

ŁAGODZĄC KLATKI INERCJI 
MARGINALNYCH ZAPAMIĘTAJ.

GROBY KATYŃSKICH CHORĄŻYCH CZCIĆ 
HYMNEM TRĄB SPRAWA ŚWIĘTA.

UKWIECONA DELEGACJA ROZPRUTA 
SMOLEŃSKĄ MGŁĄ.  

ZNIKŁA LICZYĆ CHERUBINY.
WSPIERAJCIE MODŁAMI ŁZĄ.

Z okazji Dnia Nauczyciela,  
wszystkim zaangażowanym w naszą żychlińską oświatę,  

dziękujemy za codzienny trud wkładany w kształtowanie postaw i 
myśli młodego człowieka, a także życzymy zdrowia, wiele sił i energii 

oraz zadowolenia i satysfakcji zarówno w waszej zawodowej misji  
jak i w życiu osobistym.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Elżbieta Tarnowska

Burmistrz Gminy Żychlin
Grzegorz Ambroziak
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 Tegoroczne „Święto Plonów” rozpoczęło 
się poświęceniem wieńcy dożynkowych na placu 
przy fontannie, po czym w korowodzie udano się 
na plac za plebanią, gdzie odbyła się polowa msza 
święta dziękczynna. Po mszy Starostowie Dożynek 
pani Danuta Witczak i Daniel Karczewski wraz 
z Burmistrzem Gminy Żychlin i Przewodniczącą 
Rady Miejskiej, a także Przewodniczącym 
i Wiceprzewodniczącą Rady Parafialnej dzielili 
się chlebem i miodem z zebranymi na placu 
uczestnikami wydarzenia. Po uroczystym 
przywitaniu gości przez prowadzących Panią 
Edytę Ledzion i Pana Krzysztofa Falkowskiego, 
rozpoczęła się część artystyczna, w której mogliśmy 
m.in. wspólnie podziwiać występy: Dziecięcego 
Zespołu Ludowego „Krzewina”, Zespołu „Gęsty 
Kożuch Kurzu” połączony z potańcówką oraz 
szybkim kursem tańca ludowego. Niespodzianką 
dla mieszkańców Gminy była projekcja zwiastunu 

filmu dokumentalnego, jaki powstał o naszej 
„Kapeli Dobrzeliniacy” pt.: „W drodze”, po 
którym odbył się występ Zuzanny Karczewskiej 
jako kontynuacja tradycji gry na akordeonie 
młodego pokolenia. Kolejnym punktem Święta 
Plonów był występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Godzianowa i zespołu „Spore Poruszenie” 
z Łowicza. Na zakończenie tak miłego i upalnego 
dnia wystąpił zespół TOLEDO - Gwiazda 
Wieczoru. Organizatorem tegorocznego Święta 
Plonów była Gmina Żychlin wraz z Parafią p.w. 
św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie.
 Bardzo dziękujemy wszystkim, 
którzy ten najważniejszy dzień święta polskich 
rolników spędzili razem z nami. Dziękujemy za 
zaangażowanie i pomoc oraz wspaniałą zabawę.

M.L.

Święto Plonów
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Wysiedlenia Żychlina - inscenizacja
  25 września 2016 roku, w pogodne 
niedzielne popołudnie mieszkańcy Gminy 
Żychlin mieli możność obejrzenia plenerowej 
inscenizacji historycznej „Wysiedlenia 
Żychlina”, przygotowanej przez Towarzystwo 
Miłośników Historii Żychlina przy 
współudziale Stowarzyszenia „Skakanka” 
i Fundacji Dworu Dobrzelin.
 Impreza rozpoczęła się od Apelu 
Pamięci na cmentarzyku w Dobrzelinie. 
Prowadził go strzelec Mateusz Kujawa 
z Jednostki Strzeleckiej „Strzelec” Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza 
w Żychlinie. Strzelcy wystawili też wartę 
honorową przy pomniku. Następnie zostały 
złożone kwiaty i zapalone znicze.
 Po zakończeniu Apelu Pamięci 
wszyscy przemieścili się ku dworowi. 
Tam została zaprezentowana trzecia już 
inscenizacja historyczna, inspirowana 
wojennymi dziejami Żychlina i okolic. 
 Scenariusz inscenizacji napisała 
prezes TMHŻ Anna Wrzesińska, na 
podstawie zebranych przez członków 
Towarzystwa wiadomości na temat 
wysiedleń, przede wszystkim wspomnień dr 
Marii Rybickiej.
 Akt I zbudowany został na 
podstawie autentycznych wydarzeń, które 
miały miejsce w Żychlinie 21 kwietnia 
1940 roku na ul. Pomorskiej oraz w innych 
miejscach z naszej okolicy, gdyż wysiedlenia 
były formą terroru powszechnie stosowanego 
przez Niemców wobec ludności polskiej 
w Warthegau. Zostało ono zwizualizowane 
przez członków TMHZ (Ewa Wypych, 
Monika Sylwestrowicz, Ryszard Zimny, Jacek 
Jóźwik, Zbigniew Gajewski), młodzieżowych 

sympatyków naszego Towarzystwa 
(Julka Nowicka, Małgosia Gajda, Jacek 
Sylwestrowicz, Szymon Wypych, Piotrek 
Wódka) oraz dzieci ze „Skakanki” (Zuzia 
Karwacka, Maja Król, Julka Morawiec, Maja 
Kornatowska, Wiktoria Jędrzejak i Antoś 
Zieleniewski). Zachowanie Niemców bardzo 
realistycznie odtworzył Radosław Białek 
z Gąbina, a folksdojczów Jacek Jóźwik.
 Akt II ukazywał przeżycia dzieci 
podczas wojny. Podstawą do opowieści dzieci 
były wojenne przeżycia Marysi Nowickiej 
[dziś dr Marii Rybickiej], Zosi Czajki [dziś 
Zofii Banasiak], Jerzego Werwińskiego, 
Józefa Staszewskiego, Heni Jackowskiej 
[dziś Henryki Borkowskiej, matki Anny 
Wrzesińskiej], Haliny Borkowskiej [Haliny 
Durmaj, matki Janiny Paradowskiej i jej ojca 
Jana Durmaja], Stanisława Salamandry [ojca 
Jana Salamandry]. Dzieci w niesłychanie 

przejmujący, a zarazem wzruszający sposób 
opowiadały o gehennie wysiedlenia, pobycie 
w obozie przesiedleńczym w Łodzi, skąd 
po licznych selekcjach część trafiła na 
przymusowe roboty u Niemców, a niektórzy 
do więzień czy obozu dla dzieci na ul. 
Przemysłowej w Łodzi.
 Na zakończenie Piotrek Wódka 
zaśpiewał hymn Dzieci Wojny. Po 
inscenizacji głos zabrali: dr Maria Rybicka, 
Jerzy Werwiński, Beata Łysak oraz Józef 
Staszewski, który jako prezes Stowarzyszenia 
Dzieci Wojny Oddział w Żychlinie odznaczył 
inscenizatorów . 
 Była też tradycyjna już na imprezach 
TMHŻ grochówka strażacka, wspólne 
zdjęcia oraz długie rozmowy.

Anna Wrzesińska
Prezes TMHŻ



9
gminazychlin.pl  |  wydanie 3/2016  |  Nowe Echo Żychlina

WYDARZENIA

77. rocznica wybuchu II wojny światowej
  1 września obchodziliśmy pamiątkę 
wydarzenia, którego jak podkreślał w swoich 
przemówieniach Burmistrz Gminy Żychlin, 
nikomu nie trzeba przypominać. To rocznica 
wybuchu II wojny światowej, wojny, która 
pochłonęła miliony istnień ludzkich.
 Uroczystości związane z obchodami 
tej rocznicy rozpoczęły się w naszej Gminie 
od złożenia wiązanek na mogiłach poległych 
żołnierzy na cmentarzu w Śleszynie 
i Dobrzelinie. Tradycyjnie już przy cmentarzu 
w Dobrzelinie w uroczystościach wziął udział 
świadek tamtych wydarzeń pan Ludwik 
Zalewski, który podzielił się z przybyłymi 
na tę uroczystość mieszkańcami, 
wspomnieniami z tego okresu. Centralne 
uroczystości rozpoczęły się w kościele 
parafialnym w Żychlinie mszą świętą 
o godz. 16.30. W sprawowanej Eucharystii 
w intencji wszystkich poległych, udział 
wzięły poczty sztandarowe, delegacje szkół, 
zakładów pracy, przedstawiciele samorządu 
z władzami naszego miasta oraz przybyli na 
tę uroczystość mieszkańcy. Po mszy nastąpił 
przemarsz na cmentarz w Żychlinie, gdzie 
również złożono kwiaty i oddano hołd 
poległym w kampanii wrześniowej 39. roku 
żołnierzom.
 Przedstawiamy treść wystąpienia 
burmistrza:
 „Dzień 1 września. Nie ma 
chyba Polaka, któremu trzeba wyjaśniać 
z czym związana jest ta data. Już na zawsze 
kojarzyć się będzie z najbardziej bolesnym, 
wyniszczającym, najkrwawszym etapem 
w historii Polski.
 Słoneczny wczesny świt, brzask 
będący zwiastunem pożogi i śmierci tysięcy. 
Wybuch drugiej wojny światowej. Wojny, 
której wielu nie mogło sobie wyobrazić, 
o której nie chcieli słuchać, w którą nie 
wierzyli, nawet gdy stała 
się faktem.
 

Przez Polskę przetacza się jedna z najbardziej 
zdeterminowanych i zaawansowanych 
technologicznie machin wojennych. 
Agresor nastawiony jest tylko na jeden cel – 
eksterminację, na wymazanie Polski z mapy 
Europy. Nasz kraj, w te przerażające dni staje 
się teatrem wydarzeń wojennych, które na 
zawsze zmieniają historię Europy i Świata. 
Polska broni się wytrwale. Polski żołnierz 
walczy zaciekle. Jest jednak pozbawiony 
jakichkolwiek szans na ocalenie wolności, gdy 
ze wschodu uderza druga spragniona zemsty 
siła. Walka była przegrana. Polski żołnierz 
nie godził się z tym.
 Kwatery grobowe żołnierzy, 
na tysiącach polskich cmentarzy, mają 
nam, współczesnym, przypominać 
o dramacie, o morderczym amoku agresorów, 
o grozie tamtych chwil dla ludności cywilnej 
traktowanej jak podludzie, jak tarcze 
strzelnicze. Groby te mają nam przypominać
o wydarzeniach września 39 roku, które 
pogrzebały, krótkie 20 lat wolności 

i wcześniejsze stuletnie wysiłki o jej 
odzyskanie.

 

Patrzymy na krzyże i tablice z nazwiskami 
poległych obrońców naszej ojczyzny. 
Wielki smutek, żal, że bardzo  
młodzi Polacy, patrzący z nadzieją 
w przyszłość młodej ojczyzny, nagle uświęcają 
polską ziemię własną krwią. Inne cele mieli 
osiągać, inną historię budować.
Przewaga militarna była zbyt duża. Siła 
naporu wroga metodyczna i okrutna. Śmierć 
dosięgała miast, miasteczek, wiosek. Kolejny 
rozbiór Polski dokonał się a słaba militarnie 
Polska znika na lata z map. Młody, od 
niedawna dopiero wolny naród zostaje znów 
zniewolony.
 My Polacy pamiętamy. Czujemy 
ciężar bólu, który przekazali nam nasi 
dziadkowie. Nie byliśmy agresorem w tamtej 
wojnie. Nie będziemy agresorem w żadnej 
wojnie, bo jesteśmy pokojowo nastawionym 
Narodem, który swoją historią woła do innych 
NIGDY WIĘCEJ! NIGDY WIĘCEJ! Nigdy”.

(red.)
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INWESTYCJE

Termomodernizacja ŻDK 
z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii 
 Gmina Żychlin otrzy-
mała dofinansowanie na projekt 
„Termomodernizacja Żychliń-
skiego Domu Kultury z wyko-
rzystaniem OZE”. Projekt reali-
zowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 2014 
– 2020, Oś Priorytetowa IV Go-
spodarka niskoemisyjna, Dzia-
łanie IV.2 Termomodernizacja 
budynków. Realizacja zadania 
planowana jest w 2017 roku. Cał-
kowita wartość projektu według 
założeń kosztorysowych wynosi 
3 119 912,10 zł., z czego wartość 
wydatków kwalifikowanych to
1 454 084,79 zł. Kwota dofinan-
sowania jaką uzyskała Gmina 
Żychlin wynosi 1 076 022,74 zł
  Omówienia projektu 
dokonali: Burmistrz Grzegorz 
Ambroziak wraz ze swoim za-
stępcą Zbigniewem Gałązką po 
Sesji Rady Miejskiej, 9 września 
br. Jak podkreślił Pan Zbigniew 
Gałązka, zakres prac jaki zosta-
nie podjęty będzie miał na celu  

poprawę efektyw-
ności energetycz-
nej określonej dla 
energii końcowej tj. 
zmniejszenie zuży-
cia energii nieodna-
wialnej do 63,16% i 
zmniejszenie zuży-
cia energii końco-
wej całkowitej do 
61,97%
 
W tym celu zosta-
ną wykonane prace 
m o d e r n i z a c y jn e  
w zakresie:
 
1. Wykonanie docieplenia ścian 

zewnętrznych styropianem.
2. Demontaż i montaż stolarki 

okiennej i drzwiowej z obrób-
kami blacharskimi.

3. Wykonanie instalacji wenty-
lacji mechanicznej

4. Wykonanie instalacji c.o. w 
całym obiekcie

5. Wykonanie instalacji fotowol-
taicznej 20kW (77 paneli po-

likrystalicznych z modułami 
fotowoltaicznymi na dachu 
budynku)

6. Wykonanie instalacji c.w.u.
7. Wykonanie ogrodu zimowego 

na płycie rampy od strony 
północnej,

8. Wykonanie zadaszenia nad 
wejściem głównym,

9. Budowa konstrukcji dachu 
nad sceną zewnętrzną,

10. Wymiana okładzin 
schodów i wykonanie okła-
dziny płyty rampy.

11. Montaż paneli szkła dekora-
cyjnego, wykonanie elemen-
tów stalowych i rotuli.

12. Montaż platformy scho-
dowej dla niepełnosprawnych 
na torowisku prostym przy 
schodach do wejścia głów-
nego

INWESTYCJE
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Termomodernizacja Urzędu Gminy 

 Gmina Żychlin otrzy-
mała dofinansowanie na projekt 
„Termomodernizacja i wyko-
nanie instalacji fotowoltaicznej 
budynku Urzędu Gminy w Ży-

chlinie przy ul. Barlickiego 15”. 
Projekt realizowany jest w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014 – 2020, 

Oś Priorytetowa IV 
Gospodarka nisko-
emisyjna, Działanie 
IV.2 Termomoderni-
zacja budynków.
Celem bezpośrednim 
projektu jest poprawa 
efektywności energe-
tycznej infrastruktu-
ry sektora publiczne-
go poprzez głęboką 
termomodernizację 
budynku użyteczno-
ści publicznej w Gmi-
nie Żychlin. Wśród 
celów szczegółowych 
największe znaczenie 
mają: zmniejszenie 
wartości rocznego 
zapotrzebowania na 
energię budynku uży-
teczności publicznej, 

obniżenie kosztów zużycia ener-
gii paliw konwencjonalnych po-
przez redukcję lub ograniczenie 
ich zużycia, co spowoduje wystą-
pienie ekonomicznych oszczęd-

ności w budżecie gminy, ogra-
niczenie strat ciepła w wyniku 
przeprowadzonej kompleksowej 
termomodernizacji i zmniejsze-
nie poziomu kosztów eksploata-
cyjnych w budynku użyteczności 
publicznej, wykorzystanie i pro-
mowanie najbardziej wydajnych 
i proekologicznych technologii, 
urządzeń i instalacji grzewczych 
na terenie Gminy, wzrost kom-
fortu życia mieszkańców Gminy 
poprzez poprawę jakości powie-
trza i warunków do życia, co 
w konsekwencji przyczyni się do 
ograniczenia degradacji środo-
wiska i wpłynie na rozwój form 
aktywności społecznej. 
Realizacja zadania 1 czerwca 
2016 r. Zakończenie inwestycji 
planuje się 30 listopada 2016 r. 
Wartość zadania 1 389 046,18 zł 
z czego kwota dofinansowania 
wynosi 959 909,96 zł

(red.)

INWESTYCJE

Nowe szaty bloków w Dobrzelinie
 Trzy bloki mieszkalne 
należące do Spółdzielni Mieszka-
niowej „Jabłonkowa” w Dobrze-
linie otrzymało „nowe szaty”.  
Temat termomodernizacji blo-
ków podjęty został w czerwcu 
2015 r., jeszcze za poprzedniego 
prezesa Pana Włodzimierza Jaź-
wińskiego. Obecny prezes Pan 
Wiesław Prośniewski dopro-
wadził sprawę do końca i tym 
sposobem 40 lokatorów SM „Ja-
błonkowa” mieszka w wyremon-
towanych blokach, których kolor 
wybierali mieszkańcy poszcze-
gólnych budynków. Jak podkre-
śla Pan Wiesław, droga do efektu 
finalnego nie była łatwa. Zebra-
nie potrzebnych dokumentów 
i pozwoleń zajęło ok. 4 miesięcy, 
ale się udało. Spółdzielnia uzy-

skała pomoc w finansowaniu 
przedsięwzięcia z Banku Gospo-
darki Kredytowej z tzw. Premii 
remontowej która wyniosła ok. 
15% całej inwestycji. Pozostała 
część środków to fundusze Spół-
dzielni wsparte kredytem. Koszt 
całości to ok 900 000 zł. Zakres 
prac objął wymianę okienek 
w piwnicach na energooszczęd-
ne, izolację ścian styropianem, 
izolację stropów, wymianę po-
krycia dachowego, malowanie 
elewacji, kominów i klatek scho-
dowych, wymianę drzwi wejścio-
wych oraz opaskę betonową wo-
kół budynków. Pracę wykonała 
firma Z.U.H. FUREX Zbigniew 
Furmański z Kutna. 

(red.)
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KULTURA KULTURA

Wakacje z ŻDK
Żychliński Dom Kultury wzorem lat ubiegłych, w czasie wakacyjnej przerwy, zorganizował półkolonie dla dzieci 
z gminy Żychlin. Czas spędzony z dziećmi, które odpowiedziały na zaproszenie ŻDK był bardzo intensywny i obfi-
tował w wiele ciekawych atrakcji. 

 W pierwszym tygodniu 
dzieci mogły skorzystać z zajęć 
plastycznych, które poświęcone 
były malarstwu. Uczestnicy zajęć 
doskonalili swoje umiejętności 
i ćwiczyli malarską perspektywę, 
planowanie kompozycji dzieła 
i dobieranie kolorów. Dużym 
zainteresowaniem wśród dzieci 
cieszyły się zabawy integracyjne 
i sportowe, prowadzone przez 
pracowników ŻDK. Można było 
również do woli korzystać z wie-
lu rozmaitych gier planszowych 
i zręcznościowych. Pierwszy ty-
dzień półkolonii zakończył się 
wycieczką do Rogowa
 W drugim tygodniu ko-
lonii dzieci próbowały swoich sił 
w niełatwej sztuce orgiami mo-
dułowego, a także w wyklejance 
wykonanej za pomocą techniki 
iris folding. Za pomocą szablo-

nów i kolorowych paseczków pa-
pieru powstawały efektowne ob-
razki – kotki, baletnice i wróżki. 
Na półmetek zajęć zaplanowa-
na była kolejna wycieczka, tym 
razem był to udział w Zielonej 
Szkole w Goreniu Dużym, która 
znajduje się w centrum Gosty-
nińskiego – Włocławskiego Par-
ku Krajobrazowego. Od same-
go przyjazdu czekały na dzieci 
wspaniałe atrakcje, m.in. zwie-
dzanie ośrodka leczenia i rehabi-
litacji rannych ptaków, oglądanie 
300 –letniego Dębu oraz wspi-
naczka na wieżę obserwacyjną, 
skąd można było podziwiać pa-
noramę gminy Baruchowice oraz 
jezioro Rakutowskie. Na zakoń-
czenie pobytu w Goreniu Dużym 
odbyło się ognisko.
 W trzecim tygodniu 
kolonii energia i dobry humor 

nikogo nie opuszczały. Nowy 
tydzień plastyczny to tworze-
nie inspirowanych starożytnym 
Egiptem papirusów, wydrapywa-
nek i rysunków przestrzennych. 
Ukoronowaniem trzeciego tygo-
dnia była kolejna wycieczka, tym 
razem do Lutomierska, gdzie 
uczestnicy półkolonii zwiedzali 
Ceramilandię – miejsce, w któ-
rym produkuje się przedmioty 
z ceramiki. Każde dziecko otrzy-
mało gotowy wzór, który samo-
dzielnie pomalowało i ozdobiło, 
a wykonana figurka stała się 
jego własnością, pamiątką z po-
bytu w Lutomiersku. Na zakoń-
czenie zajęć wszyscy otrzymali 
dyplomy „Młodego Ceramika” 
oraz doniczkę do samodzielne-
go ozdobienia w domu. Drugim 
etapem wycieczki był przejazd 
do kina w Łodzi na projekcję fil-

mu „7 krasnoludków i Królewna 
Śnieżka – nowe przygody”. 
Ostatni tydzień kolonii to czas 
wykańczania wszystkich prac 
plastycznych i przygotowywania 
ekspozycji. Piątek 22 lipca upły-
nął pod znakiem wycieczki do 
Łodzi gdzie dzieci zwiedziły Mu-
zeum Figur Woskowych, wysta-
wę klocków LEGO oraz obejrza-
ły bajkę pt. „Epoka lodowcowa: 
Mocne uderzenie.
 Bardzo cieszymy się, że 
tak dużo dzieci zainteresowało 
się spędzaniem wolnego czasu 
w Domu Kultury. Serdecznie 
dziękujemy rodzicom za zaufa-
nie, jakim nas obdarzyli i mamy 
nadzieję, że dzieci dobrze się ra-
zem z nami bawiły. 

R. Dziuba i J. Brzozowska
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zajęcia i sekcje

dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Zapisy do sekcji przyjmujemy pod nr tel. 24 285 10 34 lub w sekretariacie ŻDK, ul. Fabryczna 3.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE /  
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

AKORDEON _ 20 zł / 60 min.

GITARA KLASYCZNA _ 35 zł / 45 min.

GITARA BASOWA I ELEKTRYCZNA NOWOŚĆ
_ 20 zł / 45 min.

PERKUSJA _ zajęcia bezpłatne

PIANINO / KEYBOARD _ 20 zł / 60 min.

SKRZYPCE _ 40 zł / 60 min.

NAUKA ŚPIEWU _ 40 zł / 60 min.  NOWOŚĆ
4 razy w miesiącu

ZAJĘCIA GRUPOWE / OTWARTE

DZIECIĘCY CHÓR „PICCOLO”
zajęcia bezpłatne

SEKCJE MUZYCZNE

JĘZYK ANGIELSKI
dla dzieci, młodzieży i dorosłych _ 20 zł / 60 min. 

JĘZYK NIEMIECKI NOWOŚĆ
dla dzieci, młodzieży i dorosłych _ 20-40 zł / 45-60 min.

SEKCJE JĘZYKOWE
AEROBIK _ 5 zł / 60 min.

dla młodzieży i dorosłych

JOGA _ 5 zł / 90 min. NOWOŚĆ
dla młodzieży, dorosłych i seniorów

SMOVEY SENIOR _ 40 zł / 8 x 30 min.

SMOVEY OPEN _ 40 zł / 4 x 60 min.

JUMPING FROG  NOWOŚĆ
dla młodzieży i dorosłych _ 40 zł / 4 x 50 min.
dla dzieci _ 40 zł / 4 x 45 min.

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

BREAKDANCE _ 30 zł / 4 x 60 min.

TANIEC NOWOCZESNY NOWOŚĆ 
_ 40 zł / 4 x 60 min.

TANIEC MUSICALOWY NOWOŚĆ 
_ 40 zł / 4 x 60 min.

HIP-HOP _ 30 zł / 4 x 60 min.  NOWOŚĆ

ZUMBA KIDS _ 40 zł / 4 x 60 min. 

ZESPÓŁ LUDOWY zajęcia bezpłatne 
„NA LUDOWĄ NUTKĘ”

ZUMBA _ 40 zł / 4 x 60 min.
dla młodzieży i dorosłych

SEKCJE SPORTOWE

SEKCJE TANECZNE

DZIECIĘCY TEATR WIZJI zajęcia bezpłatne
•	 gr. I dzieci z klas I - III 
•	 gr. II dzieci z klas IV- VI 
•	Młodzieżowa Grupa Teatralna - gimnazjum-liceum

KLUB KSIĄŻKI „Książka - mój przyjaciel”
zajęcia bezpłatne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

PRYZMAT - GRUPY PLASTYCZNE:
•	 gr. I dla dzieci w wieku 4-6 lat,
•	 gr. II dla dzieci w wieku 7-9 lat,
•	 gr. III dla dzieci w wieku 10-12 lat,
•	 gr. IV dla gimnazjum i młodzieży

ORIGAMI, QUILLINGI I IRIS FOLDING
zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych NOWOŚĆ 
zajęcia bezpłatne

AKADEMIA RYSUNKU I MALARSTWA 
dla młodzieży i dorosłych zajęcia bezpł. NOWOŚĆ

ZAJĘCIA Z PAPIEROPLASTYKI NOWOŚĆ
dla dzieci i młodzieży zajęcia bezpłatne

ZAJĘCIA Z RECYKLINGU  
dla dzieci zajęcia bezpłatne

SEKCJA TEATRALNA

SEKCJA LITERACKA

SEKCJE PLASTYCZNE

dla dzieci w wieku 3-4 lat wraz z opiekunem

zajęcia  
bezpłatne

zedek.pl
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PROJEKTY I DOFINANSOWANIA

Szkoła otwarta na Europę

 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ży-
chlinie w ramach programu ERASMUS + 
realizuje międzynarodowy projekt pt. „ 
C.O.N.T.E.ST.- sprostać wyzwaniu integra-
cji poprzez muzykę”. „Jedynka” – najstarsza 
szkoła w Żychlinie, kładzie duży nacisk na 
integrację europejską oraz aktywną naukę 
języka angielskiego. Jest to już drugi mię-
dzynarodowy projekt, w którym uczestniczą 
uczniowie i nauczyciele tej szkoły. Od 12 do 
16 września placówka gościła 16 uczestni-
ków projektu z 8 państw: Włoch, Niemiec, 
Rumunii, Litwy, Węgier, Estonii, Finlandii 
i Chorwacji. Gości uroczyście powitał dyrek-
tor szkoły Jacek Dysierowicz oraz nauczyciele 
koordynujący projekt: Bogdan Kciuk – na-
uczyciel wychowania fizycznego oraz Tomasz 
Pirowski – anglista. Nie zabrakło również 
akcentu muzycznego, który wraz z uczen-
nicami: Julią Szczepańską, Kingą Ryżlak, 
Angeliką Andrzejewską oraz Klaudią Stu-
dzińską przygotowała nauczycielka muzyki 
Sylwia Walczak. Uczennice podczas otwie-
rającego wizytę w Polsce spotkania, zaśpie-
wały utwory zarówno w języku polskim jak 
i angielskim. Uczestnicy projektu brali udział 
w warsztatach prowadzonych przez nauczy-
ciela j. angielskiego – Tomasza Pirowskiego. 
Wspólnie wypracowywali metody i formy 
nauczania, które będą wdrażać w swoich 
placówkach, dzielili się swoimi doświadcze-
niami i pomysłami. Spotkania te były bardzo 
inspirujące i motywujące do rozwijania i eks-
perymentowania z nowoczesnymi metodami 
pracy z uczniami – wspomina koordynator 
projektu Bogdan Kciuk. Ważnym dla gości 
punktem harmonogramu była możliwość 
uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych prowa-

dzonych przez naszych nauczycieli. Zarów-
no nauczyciele jak i uczniowie z otwartością 
przyjęli gości , którzy od razu zwrócili uwagę 
na przyjazną atmosferę w szkole, co zapew-
ne sprzyjało komunikatywność szczególnie 
najmłodszych uczestników projektu. Goście 
podczas kilkudniowego pobytu uczestniczyli 
w wycieczce rowerowej do Oporowa oraz wy-
cieczce do Warszawy.
Ostatniego dnia pobytu uczestnicy spotka-
nia projektowego dokonali ewaluacji i ustalili 
dalszy harmonogram działań. Zaplanowali 
datę kolejnego spotkania – 3-9 października 
w Marburgu, w Niemczech , gdzie jak infor-
muje nas koordynator Tomasz Pirowski, bę-
dziemy uczestniczyć w spotkaniach, panelu 
dyskusyjnym, w warsztatach organizowa-
nych przez naszych niemieckich partnerów. 
Odwiedzimy również niemiecką szkołę z od-
działami integracyjnymi. Będziemy obser-
wować prowadzone przez niemieckich na-
uczycieli lekcje, poznawać ich metody i formy 
pracy oraz korzystać z ich doświadczeń . 
Nauczyciel wychowania fizycznego Bogdan 
Kciuk, poprowadzi pokazową lekcję wycho-
wania fizycznego z elementami muzyki dla 
uczniów ze szkoły, w której będziemy gościć.
Uczestnicy programu podsumowali pobyt 
w Polsce jako owocny i aktywny zarówno 
w zakresie podejmowanych dyskusji, pra-
cy warsztatowej jak również zdobytych do-
świadczeń i kontaktów. Uśmiech , komunika-
tywność uczniów oraz ich odwaga i swoboda 
w kontaktach z ludźmi, a także gościnność, 
i otwartość gospodarzy na długo pozostaną 
w pamięci naszych zagranicznych gości.

Bogdan Kciuk
Koordynator Projektu

Wymiana 
młodzieży z LO
 
 W dniach od 4 do 12 lipca 2016r. 
młodzież z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza w Żychlinie 
spędziła czas na Litwie, realizując projekt 
pt.: „Like & Share: Developing social 
competences of young people using it”
 Projekt wymiany młodzieży 
współfinansowany przez Polsko-Litewski 
Fundusz Wymiany Młodzieży obejmował 
20 uczniów z Polski i Litwy w wieku 15-19 
lat. Za główny cel projektu, przyjęto roz-
wój umiejętności młodych ludzi w two-
rzeniu filmów video przedstawiających 
problemy społeczne dzisiejszego świa-
ta. Projekt angażował głównie młodzież  
z małych miasteczek Litwy i Polski. Po-
przez szereg zajęć i wspólnie spędzony 
czas, uczniowie poznali różnice dzielące 
te dwa kraje. Nauczyli się również, jak do-
chodzić do kompromisów i rozwiązywać 
problemy. Praca w grupach mieszanych 
(polsko-litewskich) niewątpliwie przyczy-
niła się rozwijania tolerancji wobec innych 
kultur, poszanowania odmienności i opi-
nii innych. Wymiernym efektem tej współ-
pracy są krótkie filmy na temat problemów 
społecznych z jakimi spotyka się polska 
i litewska młodzież. Wykonane one zosta-
ły przez uczestników wymiany i umiesz-
czone są na YouTube. Dzięki współpracy 
z litewską organizacją, uczniowie zdobyli 
wiedzę i umiejętności, które będą pomoc-
ne w realizacji przyszłych projektów.

E.S.

Spacer po zdrowie
 
 14 lipca mieszkańcy naszej gminy 
wyruszyli na SPACER PO ZDROWIE. 
Wydarzenie to zorganizowano w ramach 
projektu PL13 „Żyjesz dla siebie i innych 
– zadbaj o zdrowie” jako promocja 
zdrowia, zdrowego stylu życia oraz 
przeciwdziałanie chorobom układu 
krążenia. Pierwsze 20 osób, które się 
zarejestrowało, otrzymało kijki Nordic 
Walking w prezencie. Przed spacerem, 
grupa uczestników przeszła krótkie 
szkolenie jak prawidłowo spacerować 
z kijkami, którą przeprowadzili 
instruktorzy Fundacji Chodzezkijami.
pl. Dziękujemy organizatorom oraz 
wszystkim uczestnikom, którzy mimo 
nie sprzyjającej pogody odpowiedzieli 
na zaproszenie i udali się na „spacer po 
zdrowie”.

M.L.

PROJEKTY I DOFINANSOWANIA
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Koniec prac nad zbiornikiem w Śleszynie
 W dniu 19.08.2016 r. przedstawi-
ciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Śleszy-
nie w obecności Burmistrza Gminy Żychlin 
– Grzegorza Ambroziaka i Prezesa Fundacji 
Ekologicznej ARKA – Wojciecha Owczarza, 
oficjalnie zakończyli realizację programu ini-
cjatywy lokalnej pn. „Pielęgnacja i zagospo-
darowanie zbiornika wodnego w miejscowo-
ści Śleszyn”.
 Przypomnijmy, że Fundacja Eko-
logiczna ARKA będąca laureatem konkursu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na inicjatywy obywa-
telskie dla środowiska, w ramach projektu 
„Działaj w Zielone”, sfinansowała realizację 
zadania polegającego na pielęgnacji stawu 
oraz jego otoczenia.
 Dzięki zaangażowaniu członków 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Śleszynie oraz 
mieszkańców sołectwa teren wokół stawu 
został wyrównany i oczyszczony, a krzewy 
i drzewa przy jego południowej części zosta-
ły wypielęgnowane. Montaż budek lęgowych 
dla ptaków na drzewach i na powierzchni 
zbiornika sprawił, że teren zamieszkuje duża 
ilość różnorodnych gatunków ptaków. Zbior-
nik został wzbogacony o zakupione ryby ro-

dzimych gatunków i stado raków. Dokonano 
również nowych nasadzeń drzew i krzewów 
oraz ustawiono paśnik dla saren, które chęt-
nie odwiedzają te okolice. Zakupione altany, 
mostki i pomost zachęcają mieszkańców do 

odwiedzania tego miejsca i odpoczynku na 
świeżym powietrzu.

G.A

PROJEKTY I DOFINANSOWANIA

Nowa siłownia przy hali sportowej 
 20 września, przecię-
ciem wstęgi, zainaugurowano 
działalność siłowni wewnętrznej 
znajdującej się w pomieszczeniu 
Hali Sportowej Zespołu Szkół nr 
1 w Żychlinie przy ul. Łukasiń-
skiego 21, zwaną Powiatowym 
Centrum Aktywności Fizycznej. 
Wyposażenie siłowni stanowi 
sprzęt użyczony przez Starostwo 
Powiatowe w Kutnie, które zaku-
piło go w ramach projektu ”Ży-
jesz dla siebie i innych – zadbaj 
o zdrowie”.
 Gmina Żychlin w ra-
mach w/w projektu otrzymała:
atlas (2 szt.), bieżnię elektrycz-
ną (2 szt.), rower magnetyczny 
(4 szt.), orbitrek magnetyczny (3 
szt.), stepper spokey z kolumną 
i twisterem (4 szt.), wioślarz (2 
szt.), piłki gimnastyczne (9 szt.), 
skakanki (10 szt.), stepy (10 szt.)
ekspandery (5 szt.), gumy do ćwi-
czeń (5 szt.), zestaw hantli (3 szt.)

Wyżej wymieniony 
sprzęt na mocy zawar-
tego porozumienia ze 
Starostwem Powia-
towym, jest udostęp-
niony mieszkańcom 
gminy Żychlin bez-
płatnie, w godzinach 
funkcjonowania Hali 
Sportowej, tj. 15.00 
– 21.00. Osobą odpo-
wiedzialną, a zarazem 
kierownikiem siłowni 
jest Pan Marcin Rana-
chowski – kierownik 
hali i to z nim nale-
ży kontaktować się 
w celu skorzystania 
z urządzeń.
 Osoby korzy-
stające z Powiatowego 
Centrum Aktywności Fizycznej 
będą zobowiązane do złożenia 
oświadczenia o zapoznaniu się 
z regulaminem działania PCAF 

i zaakceptowaniu warunków ko-
rzystania z ze sprzętu sportowego. 
 Serdecznie zachęcamy 
do korzystania z siłowni i ćwi-

czeń na przekazanych nam urzą-
dzeniach.

(red.)
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Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Podsumowanie projektu „MOSowisko”

 Komenda Powiatowa Policji 
w Kutnie informuje, że od września 2016 roku 
w województwie łódzkim ruszył program 
„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. 
Każdy mieszkaniec naszego 
regionu będzie 
mógł sam zadbać 
o bezpieczeństwo, 
zareagować na 
zagrożenia i podzielić 
się spostrzeżeniami. 
Będzie można 
sprawdzić czy 
w naszej okolicy jest 
bezpiecznie. Krajowa 
Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa znajduje się 
na stronie www.kutno.policja.
gov.pl
 Mapy zostały opracowane 
w oparciu o informacje własne Policji, 
czyli m.in. statystyki policyjne, a także na 
podstawie informacji przekazanych przez 
podmioty biorące udział w konsultacjach 
społecznych oraz w oparciu o wyniki 
badań opinii publicznej oraz informacje 

różnych instytucji. Obsługa mapy została 
zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, 
wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać 
każdy obywatel.
 Na mapie znajdą się informacje 

m.in. o przestępstwach 
najbardziej uciążliwych 
społecznie: kradzież 

cudzej rzeczy, kradzież 
z włamaniem, rozbój, 
uszkodzenie rzeczy, 

wymuszenie, bójka, 
pobicie, uszczerbek na 

zdrowiu, oszustwo 
na wnuczka 
i na policjanta 
oraz przestępstwa 

na tle seksualnym, 
przestępstwa narkotykowe 
związane z posiadaniem 

i udzielaniem innej osobie 
środków odurzających lub substancji 
psychotropowych, przestępczość nieletnich, 
uwzględnione zostały także wybrane 
kategorie przestępstw gospodarczych, 
informacje o zagrożeniach w ruchu 

drogowym i wypadkach drogowych.
 Warto podkreślić, że teraz każdy, 
możesz mieć możliwość aktualizacji 
informacji na mapie. Za pomocą 
interaktywnej strony można przekazywać 
informacje o zagrożeniach występujących 
w danej okolicy. Następnie Policja będzie 
te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się 
potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost na 
mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach 
znajdą się bardziej szczegółowe informacje, 
dotyczące również niższych szczebli podziału 
terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli.
 Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa w miejscach 
wskazanych przez mieszkańców regionu.
UWAGA! „Mapa” nie służy do zgłaszania 
potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać 
z numerów alarmowych 112, 997.
 Prosimy o odpowiedzialne 
korzystanie z aplikacji. Każde naniesione 
na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią 
reakcję Policji.

(red)

 Członkinie Stowarzyszenia 
Aktywizacji Społecznej i Twórczej 
Młodzieży INTERSUM – grupa nieformalna 
Zakręcone – Pozytywnie.pl w ramach 
projektu „Grant na lepszy start” edycja 
2016 współfinansowanego ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej , napisała 
projekt „MOSowisko”, na którego realizację 
otrzymała dofinansowanie w kwocie 5000 zł.
 Projekt  realizowany był okresie 
22.04.2016 – 30.09.2016 r. Skierowany został 
do wychowanków Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii w Żychlinie oraz pośrednio 
do przedstawicieli społeczności lokalnej – 
przedszkolaków.
Celem projektu była aktywizacja młodzieży 
wokół inicjatywy badawczo – twórczej w celu 
wzmocnienia jej wiary we własne możliwości, 
jak również promowania idei wolontariatu 
jako potrzeby niesienia dobrowolnej pomocy 
innym, rozwijania otwartości i wrażliwości 
na potrzeby drugiego człowieka.
 W ramach zaplanowanych działań 
odbyły się warsztaty badawczo-twórcze, 
pozwalające wyposażyć młodzież w wiedzę na 

temat pracy na rzecz innych oraz możliwości 
spędzania czasu z dala od uzależnień i 
innych zjawisk patologii społecznej. Były 
też zajęcia kulinarne, doświadczalno – 
chemiczne oraz z praktyczne animacje dla 
dzieci (malowanie buzi, robienie wielkich 
baniek, tworzenie z balonów).   Jednym 
z działań wychowanków było również 
włączenie się w akcję „Cała Polska czyta 

dzieciom”. Zadanie to miało również na 
celu rozwijanie umiejętności społecznych. 
Uwieńczeniem działań był Wrześniowy 
Festyn dla przedszkolaków Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Żychlinie zorganizowany 
przez wychowanków MOS w Żychlinie przy 
wsparciu realizatorów projektu.

O.W.

PROJEKTY I DOFINANSOWANIA
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 Z końcem wakacji roz-
poczęła się jesienna runda roz-
grywek piłki nożnej Łódzkiej 
Klasy B Grupa I. Bardzo dobrze 
sezon ten rozpoczął KS Żychlin, 
który wygrał wszystkie swoje do-
tychczasowe spotkania, zwycię-
żając kolejno z drużynami LKS 
Błękitni Ciosny, KS OSP Iskra 
Głowno oraz GKS Byszew. Wi-
dać że podopieczni trenera Mar-
ka Miętkiewicza są dobrze przy-
gotowani do tego sezonu. 

 KS Żychlin w rundzie 
jesiennej występuje w składzie: 
Materka Konrad, Radecki 
Krzysztof, Bogusz Rafał, Więcek 
Rafał, Jóźwiak Ziemowit, Józwik 
Sylwester, Józwik Michał, Kwiat-
kowski Damian, Motyliński Ma-
teusz, Kołaczyński Błażej, Guzek 
Łukasz, Wróblewski Łukasz, Pe-
tera Piotr, Ryżlak Maciej, Jaro-
szewski Sebastian, Arkuszewski 
Damian, Tybinkowski Karol, 
Podczaski Eryk, Durka Maciej, 

Materka Mateusz, Urbański Ja-
rosław
Trenerem jest Marek Miętkie-
wicz a jego asystentami są Jóź-
wiak Ziemowit i Szczepaniak 
Daniel
 Zachęcamy do kibi-
cowania naszym zawodnikom. 
Wszelkich informacji o zespole 
jak również o młodszych rocz-
nikach można szukać na stronie 
klubu http://kszychlin.futbolo-
wo.pl lub na oficjalnym profilu 

KS Żychlin na facebooku. 
Najbliższe spotkania KS-u na 
Stadionie Miejskim w Żychlinie:
9 paź. 2016 godz. 16:00  
KS Żychlin - Start Szczawin 
23 paź. 2016 godz. 15:00  
KS Żychlin – Krośniewianka
5 lis. 2016 godz. 14:00  
KS Żychlin – KS Sand-Bus II 
Kutno 
 Działalność sportowa 
współfinansowana ze środków 
Gminy Żychlin.

PIŁKA NOŻNA 

KS Żychlin w rundzie jesiennej

 W ostatni słoneczny weekend wa-
kacji odbył się Turnieju Siatkówki Plażowej 
w Żychlinie. Była to już 4-ta edycja. W tym 
roku w zawodach wzięło udział prawie 50 
zawodników podzielonych na 3 kategorię: 
Dzieci ze Szkół Podstawowych, Kobiety 
Open i Mężczyźni Open. Zawodnicy przyje-
chali do Żychlina z wielu miejscowości takich 
jak: Płock, Łódź, Kutno, Gostynin, Szczawin 
Kościelny. Turniej rozgrywany był systemem 
brazylijskim. Miejscem rozegrania turnieju 
były boiska przy ulicy Żeromskiego.
 Chcielibyśmy podziękować wszyst-
kim sponsorom, którzy przyczynili się do 
organizacji tego wydarzenia, drużynom za 
udział i sportową walkę na boisku, kibicom 

za doping i sędziom. Zapraszamy za rok.

DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
1. Bartosz Chomicki / Adam Dwojacki / Kac-
per Koza (Żychlin) 
2. Jakub Jarota / Jakub Król / Bartłomiej Ła-
cheta (Żychlin)
3. Witek Głuszcz / Daniel Gostyński / Dawid 
Starczewski (Żychlin)
4. Ida Kalinowska / Alicja Ranachowska / 
Kinga Garstka (Żychlin)

KOBIETY OPEN
1. Arleta Rutkowska / Kinga Parzyńska 
(Płock)
2. Iga Chodorowska / Agnieszka Chodorow-

ska (Kutno)
3. Sylwia Wijata / Agnieszka Olszewska 
(Łódź)
4. Aleksandra Kowalska / Marta Kiełbasa 
(Skrzeszewy)

MĘŻCZYŹNI OPEN 
1. Czarek Dołowiec (Dobrów) / Łukasz 
Świątkowski (Bąków)
2. Damian Jastrzębski (Żychlin) / Łukasz Le-
wandowski (Płock)
3. Dawid Pajor / Damian Wronkowski (Kut-
no)
4. Adam Filiński / Filip Filiński (Żychlin)

Volley Team Żychlin

SIATKÓWKA PLAŻOWA 

Plażówka z Volley Team Żychlin
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BIEGANIE

Rozbiegani-
Żychlin na trasie 
5. Półmaratonu 
Dwóch Mostów  
w Płocku

 W niedzielę 11.09.2016 roku 
w Płocku odbyła się piąta edycja „Półma-
ratonu Dwóch Mostów”. Na starcie sta-
wiło się 732 zawodników w tym czterech 
z grupy „Rozbiegani-Żychlin”. Zawodnicy 
mieli do pokonania dystans 21,0975 km 
na bardzo wymagającej trasie, z liczny-
mi podbiegami i w upalnej pogodzie. Nie 
wszyscy poradzili sobie z tymi warunka-
mi i na metę dotarło 723 uczestników. Jed-
nak mimo tak trudnych warunków padły 
dwa rekordy trasy. Wśród mężczyzn po-
bił go Kenijczyk, Melly Edwin Cheruiyot 
wbiegając na metę jako pierwszy z czasem 
01:05:51. Wśród kobiet wygrała Kenijka, 
Kwamboka Teresa Flavious z rekordowym 
czasem 01:18:29.
 Biegacze z Żychlina na trasie 
półmaratonu w Płocku spisali się bardzo 
dobrze uzyskując dość wysokie miejsca 
w klasyfikacji z równie dobrymi czasami. 

MIEJSCE 
27. Mędlewski Piotr 
41. Michalak Remigiusz
60. Durys Jarosław
178. Wiśniewski Krzysztof 

CZAS
01:28:30
01:32:11
01:35:31
01:47:03

 W nadchodzących rozgrywkach 
pierwszy raz w historii naszego miasta na 
szczeblu Wojewódzkim wystąpi drużyna 
Kadetek Volley Team Żychlin. Jeszcze nigdy 
drużyna dziewczyn nie miała okazji pokazać 
się tak szerokiej publiczności. Liczymy na 
was i trzymamy kciuki. 
 Drużyna mężczyzn (III liga) zain-
auguruje swoje zmagania 15 października 
meczem na wyjeździe z drużyną Kasztelana 
w Rozprzy.
 Zespoły Juniorek, Kadetów i Ju-
niorów wezmą udział w rozgrywkach Kut-
nowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. Nasi 
najmłodsi adepci siatkówki (młodziczki 
i młodzicy) będą grać w licznych turniejach 
organizowanych w naszych regionie. 
 Zachęcamy do śledzenia na-
szych poczynań na naszym Fun-
Page na facebooku pod adresem:  
facebook.com/volley.team.zychlin 
 Działalność sportowa współfinan-
sowana ze środków Gminy Żychlin.
 
 

 
TERMINARZ III LIGA MĘŻCZYZN 
miejsce: Hala Sportowa w Żychlinie
22.10.2016 r. (sobota)
Volley Team Żychlin - Muks Juvenia Rawa 
Mazowiecka 
19.11.2016 r. . (sobota o godz. )
VOLLEY TEAM ŻYCHLIN - KS STAL 
GŁOWNO 
 03.12.2016 r. (sobota o godz. )
VOLLEY TEAM ŻYCHLIN - KS SIATKARZ 
WIELUŃ
10.12.2016 r. (sobota)
VOLLEY TEAM ŻYCHLIN - LUMKS 
KASZTELAN ROZPRZA
14.01.2017 r. (sobota o godz. )
VOLLEY TEAM ŻYCHLIN - KS HURA-
GAN WIDAWA
11.02.2017 r. (sobota)
VOLLEY TEAM ŻYCHLIN - SMS PZPS IV 
SPAŁA
04.03.2017 r. (sobota)
VOLLEY TEAM ŻYCHLIN - LKS LUKS 
DOBROŃ 

Volley Team Żychlin

SIATKÓWKA HALOWA

Volley Team Żychlin  
w nowym sezonie 2016/2017

 20 września na boisku Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Żychlinie odbył się gminny 
turniej mini piłki nożnej dziewcząt i chłop-
ców klas VI-V. Uczestniczyli w nim ucznio-
wie Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 w Żychlinie 
oraz Szkoły Podstawowej w Grabowie. Celem 
turnieju było popularyzowanie piłki nożnej 
na terenie Gminy Żychlin, integrowanie mło-
dzieży szkolnej, wpajanie zasad „fair-play” 
oraz propagowanie aktywnych form wypo-
czynku.
 W kategorii dziewcząt pierwsze 
miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Gra-
bowie wygrywając pewnie 2:0 z SP1 oraz 3:0 
z SP2. Drugie miejsce zajęły dziewczęta z SP2 
pokonując 3:1 swoje koleżanki ze Szkoły 

Podstawowej nr 1.
 W kategorii chłopców dwa zwycię-
stwa odniosła drużyna ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2, której zawodnicy wygrali 2:1 z SP1 
oraz 3:1 z SP Grabów, przez co zapewniła 
sobie pierwsze miejsce w swojej kategorii. 
Na drugim miejscu uplasowała się drużyna 
z Grabowa. Ostatnie trzecie miejsce zajęli 
chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 1.
 Na zakończenie każda ze szkół 
otrzymała pamiątkowy puchar.
Turniej ten był częścią zadania publicznego 
pn. „Sport – zdrowie, przyjemność i relaks” 
– realizowanego przy wsparciu finansowym 
z budżetu Gminy Żychlin.

PIŁKA NOŻNA 

Turniej Mini Piłki Nożnej

SPORT
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 Dnia 3 września 2016 r. odbył 
się Turniej Piłki Siatkowej – Miksty 
2016. Organizatorem turnieju był Zespół 
Szkół w Żychlinie, natomiast fundatorem  
wszystkich nagród Wyższa Szkoła  
Gospodarki Krajowej w Kutnie. 
 W rozgrywkach uczestniczyło 
10 drużyn z Kutna, Płocka, Szczawina, 
Żychlina. Drużyny prezentowały bardzo 
wysoki, wyrównany poziom. Najlepsi jednak 
okazali się:

 W sobotę 23 lipca odbyła się III 
edycja Żychlińskiego Turnieju Koszykówki 
Ulicznej. Organizatorami turnieju byli Łu-
kasz Garstka, Jakub Szymczak oraz Urząd 
Gminy w Żychlinie. W turnieju sędziowa-
li Jacek Filiński i Filip Filiński. Partnerami 
turnieju byli: firma OYApl Agnieszka Toma-
szewska, firma World Rafał Adamczyk, Pra-
cownia Wizualna Łukasz Garstka oraz Hur-
towina Napojów Wachowiak. 
 Do turnieju zgłosiło się siedem dru-
żyn, które zostały podzielone na dwie grupy.

GRUPA A
1. Ball Don’t Lie (Łódź) w składzie Chu-

dzicki Michał, Mataska Rafał, Zieliński 
Marcin, Lesiak Michał

2. Siwy Team (Kutno) w składzie Grzesiek 
Jaworski, Artur Lewandowski, Kamil 

Bielecki
3. Magiczny Sebek (Kutno) w składzie Se-

bastian Kozioł, Michał Haczyk, Mateusz 
Ćwirko-Godycki, Michał Stasiak

GRUPA B
1. Zawodowcy (Żychlin) w składzie Hubert 

Lewandowski, Maciek Wiliński, Adam 
Filiński, Szymon Pawlak

2. Z Pozoru Niepozorni (Kutno) w składzie 
Kamil Stasiak, Dominik Stasiak, Dę-
bowski Łukasz, Przybylski Rafał,

3. Bomb Squad (Łowicz) w składzie Mate-
usz Klimczak, Stanisław Kucharski, Mi-
chał Rokicki, Kacper Kłos

4. 2001 Squad (Żychlin) w składzie Miko-
łaj Lewandowski, Mateusz Dałek, Paweł 
Stasiak

 Przed meczami półfinałowymi od-
były się konkursy rzutów za 3 punkty, rzutów 

osobistych, rzutów z pola oraz konkurs rzu-
tów dla kibiców, w których zwyciężyli:
Rzuty za 3 pkt – Michał Haczyk (Kutno)
Rzuty osobiste – Kacper Kłos (Łowicz)
Rzutówka z pola – Hubert Lewandowski (Ży-
chlin)
Konkurs rzutowy dla kibiców – Adam Ku-
biak (Żychlin)

MECZ O 3 MIEJSCE
Z Pozoru Niepozorni vs Magiczny Sebek 7:15

MECZ FINAŁOWY
Zawodowcy vs Ball Don’t Lie 13:9
 
 Organizatorzy dziękują sponsorom 
za ufundowanie nagród oraz zaangażowanie 
w organizację Turnieju.

KOSZYKÓWKA

Żychliński Turniej Koszykówki Ulicznej

SPORT

I miejsce- Arleta Rutkowska, Łukasz Czuchra
II miejsce- Iga Chodorowska, Damian 
Wronkowski
III miejsce- Justyna Topolska, Marcin 
Topolski
IV mjesce – Alicja Ciszewska, Adam Filiński 
 W organizację Turnieju 
zaangażowali się zarówno uczniowie jak 
i absolwenci szkoły: Patrycja Szymajda, 
Anna Zielińska, Mateusz Kurjata, Mateusz 
Materka, Mateusz Wojciechowski. Zawody 

sędziowali: Andrzej Chodorowski i Mateusz 
Kurjata. Nagrody w imieniu sponsora wręczył 
Dyrektor Zespołu Szkół w Żychlinie – Pan 
Tomasz Rapsiewicz. Organizator turnieju 
składa podziękowania Panu Krzysztofowi 
Tomaszewskiemu za pomoc techniczną 
podczas imprezy.

Elżbieta Dobińska

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Turniej Siatkówki Plażowej - Miksty 2016
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 Już po raz czwarty mo-
gliśmy wspólnie z patronem 
naszej akcji tj. Krajową Spółką 
Cukrową S.A., pobiec w „Biegu 
Rodzinnym” ulicami naszego 
miasta. Nasz wspólny event pod 
hasłem „Wybieram świadomie 
przyszłość” wpisał się na dobre 
w kalendarz imprez miasta. Bieg 

wraz z atrakcjami, które mu to-
warzyszyły, odbył się 18 wrze-
śnia 2016 r. na boisku wielofunk-
cyjnym przy ul. Marchlewskiego 
w Żychlinie. W tym roku zorga-
nizowano dwa biegi.
 Pierwszy tzw. „zawo-
dowców”, skierowany był do 
osób, które w sposób zaawan-
sowany uprawiają tą dyscyplinę 

sportu bądź biorą udział w ogól-
nopolskich maratonach i pół 
maratonach. Drugi natomiast, 
„amatorów”, przeznaczony był 

dla wszystkich chętnych. Bie-
gi różniły się ilością okrą-
żeń. Jednym ze startujących 

w grupie „zawodowców” 
był Artur Kuciapski – wi-
cemistrz Europy w biegu 
na 800 m z 2014 roku.

WYNIKI BIEGÓW
Bieg „Zawodowców”

1. Artur Kuciapski
2. Krzysztof Bałatka

3. Piotr Mędelewski
Bieg „amatorów”
1. Bartłomiej Grzelak
2. Adam Kowalczuk
3. Patryk Obrębski

Zwycięscy biegów zostali nagro-
dzeni rowerami. Osoby, które 
zajęły drugie i trzecie miejsce 
otrzymały akcesoria dla biega-
czy. Zostały również rozlosowa-
ne nagrody wśród uczestników, 
w postaci dwóch rowerów oraz 
akcesoriów do biegania.
 W tym roku po raz dru-
gi zorganizowano także Żychliń-
skie Mistrzostwa w Cymbergaja 

dla młodzieży i dorosłych. Do 
zawodów stanęło 16 zawodni-
ków, którzy w drodze losowania 
grali ze sobą systemem pucha-
rowym w dwóch grupach. Roz-
grywki były bardzo emocjonu-
jące i przyniosły wiele radości 
zarówno grającym jak i kibicom.
II Żychlińskie Mistrzostwa 
w Cymbergaja wygrał Rafał Obi-
dowski ubiegłoroczny zwycięzca, 
który w nagrodę otrzymał rower, 
drugie miejsce zajął Mikołaj Ma-
terka, trzecie Jarosław Durys, 
a czwarte Jakub Urbański
W trakcie eventu, każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Naj-
młodsi mogli bezpłatnie korzy-
stać z dmuchanej zjeżdżalni, 
euro bungee oraz mogli pograć 
w cymbergaja.
 Organizatorzy bardzo 
dziękują strażakom z OSP Ży-
chlin, policjantom z Komisaria-
tu w Żychlinie oraz Stowarzy-
szeniu” Rozbiegani” za czynne 
włączenie się w organizację 
i bezpieczny przebieg Biegu Ro-
dzinnego. Działalność sportowa 
współfinansowana ze środków 
Gminy Żychlin.

(red.)

BIEGANIE 

Biegali rodzinnie z wicemistrzem Europy

 Pierwsze punkty zanotowali na 
swoim koncie zawodnicy KS Żychlin rocznik 
2006, biorący po raz pierwszy udział w roz-
grywkach E1 ORLIK organizowanych przez 
Łódzki Związek Piłki Nożnej. W pierwszym 
meczu ligowym roczników 2006, nasi chłop-
cy pokonali drużynę z Uniejowa 4:3, kolejny 
mecz to remis z Poddębicami oraz wysoka 
wgrana w Rosanowie. Na chwilę obecną, po 
trzech kolejkach, chłopcy zajmują drugie 
miejsce w tabeli tuż za MKP Boruta II Zgierz
Wszyscy zawodnicy zasługują na wielkie 
brawa za super grę, bardzo dobrą postawą 
sportową i walkę do końca. Drużyna prowa-
dzona jest przez Pana Łukasza Znyka, który 
jak widać świetnie przygotował zespól do 
rozgrywek.
 Zachęcamy wszystkich, nie tylko 
rodziców i rodzeństwo, do kibicowania na-

szym młodym za-
wodnikom.
Skład KS Żychlin 
rocznik 2006:
Maksymilian Le-
wandowski, Szy-
mon Kotecki, 
Oliwier Marto-
fel, Maksymilian 
Szczepaniak, 
Kacper Drążkie-
wicz, Patryk Kaź-
mierczak, Szymon 
Olejnicki, Mak-
symilian Roź-
niatowski, Aleksander Furman, Szymon 
Ratajczyk, Stanisław Florczak, Damian 
Ostasz, Jakub Wyżyński, Seweryn Wacho-
wicz, Olaf Korniatowski, Mikołaj Plewa.  

Trenerem zespółu jest p. Łukasz Znyk. Dzia-
łalność sportowa współfinansowana ze środ-
ków Gminy Żychlin.

KS Żychlin

PIŁKA NOŻNA 

KS Żychlin 2006 w rozgrywkach E1 ORLIK


