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MARZEC
„Psiapsiółki” 
Przedstawienie teatralne  
w wykonaniu dziecięcej sekcji teatralnej 
działającej. Wstęp wolny.
godz. 17:00 / ŻDK

KS Żychlin - Lwówianka Lwówek 
Mecz towarzyski
godz. 14:00 / Stadion miejski

Spotkania z Afryką 
Prelekcja podróżnika i fotografika 
p. Roberta Gondka. Wstęp wolny.
godz. 10:00 / ŻDK

„Dla Ireny” 
Montaż słowno-muzyczny poświęcony  
p. Irenie Adaszewskiej, przygotowany  
przez słuchaczy UTW. Wstęp wolny.
godz. 17:00 / ŻDK

Fatamorgana, czyli wieczorek 
z poezją i piosenką autorską 
Andrzeja Wichrowskiego 
Recital. Wstęp wolny.
godz. 19:00 / ŻDK

KS Żychlin - Zorza Szczawin 
Mecz towarzyski
godz. 14:00 / Stadion miejski

KS Żychlin - Błyskawica Lucień 
Mecz towarzyski
godz. 14:00 / Stadion miejski

Nadchodzące wydarzenia
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KWIECIEŃ
Biesiada z kulturą 
Prezentacja amatorskiej twórczości seniorów. 
Wstęp wolny.
godz. 12:00 / ŻDK

Spotkania z historią 
Wykład Anny Mazurek nt. „ Niepospolite 
kobiety w dziejach Polski. Wstęp wolny.
godz. 12:00 / Biblioteka

Wszystkie twarze poezji 
Konkurs recytatorski dla uczniów gimnazjum 
i szkół ponadgimnazjalnych.
godz. 10:00 / ŻDK

Warsztaty wielkanocne 
Prezentacja stoisk z rękodziełem  
z możliwością zakupu.
godz. 11:00 / ŻDK

Janusz Laskowski - koncert 
Koszt biletów – 40 zł,  
grupy indywidualne od 6 osób po 35 zł.
godz. 17:00 / ŻDK

Pięknie być człowiekiem 
Rejonowy konkurs recytatorski  
dla dzieci i młodzieży
/ Biblioteka

„Lata dwudzieste, lata 
trzydzieste” 
Spektakl przygotowany przez słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wstęp wolny.
godz. 17:00 / ŻDK

Zajęcia komputerowe 
dla najmłodszych oraz dla osób 40+
/ Biblioteka

Spacerownik miejski - trasa I 
„Historia żywa w Żychlinie się skrywa”
/ Biblioteka

MAJ
Koncert operowo-operetkowy
z towarzyszeniem orkiestry (wystąpi 
między innymi Aleksander Zucho-
wicz).
 / ŻDK 

Cała Polska czyta dzieciom
potyczki językowe
/ Biblioteka

Mistrz czytania 
konkurs literacki dla najmłodszych
/ Biblioteka

Spotkanie autorskie  
z Edytą Zarębską
dla dzieci i młodzieży
/ Biblioteka

Aktywni 50+ Rozmakuj się  
w zdrowiu 
Wyjazd do Uniejow
/ Biblioteka

ŚWIĘTO ŻYCHLINA
koncert zespołu „Piękni i Młodzi”

Spacerownik miejski - trasa II 
„Historia żywa w Żychlinie się skrywa”
/ Biblioteka

Zajęcia komputerowe 
„Cyfrowy świat w zasięgu ręki” - kurs 
komputerowy dla osób 40+
/ Biblioteka

Szczegółowe informacje na stronie  
internetowej organizatora oraz na 
www.gminazychlin.pl
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Rok jubileuszowy
Drodzy Mieszkańcy, Mili Goście!

 Każdy z nas ma dwie Ojczyzny. Jed-
ną z nich, tą najważniejszą jest Polska. Drugą 
nasza Mała Ojczyzna – miejsce naszego po-
chodzenia lub to, w którym żyjemy, z którym 
połączyła nas miłość, czy też po prostu praca.
Żychlin. Moje rodzinne miasto zawsze, bez 
względu na to gdzie zaprowadzi mnie życie, 
będzie w moim sercu i zawsze z dumą i ho-
norem, przedstawię się jako Żychlinianin. 
Tym bardziej, że jestem świadom, jak wiele 
trudu, jak wiele serca, całe pokolenia naszych 
przodków, wkładały w budowę naszego mia-
sta.
 Małe miejscowości przeżywają wie-
le trudności i pokonywanie piętrzących się 
problemów zmusza do wykazania się pomy-
słowością, determinacją i odwagą, co miesz-
kańcy naszego miasta i gminy wielokrotnie 
udowadniali.
 A przez ostatnią dekadę, odkąd 
mam zaszczyt sprawować funkcję Burmistrza 
Gminy Żychlin, na swojej drodze, w swojej 
pracy, spotkałem tak wielu zaangażowanych 
i wartościowych ludzi, którym leży na sercu 
dobro naszego miasta i gminy. Mam, więc tą 
wyjątkową sposobność w 620 rocznicę nada-
nia praw miejskich miastu Żychlin, w czasie 

tak szczególnym, złożyć podziękowania oraz 
życzenia. 
 Podziękowania, tak jak już wcze-
śniej nadmieniłem, należą się wszystkim 
tym, którzy nie szczędząc sił i własnego cza-
su, przyczyniali się i wciąż przyczyniają do 
rozwoju naszego miasta, naszej małej ojczy-
zny. Dziękuję za dbanie o jej dobre imię i wi-
zerunek.
 Pragnę również złożyć życzenia 
mieszkańcom miasta Żychlina oraz gminy 
Żychlin jak i naszym gościom, którzy w Ży-
chlinie znajdują chwilę wytchnienia lub też 
zatrzymali się na dłużej. W imieniu samo-
rządowców naszej gminy, w imieniu radnych 
rady miejskiej, w imieniu własnym składam 
na Państwa ręce serdeczne życzenia pomyśl-
ności, zdrowia i spełnienia wszystkich ro-
dzinnych i zawodowych planów, niech życie 
w mieście i gminie Żychlin będzie dobre, 
a Wasze dni wypełnia miłość bliskich, szacu-
nek i przyjaźń.
Gdziekolwiek postawicie stopę, gdziekolwiek 
rzuci Was wir zderzeń, pamiętajcie o swojej 
Małej Ojczyźnie i bądźcie jej najlepszymi 
ambasadorami. 

Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

INFORMACJA
 Od 6 marca br. Urząd Gmi-
ny wrócił na swoje dawne miejsce, tj. 
do nowo wyremontowanego budyn-
ku przy ul. Barlickiego 15 i w związ-
ku z tym uprzejmie informujemy 
o aktualnych numerach telefonicz-
nych Urzędu Gminy w Żychlinie.
 Wykaz aktualnych nume-
rów znajdziecie Państwo na stronie 7.

red.

Drogie Panie! 

Z okazji Waszego Święta w imieniu własnym, męskiego grona 
Rady Miejskiej oraz pracowników Urzędu Gminy i podległych jednostek, 
życzę Wam aby uśmiech i radość jak najczęściej gościły na Waszych 
twarzach i w Waszych sercach, by każdy dzień był dla Was spełnieniem, 
a zdarzające się przeciwności losu nie przysłaniały celu, do którego 
dążycie.

Burmistrz Gminy Żychlin
Grzegorz Ambroziak

Wypożyczalnia 
rowerów

 Zgodnie z zawartym porozu-
mieniem między Zarządem Powiatu 
Kutnowskiego a Gminą Żychlin od 31 
października 2016 r. została utworzona 
Powiatowa Wypożyczalnia Rowerów 
w Gminie Żychlin. Siedzibą wypoży-
czalni jest Gminne Centrum Promocji 
i Informacji w Żychlinie (aktualny ad-
res: 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 4 – 
budynek hali sportowej). Do dyspozycji 
mieszkańców jest 6 rowerów ONILL 
LACOSTA 28” R16, rower – tandem 
JASID do ćwiczeń rehabilitacyjnych 26” 
oraz przyczepka dziecięca BURLEY. 
 Przed wypożyczenie sprzętu 
prosimy o zapoznanie się z „REGULA-
MINEM WYPOŻYCZALNI ROWE-
RÓW POWIATU KUTNOWSKIEGO 
W GMINIE ŻYCHLIN W RAMACH 
PROJEKTU „ŻYJESZ DLA SIEBIE I 
INNYCH – ZADBAJ O ZDROWIE” 
realizowanego z Programu PL13 Ogra-
niczenie społecznych nierówności 
w zdrowiu fi nansowanego ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finansowe-
go 2009 – 2014 oraz budżetu państwa” 
stanowiącego załącznik wraz z oświad-
czeniem, protokołem przyjęcia mienia 
oraz protokołem zamówienia. Doku-
menty dostępne są na stronie Gmi-
ny www.gminazychlin.pl w zakładce 
„Wypożyczalnia rowerów” oraz w biu-
rze projektu. Informacje można rów-
nież uzyskać pod numerem telefonu 
24 351 20 16.

red.
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IV Konkurs Kolęd i Pastorałek

Piknik naukowy

 W pierwszy weekend 
Nowego Roku tj. w dniach 7-8 
stycznia 2017 r. odbył się IV Kon-
kurs Kolęd i Pastorałek, którego 
organizatorami są Parafia pw. 
Św. Ap. Piotra i Pawła w Żychli-
nie oraz Urząd Gminy w Żychli-
nie. W przesłuchaniach, młodzi 
wykonawcy prezentowali swe 
umiejętności nie tylko wokalne, 
ale również instrumentalne oraz 
taneczne. Z pośród ponad 75 
zgłoszonych uczestników, Jury, 
które obradowało w składzie : 
pani Ewa Smerecka, pani Edy-
ta Ledzion oraz pan Bartłomiej 
Kopczyński, wyłoniło zwycięz-
ców w poszczególnych katego-
riach.:
 
Kategoria „Przedszkole soliści”
Wyróżnienie – Wojciech Ko-
smowski – Przedszkole nr 2 
w Żychlinie
III miejsce – Lena Andrzejewska 
– Przedszkole nr 2 w Żychlinie
II miejsce – Blanka Stępniak – 
Przedszkole nr 2 w Żychlinie
I miejsce – Hubert Budzik – 
Przedszkole nr 2 w Żychlinie
 
Kategoria „Przedszkole zespoły”
Wyróżnienie – Karol Białecki 
i Filip Zieliński – Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Żychlinie
 
Kategoria „I-III soliści”
Wyróżnienie – Maria Zieleniew-
ska – Szkoła Podstawowa nr 2 

w Żychlinie
Wyróżnienie – Amelia Stęp-
niak – Szkoła Podstawowa nr 2  
w Żychlinie
III miejsce – Kinga Stępniak 
– Szkoła Podstawowa nr 2  
w Żychlinie
II miejsce – Maja Król – Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Żychlinie
I miejsce – Zofia Lewandowska 
– Szkoła Podstawowa im. Marii 
Kownackiej w Grabowie
 
Kategoria „I – III zespoły”
III miejsce – Lena Mikołajczyk, 
Dominika Wolińska, Klaudia 
Piątkowska – Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Żychlinie
II miejsce – Michalina Gołębiew-
ska, Oliwia Olszewska, Alicja 
Gajewska, Patrycja Kaczyńska, 
Jan Mazurek, Maja Witkowska, 
Filip Ledzion, Angelika Wojdec-
ka- Szkoła Podstawowa im. Ma-
rii Kownackiej w Grabowie 
II miejsce –Michalina Staszew-
ska, Oliwia Kukuła – Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Żychlinie
I miejsce – Gabriela Staszewska, 
Antonina Zielińska– Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Żychlinie 
 
Kategoria „IV-VI soliści”
III miejsce – Julia Szczepań-
ska – Szkoła Podstawowa nr 1  
w Żychlinie
II miejsce – Amelia Pewniak – 
Szkoła Podstawowa w Trębkach
I miejsce – Julia Pawliczak – 

Szkoła Podstawowa im. Marii 
Kownackiej w Grabowie
 
Kategoria „Gimnazjum”
III miejsce – Karina Pasikow-
ska – Gimnazjum im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Sieraków-
ku 
III miejsce – Weronika Mrozo-
wicz – Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Żychlinie
II miejsce – Julia Miazek – Gim-
nazjum im. Janusza Korczaka 
w Popowie
I miejsce – Sylwia Kogucińska – 
Gimnazjum im. Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego w Sierakówku. 
 Nagrody i wyróżnienia 
wręczono podczas finałowego 
koncertu laureatów w niedzielę  
8 stycznia br. o godz. 17.
 Dziękujemy wszystkim 
wykonawcom za uczestnictwo 

w naszym Konkursie. Serdecznie 
gratulujemy laureatom, wyróż-
nionym, a także tym uczestni-
kom, którzy mimo, iż nie stanęli 
na podium, to i tak są wygrany-
mi, bowiem każdy występ był 
wyjątkowy i niepowtarzalny 
i trzeba wykazać się nie lada od-
wagą by mimo stresu, wyjść na 
scenę i przed zgromadzoną pu-
blicznością, i Jury, zaprezento-
wać swoje umiejętności.
 Bardzo dziękujemy 
pani Agacie Klimczak, panu 
Wojciechowi Dzwonkowskie-
mu, Katechetom, Rodzicom oraz 
wszystkim, którzy włączyli się 
w organizację IV Konkursu Ko-
lęd i Pastorałek

Organizatorzy

 W dniu 3 lutego 2017 
roku, już po raz ósmy odbył się 
Piknik Naukowy, którego or-
ganizatorem był Zespół Szkół 
w Żychlinie przy ul. Narutowi-

cza 88. Mottem tegorocznego 
święta nauki były słowa Benja-
mina Franklina: „Powiedz mi, 
to zapomnę. Naucz mnie, to 
może zapamiętam. Zaangażuj 

mnie, to się nauczę.” Program 
imprezy obejmował: poka-
zy chemiczne, doświadczenia  
 z fizyki, prezentację klubu ro-
botyki i wymian międzynarodo-
wych. Okazało się, że zaintereso-
wanie tematyką naukową wśród 
społeczności lokalnej jest ogrom-
ne. Szkołę odwiedziło około 400 
osób. W imprezie uczestniczyli 
uczniowie: SP nr 1, Zespół Szkol-
no – Przedszkolny w Żychlinie, 
ZS w Oporowie, Gimnazjum 
w Bedlnie, Gimnazjum w Pacy-
nie, Szkoła Społeczna w Bedl-
nie, SP w Grabowie, Młodzie-
żowy Ośrodek Socjoterapii oraz 
przedstawiciele Uniwersytetu 
III Wieku. Uczestnicy spotkania  

podziwiali ciekawe doświadcze-
nia chemiczne: czarny proch, 
wulkan chemiczny, chemicz-
ną pianę, suchy lód, podwodny 
ogród, bąble chemiczne. Wiele 
z nich mogli samodzielnie wyko-
nać. Można było również poznać 
niezwykłą stronę fizyki dzięki 
eksperymentom: rakieta z butel-
ki, wahadełko elektrostatyczne, 
pierścienie wirowe z dymu, rezo-
nans akustyczny i mechaniczny, 
indukcja elektromagnetyczna, 
kula plazmowa. Nad przebiegiem 
imprezy czuwali nauczyciele Elż-
bieta Dobińska i Jolanta Kuchar-
ska-Jurek oraz Ryszard Zimny – 
były nauczyciel, pasjonat nauki.

E.D.
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25 Finał Wielkiej Orkiestry  
Świątecznej Pomocy

 Karuzela Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy krę-
ci się już 25 lat. W tym roku, roku 
jubileuszowym, kwestowano na 
Pediatrię i Godną Opiekę Senio-
rów. Żychlin, wzorem lat ubie-
głych, również włączył się w to 
wielkie święto dobroczynności 
i otwartego serca. Działające na 
terenie Żychlina Sztaby WOŚP 
kwestowały już od samego rana. 
Na placu przy fontannie w godz. 
9 – 14 można było zasilić puszki 
wolontariuszy, nabyć maskotkę, 
a także uczestniczyć w pokazie 
udzielania pierwszej pomocy 
czy tresury psów. Te wszystkie 
atrakcje zapewnił sztab miesz-
czący się w Zespole Szkół nr 1 

przy ul. Łukasińskiego, którego 
główną „szefową” jest pani Ania 
Mikołajczyk. Po południu Or-
kiestra zagrała w Żychlińskim 
Domu Kultury, w którym każ-
dy odwiedzający mógł znaleźć 
coś dla siebie. Były występy lau-
reatów Konkursu Piosenki Zi-
mowej, pokaz tańca wykonany 
przez dzieci z Przedszkola nr 1 
w Żychlinie, zaprezentowały się 
także dziecięce sekcje taneczne 
ZUMBA, wystąpił zespół „Me-
lodia” działający przy ŻDK oraz 
pan Bartłomiej Ciesielski śpie-
wający znane wszystkim przebo-
je Zenka Martyniuka. Tuż przed 
gwiazdą 25 Finału WOŚP, który 
w obecnej formie w Żychlińskim 

Domu Kultury gra po raz ósmy, 
wystąpił zespół LOVERBOY-
Na zakończenie części koncer-
towej wystąpił znany rockowy 
zespół Wanda i Banda, który od 
lat funkcjonuje na polskiej sce-
nie muzycznej, a przeboje, takie 
jak, „Nie będę Julią”, „Hi-FI” czy 
„Chcę zapomnieć” zna zdecydo-
wana większość osób.
 Zgodnie z tradycją fina-
łów Orkiestry o godzinie 20.00 
odpalono „Światełko do nie-
ba”, a na zakończenie wspólne-
go świętowania pokrojono tort, 
ufundowany przez Burmistrza 
GminyŻychlin pana Grzegorza 
Ambroziaka.
 

Podsumowaniem 25 Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy niech będą kwoty zebra-
ne przez poszczególne Sztaby
 Sztab działający przy 
Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie 
zebrał 13 260,57 zł, natomiast 
Sztab Zespołu Szkół przy ul. Na-
rutowicza, który kwestował rów-
nież w Bedlnie, Suserzu, Opo-
rowie, Pleckiej Dąbrowie zebrał 
4377,16 zł.
 Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy czynnie włą-
czyli się w 25 Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.

red./ŻDK

Oficjalnie Żychlin ma już nowy herb
 Na uroczystej sesji 
Rady Miejskiej w Żychlinie, któ-
ra dobyła się 25 stycznia 2017 
r. Radni Rady Miejskiej przy-
jęli uchwałę, na mocy której 
Żychlin (jako miasto i gmina) 
może posługiwać się prawidło-
wo zaprojektowanym herbem, 
który najwierniej odzwierciedla 
najstarszy zachowany odcisk 
pieczęci Żychlina z 1535 roku. 
Zarówno projekt Herbu Żychlina 
jak i symbole Gminy Żychlin, zo-
stały pozytywnie zaopiniowane 
przez Komisję Heraldyczną i za-
twierdzone przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

Moment podjęcia uchwały to 
dla naszej lokalnej społeczności 
chwila historyczna i niepowta-
rzalna, bowiem od dnia 25 stycz-
nia 2017 r., aż po wieki, obowią-
zywać będzie herb, który został 
przygotowany przez profesjona-
listów według dokładnych źró-
deł historycznych, jest zgodny 
ze wszystkimi wymogami pra-
wa i jednocześnie jest znakiem 
prawnie chronionym. Dyspo-
nentem tego symbolu jest społe-
czeństwo gminy, a nad jego wła-
ściwym wykorzystaniem pieczę 
trzyma Rada Miejska i Burmistrz 
Gminy. Prawnym zwieńczeniem 

przyjęcia nowego herbu, jest opu-
blikowanie uchwały w Dzien-
niku Urzędowym Wojewódz-
twa Łódzkiego, które nastąpiło  
15 lutego 2017 roku.
 Obecny wizerunek od-
biega od tego, do którego przy-
wykliśmy przez ostatnie lata. 
Nie różni się co prawda w sposób 
bardzo istotny, bo przecież błąd 
mógł polegać na tym, że histo-
rycznie naszym symbolem jest 
np. dzik lub inne zwierzę, lub 
też motyw roślinny zaczerpnię-
ty z herbów rodowych. Mamy 
nadzieję, że wizerunek oficjal-
ny i pochodzący z najstarszych  

zachowanych źródeł historycz-
nych znajdzie akceptację miesz-
kańców, a rok jubileuszowy 
nadania praw miejskich jest do-
skonałą sposobnością, żeby herb 
wszystkim przedstawić.
 Na marginesie dodamy, 
że błąd w odczytaniu wizerunku 
herbu z pieczęci polegał na nie-
dostrzeżeniu małego szczegółu. 
W wyniku błędnej interpretacji 
uznano, że symbol zamku zawie-
ra 3 wieże, podczas gdy wyraź-
nie na pieczęci wieża jest jedna 
i opiera się na murze z flankami.

red.
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 Podczas XXVIII Sesji 
Rady Miejskiej w Żychlinie, któ-
ra odbyła się 25 stycznia 2017 r. 
Radni Rady Miejskiej przyjęli 
projekt uchwały zatwierdza-
jący budżet Gminy Żychlin na 
2017 r. Głosowanie odbyło się 
w obecności 12 radnych z po-
śród niepełnego 14 osobowego 
składu. Za przyjęciem budżetu 
głosowało 11 radnych. Jedna 
osoba wstrzymała się od głosu.
 
 Poniżej przedstawiamy 
prezentację danych budżetowych 
z krótkim omówieniem przygo-
towanym na sesję przez Burmi-
strza Gminy. 
„Szanowna Pani Przewodniczą-
ca, Szanowni Państwo Radni, 
Szanowni Mieszkańcy Gminy 
Żychlin. 
Spotykamy się na dzisiejszej sesji 
m.in. w sprawie chyba najważ-
niejszej dla samorządu w ciągu 
roku kalendarzowego, w sprawie 
projektu uchwały budżetowej 
samorządu na 2017 rok. Budżet, 
jest jak wiadomo kluczowym 
dokumentem dla wszystkich 
jednostek naszej gminy. Jest do-
kumentem stanowiącym o za-
kresie pracy i odzwierciedleniem 
programu pracy Zarządu Gminy 
na dany rok. Tradycyjnie przed-
stawię zebranym najważniejsze 
elementy składające się na ob-
raz budżetu, wartości dochodów 
i wydatków.
 Najpierw krótki wstęp. 
Zakończyliśmy dość specyficzny 
z uwagi na względy organizacyj-
ne rok 2016 bez istotnych zgrzy-
tów, udało się nam zrealizować 
planowane inwestycje w większej 
nawet ilości, niż zakładaliśmy. 
Utrudnienia związane z mo-
dernizacją budynku Urzędu nie 
odcisnęły negatywnego piętna 
na naszej pracy. Cieszy przede 
wszystkim, że udało się pozyskać 
dofinansowanie tej inwestycji ze 
środków unijnych, co w części 
ułatwia planowanie kolejnych in-
westycji.
 W tym miejscu dzięku-

ję wszystkim współpracującym 
z Urzędem oraz mieszkańcom 
za cierpliwość i wyrozumiałość. 
Wszelkie uciążliwości za chwilę 
powinny się zakończyć.
 Zmiany zachodzące 
w sferze społeczno-gospodar-
czej w Polsce, na skutek decy-
zji obecnego rządu, wywołują 
istotne skutki dla samorządów. 
Najważniejsza zmiana dotyczy 
reformy systemu oświaty. W tej 
sferze samorządy, muszą zdać 
kolejny, ważny egzaminy ze swo-
jej elastyczności, kreatywności 
i dojrzałości, żeby poradzić sobie 
z konsekwencjami wprowadza-
nej w iście ekspresowym tempie 
dużej reformy.
 Korzystając z tej spo-
sobności chcę poinformować 
Państwa, że kierunek działania 
gminy, prace związane z prze-
kształceniem systemu szkolnego, 
będą skutkować przeniesieniem 
siedziby Szkoły Podstawowej 
Nr 1 z ulicy 1 Maja do budyn-
ku po wygaszanym gimnazjum.  
Liceum pozostanie na swoim 
miejscu będąc w przyszłości 
składową nowego Zespołu Szkół.
 Niestety postulaty śro-
dowisk samorządowych i oświa-
towych oraz części rodziców, nie 
znalazły uznania, nie wpłynęły 
na zmianę decyzji o reformie, ani 
nawet na jej przesunięcie w cza-
sie. W związku z tym, ze wszyst-
kimi utrudnieniami, które napo-
tkamy, uprzedzam, że będziemy 
potrzebowali dużego zaangażo-
wania szanownej rady w proce-
sach legislacyjnych. 
Szanowni Państwo,
 Wspominam o tej istot-
nej zmianie w przestrzeni spo-
łecznej gminy, ponieważ jej kon-
sekwencje odczujemy nie tylko 
w sferze społecznej, ale również 
w finansowej. Na dzień dzisiej-
szy nie jestem w stanie określić 
dokładnych kosztów, nie mniej 
jednak przyjmujemy, że dosto-
sowanie obiektów rozpoczniemy 
w roku bieżącym, żeby rozło-
żyć wydatki w czasie. Liczymy, 

że ogółem koszt dostosowania 
może pochłonąć kwotę rzędu 
do pół miliona złotych. Optymi-
stycznie rzecz ujmując.
Zwrócę państwa uwagę na inny 
ważny aspekt wydatkowy, co 
prawda nie dotyczący bieżącego 
roku, ale jednak. Zwiększenie 
liczby uczniów w szkole podsta-
wowej przy ul. Żeromskiego to 
przeważający argument na rzecz 
realizacji inwestycji budowy no-
wej sali gimnastycznej. W istnie-
jącej małej salce nie zmieszczą 
się uczniowie tej szkoły, znów jak 
w latach 80 ćwiczenia będą odby-
wać się na korytarzach. Problem 
ten udało się nam zlikwidować 
w Grabowie, teraz czeka nas  
wyzwanie w „dwójce”. 
 Chcemy również ogra-
niczyć do zera, lub do minimum 
straty w etatach. To dla nas waż-
ne wyzwanie, żeby nauczyciele 
i pracownicy szkół, nie tracili 
pracy przez tą reformę.
 Pewne zdarzenia eko-
nomiczne w naszym budżecie 
pozostają niezmienne. Poważnie 
traktujemy obowiązki związane 
z utrzymaniem bezpiecznego po-
ziomu zadłużenia.
 Z inwestycjami radzi-
my sobie przy użyciu środków 
własnych, kredytów oraz dotacji 
bezzwrotnych z UE.
 Dotychczasowa prakty-
ka, profesjonalne i realistyczne 
przygotowanie projektów bu-
dżetów, pozwala nam na spo-
kojną realizację zadań. Przede 
wszystkim w zakresie wydatków 
bieżących, utrzymania ciągłości 
najważniejszych zadań własnych 
gminy.
 Terminowo realizujemy 
wszelkie zobowiązania finanso-
we i pozostajemy wiarygodnym 
partnerem na lokalnym rynku 
finansowym.

Szanowni Państwo!
Pozwólcie, że przedstawię kilka 
najważniejszych założeń budże-
tu na 2017 rok:

DOCHODY
Kwota planu dochodów na 2017 
rok wynosi : 39.534.583,26 zł.
Ogólna kwota dotacji na zadania 
bieżące gminy w 2017 roku wy-
nosi : 12.459.642,52 zł.
w tym na dofinansowanie zadań 
własnych gminy : 1.676.786,52 zł.
na realizacje zadań zleconych do 
realizacji gminie 10.782.856 zł.
Planowana kwota subwencji 
ogólnej na 2017 rok to kwota 
7.532.072 zł, w tym:
Subwencja oświatowa to kwota 
5.996.564 zł,
Subwencja równoważąca to kwo-
ta 682.935 zł,
Subwencja wyrównawcza to 
kwota 852.573 zł.
Kwota udziałów gminy w po-
datku dochodowym od osób fi-
zycznych na 2017 rok wynosi 
6.939.052 zł,
udziałów gminy w podatku do-
chodowym od osób prawnych 
ustalono na poziomie 500.000 zł.
Kwota dochodów z tytułu po-
datku od nieruchomości wynosi 
6.710.000 zł, podatku rolnym 
784.101 zł, podatku od środków 
transportowych 220.391 zł.

WYDATKI
Na wydatki budżetu gminy 
w 2017 roku planuje się kwotę : 
42.092.771,75 zł;
z której 37.036.843,65 zł to kwota 
planowanych wydatków bieżą-
cych,
5.055.928,10 zł to kwota plano-
wanych wydatków majątkowych.
Wydatki w poszczególnych dzia-
łach przedstawione są w tabeli 
Nr 3 do przedłożonej uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na 2017 rok.
Największą pozycję stanowią 
wydatki na pomoc społeczną 
(już nie jest to oświata) – kwo-
ta 15.473.374 zł. Jest to istotna 
zmiana odzwierciedlająca zmia-
nę kursu polityki społecznej 
Państwa. W kwocie wydatków 
zabezpieczone są środki finanso-
we na wypłatę zasiłków 
i dodatków mieszkaniowych dla 

Gmina Żychlin z uchwalonym 
budżetem na 2017 rok
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klientów pomocy społecznej za-
równo z dotacji celowych, jak 
również finansowane ze środ-
ków własnych (kwota 3.194.905 
zł). Istotną częścią wydatków 
są koszty programu 500 plus – 
6.180.819 zł.
Znaczną część wydatków prze-
znacza się oczywiście na oświa-
tę, która zawsze była wiodąca 
pozycją wydatkową budżetu: 
11.665.395,01 zł.
Nadmieniam zwyczajowo, że 
kwota subwencji na 2017 r. nie 
pokrywa nawet wydatków na 
wynagrodzenia i pochodne pra-
cowników placówek subwen-

cjonowanych, tj. szkół podsta-
wowych, gimnazjum i liceum. 
Dopłata do placówek subwencjo-
nowanych z dochodów własnych 
gminy wynosi 2.299.288 zł.
 Wydatki inwestycyjne 
gminy zaplanowano w kwocie 
5.055.928 zł.
Planujemy zrealizować: wspólnie 
z powiatem kutnowskim za kwo-
tę 2,5 mln złotych przebudowę 
ul. Żeromskiego (budżet Gminy 
Żychlin to 1,25 mln zł), zmo-
dernizować rondo w centrum 
miasta za kwotę 200 tys. zł., roz-
począć realizację zadania unijne-
go w zakresie „fotowoltaiki” za 

kwotę 243 tys. zł (jeśli otrzyma-
my dotację – decyzje maja zapaść 
w lipcu br.), wybudować oświe-
tlenie uliczne drogi w sołectwie 
Pasieka za kwotę ok 20 tys. zł.
Najdroższym zadaniem plano-
wanym w budżecie będzie ter-
momodernizacja Żychlińskiego 
Domu Kultury. Kwota 3.119.000 
zł. Zadanie oczekiwane od lat, 
obejmie zewnętrzną część obiek-
tu z uwagi na możliwości uzy-
skania dotacji UE na taki właśnie 
zakres. Umowa z Urzędem Mar-
szałkowskim jest już podpisana. 
Dofinansowanie wyniesie ok. 
1.076.000 zł. 

Planowany deficyt budżetu na 
2017 rok wynosi 2.558.188,49 zł.
Gmina udzieli w bieżącym roku 
dotacji m.in.:
– dla Samorządowego Zakła-
du Budżetowego w Żychlinie 
w kwocie 866.500 zł.
– dla instytucji kultury 1.137.670 
zł

red.

Referaty Pracownicy Nr telefonu

Sekretariat Urzędu Gminy

Burmistrz Grzegorz Ambroziak 24 3512 033

Zastępca Burmistrza Zbigniew Gałązka, 24 3512 032

Janina Stasiak fax 24 3512 031

Skarbnik Gminy Emilia Rajewska, Genowefa Stasiak 24 3512 030
Sekretarz Gminy Waldemar Bartochowski 24 3512 034
Biuro podawcze 24 3512 028

Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Środowiska

Zofia Pietrzak, Michał Łąpieś 24 3512 026
Wanda Antosiak, Anna Śnieć 24 351 20 39
Łukasz Prośniewski 24 351 20 26

Referat Finansowy
Sławomira Wasińska, Alicja Dubrownik, Agnieszka Pochwałowska 24 3512 042

Jolanta Witkowska, Anna Wołoszyn, Katarzyna Józwiak 24 3512 029

Referat Budownictwa,  
Planowania i Inwestycji 

Krzysztof Anyszka, Magdalena Ciećwierz, 24 3512 027

Jacek Cholewa, Adam Gąsiorkiewicz 24 3512 040

Anna Szewczyk 24 3512 041
Kasa Urzędu Gminy Zofia Petera 24 3512 025

Referat Oświaty i Zdrowia
Paulina Ryćkowska, Barbara Studzińska 24 3512 024
Małgorzata Szymańska 24 3512 037

Biuro Obsługi Rady Miejskiej Monika Charążka, Iwona Śmietanka 24 3512 021
Oranizacyjno-Prawny – Roboty publiczne Wioletta Kamińska, Ewa Muras, 

24 3512 017
Samodz. stanow. ds. sportu Krzysztof Tomaszewski
Samodz. stanow. ds. informatyzacji Konrad Melcher 24 3512 036

Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności Iwona Rzeźnicka, Beata Piotrowska 24 3512 014

Urząd Stanu Cywilnego Zuzanna Szymańska 24 3512 018
Ośrodek Doardztwa Rolniczego Anna Olba, Władysław Kowalski 24 3512 035

Gminne Centrum Promocji i Informacji
Edyta Ledzion 24 3512 016
Martyna Tołczyk, Adam Staszewski 24 3512 015

Wykaz nowych numerów telefonów UG w Żychline
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 10 lutego odbyła się Se-
sja Rady Miejskiej poświęcona 
dostosowaniu sieci szkół podsta-
wowych i gimnazjum do nowego 
ustroju szkolnego. Po stwierdze-
niu quorum przez przewodniczą-

cą Rady i prawomocności obrad, 
głos zabrał burmistrz Grzegorz 
Ambroziak, który przedstawił 
zakres proponowanych zmian 
i najważniejsze argumenty za 
podjęciem uchwały w propono-
wanej wersji. Projekt nowej sieci 
szkół zakłada funkcjonowanie 
w mieście i gminie trzech szkół 
podstawowych ośmioklaso-
wych, czyli istniejących w chwi-
li obecnej „Jedynki”, „Dwójki” 
i „Grabowa”. Gimnazjum będzie 
wygaszane zgodnie z jednym 
z wariantów ustawowych wpro-
wadzanej reformy. Istotną zmia-
ną, która będzie wprowadzona 
od 1 września 2019 r. jest zmia-
na siedziby Szkoły Podstawowej 
nr 1. Z dotychczasowej przy ul. 
1 Maja, szkoła przeprowadzi się 
do obiektu po wygaszanym gim-
nazjum, przy ul. Łukasińskiego. 
W okresie przejściowym, tj. od 1 
września br. do 1 września 2019 

r., zgodnie z projektem burmi-
strza, Rada Miejska dokonała 
niewielkiej zmiany obwodów 
szkolnych. 
Dopiero w 2019 r. nastąpi istotna 
zmiana obwodów:

Szkoła Podstawowa nr 1

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Żychlinie ul. 1 Maja 25:
a) miasto Żychlin ulice: Barlic-
kiego, Blizińskiego, Cmentar-
na, Głowackiego, Kilińskiego,  
Kościuszki, Kwiatowa, Plac 
29 Listopada, 1 Maja, 3 Maja, 
Młyńska, Narutowicza 1 do 65, 
Plac Wolności, Polowa, Pomor-
ska, Przeskok, Al. Racławickie, 
Sannicka, Ściegiennego, Pl. Jana 
Pawła II, Wiejska, Wspólna, 
Zdrojowa, Złota, Chabrowa,  
Łukasińskiego, Orłowskiego, 
Wrzosowa, Jaśminowa, Konwa-
liowa, Różana, Ogrodowa, Trau-
gutta i Osiedle Traugutta.
b) miejscowości: Wola Popowa 
ulice Górna, Lipowa, Łukasiń-
skiego, Wiejska
c) sołectwa: Pasieka, Sokołówek, 
Żabików, Buszków, Zagroby, 
Chochołów, Kaczkowizna.

Szkoła Podstawowa nr 2

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. Jana Pawła II w Żychlinie ul. 
Żeromskiego 8:
a) miasto Żychlin ulice: Dą-
browskiego, Janka Krasickiego, 
Marchlewskiego, Mikołaja Reja, 
Narutowicza od nr 69 do nr 102, 
Łąkowa, Prusa, Hanki Sawic-
kiej, Sienkiewicza, Waryńskiego,  
Żeromskiego, Okoniewskiego, 
Tuwima, Kolejowa, Fabryczna
b) miejscowości: Wola Popowa 
ulice Budzyńska, Polna, Żerom-
skiego,
c) sołectwa: Budzyń, Grabie, 
Zgoda, Kruki, Tretki.

Szkoła Podstawowa w Grabowie

Obwód Szkoły Podstawowej im. 
Marii Kownackiej w Grabowie 
ul. Szkolna 4:
a) miasto Żychlin ulice: Cicha, 
Dobra, Dolna, Dobrzelińska, 
Graniczna, Krótka, Mała, Nowa, 
Śląska, Kolejowa, Mickiewicza, 
Słowackiego, Narutowicza od nr 
106 do nr 134
b) sołectwa: Czesławów, Dobrze-
lin, Drzewoszki, Grabów, Biała, 
Brzeziny, Grzybów, Śleszyn.

 W dalszej części ob-
rad, kierownik Referatu Oświa-
ty i Zdrowia pani Małgorzata 
Szymańska, przybliżyła nowy 
projekt reformy polskiego syste-
mu oświaty wraz ze wszystkimi 
zmianami do tej pory zaistnia-
łymi, który obowiązywać będzie 
od września br. Zwróciła uwagę 
na złożoność reformy oraz zbyt 
krótki czas na jej wdrożenie. 
W czasie ogłoszonej w obradach 
przerwy, głos zabrali nauczyciele 
żychlińskiego Gimnazjum, któ-
rzy wyrazili swe rozgoryczenie 
i obawy odnośnie dalszych losów 
Gimnazjum i ich, jako pracow-
ników oświaty. Zwrócili się do 
radnych o rozważenie możliwo-
ści wcześniejszego połączenia 
dwóch szkół. Chcieliby włącze-
nia Szkoły Podstawowej nr 1 do 
Zespołu Szkół nr 1, tak by już od 
września br. uczniowie z pod-
stawówki poszli do szkoły przy 
ul. Łukasińskiego razem z gim-
nazjalistami i uczniami liceum. 
Martwi ich również fakt, że nie 

znają swojej przyszłości zawo-
dowej, tego czy zachowają pracę. 
Wyrazili również obawy o losy 
liceum, o wykorzystanie dobrze 
przygotowanych i wyposażonych 
sal lekcyjnych. 
 Burmistrz odniósł się 
negatywnie do pomysłu doty-
czącego wcześniejszego połącze-
nia szkół, przede wszystkim ze 
względów organizacyjnych, tem-
pa wprowadzania zmian, czasu 
potrzebnego na przygotowanie 
szkół do zmiany, zabezpieczenia 
środków finansowych na nie-
zbędne w tym zakresie inwesty-
cje i wcześniejsze ich zaprojek-
towanie, tak, żeby dostosować 
obiekt gimnazjalny. Zapropono-
wał ewentualny powrót do roz-
mów w tym zakresie po opraco-
waniu projektu funkcjonalnego, 
który jest przygotowywany, a ma 
zawierać wszystkie niezbędne 
elementy tj. zakres modernizacji 
obiektu pod kątem p.poż. i sa-
nitarnym, oddzielenia uczniów 
najmłodszych od najstarszych, 
osobne szatnie, itp. Burmistrz 
Ambroziak argumentował, że 
w terminie zaproponowanym 
przez nauczycieli, zmiana taka 
jest nierealna do zrealizowania 
i niesie za sobą zbyt duże ryzyko 
niepowodzenia.
 Po wznowieniu obrad 
Rada Miejska w Żychlinie przy-
jęła uchwałę w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podsta-
wowych i gimnazjum do nowego 
ustroju szkolnego oraz projektu 
sieci prowadzonych przez Gminę 
Żychlin publicznych przedszko-
li i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych. Gło-
sowanie za projektem przedsta-
wionym przez burmistrza było 
jednogłośne.
 Reasumując, od 1 wrze-
śnia 2019 roku nasza sieć szkół 
podstawowych ośmioklasowych:
•	 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. 

Łukasińskiego
•	 Szkoła Podstawowa Nr 2, 

w ramach Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego, ul. Żerom-
skiego

•	 Szkoła Podstawowa w Grabo-
wie.

red.

Nowy ustrój  
szkolny –  
projekt sieci  
szkół w gminie
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 12 lutego 2017 roku w gmachu Ży-
chlińskiego Domu Kultury odbył się Koncert 
Jubileuszowy otwierający obchody 620 – le-
cia nadania praw miejskich miastu Żychlin. 
Oficjalne obchody tej doniosłej rocznicy 
otworzyli Burmistrz Gminy Żychlin – p. 
Grzegorz Ambroziak oraz Przewodnicząca 
Rady Miejskiej – p. Elżbieta Tarnowska. Po 
części oficjalnej licznie zebrani mieszkańcy 
naszego miasta i gminy za sprawą utalento-
wanej artystycznie młodzieży z Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Żychlinie, przenieśli się do 
krainy musicalu i filmu. Utwory zaprezen-
towane przez chór szkolny ,,Allegro” oraz 
solistów, wśród których znaleźli się: Nata-
lia Kubiak, Weronika Mrozowicz, Wiktoria 
Żernicka i Wojciech Dzwonkowski, spotkały 
się z gorącym przyjęciem publiczności. Wiel-
ką radość sprawiła również swoim występem 
absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza w Żychlinie – Aleksan-
dra Sampolska. 
Koncert poprowadziła Agata Klimczak – 
również absolwentka żychlińskiego liceum, 
której wdzięk i profesjonalizm znany jest 
z wielu uroczystości szkolnych i środowisko-
wych.
Młodym artystom oraz ich opiekunowi wo-
kalnemu – p. Agnieszce Wawrzyniak – gra-
tulujemy i dziękujemy za wspaniałe wrażenia 
artystyczne.

red.

Koncert jubileuszowy 620 lat  
miasta Żychlin

 Nową tradycją Żychlińskiego Domu 
Kultury staje się organizowanie dla dzieci 
kinderbalu. Podobnie jak w ubiegłym roku, 
również i tegoroczny kinderbal cieszył się du-
żym zainteresowaniem. Animatorzy, których 
zaprosiliśmy, by poprowadzili tegoroczny bal 
zaproponowali temat morski, ale oczywiście 
dzieci mogły przychodzić dowolnie przebra-
ne. 28 stycznia 2017 Żychliński Dom Kultury 
wypełnił się fantastycznie przebranymi ma-
łymi gośćmi – były księżniczki, wróżki, su-
per bohaterowie a nawet jeden mały Dracula. 
Nawet pracownicy Domu Kultury postano-

wili się przebrać i zaprezentować dzieciom 
swoje nowe, bajkowe wcielenia. Animato-
rzy przygotowali wiele atrakcji – prowadzili 
różne zabawy, konkursy, przygotowali dla 
dzieci także interaktywne gry. Dzieci chęt-
nie angażowały się w proponowane przez 
animatorów konkurencje, udało się również 
do zabawy zaprosić rodziców. Było barwnie, 
gwarnie, kolorowo i bajkowo. Nie brakowa-
ło również dodatkowych atrakcji – dużym 
zainteresowaniem dzieci cieszyło się stoisko 
z watą cukrową oraz stanowisko plastyków, 
którzy malowali twarze dzieciom, a nawet 

niektórym rodzicom. Można było również 
wykonać pamiątkową fotografię. Mamy na-
dzieję, że wiele dzieci skorzystało z tej okazji 
– wszystkie wyglądały tak fantastycznie, że 
szkoda byłoby nie utrwalić tego na zdjęciach. 
W tym roku również udało się przygotować 
słodką niespodziankę – gofry z bitą śmietaną 
dla wszystkich dzieci. Cieszymy się, że dzie-
ci i rodzice zachcieli bawić się z nami w tym 
roku na Kinderbalu – już teraz zapraszamy 
na przyszłoroczny bal. Mamy nadzieję, że bę-
dzie jeszcze bardziej kolorowo i radośnie.

R.D. / ŻDK

Bal wśród morskich fal
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 „Biblioteczne spotkania z histo-
rią” to cykl otwartych, bezpłatnych, co 
miesięcznych spotkań edukacyjnych (wy-
kłady, prelekcje, prezentacje) dotyczących 
historii Polski. Projekt jest realizowany od 
2016 roku. Jego celem jest popularyzacja 
wiedzy o dziejach Polski . „Spotkania z hi-
storią” odbywają się w pierwszą środę każ-
dego miesiąca. Skąd się wzięły? Otóż wzię-
ły się z głowy, czyli ciekawości polskich 
dziejów, co oczywiste z potrzeby zaspaka-
jania głodu wiedzy o owym nie do końca 
znanym świecie. A stąd już tylko kroczek 
mały do wyznania najcieplejszych uczuć 
do polskiej historii narodu w historycz-
nym ujęciu. A stało się to możliwe, dzięki 
p. Annie Mazurek, która jest współautorką 
projektu. Zaproponowanie, aby spotkania 
odbywały się w najbardziej relaksowym 
miejscu i dniu tygodnia, skąd z resztą wzię-
ły swoją nazwę, okazało się trafne z pozycji 
zarówno słuchaczy jak i prelegentki. Cykl 
wykładów rozpoczął się od „ Pieśni w hi-
storii” . Kolejne tematy wykładów i jego 
autorka zostali bardzo dobrze przyjęci. Dla 
kogo są nasze spotkania? Właściwie to dla 
wszystkich!
 Zatem po żychlińsku: serdecznie 
zapraszamy! Więcej informacji na facebo-
oku i www.bibliozychlin.pl

E.A.

 Wykład dr. Piotra Stasiaka nt. Ży-
chlin miasto w czasie i przestrzeni. Infra-
struktura miejska na przestrzeni wieków”, 
który odbył się 24 lutego 2017r., zainaugu-
rował pierwszą lekcję historyczną w  ramach 
obchodów 620-lecia nadania praw miejskich 
naszemu miastu.
 Celem lekcji, było przybliżenie  
historii Żychlina i okolic, ludzi oraz ciekawych 
wydarzeń w przestrzeni wiekowej w oparciu 
o zabudowę miejską. Ilustracją do tematu 
wykładu  były  materiały archiwalne , mapy, 
zdjęcia przygotowane przez dr P. Stasiaka  

w postaci prezentacji. Uczestnicy lekcji mogli 
się przenieść do czasów Cukrowni Walenty-
nów, Fabianówki oraz innych miejsc i odbyć 
wirtualny spacer dawnymi ulicami miasta.
 „Lekcje historyczne ” to cykl otwar-
tych spotkań edukacyjnych dotyczących 
przeszłości Żychlina i okolic, które maja na 
celu popularyzację wiedzy o dziejach regio-
nu. Lekcje przeznaczone są dla osób doro-
słych oraz młodzieży i będą się odbywały raz 
na kwartał. Serdecznie zapraszamy!

E.A

Biblioteczne  
spotkania  
z historią

Lekcja historyczna “Żychlin 
miasto w czasie i przestrzeni. 
Infrastruktura miejska na 
przestrzeni wieków”

 Pierwsze w tym roku przedstawie-
nie teatralne w wykonaniu najmłodszych 
uczestników zajęć w ŻDK odbyło się w so-
botę 21 stycznia 2017 roku. Pod kierunkiem 
p. Katarzyny Brzozowskiej – Zajączkowskiej 
dzieci przygotowały spektakl pod tytułem 
„Porządki w warzywniaku”. Mali aktorzy 
wystąpili jako owoce i warzywa, które w za-

bawny sposób spierają 
się, które z nich jest naj-
lepsze.
 Z a s a d n i c z y m 
przesłaniem spektaklu 
było uświadomienie 
widzom, jak wiele walo-
rów zdrowotnych mają 
owoce i warzywa oraz 
jak ważne jest budowa-
nie właściwych nawy-
ków żywieniowych już 
od najmłodszych lat.

 Uczestnicy zajęć teatralnych z wiel-
kim przejęciem i zaangażowaniem pracowali 
nad przedstawieniem i chociaż młodym ak-
torkom towarzyszyła trema wszystko udało 
się doskonale. 
W spektaklu wzięły udział:
Gruszka – Gabrysia Staszewska
Śliwka – Michasia Staszewska 

Brokuła – Gabrysia Ratajczyk 
Wiśnia – Klaudia Piątkowska 
Malina 1 – Antosia Zielińska 
Malina 2 – Nadia Piątkowska 
Malina 3 – Iga Jędrzejczyk
Marchewka – Natalka Kwiatkowska 
Truskawka 1 – Oliwia Kukuła 
Truskawka 2 – Weronika Michalak 
Jabłko – Antonina Zielińska
Sałata – Serafina Jędrzejczak 
 Gratulujemy dziewczynkom udane-
go wystąpienia i mamy nadzieję na kolejne, 
równie udane spektakle. Serdeczne podzię-
kowania dla opiekuna grupy, reżysera i sce-
narzysty p. Katarzyny Brzozowskiej – Za-
jączkowskiej oraz dla p. Iwony Motylewskiej 
– Białek za stworzenie barwnej, owocowej 
scenografii i p. Witolda Figurskiego za przy-
gotowanie nagłośnienia

ŻDK

Najmłodsi na scenie ŻDK
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 22 lutego 2017 r. o godz. 17.00  
w Żychlińskim Domu Kultury rozpoczęła 
się bardzo niecodzienna uroczystość – pro-
mocja książki, której autorami, zarówno 
treści, jak i formy, były dzieci i młodzież 
szkół Gminy Żychlin.
 
 Książka stanowi pokłosie II kon-
kursu historyczno-literackiego TMHŻ pt. 
Historia obok nas, adresowanego do uczniów 
szkół Gminy Żychlin w 2014 r. Jednym z za-
dań było stworzenie autorskiej historii – le-
gendy o Przygodach rycerza Chwała, osnutej 
na dziejach żychlińskiego zamku i miasta. 
W przeciwieństwie do dwóch pozostałych 
tematów konkursu, które wymagały pracy 
z dokumentami źródłowymi, temat Przygo-
dy rycerza Chwała miał głównie rozbudzić 
wyobraźnię młodych autorów, rozwinąć ich 
fantazję i w niewymuszony sposób zainte-
resować dziejami miasta. Celem pośrednim 
były narodziny legendy o dzielnym rycerzu 
z żychlińskiego zamku.
 Rycerz Chwał jest postacią histo-
ryczną. Pierwsza wzmianka o jego istnieniu 
pochodzi z 1306 roku, kiedy to Chwał, sędzia 
łęczycki, syn Szymona, sędziego kujawskie-
go, wystąpił jako świadek zeznający przed 
sądem o zniszczeniach dokonanych przez 
Krzyżaków i poświadczył to w dokumencie 
księcia Ziemowita. Chwał mieszkał we Wsi 
Żychlińskiej, która była wówczas własnością 
jego ojca, który z kolei dostał ją od księcia 
Władysława Łokietka w zamian za ziemie na 
Pomorzu, utracone podczas walk z Krzyża-
kami. Szymon otrzymał wtedy Wieś Żychliń-
ską i 11 sąsiednich. Rycerz Chwał brał udział 
w bitwie z Krzyżakami pod Płowcami w 1331 
roku, u boku Władysława Łokietka. W latach 
1340-1348 był wojewodą łęczyckim. Za jego 
życia nastąpiła lokacja Żychlina jako miasta, 
ale było to już w czasach Kazimierza Wielkie-
go, najprawdopodobniej w latach 1340-1348, 
a na pewno przed rokiem 1397. Nie zachował 

się jednakże dokument lokacyjny miasta. 
 Część autorów książki przygody ry-
cerza Chwała rzetelnie osadziła w historii, 
budując fabuły w oparciu o historyczne wy-
darzenia, w których uczestniczył lub mógł 
uczestniczyć nasz bohater. Pozostali autorzy 
prac mniej lub bardziej podążali w krainę ba-
śni i dlatego zaroiło się w nich od smoków, 
czarownic, mówiących żółwi czy mrówek 
i innych baśniowych stworów.
 Opowieści o rycerzu Chwale zilu-
strowali grafikami dwaj bracia: Bartosz i Szy-
mon Wypychowie, młodzieżowi sympatycy 
naszego Towarzystwa Miłośników Historii 
Żychlina.
 Okładka jest efektem innego kon-
kursu: zakończonego w grudniu 2013 roku 
konkursu plastycznego „Castrum Sychlin”, 

na który wpłynęło 131 prac. Na pierwszej 
stronie jest wyeksponowana praca Krzyszto-
fa Załugi z LO w ZS, która zajęła I miejsce, 
zaś na rewersie okładki makiety Bartka Cho-
mickiego, Julii Szymańskiej, Natalii Ubysz, 
z SP nr 2 i Kariny Szkopiak z SP nr 1, pięknie 
sfotografowane przez pana Adama Staszew-
skiego z Urzędu Gminy Żychlin.
 Na promocję przybył burmistrz 
pan Grzegorz Ambroziak, członkowie Rady 
Miejskiej, przedstawiciele placówek oświa-
towych, w tym dumni dyrektorzy szkół i na-
uczyciele. Najbardziej oczekiwanymi gośćmi 
byli młodzi autorzy oraz ich rodziny, niestety 

z powodu złej pogody wiele osób nie dotarło,  
a szkoda. 
 Gościem honorowym na promocji 
był pan Rafał Klimczak, autor niesłychanie 
popularnych książek dla dzieci, które uka-
zały się w seriach: Nudzimisie, Poznaję świat 
i kropka oraz Leśne skrzaty. 
 Uroczystość prowadziły: prezes 
TMHZ Anna Wrzesińska i członek jury kon-
kursu Monika Sylwestrowicz. Młodzi auto-
rzy otrzymywali książkę z imienną dedyka-
cją. Każdy z nich mógł się też wypowiedzieć, 
z czego kilka osób skorzystało. 
 Przy okazji promocji zostali pu-
blicznie docenieni młodzieżowi sympatycy 
TMHŻ, którzy poza konkursami biorą udział 
w naszych inscenizacjach historycznych, im-
prezach plenerowych i innych pracach. 
 Na zakończenie części oficjalnej, za-
proszeni goście mieli możność wysłuchania 
pięknego mini-koncertu pt. „Dzieci dzie-
ciom”, przygotowanego przez panią Agniesz-
kę Wawrzyniak. Wystąpiły dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 2: Maja Król, Sylwia Kacz-
marek, Antosia Zielińska i Ada Lewaniak, 
koncert prowadziły: Weronika Mrozowicz 
i Natalia Kubiak, a nad całością miał pieczę 
Wojtek Dzwonkowski.
 Cieszy nas bardzo, że naszemu 
TMHŻ udało się wydać tę książkę. Chcieli-
śmy docenić kreatywność dzieci i młodzieży, 
pokazać w sposób atrakcyjny wyniki ich pra-
cy oraz zachęcić innych do udziału w pracach 
naszego Towarzystwa.
 Ponadto tak się ładnie złożyło, że 
rok 2017 jest rokiem jubileuszowym 620-lecia 
miasta i „Przygody rycerza Chwała. Legendy 
i baśnie żychlińskie” wpisują się w ten jubile-
usz. Są darem od dzieci i młodzieży oraz To-
warzystwa Miłośników Historii Żychlina dla 
naszego miasta. A może któraś z prac stwo-
rzy nową legendę…

A.W.

Promocja książki: “Przygody Rycerza 
Chwała. Legendy i baśnie żychlińskie”
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Erasmus+ w ZS Nr 1 w Żychlinie

Wizyta nauczycieli 
z partnerskich szkół 
programu Erasmus+ 

SPORT

 Zespół Szkół Nr 1 w Ży-
chlinie otrzymał akceptację oraz 
dofinansowanie z UE na realiza-
cję projektu w ramach Programu 
Erasmus + .
 W związku z tym na-
uczyciele oraz uczniowie roz-
poczęli to przedsięwzięcie od 
zorganizowania Ogólnopolskich 
Dni Informacji Programu Era-
smus + w szkole, które odbyły się 
11 stycznia 2017 roku.
 W pierwszej części do-
konano sprawozdania z między-

narodowego spotkania koordy-
natorów projektu: ,,Who do we 
think we are? Exploring culture 
and migration in the European 
Union’’, które odbyło się w Wiel-
kiej Brytanii w dniach : 27 XI 
2016 – 02 XII 2016 roku. Pani Jo-
lanta Humka, nauczycielka języ-
ka polskiego w gimnazjum, która 
reprezentowała szkołę w Anglii, 
dokonała prezentacji partner-
skich szkół z Anglii, Niemiec, 
Chorwacji, Hiszpanii oraz Litwy.
Następnie Pani Sylwia Bieńkow-

ska omówiła cele i zadania ww. 
projektu oraz zapoznała uczniów 
z harmonogramem działań, m. 
in. wymianą młodzieży do szkół 
partnerskich .
Pierwszy wyjazd już wkrótce. 
W dniach: 5 III- 11 III 2017 roku 
grupa młodzieży Zespołu Szkół 
Nr 1 w Żychlinie będzie gościć 
w Niemczech /Patenburg/.
 W drugiej części spo-
tkania przeprowadzono wśród 
uczniów ankietę ,, Edukacja re-
gionalna w szkole’’ oraz podsu-

mowano gimnazjalny projekt 
edukacyjny: ,,Od wniosku do 
realizacji… – o zarządzaniu pro-
jektem realizowanym w ramach 
Programu Erasmus +’’. Spotkanie 
przeprowadziły: Jolanta Humka, 
Sylwia Bieńkowska.Zadanie re-
alizowane jest pod patronatem 
Gminy Żychlin

I.K.

 Od 13 do 15 lutego br., 
w ramach projektu ERASMUS+ 
Zespół Szkół przy ul. Naru-
towicza, gościł 13 nauczycieli 
z partnerskich szkół z Bułgarii, 
Chorwacji, Portugalii, Słowacji, 
Włoch, Turcji
 Międzynarodowa grupa 
wzięła udział w partnerskim spo-
tkaniu treningowym w ramach 
realizowanego w Zespole Szkół 
w Żychlinie projektu Erasmus+ 
„Connect , Share , get Enlighted”.
Podejmowane przez nauczy-
cieli ze szkół partnerskich za-
dania, mają na celu rozwijanie 
u uczniów umiejętności korzy-
stania z mediów społecznościo-
wych, radzenia sobie z emocja-

mi w relacjach z rówieśnikami 
i dorosłymi. Jest to bardzo waż-
ne w dzisiejszym świecie. Media 
społecznościowe mają istotny 
wpływ na społeczeństwo, to one 
dostarczają podstawowej wiedzy
i informacji na temat różnych 
aspektów bieżących wydarzeń.
 Celem projektu jest zła-
godzenie negatywnych aspektów 
mediów społecznościowych przy 
jednoczesnej stymulacji ich po-
zytywnych efektów w dziedzi-
nie edukacji i życiu społecznym. 
Używanie mediów społeczno-
ściowych z rozsądkiem może 
być narzędziem. Uczniowie 
mogą wykorzystać te umiejętno-
ści w pracy i życiu w globalnym  

społeczeństwie.
 Nauczycieli w Żychli-
nie powitał dyrektor Zespołu 
Szkół, Pan Tomasz Rapsiewicz, 
po czym uczniowie z liceum 
ogólnokształcącego i technikum 
m.in. Milena Wilińska ,Paulina 
Kobierecka, Ania Kopeć i Alek-
sandra Gulazdowska. Maciej 

Garstka, Krzysztof Organiściak, 
Patryk Cybulski i Mateusz Woj-
ciechowski przygotowali część 
artystyczną, w której udział 
wzięła także duża grupa uczniów 
uczestnicząca w pokazie tanecz-
nym. Naszą tradycją jest również 
dobra współpraca z Urzędem 
Gminy. Na zakończenie części 
oficjalnej nauczyciele otrzymali 
od Burmistrza Gminy Żychlin 
drobne upominki z logo naszego 
miasta.
 W czasie pobytu 
w szkole zagraniczni nauczyciele 
mieli okazję zobaczyć jak funk-
cjonuje nasza szkoła, porozma-
wiać z uczniami i nauczycielami, 
wymienić się doświadczeniami.
Następnie nauczyciele odbyli 
spotkanie treningowe na którym 
omówiono dotychczasowy za-
kres realizacji projektu, oceniono 
zrealizowane zadania, ustalono 
termin kolejnego spotkania na 
Słowacji,. Koordynator projektu: 
Pınar Doğruyol Akkurt zapre-
zentowała w formie prezentacji 
multimedialnej kolejne zadania 
do wykonania. Iwona Kciuk po-
kazała rezultat projektu – ka-
lendarz wykonany przez Jakuba 

Wilanowskiego. Zawiera on ka-
rykatury na temat mediów spo-
łecznościowych wykonane przez 
uczniów ze wszystkich szkół 
partnerskich.
 Goście mieli możliwość 
również zwiedzić atrakcje tu-
rystyczne naszego regionu: Za-
mek w Oporowie, Ciechocinek, 
Toruń, a także stolicę naszego 
państwa, gdzie uczniowie naszej 
szkoły : Anna Kopeć, Paulina 
Kobierecka i Milena Wilińska 
wystąpiły w roli anglojęzycznych 
przewodników i oprowadziły na-
uczycieli po historycznych miej-
scach Warszawy.
 Nauczyciele byli pod 
wrażeniem polskiej gościnno-
ści i dobrej organizacji wizyty. 
Wrócili do swoich krajów ze 
wspaniałymi wspomnieniami 
i z nowymi doświadczeniami. 
Ich wizyta w Polsce była bardzo 
udana i owocna. Nie byłoby to 
jednak możliwe bez ogromne-
go zaangażowania nauczycieli 
i uczniów. Wszyscy starali się, 
aby cała wizyta przebiegła jak 
najlepiej i by zagraniczna delega-
cja wywiozła z Żychlina jak naj-
lepsze wspomnienia. Wszystkim 
zaangażowanym w przebieg spo-
tkania bardzo serdecznie dzięku-
jemy!
 Kolejne spotkanie pro-
jektowe odbędzie się w kwietniu 
na Słowacji z udziałem 9 uczniów 
i dwóch nauczycieli z Żychlina.

I.K.
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SPORT

STRZELECTWO 

VI zawody strzeleckie o Puchar 
Burmistrza Gminy Żychlin

SIATKÓWKA 

Mistrzowie i mistrzynie powiatu z SP nr 2 

 W dniu 5 lutego 2017 r. w Zespole 
Szkół w Żychlinie po raz szósty odbyły się 
Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza 
Gminy Żychlin z okazji 154 rocznicy wy-
buchu Powstania Styczniowego. Impreza 
została włączona do programu obchodów  
620-lecia nadania praw miejskich miastu  
Żychlin. 
 Do rywalizacji przystąpiła rekordo-
wa liczba 82 zawodników w dwóch katego-
riach: młodzież szkolna i OPEN. Uroczystego 
otwarcia zawodów dokonał dyrektor Zespołu 
Szkół w Żychlinie pan Tomasz Rapsiewicz. 
Jak co roku pan Marek Drabik przygotował 
krótką prezentację historyczną związaną 
z Powstaniem Styczniowym, którą uświetni-
ły repliki wyposażenia i uzbrojenia Powstań-
ców. Następnie prezes kutnowskiej LOK pan 
Janusz Kaczmarek przeprowadził szkolenie 
z zakresu obsługi broni pneumatycznej oraz 
bezpieczeństwa podczas strzelania. Nad 
sprawnym przebiegiem zawodów czuwał 

również pan Antoni Dobosz. Na zakończenie 
po zsumowaniu i podliczeniu wyników, na-
grody zwycięzcom wręczył Burmistrz Gminy 
Żychlin pan Grzegorz Ambroziak. Zawody 
przebiegały w miłej i sympatycznej atmos-
ferze, której w tle towarzyszyła patriotyczna 
muzyka.
 Organizatorami zawodów byli: 
Urząd Gminy w Żychlinie, Zespół Szkół 
w Żychlinie, Zarząd Powiatowy Ligi Obrony 
Kraju w Kutnie oraz Polski Klub Kawaleryj-
ski. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy 
ponownie za rok.
 
KLASYFIKACJA KOŃCOWA ZAWODÓW

Kategoria – OPEN indywidualnie
1. Miłosz Trojak
2. Dawid Żarczyński – Grupa GRS RANGER
3. Cezary Witeczek 

Kategoria – OPEN drużynowo
I miejsce
Roman Nawrotek, Gracjan Trojak, Miłosz 
Trojak
II miejsce – Grupa GRS RANGER
Dawid Żarczyński, Sławomir Marciniak, Mi-
chał Olewnik
III miejsce
Cezary Witeczek, Krystian Stępień, Adrian 
Stępień

Kategoria – MŁODZIEŻ SZKOLNA indywi-
dualnie
1. Adrian Pietrzak- PKK 17 Pułk Ułanów 

Wielkopolskich
2. Dawid Dębski – PKK 17 Pułk Ułanów 

Wielkopolskich
3. Szymon Wódka – PKK 17 Pułk Ułanów 

Wielkopolskich
 
Kategoria – MŁODZIEŻ SZKOLNA druży-
nowo
I MIEJSCE 
PKK 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich  
w składzie: Dawid Dębski, Szymon Wódka, 
Damian Pietrzak
II MIEJSCE – Zespół Szkół w Żychlinie
w składzie: Adrian Kapusta, Patryk Obidow-
ski, Krzysztof Rubciak.
III MIEJSCE – MOS DoMOStwo w Żychli-
niew składzie: Daria Surawska, Kamil Wol-
ski, Klaudia Macioszek

C.K.

 W dniu 7 lutego 2017 r. w Zespole 
Szkół Nr 1 w Żychlinie odbyły się mistrzo-
stwa powiatu w mini piłce siatkowej chłop-
ców i dziewcząt. Organizatorem zawodów 
był MOSiR Kutno. Drużyny biorące udział 
w zawodach: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ży-
chlinie, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kutnie, 
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie. Najlepsi 
wśród dziewcząt i chłopców okazały się ze-
społy z Żychlina, które wygrały wszystkie 
swoje mecze. Młodzi siatkarze z Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 w Żychlinie będą reprezento-
wać powiat na zawodach rejonowych.

WYNIKI DZIEWCZĄT:
Szkoła Podstawowa Nr9 Kutno – Szkoła Pod-
stawowa Nr 2 Żychlin 0:2 (21:25, 14:25)
Szkoła Podstawowa Nr9 Kutno – Szkoła Pod-
stawowa Nr 6 Kutno 2:1 (25:16, 19:25, 16:14)
Szkoła Podstawowa Nr 2 Żychlin – Szkoła 
Podstawowa Nr 6 Kutno 2:0 (25:19, 25:9)
Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
1.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie
2.Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie
3.Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kutnie

WYNIKI CHŁOPCÓW:
Szkoła Podstawowa Nr 2 Żychlin – Szkoła 
Podstawowa Nr 6 Kutno 2:0 (25:13, 25:12)
Szkoła Podstawowa Nr9 Kutno – Szkoła Pod-
stawowa Nr6 Kutno 2:1 (16:25, 25:17, 15:13)
Szkoła Podstawowa Nr 2 Żychlin – Szkoła 
Podstawowa Nr 9 Kutno 2:0 (25:9, 29:27)
Klasyfikacja końcowa chłopców:
1.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie
2.Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie
3.Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kutnie
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SPORT SPORT

SIATKÓWKA

Uczniowie Gimnazjum z Żychlina 
mistrzami powiatu szkół gimnazjalnych

SIATKÓWKA

Igrzyska młodzieży szkolnej

 8 lutego 2017 roku w hali sporto-
wej Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej 
Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych. 
Po trzy najlepsze szkolne drużyny wyłonione 
w drodze eliminacji walczyły o tytuł mistrza 
powiatu. Wśród dziewcząt były to: Gim-
nazjum Żychlin, Gimnazjum Nr 2 Kutno 
i Gimnazjum Łanięta. Rywalizacja chłopców 
toczyła się pomiędzy reprezentacjami Gim-
nazjum Nr 3 Kutno, Gimnazjum Ostrowy 
oraz Gimnazjum Żychlin.
 Tytuły mistrzowskie zarówno 
w wśród dziewcząt jak i chłopców zdobyli po 
raz kolejny uczniowie Gimnazjum z Żychlina 
(chłopcy po raz dziewiąty w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat). 

Wyniki dziewcząt:
Gimnazjum Nr 2 Kutno – Gimnazjum Ży-
chlin 0 : 2 (4 : 25, 10 : 25)
Gimnazjum Łanięta – Gimnazjum Nr 2 Kut-
no 1 : 2 (25 : 20, 14 : 25, 14 : 16)
Gimnazjum Żychlin – Gimnazjum Łanięta 2 
: 0 (25 : 9, 25 : 7)
Klasyfi kacja końcowa:
1. Gimnazjum Żychlin
2. Gimnazjum Nr 2 Kutno
3. Gimnazjum Łanięta

Reprezentacja Gimnazjum Żychlin: Kubiak 
Natalia, Lewandowska Marcelina, Frydry-
siak Maria, Urbańska Amelia, Czubińska 
Wiktoria, Markiewicz Katarzyna, Sitkiewicz 
Aleksandra, Tomasik Zuzanna.
Opieka: Tomasz Maciak 

Wyniki chłopców:
Gimnazjum Żychlin – Gimnazjum Ostrowy 
2 : 0 (25 : 9, 25 : 11)
Gimnazjum Nr 3 Kutno – Gimnazjum Ostro-
wy 2 : 0 (25 : 19, 25 : 22)
Gimnazjum Żychlin – Gimnazjum Nr 3 Kut-
no 2 : 1 (22 : 25, 25 : 15, 15 : 2)
Klasyfi kacja końcowa:
1. Gimnazjum Żychlin
2. Gimnazjum Nr 3 Kutno
3. Gimnazjum Ostrowy
 
Reprezentacja Gimnazjum Żychlin: Adam-
czyk Jakub, Chojnacki Mateusz, Dałek Mate-
usz, Andrzejewski Bartłomiej, Kubiak Filip, 
Lewandowski Mikołaj, Durys Klaudiusz, 
Jarota Mateusz, Niewiadomski Tomasz. 
Opieka: Jarosław Kapes

 W dniu 15.02.2017 r. w hali sporto-
wej Zespołu Szkół Nr1 w Żychlinie, odbył się 
Półfi nał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej chłopców. 
W zawodach zagrały trzy reprezentacje 
chłopców: SP2 Łowicz, SP5 Skierniewice 
oraz SP2 Żychlin. Zespoły grały systemem 
„każdy z każdym.” Do fi nału awansowali 
siatkarze SP2 w Żychlinie, którzy rywalizo-
wać będą w gronie sześciu najlepszych szkół 
województwa łódzkiego. Zawody odbędą się 
dnia 23 lutego w Łodzi.
WYNIKI
SP 2 Żychlin – SP5 Skierniewice 2:0
(25:9, 25:22)

SP 5 Skierniewice – SP 2 Łowicz 1:2
(25:20, 5:25, 6:15)
SP 2 Żychlin – SP 2 Łowicz 2:1 
(25:18, 20:25, 15:7)
Skład drużyny chłopców SP2 Żychlin : Ja-
kub Jarota, Adam Andrzejczyk, Bartosz Ra-
tajczyk, Jakub Kiciński, Mateusz Majewski, 
Szymon Dałek, Wiktor Głuszcz, Patryk Ma-
kowski, Jakub Król, Adam Dwojacki, Bartło-
miej Łacheta i Kacper Koza. Opiekun Jacek 
Filiński.
TABELA KOŃCOWA
1. SP2 Żychlin
2. SP 2 Łowicz
3. SP 5 Skierniewice
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SPORT

SIATKÓWKA 

Półfinał mistrzostw województwa 

BIEGANIE 

„Rozbiegani-Żychlin” na biegu pamięci 
żołnierzy wyklętych w Płocku 

 23 lutego 2017 roku w hali Mi-
lenium w Rawie Mazowieckiej rozegrany 
został Półfinał Mistrzostw Województwa 
w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Gimna-
zjalnych. Mistrzowie powiatów: rawskiego, 
skierniewickiego, łowickiego i kutnowskiego 

rywalizowali o awans 
do rozgrywek o tytuł 
Mistrza Województwa. 
Powiat kutnowski re-
prezentowali uczniowie 
Gimnazjum im. A. Mic-
kiewicza w Żychlinie. 
Ostatecznie wywalczyli 
oni drugie miejsce (VII 
– XII w województwie). 
Awans do turnieju fi-
nałowego wywalczyli 
chłopcy z Gimnazjum 
Nr 1 z Rawy Mazowiec-
kiej.
 

WYNIKI ZAWODÓW:
Półfinały:
Gimnazjum Żychlin – Gimnazjum Kompina 
2 : 0
Gimnazjum Nr 1 Rawa Mazowiecka – Gim-

nazjum Nr 1 Skierniewice 2 : 0
Mecz o III miejsce
Gimnazjum Kompina – Gimnazjum Nr 1 
Skierniewice 2 : 0
Mecz o I miejsce
Gimnazjum Nr 1 Rawa Mazowiecka – Gim-
nazjum Żychlin 2 : 0
Kolejność końcowa:
1. Gimnazjum Nr 1 Rawa Mazowiecka
2. Gimnazjum Żychlin
3. Gimnazjum Kompina 
4. Gimnazjum Nr 1 Skierniewice 
Reprezentacja Gimnazjum Żychlin: Mate-
usz Jarota, Jakub Adamczyk, Tomasz Nie-
wiadomski, Klaudiusz Durys, Bartłomiej 
Andrzejewski, Mateusz Chojnacki, Mateusz 
Dałek, Mikołaj Lewandowski, Paweł Stasiak.
Opieka: Jarosław Kapes.

 Już trzeci raz odbył się w Płocku 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Start 
i meta głównego biegu na dystansie 6 kilo-
metrów były na stadionie płockiej Wisły im. 
Kazimierza Górskiego. Trasa wiodła głównie 
przez malownicze tereny Jaru rzeki Brzeźni-
cy. Do rywalizacji stanęło ok. 350 zawodni-
czek i zawodników. Organizatorzy zadbali 
o to, żeby nie było łatwo. Liczne podbiegi 
i zbiegi, skoki przez rzeczkę, a do tego błoto 
i woda, woda i błoto.

 Bieg wygrał Ma-
riusz Dembowski 
z Lidzbarka z czasem 
00:21:38.
Miejsca open i czasy 
netto zawodników 
„Rozbieganych-Ży-
chlin”:
18 miejsce Jarosław 
Durys 00:25:39
19 miejsce Krzysztof 
Mielczarek 00:26:03
50 miejsce Remigiusz 
Michalak 00:28:28

58 miejsce Mariusz Woźnicki 00:29:07
60 miejsce Krzysztof Jaźwiński 00:29:16
78 miejsce Rafał Jaźwiński 00:30:37
83 miejsce Krzysztof Wiśniewski 00:30:52
97 miejsce Adam Wiśniewski 00:31:33
104 miejsce Piotr Mędelewski 00:32:03
105 miejsce Michał Kowalczyk 00:32:00
147 miejsce Agnieszka Kajak 00:34:06
162 miejsce Klaudiusz Durys 00:34:39
180 miejsce Andrzej Dzięgielewski 00:35:48
188 miejsce Józef Kowalski 00:36:21

205 miejsce Renata Stelmaszewska 00:37:10.
 Do Żychlina wróciliśmy z puchara-
mi. W kategorii K3 (kobiety powyżej 50 lat) 
pierwsze miejsce zajęła Renata Stelmaszew-
ska, natomiast w kategorii K2 (kobiety 35-50 
lat) drugie miejsce zajęła Agnieszka Kajak.
W klasyfikacji drużynowej zajęliśmy bardzo 
dobre IV miejsce (na 19 drużyn). 
 Do klasyfikacji drużynowej liczyły 
się łącznie najlepsze czasy czterech osób tzn. 
jednej kobiety + 3 mężczyzn, czyli Agnieszki 
Kajak, Jarosława Durysa, Krzysztofa Miel-
czarka i Remigiusza Michalaka. Do „pudła” 
zabrakło nam niewiele. 
 Dodatkowo 57 miejsce open zajął 
Łukasz Traczyk z Żychlina, czas 00:29:07. Łu-
kasz biegł w mundurze i w kategorii „Biegnę 
w Mundurze” zajął trzecie miejsce.
 Podsumowując: Wspaniałe zawody 
w naszym wykonaniu, mimo bardzo trud-
nych warunków atmosferycznych i warun-
ków na trasie (głównie błoto). Wspaniała 
atmosfera w drużynie bardzo buduje i mobi-
lizuje. To dobry prognostyk na sezon 2017.

R.J.
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HARMONOGRAM 620-LECIA

Harmonogram obchodów 620-lecia

Szczegółowe informacje o planowanych wydarzeniach na stronach: www.zychlin620.pl oraz www.gminazychlin.pl
Zastrzega się możliwość zmian w terminach planowanych imprez i wydarzeń.

TERMIN WYDARZENIE

27-31 marca Konkurs Historyczny – eliminacje szkolne z II części Monografi i 
„Żychlin dzieje miasta i gminy w latach 1918-1975

5 kwietnia ORTO – ŻYCHLINIADA

10 kwietnia Międzyszkolny konkurs plastyczny „Żychlin na pocztówce”

kwiecień Finał konkursu historycznego

kwiecień Druga Lekcja Tematyczna

2 maja Święto fl agi

3 maja Uroczyste obchody Święta 3 maja

28 maja Święto Żychlina – centralne uroczystości 620-leciaŚwięto Żychlina – centralne uroczystości 620-leciaŚwięto Żychlina – centralne uroczystości 620-leciaŚwięto Żychlina – centralne uroczystości 620-leciaŚwięto Żychlina – centralne uroczystości 620-leciaŚwięto Żychlina – centralne uroczystości 620-leciaŚwięto Żychlina – centralne uroczystości 620-leciaŚwięto Żychlina – centralne uroczystości 620-leciaŚwięto Żychlina – centralne uroczystości 620-leciaŚwięto Żychlina – centralne uroczystości 620-leciaŚwięto Żychlina – centralne uroczystości 620-leciaŚwięto Żychlina – centralne uroczystości 620-leciaŚwięto Żychlina – centralne uroczystości 620-lecia

11 czerwca Turniej piłki nożnej chłopców z udziałem Wisły Płock, Widzewa Łódź i SMS-u Łódź połączony Turniej piłki nożnej chłopców z udziałem Wisły Płock, Widzewa Łódź i SMS-u Łódź połączony Turniej piłki nożnej chłopców z udziałem Wisły Płock, Widzewa Łódź i SMS-u Łódź połączony Turniej piłki nożnej chłopców z udziałem Wisły Płock, Widzewa Łódź i SMS-u Łódź połączony Turniej piłki nożnej chłopców z udziałem Wisły Płock, Widzewa Łódź i SMS-u Łódź połączony Turniej piłki nożnej chłopców z udziałem Wisły Płock, Widzewa Łódź i SMS-u Łódź połączony Turniej piłki nożnej chłopców z udziałem Wisły Płock, Widzewa Łódź i SMS-u Łódź połączony Turniej piłki nożnej chłopców z udziałem Wisły Płock, Widzewa Łódź i SMS-u Łódź połączony Turniej piłki nożnej chłopców z udziałem Wisły Płock, Widzewa Łódź i SMS-u Łódź połączony Turniej piłki nożnej chłopców z udziałem Wisły Płock, Widzewa Łódź i SMS-u Łódź połączony Turniej piłki nożnej chłopców z udziałem Wisły Płock, Widzewa Łódź i SMS-u Łódź połączony Turniej piłki nożnej chłopców z udziałem Wisły Płock, Widzewa Łódź i SMS-u Łódź połączony Turniej piłki nożnej chłopców z udziałem Wisły Płock, Widzewa Łódź i SMS-u Łódź połączony Turniej piłki nożnej chłopców z udziałem Wisły Płock, Widzewa Łódź i SMS-u Łódź połączony Turniej piłki nożnej chłopców z udziałem Wisły Płock, Widzewa Łódź i SMS-u Łódź połączony Turniej piłki nożnej chłopców z udziałem Wisły Płock, Widzewa Łódź i SMS-u Łódź połączony Turniej piłki nożnej chłopców z udziałem Wisły Płock, Widzewa Łódź i SMS-u Łódź połączony Turniej piłki nożnej chłopców z udziałem Wisły Płock, Widzewa Łódź i SMS-u Łódź połączony 
z wręczeniem statuetki Janowi Polańczykowi dla najlepszego piłkarza w historii Żychlinaz wręczeniem statuetki Janowi Polańczykowi dla najlepszego piłkarza w historii Żychlinaz wręczeniem statuetki Janowi Polańczykowi dla najlepszego piłkarza w historii Żychlinaz wręczeniem statuetki Janowi Polańczykowi dla najlepszego piłkarza w historii Żychlinaz wręczeniem statuetki Janowi Polańczykowi dla najlepszego piłkarza w historii Żychlinaz wręczeniem statuetki Janowi Polańczykowi dla najlepszego piłkarza w historii Żychlinaz wręczeniem statuetki Janowi Polańczykowi dla najlepszego piłkarza w historii Żychlinaz wręczeniem statuetki Janowi Polańczykowi dla najlepszego piłkarza w historii Żychlinaz wręczeniem statuetki Janowi Polańczykowi dla najlepszego piłkarza w historii Żychlinaz wręczeniem statuetki Janowi Polańczykowi dla najlepszego piłkarza w historii Żychlinaz wręczeniem statuetki Janowi Polańczykowi dla najlepszego piłkarza w historii Żychlinaz wręczeniem statuetki Janowi Polańczykowi dla najlepszego piłkarza w historii Żychlinaz wręczeniem statuetki Janowi Polańczykowi dla najlepszego piłkarza w historii Żychlinaz wręczeniem statuetki Janowi Polańczykowi dla najlepszego piłkarza w historii Żychlinaz wręczeniem statuetki Janowi Polańczykowi dla najlepszego piłkarza w historii Żychlinaz wręczeniem statuetki Janowi Polańczykowi dla najlepszego piłkarza w historii Żychlinaz wręczeniem statuetki Janowi Polańczykowi dla najlepszego piłkarza w historii Żychlina

czerwiec Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Żychlin na pocztówce”Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Żychlin na pocztówce”Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Żychlin na pocztówce”Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Żychlin na pocztówce”Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Żychlin na pocztówce”Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Żychlin na pocztówce”Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Żychlin na pocztówce”Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Żychlin na pocztówce”

30 czerwca Kino LetnieKino Letnie

2 lipca Biesiada u Św. Apostołów Piotra i PawłaBiesiada u Św. Apostołów Piotra i PawłaBiesiada u Św. Apostołów Piotra i PawłaBiesiada u Św. Apostołów Piotra i PawłaBiesiada u Św. Apostołów Piotra i Pawła

27 sierpnia Piknik Organizacji PozarządowychPiknik Organizacji PozarządowychPiknik Organizacji PozarządowychPiknik Organizacji PozarządowychPiknik Organizacji Pozarządowych

3 września Bieg na 10 km – pierwszy profesjonalny bieg skierowany do osób, które czynnie uprawiają Bieg na 10 km – pierwszy profesjonalny bieg skierowany do osób, które czynnie uprawiają Bieg na 10 km – pierwszy profesjonalny bieg skierowany do osób, które czynnie uprawiają Bieg na 10 km – pierwszy profesjonalny bieg skierowany do osób, które czynnie uprawiają Bieg na 10 km – pierwszy profesjonalny bieg skierowany do osób, które czynnie uprawiają Bieg na 10 km – pierwszy profesjonalny bieg skierowany do osób, które czynnie uprawiają Bieg na 10 km – pierwszy profesjonalny bieg skierowany do osób, które czynnie uprawiają Bieg na 10 km – pierwszy profesjonalny bieg skierowany do osób, które czynnie uprawiają Bieg na 10 km – pierwszy profesjonalny bieg skierowany do osób, które czynnie uprawiają Bieg na 10 km – pierwszy profesjonalny bieg skierowany do osób, które czynnie uprawiają Bieg na 10 km – pierwszy profesjonalny bieg skierowany do osób, które czynnie uprawiają Bieg na 10 km – pierwszy profesjonalny bieg skierowany do osób, które czynnie uprawiają Bieg na 10 km – pierwszy profesjonalny bieg skierowany do osób, które czynnie uprawiają 
bieganiebieganiebieganiebieganie

wrzesień Trzecia Lekcja TematycznaTrzecia Lekcja TematycznaTrzecia Lekcja TematycznaTrzecia Lekcja TematycznaTrzecia Lekcja TematycznaTrzecia Lekcja TematycznaTrzecia Lekcja Tematyczna

wrzesień Inscenizacja plenerowa „Krzyżacy w Żychlinie”Inscenizacja plenerowa „Krzyżacy w Żychlinie”Inscenizacja plenerowa „Krzyżacy w Żychlinie”Inscenizacja plenerowa „Krzyżacy w Żychlinie”Inscenizacja plenerowa „Krzyżacy w Żychlinie”Inscenizacja plenerowa „Krzyżacy w Żychlinie”

wrzesień – 
grudzień Zasłużeni dla Żychlina – projekt edukacyjnyZasłużeni dla Żychlina – projekt edukacyjnyZasłużeni dla Żychlina – projekt edukacyjnyZasłużeni dla Żychlina – projekt edukacyjnyZasłużeni dla Żychlina – projekt edukacyjnyZasłużeni dla Żychlina – projekt edukacyjnyZasłużeni dla Żychlina – projekt edukacyjnyZasłużeni dla Żychlina – projekt edukacyjnyZasłużeni dla Żychlina – projekt edukacyjnyZasłużeni dla Żychlina – projekt edukacyjnyZasłużeni dla Żychlina – projekt edukacyjnyZasłużeni dla Żychlina – projekt edukacyjny

październik Turniej siatkówki dziewcząt z udziałem 4 czołowych drużyn województwa łódzkiegoTurniej siatkówki dziewcząt z udziałem 4 czołowych drużyn województwa łódzkiegoTurniej siatkówki dziewcząt z udziałem 4 czołowych drużyn województwa łódzkiegoTurniej siatkówki dziewcząt z udziałem 4 czołowych drużyn województwa łódzkiego

październik Projekt Szkolne Muzeum

11 listopada Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości

listopad Festiwal Pieśni Patriotycznej

listopad Czwarta Lekcja Tematyczna

8 grudnia Rozstrzygnięcie konkursu „Żychlin w barwach czterech pór roku”

31 grudnia Zakończenie Roku Jubileuszowego, Życzenia Noworoczne, Pokaz sztucznych ogni


