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Wakacje to czas odpoczynku od książek, 
zeszytów, porannego wstawania. 
Wielu z Was będzie miało możliwość 
poznania najpiękniejszych zakątków 
naszej ojczyzny. Wędrówki szlakami 
górskimi, jeziora, morze – pozostaną na 
zawsze najpiękniejszymi wakacyjnymi 
wspomnieniami młodości. 

Elżbieta Tarnowska 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

Życzymy wesołych, słonecznych  
i bezpiecznych wakacji.  
Miłego wypoczynku  
i uśmiechu każdego dnia oraz 
szczęśliwego powrotu do szkoły.

WAKACJE!

Święto Żychlina 2016 str. 4
» Święto Żychlina to wydarzenie,  
na które czekamy cały rok...  » 

Piknik zdrowotny str. 6 
» Organizowany przez Starostwo Powiatowe 
w Kutnie... »

Rewitalizacja miejska str. 11
» Nasz samorząd przygotowuje się do naj-
większej części działań rewitalizacyjnych...  » 
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INFORMACJE

LIPIEC
Wianki Dworskie 
Park Dworski w Dobrzelinie 
godz. 14:00

Biesiada u Apostołów  
Parafia pw św. Ap. Piotra i Pawła  
w Żychlinie / Stadion miejski

Streetball 3x3  
3 Turniej Koszykówki Ulicznej 
 / Boisko Orlik  

Projekt „Senior aktywny  
– rozsmakuj się w zdrowiu” 
Miodobranie - wyjazd do Sierpca,
Wyjazd do Uzdrowiska Inowrocław
 / Bibliotek Miejska

SIERPIEŃ
Turniej Piłki Nożnej Chłopców 
Stadion Miejski / Orlik 
godz. 14:00

Dożynki Gminne 
Tereny przy Parafii
od godz. 15:00 do 22:00

Projekt „Senior w SIECI” 
kurs komputerowy dla osób 50+  
w zakresie podstawowym

Poznaj Bezpieczny Internet 
zajęcia komputerowe dla dzieci  
w zakresie podstawowym

Gry i zabawy dla najmłodszych 
zajęcia komputerowe dla dzieci

Szczegółowe informacje na stronie  
internetowej organizatora

Nadchodzące
wydarzenia

19

3

2

23

28

ZMIANY ORGANIZACYJNE URZĘDU GMINY  
NA CZAS MODERNIZACJI
BUDYNEK BARLICKIEGO 15 A:

1. Sala konferencyjna:

– Sekretariat / Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy /,

– Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji,

– Referat Finansowy

– Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska,

– Referat Organizacyjno – Prawny,

– Biuro Podawcze

2. Powiatowy Urząd Pracy /sala szkoleń/:

– Referat Oświaty i Zdrowia

– Biuro Rady

3. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie

– Kasa Urzędu Gminy czynna w godzinach:

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9.00 – 13.00

Środa                                                            11.00 – 15.00

BUDYNEK PRZY UL. BARLICKIEGO 4 (DAWNE KINO „LECH”)

1. Referat Spraw Obywatelskich

2. Urząd Stanu Cywilnego

3. Referat Gminne Centrum Promocji i Informacji

4. Referat Organizacyjno – Prawny (Roboty Publiczne)

5. Samodzielne Stanowisko ds. Informatyzacji

6. Samodzielne Stanowisko ds. Sportu i Kultury Fizycznej

Na obiektach i w ich pobliżu pojawią się wyraźne oznaczenia poszczególnych referatów.

Nieodpłatna pomoc prawna  w trakcie trwania remontu UG  przeniesiona zostanie do 
budynku Żychlińskiego Domu Kultury.
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Opieka nad 
zwierzętami 

 Gmina Żychlin ma podpisaną 
umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych 
Zwierząt Domowych „PRZYJACIEL” Ko-
tliska 13 w Kutnie na zapewnienie opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi. 
 Schronisko złożyło najkorzyst-
niejszą ofertę, nie był brany pod uwagę 
aspekt finansowy, ale przede wszystkim 
warunki bytowe dla zwierząt jak rów-
nież odległość. Odległość schroniska 
była ważna z uwagi na współpracę z lo-
kalnym Stowarzyszeniem, które propa-
guje i prowadzi akcję adopcji zwierząt 
bezdomnych, wspierając w ten sposób 
rozwiązywanie problemu bezdomności 
psów i kotów na naszym terenie. Inicja-
tywa „Cztery Łapy Żychlin” jest w części 
współfinansowana ze środków budżetu 
Gminy.
Trochę statystyki: 
•	 od 1 stycznia 2016 r. do 15 maja 2016 

r. przekazano do schroniska 3 bezdom-
ne psy ogółem w Schronisku przebywa 
12 bezdomnych psów z terenu Gminy  
Żychlin, 

•	 od dnia 01.01.2016 r. do 15.05.2016 r. 
w schronisku zostały poddane kastracji 
2 bezdomne psy; do dnia 16.05.2016 r. 
nie była wykonywana sterylizacja,

•	 od dn. 01.01.2016 r. do dn. 15.05.2016 r. 
 w schronisku padł 1 pies,

•	 w okresie od 01.01.2016 r. do 15.05.2016 r. 
 ze schroniska do adopcji zostały prze-
kazane 4 psy.

 Gmina Żychlin współdziała 
ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju 
Gminy Żychlin, które realizuje projekt 
pn.: „Cztery Łapy” i za jego pośrednic-
twem od 01.01.2016 r. do 15.05.2016 r. 
znaleziono dom dla 10 bezdomnych psów 
i 4 kotów, (facebook.com/cztery.lapy.zy-
chlin) na realizację programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt o których 
mowa w art. 11 a Ustawy o Ochronie 
Zwierząt, Gmina Żychlin przeznaczyła 69 
tysięcy złotych.
 Bardzo pozytywnym aspektem 
w tej historii jest zaangażowanie człon-
ków Stowarzyszenia i wolontariuszy, któ-
rzy są znacznym wsparciem dla bezpań-
skich zwierząt z terenu Gminy. Dzięki ich 
pracy aż 14 zwierzaków znalazło nowy 
kochający dom. Serdecznie dziękujemy 
za Wasze wielkie serca. Przypominamy, 
że akcja adopcyjna została w tym roku 
wyróżniona w konkursie Puls Żychlina. 
Brawo! 

G.A.

 Komendant Komisariatu Policji 
w Żychlinie zwrócił się do gminy o wspar-
cie zakupu samochodu oznakowanego na 
potrzeby lokalnego komisariatu. Potrzeba 
zakupu podyktowana jest wyeksploatowa-
niem dotychczas wykorzystywanego pojazdu 
służbowego. Gmina Żychlin wspiera zakup 
nowego pojazdu kwotą 15.000 zł. Nasz samo-
rząd wspomaga działalność Policji od wielu 
lat. Było to również dofinansowanie zakupu 
pojazdów służbowych, a w ostatnim roku do-
finansowaliśmy modernizację obiektu komi-
sariatu z uwagi na zły stan techniczny elewacji 
w kwocie 25.000 zł. Dziś obiekt prezentuje się 
już estetycznie, a odpadające tynki nie zagra-
żają mieszkańcom.
 Niestety służby mundurowe w Polsce 
od lat borykają się z problemem braków finan-
sowych. Z uwagi na bezpieczeństwo miesz-
kańców samorządy w całym kraju wspierają 

finansowo zakupy inwestycyjne i dodatko-
we służby patrolowe. Szkoda, że tak istotna 
z punktu widzenia mieszkańców jednostka 
nie może liczyć na zapewnienie wszystkich 
niezbędnych środków z budżetu państwa.
 Komenda Powiatowa Policji w Kut-
nie ma nowego komendanta. Po odejściu na 
emeryturę insp. Jana Kuropatwy przez dłuż-
szy czas obowiązki pełnił podinsp. Zbigniew 
Gruszczyński, który w czerwcu objął jed-
nostkę w Łęczycy. Obecnym Komendantem 
Powiatowym Policji w Kutnie jest nadkom. 
Krzysztof Szymański a jego pierwszym za-
stępcą nadkom. Radosław Bieniek. Nowym 
komendantom serdecznie gratulujemy, życzy-
my spokojnej służby i liczymy na profesjonal-
ne i życzliwe podejście do spraw mieszkańców 
naszej gminy i całego powiatu. 

G.A.

Reforma oświatowa

Wsparcie dla policji

 Cofnięcie reformy oświatowej 
związanej z rozpoczynaniem nauki przez 
dzieci 6-cio letnie skutkuje następującą 
ilością dzieci zapisanych do klas 1:
Szkoła Podstawowa w Grabowie – 9 dzieci 
(klasa zostanie utworzona, ponieważ 
minimum dla klas 1 w szkołach wiejskich 
wynosi 7) 
Szkoła Podstawowa nr 1 – 4 dzieci (klasa 
nie zostanie utworzona, minimum w szkole 
miejskiej to 11 dzieci, rodzicom uczniów 
zaproponujemy uczęszczanie dzieci do klasy 1  
w SP nr 2)
Szkoła Podstawowa nr 2 – zapisanych 
16 dzieci (może zwiększyć się o uczniów 
zapisanych wstępnie do SP nr 1)
 Ogółem na terenie naszej gminy jest 
115 dzieci, które mogłyby rozpocząć naukę 
w klasach pierwszych. Rozpocznie prawdo-
podobnie 29. Stanowi to 25% dzieci. Liczba 
ta jest odzwierciedleniem pewnego trendu 
w Polsce, ponieważ w większości przypad-
ków rodzice decydują się na pozostawienie 
sześciolatków w przedszkolach. Według 
danych z niektórych miast statystycznie ok 
80% populacji dzieci sześcioletnich pozostaje 
w „zerówkach”.

Skutki zmian
 Skutki powyższego odczujemy 
w naszym budżecie już w bieżącym roku. 

Ostatnią decyzją ministerstwa nasza sub-
wencja oświatowa została zmniejszona o po-
nad 50.000 zł. Nie jesteśmy w chwili obecnej 
w stanie wyliczyć dokładnie, ile „strat” po-
niesiemy w ostatecznym rozrachunku w ra-
mach subwencji oświatowej. Najprościej by-
łoby przeliczyć to, mnożąc liczbę dzieci, które 
według dotychczasowych przepisów zasiliły-
by szeregi pierwszych klas, przez kwotę sub-
wencji na dziecko, a następnie odejmując fak-
tyczną liczbę dzieci, które rozpoczną naukę  
w podstawówce. Szacunkowa różnica stano-
wi kwotę rzędu 350 tysięcy złotych, a jest to 
wersja optymistyczna. W tej sytuacji nasz 
samorząd pogłębia działania oszczędnościo-
we w zakresie wydatków bieżących. Liczy-
my, że żaden nauczyciel nie straci pracy, ale 
w znacznym zakresie ograniczone zostały 
godziny nadliczbowe poza pensum. 
 
Dodatkowy oddział przedszkolny
 Z uwagi na pozostanie większej 
grupy dzieci w przedszkolach w jednostce 
przy ul. Żeromskiego utworzono dodatkowy 
oddział przedszkolny dla 25 przedszkolaków. 
W chwili obecnej gmina objęła opieka 
przedszkolną dzieci w wieku od 2,5 do 6 
lat. Nadal posiadamy wolne miejsca dla 
przedszkolaków w placówce w Grabowie.

G.A.
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Święto Żychlina 2016
 Święto Żychlina to wy-
darzenie, na które czekamy cały 
rok. W roku 2016 obchodziliśmy 
mały jubileusz – dziesięciolecie 
Święta Żychlina organizowane-
go w formule koncertowej, tak 
bardzo lubianej przez mieszkań-
ców naszego miasta. Przez te lata 
na naszej scenie przewinęło się 
wielu znakomitych wykonaw-
ców i popularnych zespołów. Ich 
występy, na które z niecierpliwo-
ścią czekaliśmy, zawsze stano-
wiły dla nas ogromną atrakcję. 
Mieliśmy przyjemność gościć 
Anię Wyszkoni z zespołem, Mał-
gorzatę Ostrowską, zespół Bra-
thanki, Bracia, Leszcze i innych 
świetnych artystów reprezen-
tujących różne style muzyczne. 
W tym roku gwiazdą wieczoru 
był zespół Video, którego występ 
spotkał się z ciepłym przyjęciem 
zwłaszcza młodej części widow-
ni.
 Tegoroczne Święto Ży-
chlina zaplanowane było  tak, 
żeby każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Dla dzieci przygotowano 
mnóstwo atrakcji – dmuchany 
plac zabaw, malowanie twa-
rzy, dla odważnych eurobun-
ge i ściankę wspinaczkową, za 
udostępnienie której szczególnie 
gorące podziękowanie należy 
się Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Żychlinie. Podczas Święta 
Żychlina można było oglądać 
rękodzieło artystyczne – prace 
autorstwa pani Stanisławy Pu-
chalskiej oraz prace słuchaczek 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
wykonane pod kierunkiem pani 
Stanisławy. Sporym zaintereso-
waniem cieszyło się również sto-
isko z ręcznie robioną biżuterią.
 Ważnym punktem te-
gorocznego Święta Żychlina był 
blok rodzinny, na który składały 
się występy dzieci uczestniczą-
cych w zajęciach muzycznych 
i tanecznych prowadzonych 
w ŻDK oraz występy laureatów 
II Przeglądu Piosenki Bajkowej. 
Dzieci nie zawiodły i przygoto-
wały dla mieszkańców atrakcyj-
ne wystąpienia. Na naszej scenie 
zaprezentowały się dzieci uczest-
niczące w zajęciach zumby, któ-

re w ŻDK prowadzi Agnieszka 
Dębowska. Później mieszkań-
cy mogli wysłuchać piosenek 
w wykonaniu Dziecięcej Grupy 
Wokalnej „Picccolo”, prowadzo-
nej przez pana Dawida Wójcika, 
następnie można było obejrzeć 
taniec breakdance w wykonaniu 
grupy tanecznej, prowadzonej 
przez pana Kamila Korzewskie-
go. Mogliśmy również obejrzeć 
krótki pokaz nowego rodzaju 
aktywności fizycznej dla każde-
go – Smowey. Zajęcia prowadzi 
w ŻDK pani Monika Sylwestro-
wicz. Serdecznie dziękujemy in-
struktorom i dzieciom za zaan-
gażowanie w zajęcia artystyczne 
prowadzone w Żychlińskim 
Domu Kultury i gorąco zapra-
szamy chętnych do uczestnicze-
nia w naszych zajęciach w kolej-
nym roku szkolnym.
 Występy laureatów II 
Przeglądu Piosenki Bajkowej 
przeplecione były pokazami ta-
necznymi w wykonaniu dzie-
ci ze Stowarzyszenia Na Rzecz 
Rozwoju Dzieci i Młodzieży 
Żychlina w Zakresie Sportu, 
Kultury i Rekreacji “Skakanka”. 
Blok rodzinny zamykał koncert 
„Wszystkie dzieci nasze są”.
 Główną atrakcją tego-
rocznego Święta Żychlina były 
koncerty w wykonaniu grup 
First Floor, Trzy Gitary i Maxx 
Dance, poprzedzające występ 
gwiazdy wieczoru, zespołu Vi-
deo. Każda z tych grup wyko-
nuje inny rodzaj muzyki – First 
Floor muzykę rockową, Trzy 
Gitary wykonują covery piose-
nek zespołów Czerwone Gitary 
i Trzy Korony, natomiast Maxx 
Dance to popularny zespół di-
sco polo. Nasz gość specjalny, 
zespół VIDEO zagrał swój kon-
cert na zakończenie tego pełnego 
atrakcji wieczoru. Istniejący od 
2007 roku zespół specjalizuje się 
w muzyce pop rockowej, a jego 
członkowie są laureatami licz-
nych nagród, wśród ostatnich 
wyróżnić można kolejną statu-
etkę Eska Music Awards 2015, 
ponownie w kategorii “Najlepszy 
Zespół”. W marcu tego roku, ich 
singiel “Wszystko Jedno” osią-

gnął status Złotej Płyty.
 Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim grupom za 
uatrakcyjnienie naszego Święta, 
a sponsorom i współorganiza-
torom za pomoc w przygotowa-
niu tegorocznych uroczystości. 
Bez waszej pomocy nie byłoby 
możliwe zorganizowanie tego 
wydarzenia. Składamy gorące 
podziękowania Fabryce   Trans-
formatorów   w Żychlinie, Mar-
kowi Suderowi – GAZMOT, 
Spółce z o. o. DiMa, Izabeli Ko-
walskiej - Biuro rachunkowe od 
A do Z,  Krzysztofowi Zduńczy-
kowi - Zakład Usługowy Pomia-
rów i Instalacji Elektrycznych, 
Jerzemu Majchrzakowi - Przed-
siębiorstwo Usługowo - Handlo-
we “Majcher – Pasieka”, Złote 
Ręce PSB Mrówka w Żychlinie, 
Robertowi Kaczmarkowi - Fir-
ma Budowlana ELVIS,   Krajo-
wej Spółce Cukrowej oddział 
Cukrownia Dobrzelin, Banko-
wi Spółdzielczemu w Żychlinie, 
Tadeuszowi Dutkowskiemu 
- Przedsiębiorstwo Usługowo - 
Handlowe “Węglobud, Piotrowi 
Majewskiemu - Piekarnia Pacy-
na, Union Chocolate – Żychlin, 
Januszowi Nowickiemu - Przed-
siębiorstwo Usługowo – Handlo-
we, Magdalenie Jakubowskiej 
i Włodzimierzowi Rzeźnickie-
mu- Agentom ubezpieczenio-
wym, Katarzynie Wujcikowskiej 
- kwiaciarnia “Julka”,Halinie 
Goździk - Bar Ułański, Czesła-
wowi Majewskiemu, Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Żychlinie, 
Komisariatowi Policji w Żychli-
nie, Centrum Promocja Gminy 
Żychlin oraz osobom z prac in-
terwencyjnych z Urzędu Gminy.
 Specjalne, gorące po-
dziękowania składamy dla Pani 
Grażyny Fukowskiej, właściciel-
ki restauracji „Pod Wierzbą” za 
udostępnienie miejsca i pomoc 
w zorganizowaniu Święta Ży-
chlina.
Za rok czeka nas wyjątkowy ju-
bileusz – 620 lecie naszego mia-
sta, na który już dziś serdecznie 
zapraszamy.

Justyna Brzozowska

WYDARZENIA WYDARZENIA
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Piknik zdrowotny w parku
 W niedzielne popołudnie 8 maja 
2016 r. w parku przy Hali Sportowej Szkoły 
Podstawowej Nr 1 (dawne Kino Lech) w Ży-
chlinie odbył się 11 już Piknik Zdrowotny 
w ramach projektu „Żyjesz dla siebie i innych 
– zadbaj o zdrowie”  . Celem projektu jest 
poprawa zdrowia publicznego i ogranicze-
nie społecznych nierówności w zdrowiu oraz 
zmniejszenie zachorowalności na choroby 
związane ze stylem życia na obszarze powia-
tu kutnowskiego.
 Piknik rozpoczął się od powitania 
wszystkich zebranych przez Starostę Powiatu 
Kutnowskiego, p. Krzysztofa Debicha, Bur-
mistrza Gminy Żychlin, p. Grzegorza Am-
broziaka, Członka Zarządu Powiatu Kutnow-
skiego p. Edytę Ledzion oraz koordynatorów 
projektu, p. Pawła Łebkowskiego i p. Joannę 
Bronowską
 W trakcie imprezy można było sko-
rzystać z bezpłatnego pomiaru cukru we krwi 
oraz wagi ciała, skosztować warzyw z grilla, 
sałatek owocowych i zdrowych przekąsek. 
Dla dzieci przygotowany był dmuchany tor 
przeszkód, gra w cymbergaja oraz eurobun-
gee oraz inne atrakcje. Odbyły się także za-
wody kulinarne i sportowe, w których udział 
wzięły gminy z powiatu kutnowskiego w tym 
także nasza gmina reprezentowana przez 
Klub Volley Team Żychlin, p. Agnieszkę Cy-
ganek, Małgorzatę Ślęzak i Dorotę Kubiak. 
Warto nadmienić iż nasze reprezentacje od-
niosły sukces. Panie wygrały konkurs kuli-
narny na zapiekaną paprykę z farszem gry-
czano warzywnym, natomiast Volley Team 
Żychlin zajął I miejsce w turnieju sporto-
wym. Punktem kulminacyjnym Pikniku był 
koncert zespołu PapaD. 
 Dziękujemy wszystkim, którzy 
czynnie włączyli się w udział i godnie repre-
zentowali naszą gminę na Pikniku.

(red.)
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Dzień godności

Koncert muzyczny ,,Nie Żałuję…”

 Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym Koło w Żychlinie, 15 maja 
2016r., obchodziło Dzień Godności 
Osoby z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną.
 Na tę okoliczność zorgani-
zowało imprezę rekreacyjną, która 
odbyła się przy Warsztacie Terapii 
Zajęciowej w Żychlinie.
 W imprezie wzięło udział 
około 100 osób niepełnosprawnych 
z Gminy Żychlin i powiatu kutnow-
skiego, oraz Goście, młodzież z MOS 
w Żychlinie, uczestnicy WTZ ze Zgie-
rza i Kutna, dzieci z Ośrodka w Mo-
carzewie, a także licznie zgromadzeni 
mieszkańcy Żychlina i okolic.
 W trakcie imprezy moż-
na było podziwiać występy dzieci 
z Przedszkola nr 1 w Żychlinie, wy-
stęp Zespołu muzycznego „Play-

Boys”, występy osób niepełnospraw-
nych z WTZ Żychlin i zaproszonych 
WTZ z Kutna, Zgierza i Mocarzewa, 
występ grupy akrobatyczno-tanecz-
nej Stowarzyszenia „SKAKANKA”. 
Odbyły się konkursy dla dzieci i mło-
dzieży. Na koniec wystąpił Zespół 
muzyczny „EVANS”. 
 W trakcie trwania eventu 
Warsztat Terapii Zajęciowej prezen-
tował wystawę prac uczestników oraz 
wytwory z pracowni gospodarstwa 
domowego (ciasto, gofry).
 W tym dniu uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zajęciowej PSOUU 
Koło w Żychlinie kwestowali na dofi-
nansowanie do letniego wypoczynku 
dla osób niepełnosprawnych, który 
zaplanowany jest na miesiąc sierpień 
2016 roku.

Elżbieta Woźniak

 Dnia 16 czerwca 2016 roku 
w gmachu Zespołu Szkół Nr 1 
w Żychlinie przy        ul. Łukasiń-
skiego 21 odbył się koncert mu-
zyczny, który zatytułowaliśmy 
,,Nie żałuję…”. 
     W pierwszej części koncertu 
zaprezentowali się  uczniowie 
Gimnazjum i Liceum Ogólno-
kształcącego  im. Adama Mic-
kiewicza w Żychlinie.  W  gronie 
solistów - wokalistów znaleźli 
się: Natalia Kubiak, Weronika 
Mrozowicz, Katarzyna Szymań-
ska, Wiktoria Jóźwiak, Anna 
Dzięgielewska, Wiktoria Żer-
nicka i Wojciech Dzwonkowski, 
a także tegoroczne absolwentki 
naszego liceum - Angelika Kubi-
ca i Aleksandra Sampolska. 
Po prezentacjach solowych przy-
szedł czas na występ chóru szkol-
nego ,,Allegro”. Tym razem chór 
zaprezentował się w piosenkach: 
,,Wszystko jedno”, ,,Miasto”, 
,,Strumień” i ,,Waterloo”.
    Tradycją naszych koncertów 
stało się to, że występ chóru 
szkolnego kończy uroczystość, 
ale i tym razem organizatorka 

koncertu - p. Agnieszka Waw-
rzyniak - zgotowała słuchaczom 
niespodziankę. A mianowicie za-
prosiła na koncert  absolwentkę 
naszego gimnazjum, studentkę 
Wydziału Wokalnego Akademii 
Muzycznej  im.I.J.Paderewskiego 
w Poznaniu – p. Annę Tadeusiak 
oraz p. Annę Liszewską - pianist-
kę, adiunkta  w Katedrze Kame-
ralistyki łódzkiej Akademii Mu-
zycznej na Wydziale Fortepianu, 
Organów, Klawesynu i Instru-
mentów Dawnych oraz  Prodzie-
kana tego Wydziału.
W wykonaniu  pani Anny Ta-
deusiak usłyszeliśmy arię Rusał-
ki ,,Mesicku na nebi hlubokem” 
z opery Antonina Dvořaka ,,Ru-
sałka”, pieśń Leonarda Bernste-
ina -          ,,I Hate Music” oraz 
piosenkę Elizy z musicalu ,,My 
Fair Lady” - ,,Przetańczyć całą 
noc”. 
Nie był to jednak koniec nie-
spodzianek, bowiem w tej części 
koncertu wystąpiła również p. 
Agnieszka Wawrzyniak, któ-
ra zaśpiewała arię Dalili  ,,Mon 
coeur s’ouvre a ta voix” z opery 

,,Samson i Dalila” Camille Sa-
int-Saënsa oraz ,,Pieśń o Wilii” 
z operetki ,,Wesoła wdówka” Fr. 
Lehara. W tej części koncertu 
mogliśmy również podziwiać 
talent wokalny  ucznia II klasy 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza w Żychlinie 
- Wojciecha Dzwonkowskiego, 
który wykonał przepiękną  arię 
z opery ,,Parys i Helena” Christo-
pha Willibalda  Glucka - ,,O del 
mio dolce ardor”. 
    Koncert z ogromnym wdzię-
kiem i klasą poprowadziła Agata 
Klimczak, a na jego  zakończenie 

soliści i chór szkolny ,,Allegro” 
zaśpiewali  piosenkę z musicalu 
,,Król Lew” zatytułowaną ,,Sha-
dowland”.
      To był przepiękny  koncert. 
Były ogromne brawa bardzo 
licznie przybyłej na ten koncert 
publiczności, były kwiaty i słowa 
uznania.  Gratulujemy wszyst-
kim młodym artystom wystę-
pującym w tym koncercie, gra-
tulujemy zaproszonym gościom, 
a także organizatorce  tego wspa-
niałego muzycznego wydarzenia 
– p. Agnieszce Wawrzyniak.

(red.)
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Piknik z Kulturą przy MOSie
- „Talent niejedno ma imię.” 

Grant na Wianki Dworskie 2016 

 20 maja br. dzięki pracy 
i zaangażowaniu wychowanków oraz ka-
dry Młodzieżowego Ośrodka Socjotera-
pii z Żychlina, mogliśmy uczestniczyć  
w I Pikniku z Kulturą pod nazwą „Talent nie-
jedno ma imię”. Impreza zorganizowana przy 
współudziale Gminy Żychlin, odbyła sie na 
terenie przy Żychlińskim MOS - ie, ul. Do-
brzelińska 6. Na scenie można było podziwiać 
talenty podopiecznych MOS-u z Żychlina, 
MOS-u nr 2 i nr 4 z Łodzi, MOS-u z Kiernozi, 
Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół z Żychli-
na, POW-u z Franciszkowa, POW-u „Tęcza” 
z Kutna, Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława 
Grabskiego z Kutna oraz zespół „Skakanka” 
z Żychlina. Zgodnie z mottem przewodnim 
pikniku „Talent niejedno ma imię” zgroma-
dzeni goście podziwiali występy wokalne, ta-
neczne, kabaretowe, a nawet teatralne. Talent 
to kwestia szczęścia. Najważniejsza w życiu 
jest odwaga, a jej w tym wesołym dniu „z kul-
turą” nie zabrakło nikomu. Na zakończenie 
dla uczestników Pikniku odbył się koncert 
zespołu RAM/Prolog/Dj Kret. Dziękujemy 
za mile spędzony czas. Mamy nadzieje, że 
PIKNIK już na stałe wpisze się w kalendarz 
imprez organizowanych w naszej Gminie. 
Do zobaczenia za rok!

M.L.

WYDARZENIA

 Sieć sklepów TESCO ogłosiła  
w kwietniu br. pierwszą edycję Programu 
„Decydujesz, Pomagamy”. Celem programu 
była pomoc organizacjom pozarządowym 
lub aktywnym grupom mieszkańców, dzia-
łającym w danej społeczności, w zrealizo-
waniu ciekawego pomysłu, pożytecznego 
dla otoczenia. Na granty po 5 000 zł. została 
przeznaczona kwota dotacji 800 000 zł.
 Program składał się z dwóch eta-
pów. Po przejściu oceny formalnej, w pierw-
szym etapie, w danym obszarze sieci sklepów 
Tesco Komisja Grantowa wyłoniła trzy naj-
lepsze projekty. W drugim etapie na wybra-
ne projekty głosowali klienci sklepów Tesco, 
wrzucając specjalne żetony do urn mieli 

zadecydować o tym, który projekt otrzyma 
dofinansowanie. Głosowanie trwało miesiąc: 
od 11 maja do 7 czerwca 2016r.
 W całej Polsce o granty rywalizo-
wało aż 420 projektów, które razem zdobyły 
ponad 5 milionów głosów. Na nasz projekt 
można było głosować w sklepach TESCO 
w Żychlinie, Płocku i Gostyninie.
 Nasz projekt „Wianki Dworskie 
2016” został wyróżniony w konkursie i otrzy-
mał grant w wysokości 5 000 zł. Otrzymana 
dotacja została przeznaczona na dofinanso-
wanie do naszej imprezy plenerowej, która 
odbędzie się w Dobrzelinie 2 lipca 2016 r.
 W imieniu Towarzystwa Miłośni-
ków Historii Żychlina i swoim własnym 

bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom 
Żychlina, którzy głosowali na nasz pro-
jekt – a otrzymaliśmy ponad 12 tys. głosów. 
Dziękuję bardzo żychlińskim dzieciom, bo 
i one bardzo zaangażowały się w głosowa-
nie. Dziękujemy również naszym sympa-
tykom w Płocku i Gostyninie, bo i stamtąd 
też otrzymaliśmy głosy. Dzięki Waszemu 
poparciu otrzymaliśmy dotację, która po-
zwoli jeszcze bardziej uatrakcyjnić imprezę 
„Wianki Dworskie”.
 Dziękuję też kierownictwu i pra-
cownikom sklepu TESCO w Żychlinie, któ-
rzy służyli nam radą i pomocą oraz wykazali 
się ogromną cierpliwością. 

Anna Wrzesińska
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X Ogólnopolski  
Przegląd Twórczości 
Muzycznej Osób 
Niepełnosprawnych
“Wiosna Radosna”
 W  dniu 7 czerwca 2016 roku odbył 
się jubileuszowy X Ogólnopolski Przegląd 
Twórczości Muzycznej Osób Niepełnospraw-
nych pod hasłem „WIOSNA RADOSNA”, 
który zorganizowało Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Żychlinie. Jest to regionalna impreza 
kulturalna o charakterze konkursowym do-
finansowana ze środków województwa łódz-
kiego oraz PFRON.
Przeznaczona dla 102 osób niepełnospraw-
nych z aktualnymi orzeczeniami o stopniu 
niepełnosprawności z Województwa łódz-
kiego powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, 
zgierskiego, łódzkiego, pabianickiego, skier-
niewickiego, sieradzkiego, łowickiego oraz 30 
osób niepełnosprawnych uczestników WTZ 
w Żychlinie, łącznie 132 osób niepełnospraw-
nych.
Głównym celem realizacji zadania była in-
tegracja, zwiększenie uczestnictwa 132 osób 
niepełnosprawnych w życiu kulturalnym 
i społecznym województwa łódzkiego- spo-
tkanie uczestników WTZ Żychlin z kolegami 
i uczestnikami z innych placówek oraz z Wła-
dzami Miasta i Powiatu oraz pozostałymi 
Gośćmi.
Aktywny udział w konkursie wpłynął na po-
prawę stanu psychicznego, zaspokoił potrze-
bę uznania i przynależności do zespołu ponad 
100 osób występujących na scenie.

Patronat nad X Ogólnopol-
skim Przeglądem Twórczo-
ści Muzycznej Osób Niepeł-
nosprawnych pod hasłem 
„WIOSNA RADOSNA” objął 
Burmistrz Gminy Żychlin – 
Pan Grzegorz Ambroziak.
Występy konkursowe zespo-
łów oceniało Jury w składzie:
Pani Edyta Ledzion – Rad-
na Powiatu Kutnowskiego 
i Kierownik Gminnego Cen-
trum Promocji i Informacji 
w Żychlinie, Pani Agniesz-
ka Wawrzyniak - nauczyciel 
muzyki w Zespole Szkół nr 1, 
Witold Figurski – pracownik Żychlińskiego 
Domu Kultury.
Powiat Kutnowski ufundował I-wszą nagrodę 
w konkursie (I miejsce zajął Warsztat Terapii 
Zajęciowej przy Miejskim Centrum Pomocy 
Społecznej w Pabianicach), II nagrodę ufun-
dowała Gmina Żychlin(II miejsce zajął WTZ 
przy Stowarzyszeniu NOWA ZORZA w Ło-
dzi), zaś III nagrodę ufundowała Rada Miej-
ska w Żychlinie (III miejsce zajął WTZ PSO-
UU Koło w Żychlinie).
PSOUU – Koło w Żychlinie - organizator 
zapewnił wszystkim występującym w prze-
glądzie zespołom nagrody za udział (czajniki 
elektryczne), dyplomy oraz statuetki. Wyróż-

nienia otrzymały: WTZ Zgierz, WTZ Łęczy-
ca.
W przerwie przesłuchań uczestnicy impre-
zy poczęstowani zostali jubileuszowym tor-
tem. W czasie obrad jury  rozdano obiad dla 
wszystkich osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną.
Konkurs piosenki na stałe wpisany został 
w program imprez kulturalnych naszej or-
ganizacji i z roku na rok cieszy się większym 
zainteresowaniem.
Występy na scenie dostarczyły wiele radości 
i niezapomnianych wrażeń zarówno uczest-
nikom, jak i widzom, zapewne pozostaną na 
długo w pamięci.

Elżbieta Woźniak

ZAPROSZENIE
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Przygotowywanie
projektów  
inwestycyjnych
 W chwili obecnej prowadzone 
są rozmowy z projektantami w zakresie 
przygotowania dwóch projektów tech-
nicznych. 

A. Jednym jest proejkt techniczny 
kompleksowej modernizacji ul. Na-
rutowicza, której koszt przekroczy 
prawdopodobnie kwotę progu bezprze-
targowego (branża drogowa koszt ok 60 
tys. zł, branża elektryczna ok 70 tys. zł.). 
B. Drugi projekt dotyczy modernizacji 
ulicy Dobrzelińskiej. Jest to w chwili 
obecnej ostatnia droga na terenie miasta, 
która posiada nawierzchnię brukową. 
Wykonanie tej modernizacji może już 
nastąpić w 2016 roku (jeśli pojawią się 
wystarczające oszczędności) lub w roku 
2017, jako jedna z pierwszych inwestycji.  
 Wspólnie z Zarządem Powiatu 
Kutnowskiego, na bazie dokumentacji 
przygotowanej w 2010 roku, planujemy 
przeprowadzenie inwestycji moderni-
zacji ulicy Żeromskiego. W tym zakresie 
zostanie złożony wniosek o dofinanso-
wanie z tzw. „schetynówek”. Koszty po-
dzielone mają zostać po 50%. Ulica Że-
romskiego ma zostać poszerzona. Drugą 
droga powiatową zgłoszoną do moder-
nizacji jest wyjazd z miasta ulicą Łuka-
sińskiego przez sołectwo Wola Popowa. 
Również w zakresie poszerzenia jezdni.

G.A.

Rondo i monitoring
 Dla podniesienia bezpieczeństwa 
kierowców i pieszych na Starówce zamon-
towana została kamera. Dodatkowo zmie-
nione będzie zagospodarowanie ronda. 
Rondo zostanie zaprojektowane w od-
miennej od dotychczasowej technologii. 
Planowo zostanie podniesiona centralna 
część ronda z wykorzystaniem kostki gra-
nitowej. Chcemy w ten sposób ograniczyć 
pole manewru tzw. drifterom, którzy 
stwarzają zagrożenie dla innych uczestni-
ków ruchu. Obraz z nowoczesnej kamery 
(mogącej również rejestrować w podczer-
wieni) w przypadku wypadku lub stłucz-
ki, może zostać przekazany policji celem 
stwierdzenia sprawcy zdarzenia.

G.A.

Bezpieczeństwo na 
drogach wojewódzkich

Wnioski „unijne”

 Sukcesywnie prowadzona jest kore-
spondencja z Zarządem Województwa Łódz-
kiego i Zarządem Dróg Wojewódzkich w celu 
doprowadzenia do uzyskania poprawy jako-
ści użytkowania dróg wojewódzkich w Ży-
chlinie, głównie ulicy Sannickiej. Z pism, któ-
re otrzymujemy wynika, że Zarząd traktuje 
poważnie konieczność częściowej moderni-
zacji ulicy i będzie starał się wyasygnować 
środki na zadanie w najbliższym możliwym 
czasie. Już w bieżącym roku będziemy ocze-
kiwać podjęcia działań związanych z popra-

wą bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla 
pieszych. Kilkakrotnie zwracałem uwagę 
Zarządowi na tą kwestię z uwagi na zwięk-
szony ruch pojazdów na naszym terenie. 
Jako główne punkty zapalne w tym zakresie 
wskazane zostały przejścia dla pieszych przy  
skrzyżowaniu „Trzy Krzyże”, przy poczcie i 
w sąsiedztwie mostu oraz szkoły im. Boha-
terów Września 1939 r. Czekam cierpliwie na 
działania ze strony zarządcy drogi i liczę, na 
poważne potraktowanie problemu.  

G.A.

 W bieżącym roku złożyliśmy czte-
ry wnioski o dofinansowanie ze środków 
unijnych zadań inwestycyjnych zapisanych 
w Strategii Rozwoju Gminy. Wnioski są kon-
sekwencją przyjętej Strategii Rozwoju i oczy-
wiście konkursów ogłaszanych przez Zarząd 
Województwa Łódzkiego, który jest dyspo-
nentem środków unijnych. Wnioski złożone 
zostały w konkursach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego i Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Po dwa w każdym.
 Zadania w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa 
Łódzkiego:
•	 Modernizacja UG „Termomodernizacja 

i wykonanie instalacji fotowoltaicznej bu-
dynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy 
ul. Barlickiego 15.”

•	 Modernizacja ŻDK „Termomodernizacja 
Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzy-
staniem OZE.”

 Zadania w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich:
Modernizacja drogi „Przebudowa drogi 
w miejscowości Oleszcze–Grabie, Gmina Ży-
chlin.”

Modernizacja drogi „Przebudowa drogi 
w miejscowości Czesławów–Drzewoszki 
Wielkie, Gmina Żychlin.” 
 Wnioski po pozytywnej ocenie 
formalnej zostały przekazane do oceny me-
rytorycznej. Jeżeli uzyskamy pozytywną 
rekomendację zostanie przyznane dofinan-
sowanie w formie dotacji odpowiednio:
Modernizacja Urzędu Gminy – kwota dotacji 
959.909,96 zł;
Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury  
– kwota dotacji  972.331,69zł;
Modernizacja drogi Oleszcze - Grabie –  
kwota dotacji 719 094,00 zł
Modernizacja drogi Czesławów – Drzewosz-
ki –  kwota dotacji 762 060,00 zł
Ponadto nasz wniosek zakwalifikował się do 
uczestnictwa w formie partnerskiej, w ra-
mach programu „eSzkoła Łódzkie 2020”. Po-
ziom dofinansowania to kwota 766.258,10 zł. 
W ramach projektu, w którym uczestniczy 
około 40 gmin z województwa, unowocze-
śnione zostaną klasy tematyczne we wszyst-
kich szkołach podstawowych w mieście 
i gminie.

E.L.

INWESTYCJE
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Rewitalizacja miejska
 Nasz samorząd przygo-
towuje się do największej części 
działań rewitalizacyjnych. Nale-
ży przypomnieć, iż rewitalizacja 
to kompleksowy, skoordyno-
wany, wieloletni, prowadzony 
na określonym obszarze proces 
przemian przestrzennych, tech-
nicznych, społecznych i eko-
nomicznych, inicjowany przez 
samorząd terytorialny (głównie 
lokalny) w celu wyprowadzenia 
tego obszaru ze stanu kryzyso-
wego, poprzez nadanie mu nowej 
jakości funkcjonalnej i stworze-
nie warunków do jego rozwoju. 
Działania rewitalizacyjne prowa-
dzone przez nasz samorząd będą 
obejmować głównie moderniza-
cję ulicy Narutowicza (część od 
ronda do mostu), modernizację 
elewacji kamienic komunal-
nych, terenów zielonych oraz 
synagogi. 
 Zgodnie  z nową ustawą 
o rewitalizacji z dnia 9 paździer-
nika 2015 r. przed rozpoczęciem 
prac nad stworzeniem Gmin-
nego Programu Rewitalizacji 
należało wyznaczyć obszar re-
witalizacji. Gmina zgodnie z wy-
tycznymi podjęła w dniu 31 maja 
2016 r. Uchwałę Rady Miejskiej  
w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru re-

witalizacji. Wyznaczone zostały 
trzy obszary rewitalizacji pod 
nazwami „Stare Miasto”, „Osie-
dle Brovery” i „Dobrzelin”.  
Dlaczego tylko trzy? Bowiem 
zgodnie z nową ustawą o rewi-
talizacji obszar rewitalizacji nie 
może być większy niż 20 % po-
wierzchni gminy oraz zamiesz-
kały przez nie więcej niż 30 % 
jej mieszkańców. Ograniczenia 
postawione przez ustawodawcę 
eliminują w przypadku naszej 
gminy możliwości wyznaczenia 
całego obszaru miasta.
 Niebawem rozpocznie 
się długi proces konsultacyjny 
trwający nawet do 9 m-cy, nie tyl-
ko aktualizacji już rozpoczętych 
zamierzeń rewitalizacyjnych jak 
„Centrum Miasta” ale także in-
nych, nowych wskazanych pod-
czas spotkań, debat i warsztatów 
przez mieszkańców, organizacje 
pozarządowe i przedsiębiorców. 
 Dawniej mieliśmy do 
czynienia z Lokalnymi Progra-
mami Rewitalizacji, które opie-
rały się na ustawie o samorzą-
dzie gminnym, dziś mamy nową 
ustawę o rewitalizacji, która za-
kłada zupełnie nowe podejście 
do działań rewitalizacyjnych, z 
którymi samorządy muszą się 
zmierzyć. Należy podkreślić, iż 

nawet najbardziej kompleksowy 
remont zniszczonego, ale tylko 
jednego, budynku nie może być 
uznany za rewitalizację. Dzia-
łania muszą być kompleksowe, 
spójne, uzupełniające się wza-
jemnie mające na celu wywo-
łanie jakościowej pozytywnej 
zmiany na zidentyfikowanym 
obszarze. Celem tych działań jest 
najczęściej znalezienie dla tego 
terenu nowego zastosowania lub 
przywrócenie jego pierwotnego 
stanu i funkcji, tak, aby wyko-
rzystać ich potencjał. Dlatego też 
w ramach działań rewitalizacyj-
nych proponowany jest remont 
synagogi czy pałacyku w ulicy 
Narutowicza w celu nadania 
zdegradowanym obiektom nowej 
funkcji społecznej. Proponujemy 
stworzenie w tym historycznym 
obiekcie społecznego centrum 
wsparcia dla dzieci i rodzin, lo-
kalnej izby pamięci miasta i gmi-
ny Żychlin. Ponadto w ramach 
obszarów poddanych rewitaliza-
cji wskazano obszar najstarszej 
zabudowy w centrum miasta 
oraz przy ul. Narutowicza od 
nr 69 do 104, historyczną część 
zakładu EMIT, Żychliński Dom 
Kultury oraz część ul. Wł. Ja-
giełły i teren dworsko-parkowy 
w Dobrzelinie.

Na tym etapie należy zaznaczyć 
iż najtrudniejszą i najdroższą 
częścią modernizacji jest przebu-
dowa drogi w ulicy Narutowicza. 
Musimy rozpocząć od wymiany 
instalacji elektrycznych zasila-
jących ulicę i obiekty. Projekt 
będzie obejmował wykonanie 
instalacji w gruncie, w związku 
z czym znikną toporne słupy i 
wiszące przewody elektryczne. 
Pojawi się w to miejsce ozdob-
ne, energooszczędne oświetlenie 
uliczne i monitoring. 
 Wstępnie szacujemy, 
że realizacja wszystkich zadań 
w tym zakresie prowadzonych 
przez Gminę Żychlin może trwać 
do 6 lat. Pierwszy etap rewitali-
zacji polegający na modernizacji 
sieci elektrycznej i oświetlenia 
ulicznego z monitoringiem pla-
nowany jest na 2017 rok. W tym 
przypadku jesteśmy uzależnieni 
od decyzji firmy energetycznej 
Energa, która jest właścicielem 
sieci. 
 O postępach i dalszych 
działaniach w obszarze rewitali-
zacji będziemy informować czy-
telników w kolejnych wydaniach 
NEŻ.  

E.L.
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Wielka draka  
w Prosiaczkowie
- spektakl eduka-
cyjny w ŻDK
  
 16 czerwca 2016 r. w Żychliń-
skim Domu Kultury dzieci z klas 1 – 3 
wszystkich szkół podstawowych z te-
renu Gminy Żychlin wzięły udział  
w przedstawieniu teatralnym w ramach 
akcji „Zgaś Ryzyko”, w której Gmina Ży-
chlin była współorganizatorem. Spek-
takl z elementami edukacyjnymi opar-
ty na bajcie „O Trzech Świnkach” miał 
na celu poszerzyć wiedzę najmłodszych  
w takich tematach jak: niebezpieczne 
przedmioty, nieufność wobec obcych, 
asertywność, schematy poprawnych za-
chowań w obliczu strachu oraz gdzie i jak 
szukać pomocy. Przedstawienie wysta-
wił Teatr „Piccolo” w atmosferze pełnej  
humoru i dobrej zabawy.

M.L.

KULTURA

X edycja kursu komputerowego dla osób 50+ 
dobiegła końca. Celem kursu jest zwiększa-
nie umiejętności osób starszych w zakresie 
obsługi komputera, a także zachęcanie se-
niorów do korzystania z Internetu. Podczas 
kursu seniorzy poznali   tajniki obsługi kom-
putera i zasady surfowania w sieci. Kurs obej-

mował  naukę w zakresie posługiwania się 
edytorem tekstu, zakładanie i obsługę konta 
pocztowego , poznanie i obsługę portali spo-
łecznościowych, korzystanie z komunikato-
rów np. skype  i  warsztaty w zakresie nowych 
technologii.

Ewa Andrzejewska

Podsumowanie X edycji 
kursu komputerowego

KULTURA

ZAPOWIEDŹ
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Sukces uczniów
Szkoły 
Podstawowej  
w Grabowie
 

 W Powiatowym Konkur-
sie Plastycznym „Mazowiecka wieś” 
W miesiącach maj – czerwiec 2016r. 
Stowarzyszenie Pomocy „Laris” pod 
patronatem Powiatu Kutnowskiego 
ogłosiło konkurs plastyczny pt.: „Ma-
zowiecka wieś”. Celem konkursu było 
uwrażliwienie dzieci na piękno przyro-
dy, dostrzeganie walorów kultury i sztu-
ki naszego regionu, rozwijanie aktyw-
ności twórczej oraz świadome dążenie  
do aktywnego uczestnictwa w kultu-
rze – rozbudzanie zamiłowań i pasji. 
Do konkursu przystąpiło 6 uczniów Szko-
ły Podstawowej im. Marii Kownackiej  
w Grabowie:
1. Antonii Galiński – kl. III 
2. Aleksandra Gostyńska – kl. IV 
3. Amelia Rosłonek – kl. IV 
4. Zuzanna Wróblewska – kl. IV 
5. Kacper Sobański – kl. VI 
6. Wiktoria Liwarska – kl. VI
W dniu 13.06.2016 r. komisja kon-
kursowa rozstrzygnęła i przyznała 
następujące nagrody i wyróżnienia: 
I Miejsce - Amelia Rosłonek 
Wyróżnienie - Zuzanna Wróblewska 
Zwycięzcy konkursu zostali zaproszeni 
w dniu 16.06.2016r. na uroczystość pt.: 
„Kolorowe jarmarki” do Domu Pomocy 
Społecznej w Wojszycach, podczas któ-
rej zostały wręczone nagrody. Laureatom 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Małgorzata Kołodziejczak

Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna im. 
Marii Kownackiej w Żychlinie była organi-
zatorem rejonowych eliminacji konkursu 
recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem”, 
w którym udział wzięło 41 uczniów. Oto na-
zwiska laureatów:
Grupa wiekowa klasy I-III szkoła podstawo-
wa
I miejsce – Karolina Ziółkowska (SP Grabów)
II miejsce – Kinga Stępniak (SP nr 2 Żychlin)
III miejsce – Klaudia Piątkowska (SP nr 2 Ży-
chlin)
Wyróżnienia: Gabriela Staszewska, Olga Ra-
nachowska, Małgorzata Babecka, Julia Ko-
tecka, Agata Kumor, Nikola Morga, Izabela 
Lewandowska.
Grupa wiekowa klasy IV-VI szkoła podsta-
wowa
I miejsce – Klaudia Studzińska (SP nr 1 Ży-
chlin)

II miejsce – Piotr Wódka (SP nr1 Żychlin)
III miejsce – Małgorzata Gajda (SP nr 1 Ży-
chlin)
Wyróżnienia : Ida Kalinowska, Szymon 
Klimczak, Jakub Tomczak.
Grupa wiekowa klasy I-III gimnazjum
I miejsce – Magdalena Plewa (Gimnazjum 
Żychlin)
II miejsce – Patrycja Kwiatkowska (Gimna-
zjum Żychlin)
III miejsce – Zuzanna Kalinowska (Gimna-
zjum Żychlin)
Tegorocznym tematem przewodnim edy-
cji konkursu było „życie” w każdym jego 
wymiarze. Głównym celem konkursu jest 
kształtowanie wrażliwości młodego człowie-
ka, uczenie przez literaturę tego, co najpięk-
niejsze i najwartościowsze w życiu.

Ewa Andrzejewska

 7 maja 2016 r. w Żychlińskim 
Domu Kultury odbyły się pierwsze warsz-
taty w ramach projektu „Mistrz Sławomir 
Czekalski. Popularyzacja i kontynuacja mu-
zycznych tradycji pogranicza łęczycko-ło-
wickiego”, dofinansowanego z budżetu Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
W warsztatach uczestniczyli muzycy z Łodzi, 

Warszawy, Łowicza oraz Żychlina, studenci 
oraz osoby pracujące, skrzypkowie, harmo-
niści i akordeoniści, pasjonaci muzyki lu-
dowej. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy 
uczyli się oberków i kujawiaków z repertuaru 
„Dobrzeliniaków”. 

(red.)

Konkurs recytatorski 
„Pięknie być człowiekiem”

Warsztaty z Mistrzem 
Sławomirem Czekalskim

KULTURA
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 10 czerwca na stadionie miejskim 
w Żychlinie odbył się finałowy turniej pił-
ki nożnej chłopców z roczników 2006-2007  
o puchar Burmistrza Gminy Żychlin.
 Do finałowego turnieju zakwalifi-
kowały się drużyny z Bedlna, Łowicza, Kutna 
i z Żychlina.

Wyniki meczów półfinałowych:
Bedlno - Łowicz 2:0 (1:0)
Kutno – Żychlin 0:1 (0:0)
W meczu o 3 miejsce spotkały się drużyny 
z Kutna i Łowicza wygrali młodzi piłkarze 
z Kutna.
Kutno – Łowicz   5:0 (3:0)
W finale turnieju spotkały się drużyny  

z Bedlna i Żychlina po emocjonującym i wy-
równanym meczu o jedną bramkę lepsi oka-
zali się piłkarze z Żychlina, którzy pokonali 
drużynę z Bedlna 1:0
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.
Mecz o 1 miejsce:
Żychlin – Bedlno 1:0 (0:0)

TABELA KOŃCOWA:
1. Żychlin 
2. Bedlno  
3. Kutno 
4. Łowicz 
5. Kiernozia 

Krzysztof Tomaszewski

 2 czerwca br. na boisku nad Zale-
wem Zadębie w Skierniewicach rozegrany 
został Półfinał Mistrzostw Województwa 
w Piłce Siatkowej Plażowej Dziewcząt Szkół 
Gimnazjalnych. W zawodach udział wzię-
ły cztery najlepsze drużyny wyłonione we 
wcześniejszych eliminacjach powiatowych: 
Gimnazjum Domaniewice, Gimnazjum Ży-
chlin, Gimnazjum Łaguszew i Gimnazjum 
nr2 Skierniewice. Bardzo dobrze spisały sie 
uczennice naszego gimnazjum, trenujące na 
co dzień w Żychlińskiej Akademii Siatkówki 
Volley Team zajmując II miejsce, uzyskując 
tym samym awans do finału wojewódzkiego 
który rozegrany zostanie 08.06.2016r w Bu-
rzeninie. Gratulujemy!
 

 Gimnazjum Żychlin reprezentowa-
ły: Frydrysiak Marysia, Żurawik Julia. Tre-
ner: Tomasz Maciak
WYNIKI SPOTKAŃ:
Gim. Żychlin - Gim. Skierniewice 0:2
Gim. Łaguszew - Gim. Domaniewice 2:1
Gim. Skierniewice - Gim. Domaniewice 2:0
Gim. Łaguszew - Gim. Żychlin 1:2
Gim. Skierniewice - Gim. Łaguszew 2:0
Gim. Żychlin - Gim. Domaniewice 2:0

KOLEJNOŚĆ TURNIEJU:
1miejsce - Gim. Skierniewice - AWANS
2 miejsce - Gim. Żychlin - AWANS
3 miejsce - Gim. Łaguszew
4 miejsce - Gim. Domaniewice

Tomasz Maciak

PIŁKA NOŻNA

Wyniki sportowe 
KS Żychlin  
na zakończenie 
sezonu
 W niedzielę 5 czerwca 2016 pod-
czas 20. kolejki łódzkiej klasy B grupy 
IV, na własnym boisku zagrali piłkarze  
KS Żychlin przeciwko Dąbrowian-
ce Dąbrowice. Ostatni mecz w sezonie 
2015/2016 nie należał do udanych. Gospo-
darze przegrali to spotkanie 0:3, tym sa-
mym zajmując ostatecznie trzecie miejsce 
w rozgrywkach. 

Krzysztof Tomaszewski

TABELA KOŃCOWA  
Klasa B 2015/2016, grupa: Łódź IV
1.  KS Dąbrowice   48 pkt
2.  Dąbrowianka Dąbrowice 44 pkt
3.  KS Żychlin   40 pkt 
4.  Witonianka II Witonia   28 pkt
5.  GKS Byszew     9 pkt
6.  Olimpia Oporów     7 pkt

SIATKÓWKA PLAŻOWA

V miejsce  
w województwie

 W dniu 13 czerwca 2016 roku 
odbył się Finał Wojewódzki Siatkówki 
Plażowej Dziewcząt Licealiada. Nasz 
rejon reprezentowały dwie drużyny:  
I LO im. Gen. H. Dąbrowskiego i ZS  
w Żychlinie (ul. Narutowicza) - (I i II 
miejsce półfinałów wojewódzkich). 
Bardzo dobrze zaprezentowała się 
drużyna ZS w Żychlinie zdobywając 
V miejsce w województwie łódzkim. 
Drużyna wystąpiła w składzie: Aleksandra 
Kowalska i Marta Kiełbasa. Trener - 
Elżbieta Dobińska.

Sukces młodych piłkarzy

Siatkarki z gimnazjum 
wśród najlepszych w woj.

SPORT SPORT
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 Dotarło do mnie pytanie 
o obłożenie stadionu miejskiego.
Poniżej przedstawiam informację 
dotyczącą częstotliwości zajęć 
piłkarskich na stadionie od 
marca 2015 do marca 2016 roku. 

2015:
Od 03 do 06.2015 – stadion był 
wynajmowany przez Klub Spor-
towy Delta Śleszyn który roz-
grywał mecze ligowe w ramach 
rozgrywek klasy B oraz 2 razy 
w tygodniu przeprowadzał tre-
ningi.
Od 06 do 08.2015 - zorganizo-
wanie trzech turniejów przez 
Urząd Gminy oraz prowadzenie 
zajęć dla chłopców (2 razy w ty-
godniu).
Od 08 do 11.2015 - stadion był 
wynajmowany przez Klub Spor-
towy Żychlin który rozgrywał 
mecze ligowe w ramach rozgry-
wek klasy B oraz 2 razy w tygo-
dniu przeprowadzał treningi.
W 2015 roku stadion był obiek-
tem domowym dla klubu Del-
ta Śleszyn oraz po zakończeniu 
przez niego działalności dla 
nowego klubu KS Żychlin. Był 
wykorzystywany systematycz-

nie na mecze i treningi w cyklu 
ligowym (B-klasa) oraz dla „na-
rybku piłkarskiego”. Gmina za-
trudnia trenera, który prowadzi 
zajęcia piłkarskie z dziećmi.

2016:
Mecze sparingowe w lutym: 10
Zespoły wynajmujące stadion: 
13.02 - GKS Bedlno,  
             Bzura Młogoszyn
14.02 - Mazur Gostynin
20.02 - Bzura Młogoszyn,  
             KS Żychlin
21.02 - GKS Bedlno 
27.02 - KS Żychlin
28.02 - Kormoran Łąck,  
             Mazur Gostynin,  
             Bzura Młogoszyn

Mecze sparingowe w marcu: 12 
Zespoły wynajmujące stadion: 
05.03 - KS Kutno, KS Żychlin
06.03 - Mazur Gostynin,  
             GKS Bedlno
12.03 - KS Kutno, KS Żychlin
13.03 - Bzura Młogoszyn
16.03 - Róża Kutno
19.03 - KS Kutno, KS Żychlin
20.03 - LZS Szczawin
26.03 - KS Żychlin

 Od 04 do 06.2016 - sta-
dion wynajmowany jest przez 
Klub Sportowy Żychlin który 
rozgrywa mecze ligowe w ra-
mach rozgrywek klasy B oraz 2 
razy w tygodniu przeprowadza 
treningi.

10.06 – Turniej chłopców o pu-
char Burmistrza (cztery drużyny 
– Żychlin, Łowicz, Kutno i Bedl-
no)
 Jak wynika z powyższe-
go, dzięki zastosowaniu sztucz-
nej murawy, obiekt jest inten-
sywnie wykorzystywany już we 
wczesnym okresie roku. Tylko 
w ciągu 2 miesięcy (luty-marzec) 
rozegrano 22 mecze w ciągu 8. 
weekendów. W sezonie ligowym 
tj. od kwietnia stadion jest do-
mowym obiektem Klubu Sporto-
wego Żychlin, który jest między 
innymi dotowany z budżetu gmi-
ny. Gdyby murawa stadionu wy-
konana została z trawy natural-
nej obiekt rzeczywiście świeciłby 
pustkami, bo mecze mogłyby 
być rozgrywane od kwietnia do 
listopada z częstotliwością mak-
symalnie raz na tydzień. Z uwagi 
na charakter i względy związane 

z zabezpieczeniem obiektu, nie-
stety nie ma możliwości, żeby był 
ogólnie dostępny. Chyba żaden 
stadion piłkarski nie jest otwarty 
dla osób spoza klubów. 
 Na marginesie dodam, 
że koszt wybudowania stadio-
nu zmniejszył się do kwoty 
1.851.273,42 zł z uwagi na odzy-
skanie podatku VAT z tej inwe-
stycji w kwocie 284.895 zł. 
 Poza prowadzeniem 
Akademii Siatkówki Volley 
Team Żychlin, która jest finanso-
wana z budżetu Gminy Żychlin, 
prowadzimy i finansujemy rów-
nież zajęcia dla młodych piłka-
rzy. Z chłopcami pracuje trener 
oraz nauczyciel w-f z gimnazjum. 
W chwili obecnej pod moim pa-
tronatem, trwają rozmowy z za-
rządem klubu KS Żychlin i rodzi-
cami w celu włączenia drużyny 
do klubu i rozpoczęcia rywaliza-
cji ligowej. Część ta również bę-
dzie finansowana z budżetu.

Grzegorz Ambroziak  
Burmistrz Gminy Żychlin

Użytkowanie stadionu i „młodzicy”

SPORT
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 Dużym sukcesem lek-
koatletów z Żychlina zakończył 
się Powiatowy Finał Czwart-
ków Lekkoatletycznych, któ-
ry odbył się 7 czerwca na sta-
dionie MOSiR-u w Kutnie. 
W finałowych zmaganiach za-
wodnicy Szkoły Podstawowej Nr 
2 w Żychlinie zdobyli 22 medale.  
 Czwartki Lekko-
atletyczne to organizowana 
cyklicznie impreza dla dzie-
ci w wieku dwunastu, jedena-
stu, dziesięciu lat i młodszych. 
W edycji 2015/2016 dzieci star-
towały w trzech kategoriach 
wiekowych: roczniki 2003, 2004 
oraz 2005 i młodsi. Zawodnicy 
brali udział w pięciu konkuren-
cjach: biegi na 60 m, 300 m oraz 
600/1000 m (dziewczęta/chłop-
cy), skoku w dal oraz rzucie pi-
łeczką palantową. Dzieciom zali-
cza się do tzw. punktacji Grand 

Prix pięć najlepszych startów 
w każdej konkurencji + wynik 
w Finale Powiatowym. Warun-
kiem zakwalifikowania się do fi-
nału ogólnopolskiego jest zajęcie 
czołowych miejsc w zawodach 
oraz uzyskanie wyniku dającego 
szansę na skuteczną rywaliza-
cję z najlepszymi zawodnikami 
„Czwartków LA” w kraju.
Opiekunowie grupy: Jolanta Ka-
pes i Jacek Filiński.
Udział w zawodach lekkoatle-
tycznych był częścią zadania pu-
blicznego pn. „Sport- zdrowie, 
przyjemność i relaks” –realizo-
wanego przy wsparciu finanso-
wym z budżetu Gminy Żychlin.

Medaliści SP2 z Żychlina - 
Czwartki LA 2015/2016: 

ZŁOCI MEDALIŚCI:
Aleksandra Jagniątkowska - kl. 

VI rzut piłeczką palantową
Gabrysia Jaźwińska - kl. VI bieg 
na dystansie 300 m
Bartosz Sampolski - kl. VI rzut 
piłeczką palantową
Petera Michał- kl. IV bieg na dy-
stansie 60 m 
Petera Michał- kl. IV bieg skok 
w dal
Jakub Jarota - kl. V bieg na dy-
stansie 300 m
Jakub Jarota - kl. V rzut piłeczką 
palantową
Aleksandra Jagniątkowska - kl. 
VI bieg na dystansie 60 m 

SREBNI MEDALIŚCI:
Ida Kalinowska - kl. V skok w dal
Koza Kacper - kl. V rzut piłeczką 
palantową 
Adam Banachowicz - kl. VI rzut 
piłeczką palantową
Ida Kalinowska - kl. V bieg na 
dystansie 60 m 

Jakub Król - kl. V bieg na dystan-
sie 300 m 
Julia Białkowska - kl. VI rzut pi-
łeczką palantową 
Oliwia Materek - kl. IV rzut pi-
łeczką palantową 

BRĄZOWI MEDALIŚCI:
Oliwia Materek - kl. IV bieg na 
dystansie 300 m
Patryk Makowski - kl. V skok 
w dal
Szymon Dałek - kl. V bieg na dy-
stansie 60 m 
Mateusz Jarota - kl. VI skok w dal
Kacper Stępniak - kl. VI bieg na 
dystansie 60 m 
Adam Dwojacki - kl.V rzut pi-
łeczką palantową
Kinga Garstka - kl. V rzut piłecz-
ką palantową

Jacek Filiński
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