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Z okazji nadchodzących Świat Bożego Narodzenia  
życzymy Państwu, aby ten wyjątkowy świąteczny czas 

spędzony w gronie najbliższych, był serdeczny i owocny,  
by przepełniony był pomyślnością spokojem i radością. 

Niech życzenia składane przy wigilijnym stole  
będą szczere i dobre jak „Ten, który się narodzi”,  

a nadchodzący Nowy Rok będzie ich spełnieniem.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Elżbieta Tarnowska

Burmistrz Gminy Żychlin
Grzegorz Ambroziak

Kiermasz Świąteczny  
i uroczyste odpalenie  
Żychlińskiej Choinki str. 3
» Od wczesnych godzin przedpołudniowych, 
można było nabyć świąteczne produkty, ozdoby 
oraz dekoracje wykonane przez Stowarzyszenia 
oraz miejscowych rękodzielników » 

Jubileusz 5-lecia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku str. 5 
» Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawicie-
le władz samorządowych, instruktorzy z poszcze-
gólnych sekcji UTW, oraz wykładowcy. »

Żychlińska Akademia  
Siatkówki Volley Team str. 12
» ...to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Volley 
Team Żychlin i Urzędu Gminy w Żychlinie. W 
akademii na co dzień trenuje ponad stu młodych 
adeptów piłki siatkowej » 
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Grudzień

VOLLeY TeAM ŻYCHLiN 
vs. MKS ZDUŃSKA WOLA
godz. 17:00 / Hala Sportowa

STYCzeń

Kabaret Pod Wyrwigroszem 
- cena biletu 50 zł
godz. 20:30 / Żychliński Dom Kultury

Wielka Orkiestra Świątecznej  
Pomocy
- Imprezy i koncerty towarzyszące 
WOŚP, Światełko do nieba i tort
Koncert zespołu AKCeNT  
/ Żychliński Dom Kultury

rAP PedAGOGiKA - Spotkanie dla 
młodzieży z Dobromirem Makowskim 
/ Żychliński Dom Kultury 

VOLLeY TeAM ŻYCHLiN  
vs. LUMKS Kasztelan Rozprza
godz. 17:00 / Hala Sportowa
 
Koncert noworoczny  
w wykonaniu młodzieży z ZS nr 1
/ Żychliński Dom Kultury

Spotkanie „Podróże z Biblioteką”
/ Biblioteka

LuTY
 

VOLLeY TeAM ŻYCHLiN  
vs. JUVENIA RAWA MAZ.
godz. 17:00 / Hala Sportowa

Przedstawienie teatralne sekcji ŻDK  
„Kraina Lodu”
/ Żychliński Dom Kultury

15-28.02.2016 r.
Ferie z Żychlińskim domem  
Kultury

15-28.02.2016 r. (Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Żychlinie)
FeriAdA dla najmłodszych

Spotkanie „Podróże z Biblioteką”
/ Biblioteka

Szczegółowe informacje na stronie  
internetowej organizatora

 W dniu 20 listopada 2015 r.  
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
przy ul. Małachowskiego w Łodzi odbył się 
wojewódzki finał akcji Policyjna Akademia 
Bezpieczeństwa i konkurs „Super Kibice”.  
W tegorocznym finale wystartowały 22 dru-
żyny. Nasz powiat reprezentowali uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej 
w Grabowie. Zadaniem zawodników było 
pokonanie toru przeszkód, a następnie roz-
wiązanie testu wiedzy o bezpieczeństwie. 
Uczniowie Julia Przybysz i Mateusz Fran-
kiewicz godnie reprezentowali naszą szkołę 

oraz powiat, chociaż nie udało im się stanąć 
na podium. Również drużynie kibicującej 
– uczniom klasy II b nie udało się wygrać 
konkursu „Super Kibica”. Jednak wszyscy 
wraz z opiekunami bardzo dobrze się bawili 
i przeżyli niezapomnianą przygodę. Zawod-
nicy otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody za 
udział w konkursie. Gratulujemy uczniom 
klasy II b oraz wychowawcy – pani Katarzy-
nie Olszańskiej. Dziękujemy za godne repre-
zentowanie naszej szkoły, gminy i powiatu 
oraz życzymy dalszych sukcesów.

(red.)

Wojewódzki finał akcji Policyjna 
Akademia Bezpieczeństwa

Mieszkania oferowane przez 
Gminę Żychlin w bloku kupio-
nym od TBS-u znajdują coraz 
więcej nabywców. Do chwili 
obecnej rozstrzygnięto prze-
targi na zakup pięciu miesz-
kań. Kolejne lokale będą zby-
wane na początku 2016 roku.  
Z obecnych ustaleń dotyczących 
opłat eksploatacyjnych wynika, 
że koszt utrzymania mieszkania 
we wspólnocie, która powsta-
ła, oscyluje na poziomie około  
75-80% kosztu lokalu w spół-
dzielni mieszkaniowej. Oczy-
wiście porównując lokale o po-
dobnym metrażu. Zapraszamy 
do oglądania i zakupu miesz-
kań. Szczegóły pod nr telefonu  
24 285 30 71. (red.)

Mieszkań na sprzedaż ubywa

Nadchodzące
wydarzenia
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Wydarzenia

Kiermasz Świąteczny i uroczyste 
odpalenie Żychlińskiej Choinki

 6 grudnia już po raz drugi, na placu 
przy fontannie w Żychlinie, odbył się orga-
nizowany przez Wydział Promocji Urzędu 
Gminy w Żychlinie, Kiermasz Świąteczny. 
Od wczesnych godzin przedpołudniowych, 
można było nabyć świąteczne produkty, 
ozdoby oraz dekoracje wykonane przez Sto-
warzyszenia oraz miejscowych rękodzielni-
ków. Zainteresowanie ręcznie wykonywany-
mi ozdobami z roku na rok jest coraz większe, 
a to determinuje do tego, by Kiermasz na 
stałe wpisał się w kalendarz grudniowych  

imprez organizowanych w Żychlinie.
 Bardzo ważnym punktem tego 
dnia było uroczyste zapalenie świąteczne-
go drzewka, na które przybył sam „Święty 
Mikołaj”. Nie była to jedyna atrakcja przy-
gotowana dla mieszkańców przez Żychliń-
ski Dom Kultury. Od godz. 15.00 prezento-
wały się dzieci z sekcji artystycznych ŻDK.  
Wystąpiły trzy grupy taneczne Zumba Kids 
pod kierunkiem Agnieszki Dębowskiej, za-
prezentował się chórek dziecięcy pod kie-
runkiem Dawida Wójcika oraz duet pod 

kierunkiem Pani Anny Kwiatkowskiej. Pre-
zentacje zakończył występ Damiana Soko-
łowskiego oraz Pauli Cichockiej z Młodzie-
żowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie. 
Wtedy to zaczęło się głośne odliczanie, po 
którym nastąpił moment kulminacyjny czy-
li rozświetlenie żychlińskiej choinki. Wy-
darzeniu temu towarzyszył występ zespołu  
UNNAMED pod kierunkiem Witolda Figur-
skiego, który zaprezentował rockowe wersje 
znanych świątecznych piosenek.

(red.)
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 5 grudnia 2015r. w Książnicy 
Płockiej odbyła się Gala XXV Ogólnopol-
skiego Konkursu Literackiego dla dzieci 
i młodzieży „Młodzi Twórcy Literatury” 
podczas której ogłoszono laureatów. Jury 
po przeczytaniu ponad 400 prac przyzna-
ło wyróżnienie za pracę „Inny – obcy – 
nerd?” Adamowi Berlińskiemu – ucznio-
wi Gimnazjum im. Adama Mickiewicza  
w Żychlinie. 
 To już trzecia nagroda młodego, 
zdolnego, kreatywnego pisarza z Żychlina 
w tym konkursie. Serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów!

Ewa Andrzejewska

Adam Berliński 
wyróżnionym  
w Ogólnopol-
skim Konkur-
sie Literackim 
„Młodzi Twórcy 
Literatury”

Spotkanie Przedsiębiorców  
ze Starostą Kutnowskim

 3 grudnia 2015 r. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie 
ze Starostą Kutnowskim Panem Krzysztofem 
Debichem. Na zaproszenie Burmistrza Gmi-
ny Żychlin Pana Grzegorza Ambroziaka, 
przybyli przedstawiciele firm oraz instytucji 
oświatowych z terenu gminy Żychlin. Tema-
tem spotkania były zagadnienia związane  
z rozwojem szkolnictwa zawodowego i do-
stosowaniem profili zawodowych do potrzeb 
lokalnego rynku pracy. Ten niezwykle istot-
ny wątek związany bezpośrednio z rozwojem 
gospodarczym gmin i miast był wielokrot-
nie poruszany w dyskusjach przez przedsię-
biorców i samorządowców. Degradacja roli 
szkół zawodowych, która nastąpiła w latach 
90-tych trwa do dziś dnia i wymaga zdecy-
dowanych działań ze strony nie tylko orga-
nu prowadzącego (Starostwo Powiatowe) 
ale i Rządu RP. Bez wsparcia systemowego, 
instytucjonalnego, merytorycznego i przede 

wszystkim finansowego dojdzie do dalszego 
deficytu na rynku pracy w zakresie wykwa-
lifikowanych pracowników. W dyskusji jaka 
została podjęta, przedstawiciele firm zwra-
cali uwagę na zapotrzebowanie jakie rośnie 
wśród takich zawodów jak spawacz, tokarz 
czy frezer mających merytoryczne i technicz-
ne przygotowanie. Przedstawiciele starostwa, 
podczas rozmów, przedstawili główne zało-
żenia jakie sobie postawili za cel tj. opraco-
wanie strategii rozwoju oświaty w powiecie 
kutnowskim. Stworzony dokument nie tylko 
pozwoli na postawienie celów operacyjnych 
interesariuszom oświaty, ale wzmocni szko-
ły w pozyskiwaniu środków europejskich. 
Istotnym problemem, który także został po-
ruszony to kwestia zmiany mentalności ludzi 
młodych w postrzeganiu szkoły zawodowej, 
której ukończenie nie jest dyskredytacją lecz 
daje ogromne możliwość na rynku pracy.

(red.)

Sukces wokalny uczniów ,,Mickiewicza”
 Jeszcze nie przebrzmiały echa 
sukcesu uczniów Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Adama Mickiewicza w Żychlinie  
w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki i Mu-
zyki Żydowskiej w ramach XI edycji Festi-
walu im. Szaloma Asza w Kutnie, w którym 
to Wojciech Dzwonkowski zajął III miejsce, 

a Aleksandra Sampolska i Angelika Kubica 
otrzymały wyróżnienia, a tu kolejny sukces.
 6 listopada br. uczniowie ,,Mic-
kiewicza” wzięli udział w Wojewódzkim 
Festiwalu Wokalnym dla Dzieci i Młodzie-
ży ,,Cantus”, zorganizowanym przez Woje-
wódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

w Zgierzu. Jest nam bardzo miło poin-
formować, że w festiwalu tym Wojciech 
Dzwonkowski zajął I miejsce, a Aleksandra 
Sampolska – II miejsce. Laureatom oraz ich 
opiekunowi wokalnemu – pani Agnieszce 
Wawrzyniak – serdecznie gratulujemy! 

A.W.
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Wydarzenia

Jubileusz 5-lecia 
Uniwersytetu  
Trzeciego Wieku

 Uniwersytet Trzeciego Wieku dzia-
łający przy Żychlińskim Domu Kultury, 28 
listopada br. obchodził jubileusz 5-lecia ist-
nienia. Na uroczystość zaproszeni zostali 
przedstawiciele władz samorządowych, in-
struktorzy z poszczególnych sekcji UTW, 
oraz wykładowcy. Jubileusz rozpoczął się 
przestawieniem teatralnym „Zebranie na 
Olimpie”, w którym wystąpili słuchacze  
z sekcji teatralnej. Następnie Dyrektor ŻDK 
Pani Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka 
przedstawiła historię UTW. Pani Wanda Mo-
drak z rady słuchaczy zaprezentowała pokaz 
multimedialny, który ukazywał wszystkie 
dotychczasowe wydarzenia uniwersyteckie 

min. wycieczki, wykłady, piesze rajdy do 
Oporowa, spotkania integracyjne. Na zakoń-
czenie wystąpił chór UTW oraz zaproszo-
ny na uroczystość Zespół Melodia z klubu  
Seniora „Radość”. Rada słuchaczy w imieniu 
wszystkich studentów podziękowała dyrek-
cji ŻDK, przedstawicielom Gminy Żychlin 
oraz instruktorom za dotychczasową pomoc  
w realizacji Uniwersytetu. Nie zabrakło uro-
dzinowego „sto lat” oraz okazałego tortu, 
który był prezentem dla UTW od Radnych  
i Burmistrza Gminy. Wszystkim Słuchaczom 
gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i ży-
czymy kolejnych jubileuszów. 

Justyna Brzozowska

 25 listopada 2015r., w siedzibie 
Miejsko- Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Kutnie, już po raz szesnasty odbyło 
się rozstrzygnięcie Konkursu Plastycz-
nego dla Młodzieży „Świat w kolorach”. 
Tegoroczne hasło konkursu, którego 
organizatorem jest Młodzieżowy Dom 
Kultury w Kutnie przy współudziale  
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, 
to „Świat ze snu”.
 Jesteśmy niezmiernie dumni, 
że wśród nagrodzonych i wyróżnio-
nych gimnazjalistów znaleźli się rów-
nież uczniowie Gimnazjum im. Adama  
Mickiewicza w Żychlinie. Szczególne gra-
tulacje dla Zuzanny Jakubowskiej, która 
zajęła II miejsce oraz dla Julii Szymań-
skiej, która zajęła miejsce III, a także dla 
wyróżnionych, wśród których znaleźli się: 
Adrianna Kłoszewska, Wiktoria Jóźwiak  
i Kacper Walczak. Ponadto Adrianna Kło-
szewska i Kacper Walczak zostali uhono-
rowani Nagrodą Starosty Kutnowskiego. 
Na wystawie pokonkursowej, w gmachu 
Miejsko- Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Kutnie, znalazły się także prace naszych 
gimnazjalistów: Macieja Jackowskiego, 
Natalii Prochoń, Mikołaja Lewandow-
skiego, Jakuba Szczapy, Patrycji Kunikow-
skiej, Damiana Berlikowskiego, Gabriela 
Józefczyka, Damiana Tomczaka i Patryka 
Fudały oraz prace uczniów Liceum Ogól-
nokształcącego im. Adama Mickiewicza  
w Żychlinie – Agaty Czajki, Huberta Le-
wandowskiego, Eweliny Jaszczyk oraz Ka-
tarzyny Szymańskiej.
 Wszystkim nagrodzonym i wy-
różnionym oraz ich opiekunowi – pani 
Agnieszce Wawrzyniak – serdecznie gra-
tulujemy!

A.W.

Sukces  
plastyczny 
uczniów  
Zespołu Szkół 
nr 1 w Żychlinie
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Kwesta na rzecz ratowania starych pomników
 III Kwesta na rzecz ratowania sta-
rych, zapomnianych pomników w ramach 
Akcji „Ocalmy od zapomnienia” w tym 
roku odbyła się w dniach 31 października –  
1 listopada 2015 roku na cmentarzu parafial-
nym w Żychlinie. Udało się zebrać kwotę 5 
520,20 zł., dzięki której będzie można od-
restaurować pomnik rodziny Ługowskich z 
figurą Matki Bożej znajdujący się tuż przy 
głównej alei cmentarza w Żychlinie. Nagro-
bek ten został wytypowany do renowacji 
przez zespół stworzony z osób współpracu-
jących przy organizacji kwesty, z różnych 
instytucji i skonsultowany z Parafią w Ży-
chlinie i Administracją Cmentarza. W spo-
tkaniu tym uczestniczył również konserwa-
tor zabytków, który wspierał nas fachowym 
doradztwem. Bardzo dziękujemy wszystkim 
darczyńcom oraz osobom zaangażowanym 
w organizację i przeprowadzenie kwesty! 
Dziękujemy również za wszystkie ciepłe sło-
wa i wiarę, w to, że znów wspólnie uda nam 
się uratować kolejny, piękny symbol naszej 
kultury.
 Akcja „Ocalmy od zapomnienia” 
organizowana jest przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin we współpra-

cy z instytucjami, szkołami i organizacjami 
pozarządowymi z terenu naszej gminy. Pod-
czas poprzednich edycji kwesty dzięki zain-
teresowaniu i wsparciu finansowemu miesz-
kańców Żychlina oraz gości, udało się zebrać 
13090,08 zł . Dzięki tym funduszom odre-
staurowano pomnik Marii Kozielskiej. Koszt 
renowacji wyniósł 9 600,00 zł. Pozostałe wy-
datki w tym środki wydane na organizację, 
promocję kwesty oraz na prowizje bankowe 
to kwota 592,54 zł. Pozostała część pieniędzy 
czyli 2897,54 zostanie przekazane na kolejną 
renowację w latach 2015-2016.
 Lista organizacji i instytucji biorą-
cych udział w organizacji i przeprowadzeniu 
kwesty: 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Żychlin,

2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana 

Pawła II w Żychlinie,
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii 

Kownackiej w Grabowie,
5. Zespół Szkół w Żychlinie,
6. Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie,
7. Towarzystwo Miłośników Historii 

Żychlina,

8. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Żychlinie,

9. Radni Rady Miejskiej, Burmistrz i Za-
stępca Burmistrza Gminy oraz pracow-
nicy urzędu,

10. Dyrektorzy szkół i instytucji kultural-
nych z Gminy Żychlin,

11. ZHP Żychlin,
12. Stowarzyszenie „Skakanka” Żychlin

 Zespół do współpracy w ramach 
akcji „Ocalmy od Zapomnienia”:

1. Matylda Jakubowska-Czaja – Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 
Żychlin,

2. Katarzyna Brzozowska-Zajączkowska 
– Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Żychlin,

3. Ewa Wypych – Towarzystwo Miłośni-
ków Historii Żychlina,

4. Anna Wrzesińska – Towarzystwo Miło-
śników Historii Żychlina,

5. Ewa Andrzejewska- Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Żychlinie,

6. Łukasz Jakubowski – Administracja 
Cmentarza Parafialnego w Żychlinie.

Matylda Jakubowska-Czaja

III Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej
 Dnia 30 listopada 2015 roku, w auli 
Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie, odbył się III 
Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej 
„Z pieśnią przez dzieje”. Patronat honoro-
wy nad festiwalem objął Burmistrz Gminy  
Żychlin – pan Grzegorz Ambroziak. 
 Część oficjalną festi-
walu otworzyła grupa „mundu-
rowa” Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Adama Mickiewicza 
w Żychlinie, po której zapre-
zentowali się uczniowie nastę-
pujących szkół: Szkoły Podsta-
wowej w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Oporowie, Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Żychli-
nie, Szkoły Podstawowej Nr 
2 w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym im. Jana Pawła II  
w Żychlinie, Szkoły Podstawo-
wej im. Marii Kownackiej w Grabowie oraz 
Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół  
im. Jana Pawła II w Oporowie. 
 Zmagania konkursowe oceniało 
jury w składzie: p. Witold Figurski – instruk-
tor ds. muzyki Żychlińskiego Domu Kultury 
, p. Elżbieta Pawlik – nauczyciel muzyki i za-
jęć artystycznych w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Oporowie, p. Anna Kwiatkowska 
– nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej  

im. Marii Kownackiej w Grabowie  
i p. Agnieszka Wawrzyniak – nauczyciel 
muzyki, plastyki i zajęć artystycznych  
w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie oraz na-
uczyciel muzyki w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym im. Jana Pawła II w Żychlinie.

 W kategorii „szkoły podstawowe”  
I miejsce ex aequo zajęły Wiktoria Kawczyń-
ska oraz Zuzanna Karczewska, II miejsce  
ex aequo – Alicja Ranachowska i Nata-
lia Chmielecka, a III- również ex aequo –  
Zuzanna Węgrzynowska i Katarzyna Tarka. 
Wyróżnienia otrzymali: Kinga Ryżlak, Wik-
toria Liwarska i zespoły wokalne ze Szkoły  
Podstawowej Nr 1 w Żychlinie w składzie: 
Maja Sołtyszewska, Piotr Wódka, Maja 

Kornatowska oraz Martyna Kowalska  
i Małgorzata Gajda. W kategorii „gimnazja”  
I miejsce zajęła Julia Fijołek, II miejsce – 
Julia Andrysiak, a III miejsce – Szymon 
Skonieczny. Nagrody i dyplomy wręczali: 
sekretarz gminy Żychlin – pan Waldemar 

Bartochowski, przewodniczący 
jury – pan Witold Figurski oraz 
dyrektor Zespołu Szkół Nr 1  
w Żychlinie – pan Łukasz Ant-
czak. 
 Uczniowie Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcące-
go im. Adama Mickiewicza 
w Żychlinie, jako gospodarze 
uroczystości, zaprezentowali 
się poza konkursem. Przybyli 
goście mogli wysłuchać pro-
gramu muzycznego w wykona-
niu chóru szkolnego „Allegro”.  

W partiach solowych wystąpiły: Natalia Ku-
biak i Weronika Mrozowicz, a całość prowa-
dziła – Agata Klimczak.
 III Festiwal Pieśni Patriotycznej  
i Żołnierskiej „Z pieśnią przez dzieje” to 
wspaniała lekcja historii i patriotyzmu nie 
tylko dla uczniów „Mickiewicza”, ale także 
dla młodszych koleżanek i kolegów. 

Agnieszka Wawrzyniak
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11 listopada – Narodowe Święto 
Niepodległości

 11 listopada to dzień szczególny, to 
dzień w którym po 123 latach niewoli pod 
zaborami, w 1918 r. Polska odzyskała nie-
podległość i na nowo zadomowiła się w świa-
domości ludzi, a także wróciła na należne jej 
miejsce w Europie i Świecie.
 Uroczyste obchody tego dnia na 
terenie naszego miasta i gminy, rozpoczęły 

się mszą św. odprawioną w kościele p.w. Św. 
Ap. Piotra i Pawła w Żychlinie. Uroczystą 
liturgię w intencji ojczyzny na którą przy-
byli przedstawiciele władz samorządowych, 
służb mundurowych, placówek oświatowych 
i kulturowych, poczty sztandarowe oraz licz-
nie zgromadzeni mieszkańcy, sprawował ks. 
Tadeusz Piotrowski. Po zakończonej mszy 

św. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ży-
chlinie zaprezentowały montaż słowno - mu-
zyczny pt. „Nasz dom, nasz kraj”. 
 Dziękujemy wszystkim, którzy god-
nie i radośnie przeżywali Dzień Niepodległo-
ści.

(red.)

 23 listopada po raz kolejny obcho-
dziliśmy Dzień Życzliwości. W tym roku 
przebiegał pod hasłem „Kulturalni w domu, 
szkole i na ulicy” . Ten dzień już na stałe 
wpisał się w szkolny kalendarz imprez i uro-
czystości SP w Grabowie. Dzieci i wszyscy  

p r a c o w n i c y 
szkoły od sa-
mego rana za-
częli chodzić  
z papierowymi 
„uśmiechnię-
tymi buźkami”, 
życząc sobie 
moc radości 
z okazji Dnia 
Ży c z l i w o ś c i . 
Dzień ten był 
także okazją 
do spotka-

nia i obejrzenia inscenizacji przygotowanej 
przez uczniów koła plastycznego i koła twór-
czej działalności. Mali artyści przygotowali 
bajkę o wychowaniu pt. „Dobroć” i wiersz 
Jana Brzechwy „Spóźniony słowik”. Dzieci  
w sposób niemalże profesjonalny wcieliły 

się w swoje role. Po występach artystycz-
nych ogłoszono wyniki konkursu plastycz-
nego. Gratulacje i nagrody rzeczowe ode-
brali: Oliwia Bąbrych, Artur Wojciechowski, 
Amelia Dutkowska, Tomasz Szewczyk,  
Jakub Ludwiczak, Krystian Melcher i Aleksan-
dra Gostyńska. Każde dziecko biorące udział  
w konkursie otrzymało drobny upominek.
 Moi drodzy! Pamiętajmy o życzliwo-
ści na co dzień: „Bądźmy dla siebie dobrzy, 
bądźmy dla siebie mili, a dobroć do nas wróci 
w każdej trudnej chwili”. I pamiętajmy;

„Ludzi powinno się lubić:
tych niepozornych i tych wielkich,
tych uroczych i nie tak pięknych.
Staraj się lubić ludzi, takimi, jakimi są.
Innych przecież nie ma.”

Anna Kwiatkowska

Dzień Życzliwości w Szkole Podstawowej w Grabowie

Wydarzenia
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 Dnia 13 listopada 2015 roku odbyło 
się uroczyste otwarcie ekopracowni w Zespo-
le Szkół w Żychlinie. Pracownię wyremon-
towano i wyposażono dzięki realizacji zada-
nia „,Moja wymarzona ekopracownia 2015” 
Całkowita wartość zrealizowanego zadania 
wynosiła 43.636,10 zł w tym dofinansowanie  
z WFOŚiGW w Łodzi to 28.200zł, pozostałą 
kwotę dofinansował Powiat Kutnowski.
W imprezie uczestniczyli: Starosta Powia-
tu Kutnowskiego – Krzysztof Debich, Z-ca 
Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi – Wie-
sław Łukomski, radny Rady Powiatu w Kut-
nie – Marek Jędrzejczak, Dyrektor Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu - Jerzy Pawlak, 
Burmistrz Gminy Żychlin – Grzegorz Am-
broziak, Dyrektor Żychlińskiego Domu Kul-
tury – Magdalena Modrzejewska- Rzeźnicka, 

wicedyrektor Młodzieżowego Ośrodka So-
cjoterapii w Żychlinie – Agata Krajniak, na-
uczyciel biologii w MOS- Wioletta Klimczak, 
właściciel Bosch – Service Gazmot – Marek 
Suder, właścicielka biura księgowego ,,Od  
A do Z” – Izabela Kowalska, przewodnicząca 
Rady Rodziców – Ewa Szubka oraz nauczycie-
le i młodzież ZS w Żychlinie. 
W pracowni będą prowadzone zajęcia przed-
miotowe z chemii, biologii, fizyki oraz zajęcia 
koła chemicznego i ekologicznego. W ramach 
wymienionych przedmiotów, bazując na 
świetnie wyposażonej pracowni ekologicznej 
będzie można poszerzać wiedzę w zakresie 
problematyki środowiskowej.

Elżbieta Dobińska

Uroczyste otwarcie ekopracowni  
w Zespole Szkół w Żychlinie

Warsztaty „Piknik z astronomią”

 W środę 21 października 2015r. na 
auli w Zespole Szkół nr 1 w Żychlinie przy ul. 
Łukasińskiego, stanęła nietypowa konstruk-
cja. Był to wysoki na 4m i mający 6m śred-
nicy Namiot Wirtualnego Obserwatorium 
Ciemnego Nieba. 
 „Wirtualne obserwatorium nieba 
na wyciągnięcie ręki w ramach Międzynaro-
dowego Roku Światła 2015 to projekt, który 
współtworzą Związek Gmin Regionu Kut-
nowskiego oraz Fundacja POLARIS – OPP, 
a współfinansowany jest ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt 
składa się z kilku działań. Jednym z nich są 
Warsztaty „Piknik z astronomią”.
 Zapewne niewiele osób słyszało  
o problemie zanieczyszczenia sztucznym 
światłem. Znikoma liczba mieszkańców zda-
je sobie sprawę z problemu jakim jest złe go-
spodarowanie energią elektryczną. Podjęte  
w projekcie działania maja na celu przyczy-
nić się w przyszłości do dbania o prawidło-
we gospodarowanie sztucznym światłem, co 
bezpośrednio przełoży się na czynnik ekolo-
giczny i ekonomiczny. 

 Warsztaty prowadzone były przez 
specjalistów z Fundacji POLARIS – OPP  
i dały możliwość poznania problematyki za-
nieczyszczenia nieba sztucznym światłem, 
którego jednym, a zarazem najbardziej za-
uważalnym przykładem jest brak gwieździ-
stego nieba nad naszymi głowami.
 Więcej informacji o problemie za-
nieczyszczenia sztucznym światłem można 
uzyskać pod adresem www.ciemneniebo.pl

(red.)

dofinansoWania i projekty
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 W dniach 16-21 listopada 2015  
w Zespole Szkół w Żychlinie gościła grupa 
12 nauczycieli z Bułgarii, Rumunii, Włoch 
i Turcji. Wizyta związana była z realiza-
cją projektu Erasmus+ „Acting to speak  
English”. Było to pierwsze spotkanie pro-
jektowe. Nauczyciele z państw partnerskich 
przyjechali do Żychlina aby przedyskutować 
szczegóły projektu, przedstawić swoje kraje, 

szkoły oraz poznać się 
wzajemnie. Większość 
z nich była w Polsce 
pierwszy raz.
 Głównym celem 
projektu jest podnie-
sienie umiejętności 
uczniów z języka an-
gielskiego. Uczniowie 
rozwiną umiejętności 
praktyczne, będą mieli 
możliwość komuniko-
wania się z rówieśni-
kami z krajów partner-
skich. Projekt zakłada 
szereg innowacyjnych 

działań, jednym z nich jest stworzenie inter-
netowego radia we wszystkich szkołach part-
nerskich. 
 Nauczyciele z państw partner-
skich spędzili w Żychlinie bardzo pracowi-
ty tydzień. W ciągu dwóch pierwszych dni 
omówiono szczegółowo zadania projekto-
we, uzgodniono terminy wizyt zagranicz-
nych, spisano zasady partnerstwa. Młodzież 

z Zespołu Szkół w Żychlinie przygotowała 
wspaniałą imprezę powitalną, zaprezento-
wano nasz kraj, region, szkołę. Goście byli 
pozytywnie zaskoczeni tą spontanicznością 
i chęcią rozmowy. Dużo czasu spędzili roz-
mawiając z młodzieżą. Uczestnicy projek-
tu spotkali się także z Burmistrzem Gminy 
Żychlin Panem Grzegorzem Ambroziakiem, 
który przekazał gościom informacje na te-
mat naszego miasta i gminy oraz wręczył 
drobne upominki. Spotkanie trwało ponad 
godzinę, goście zadawali pytania dotyczące 
polityki oświatowej oraz sposobu wspierania 
młodych ludzi w naszym mieście. Uczestnicy 
projektu odwiedzili też Starostwo w Kutnie. 
Program wizyty obejmował również pozna-
nie zabytków i polskiej kultury. Nauczyciele 
z państwa partnerskich oraz młodzież z ZS 
wzięła udział w wycieczkach: do Warsza-
wy, Żelazowej Woli i Torunia. Zwiedzano 
miejsca ważne dla naszej historii. Na reali-
zację projektu Erasmus+ „Acting to speak 
English” Zespół Szkół w Żychlinie otrzymał 
grant w wysokości: 19860.00 euro.

Iwona Kciuk

Projekt Erasmus+ „Acting to speak English”

 

W dniu 29 października 2015 r. Miej-
sko – Gminna Biblioteka Publiczna  
w Żychlinie zakończyła realizację projektu 
„SUKCES JEST KOBIETĄ„ dofinansowa-
nego ze środków Fundacji Orange, Fundacji 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i 
Fundacji Inicjatyw Społeczno – Ekonomicz-
nych. Projekt realizowany był w okresie od 
28.10.2014 do 29.10.2015 r. „SUKCES JEST 
KOBIETĄ” to interdyscyplinarny projekt, 
którego celem jest kształtowanie wśród osób 

50+ nawyków kreatywnego spędzania cza-
su, wsparcie psychologiczne, inspirowanie 
do aktywności i promocja zdrowia, rozwój 
umiejętności i pasji, edukacja w zakresie no-
wych technologii oraz czynny udział w życiu 
kulturalnym. W projekcie uczestniczyły 1.002 
osoby. W realizację projektu zaangażowanych 
było 13 partnerów: Akademia Aktywnego 
Seniora, Fundacja Orange, FISE, FRSI, Ter-
my Uniejów, Gmina Żychlin, Wojewódzka i 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. 

Piłsudskiego, Gminna Biblioteka Publiczna w 
Nieborowie, Muzeum w Nieborowie i Arka-
dii, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej 
OHPw Płocku, „Stajnia u Kowala” w Niebo-
rowie, Centrum informacji turystycznej w 
Ciechocinku i Inowrocławiu. Poprzez reali-
zację projektu „Sukces jest KOBIETĄ” udało 
się osiągnąć zakładane efekty edukacyjne: 
uczestnictwo w aktywnym wypoczynku, re-
kreacji i rehabilitacji, uczestnictwo w eduka-
cji prozdrowotnej i kulturze, integracja osób 
50+ ze środowisk miejsko – wiejskich, zdoby-
cie nowych umiejętności obsługi komputera 
i Internetu, poszerzenie wiedzy nt. historii 
miasta, geografii świata , poszerzenie wiedzy 
w zakresie radzenia sobie w trudnych sytu-
acjach życiowych, aktywne spędzanie czasu w 
grupie, spotkania z ciekawymi ludźmi. Wdro-
żono osoby 50+ do systematycznej dbałości 
o zdrowie i sprawność fizyczną, zapewniono 
beneficjentom projektu bezpieczny i aktywny 
sposób spędzania wolnego czasu oraz nastąpił 
wzrost świadomości na temat zdrowego stylu 
życia.

Ewa Andrzejewska

Podsumowanie realizacji projektu 
„Sukces jest Kobietą”
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 W listopadowy wieczór tj. 5 listopa-
da br., Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna  
w Żychlinie, zaprosiła czytelników oraz 
mieszkańców gminy i miasta na spotkanie 
autorskie z Szymonem Hołownią - autorem, 
dziennikarzem i publicystą. Osoby które 
chętnie odpowiedziały na zaproszenie, na 
pewno tego nie żałują. Pan Szymon opowia-
dał o życiu, wierze, Kościele, Afryce, swoich 
Fundacjach. Nie zabrakło również tematu 
związanego z Marcinem Prokopem.  
 Szymona Hołownię znany jako pro-
wadzącego programy „Mam talent”, „Mię-
dzy sklepami” oraz „Ludzie na walizkach”. 
Dwukrotnie przebywał w nowicjacie zakonu 
dominikanów, pracował jako ratownik me-
dyczny, studiował psychologię. Znany z nowa-
torskiego podejścia do pisania na tematy reli-
gijne. Przez media świeckie uznany za eksperta  

w tematach dotyczących Kościoła katolickie-
go, występuje w roli komentatora i krytyka. 
Współpracował z największymi redakcjami 
prasowymi w Polsce – zarówno świeckimi, jak 
i wyznaniowymi. Jest laureatem nagrody 
Ostre Pióro przyznawanej przez Business 
Centre Club oraz nagrody Ślad im. bp. Jana 
Chrapka. Dyrektor do spraw programowych 
kanału Religia.tv. O sobie mówi: „ … Nie 
dosypiam, nie dojadam, ale muszę robić to, 
co robię. Zwłaszcza, odkąd mam fundację  
(Kasisi i Dobra Fabryka) czuję realną 
odpowiedzialność za dzieciaki, ich ży-
cie i zdrowie. Pomagam także ludziom  
w Kongo i Rwandzie. Ja po prostu nie mogę 
się zatrzymać.” Serdecznie zachęcamy do lek-
tury książek Pana Szymona Hołowni – na-
prawdę warto! 

Ewa Andrzejewska

Spotkanie z Szymonem  
Hołownią

„Ach Panie, 
Panowie” 
– Stanisław 
Górka w ŻDK
 „Ach Panie, Panowie” – pod takim 
tytułem, 8 listopada 2015 r. w Żychlińskim 
Domu Kultury odbył się liryczny recital ak-
tora prof. dr hab. Stanisława Górki. Była to 
swoista wędrówka po przebogatym życiu tego 

 5 grudnia, przy wypełnionej po 
brzegi sali Żychlińskiego Domu Kultury, 
odbył się koncert polskiej piosenkarki po-
chodzenia greckiego- Eleni.
 Podczas trwającego blisko dwie 
godziny występu piosenkarka zaczarowa-
ła publiczność delikatnością i subtelnością 
swojego głosu. Eleni zaśpiewała swoje naj-
większe przeboje sprzed lat :”Za wszystkie 
noce i dni”, „Miłość jak wino”, „Na miłość 
nie ma rady”. Pojawiło się też kilka utwo-
rów z najnowszej płyty. Nie zabrakło oczy-
wiście bisów, autografów oraz rozmów 
piosenkarki z jej fanami.
 Jedno jest pewne - koncert Eleni 
dostarczył wiele wzruszeń i na długo po-
zostanie w sercach i pamięci publiczności. 

ŻDK

Koncert Eleni 
w Żychlinie

kultura

świetnego artysty. Profesor Stanisław Górka 
jest absolwentem Państwowej Wyższej Szko-
ły Teatralnej w Warszawie . Od ponad 30 lat 
prowadzi autorską metodą zajęcia z emisji 
głosu (impostacji) w Akademii Teatralnej 
im. Al. Zelwerowicza w Warszawie. W la-
tach 1997- 2005 występował w zespole Teatru 
Współczesnego w Warszawie, Współpraco-
wał także z Teatrem Dramatycznym i No-
wym w Warszawie, Bałtyckim Teatrem Dra-
matycznym w Koszalinie i Teatrem Polskim  
w Bydgoszczy. Jest liderem założonego w 
1993r. Towarzystwa Teatralnego Pod Górkę 
- teatru specjalizującego się w kameralnych 

formach wokalno – aktorskich.
 Warto przypomnieć, że Pan prof. 
Stanisław Górka to aktor znany z roli Zbyszka 
w „Plebanii”, majora w „Damach i huzarach”, 
a przede wszystkim z licznych koncertów  
w Polsce i za granicą. Oklaskiwany i podziwia-
ny za niezwykle klimatyczne, pełne refleksji i 
liryzmu utwory takich mistrzów jak Marian 
Hemar, Konstanty Gałczyński, Bułat Okudża-
wa, Agnieszka Osiecka i Jeremi Przybora.
 Artysta nie krył wzruszenia niezwy-
kle ciepłym przyjęciem publiczności. Na za-
kończenie zaprosił do wspólnego śpiewania, 
obiecując powrót do gościnnego Żychlina.

ŻDK
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sport

 26 listopada 2015 w hali sportowej 
Gimnazjum w Bedlnie odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Szkół Podstawowych w unihokeju.  
W mistrzostwach wzięły udział drużyny 
dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych 
powiatu kutnowskiego: Szkoła Podstawowa 
Nr 2 w Żychlinie, Szkoła Podstawowa w Gra-
bowie, Szkoła Podstawowa w Bedlnie i Szkoła 
Podstawowa w Szewcach. Łącznie w zawodach 
brało udział 41 zawodniczek i 40 zawodników. 
Bardzo dobrze zaprezentowały się dziewczęta 
i chłopcy z Grabowa, którzy zdobyli mistrzo-
stwo powiatu, tym samym uzyskując awans 
do zawodów rejonowych.
 Skład drużyny dziewcząt ze Szkoły 

Podstawowej w Grabowie: Zuzanna Karczew-
ska, Amelia Wojciechowska, Natalia Nowac-
ka, Wiktoria Liwarska, Aleksandra Wrońska, 
Martyna Orzechowska, Nikola Pawlata, Oli-
wia Jaros, Zuzanna Szymczak, Ewelina Do-
rosz. Opiekun: Włodzimierz Dziedzic.
 Skład drużyny chłopców ze Szkoły 
Podstawowej w Grabowie: Michał Frankie-
wicz, Łukasz Tomczak, Piotr Karasek, Piotr 
Szmidt, Norbert Kowalski, Bartosz Piwowar-
ski, Szymon Nowotniak, Patryk Lewaniak, 
Jakub Wojdecki, Filip Kostusiak. Opiekun: 
Włodzimierz Dziedzic.
 Skład drużyny dziewcząt ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Żychlinie: Zofia Petera, 

Kinga Kunikowska, Julia Białkowska, Gabrie-
la Jaźwińska, Aleksandra Jagniątkowska, Wik-
toria Jędrzejczak, Kinga Garstka, Alicja Rana-
chowska, Ida Kalinowska, Roksana Rolińska.
Opiekun: Jolanta Kapes. 
 Skład drużyny chłopców ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Żychlinie: Adam Bana-
chowicz, Kacper Stępniak, Bartosz Sampolski, 
Mateusz Jarota, Maciej Studziński, Szymon 
Dałek i Bartłomiej Chomicki. Opiekun: Jacek 
Filiński.
  
Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
1.Szkoła Podstawowa Grabów
2.Szkoła Podstawowa Nr 2 Żychlin
3.Szkoła Podstawowa Szewce
4.Szkoła Podstawowa Bedlno
 
Klasyfikacja końcowa chłopców:
1.Szkoła Podstawowa Grabów
2.Szkoła Podstawowa Szewce
3.Szkoła Podstawowa Nr 2 Żychlin
4.Szkoła Podstawowa Bedlno

(red.)

Mistrzostwa powiatu Szkół 
Podstawowych w unihokeju

V Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego

 W sobotę 5 grudnia w hali sporto-
wej Zespołu Szkół Nr1 w Żychlinie odbył się  
V Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego. Orga-
nizatorem turnieju było Stowarzyszenie Przy-
jaciele Dwójki i Stowarzyszenie Adaś. Zawody 

rozegrano systemem 
do dwóch przegra-
nych pojedynków. 
Pierwszym meczem 
każdego spotkania 
był pojedynek ro-
dziców, następnie do 
stołu stawały dzieci 
a gdy po tych dwóch 
meczach wynik był 
remisowy – o wszyst-
kim decydowała gra 
deblowa.
 W turnieju udział 
wzięło 13 rodzin-
nych drużyn, na które 

oprócz rywalizacji czekał poczęstunek i napoje.  
 Celem turnieju była popularyzacja 
tenisa stołowego w miejscowości oraz propa-
gowanie rodzinnych, aktywnych form wypo-
czynku w czasie wolnym.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. Marek Banasiak, Kacper Banasiak 
2. Jacek Chomicki, Bartłomiej Chomicki
3. Jacek Chomicki, Kacper Chomicki
4. Andrzej Wódka, Piotr Wódka
5. ex aequo Iwona Jagniątkowska, Aleksandra 
Jagniątkowska, Jarosław Jagniątkowski, Mar-
cin Jagniątkowski
 
 Pozostali uczestnicy: Jarosław Le-
wandowski, Filip Lewandowski, Jacek Korna-
towski, Maja Kornatowska, Marzena Łacheta, 
Bartłomiej Łacheta, Grzegorz Grabarczyk, 
Wiktor Grabarczyk, Rafał Kotecki, Szymon 
Kotecki, Piotr Mrowicki, Bartosz Mrowicki  
i Mateusz Laska, Krzysztof Laska.
 Turniej ten był częścią zadania pu-
blicznego pn. „Sport- zdrowie, przyjemność  
i relaks” –realizowanego przy wsparciu finan-
sowym z budżetu Gminy Żychlin. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!
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 8 listopada 2015 r. odbyła się inau-
guracja Żychlińskiej Akademii Siatkówki 
Volley Team. Projekt „Żychlińska Akademia 
Siatkówki Volley Team” to wspólna inicjatywa 
Stowarzyszenia Volley Team Żychlin i Urzędu 
Gminy w Żychlinie. 
 W akademii na co dzień trenuje 
ponad stu młodych adeptów piłki siatkowej. 
Są to uczniowie i uczennice szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  
z terenu naszej gminy. Zostali oni podzieleni 
na sześć grup, z których każda ma swego opie-
kuna/trenera:
Młodziczka – Jolanta Kapes
Młodzik – Jacek Filiński
Kadetka – Tomasz Maciak
Kadet – Jarosław Kapes
Juniorka – Tomasz Maciak
Junior – Tomasz Wojciechowski
 Drużyny: Kadetek, Kadetów, Junio-
rek i Juniorów występują i godnie reprezentu-
ją Żychlin w Kutnowskiej Amatorskiej Lidze 
Siatkówki. Drużyny: Młodziczek i Młodzi-
ków biorą udział w turniejach rozgrywanych 
w swoich grupach wiekowych w wojewódz-
twie łódzkim.
 W ramach Żychlińskiej Akademii 
Siatkówki Volley Team odbyły się już dwa tur-
nieje. 24 października 2015 roku turniej w ka-
tegorii młodzika (szkoła podstawowa-chłop-
cy), w którym wzięło udział 15 zespołów m.in. 
z Łodzi, Ozorkowa, Zduńskiej Woli i Żychlina. 
Drugi turniej odbył sie 31 października 2015 
roku. Był to turniej kobiet. Do rywalizacji sta-
nęło sześć drużyn z: Gostynina, Szczercowa, 
Ciechanowa, Żychlina i Kutna. W zawodach 
wzięło ponad 60 siatkarek. Żychlińska Akade-
mia Siatkówki Volley Team została powołana 
do życia 1 września 2015 roku.

Tomasz Wojciechowski

Żychlińska Akademia 
Siatkówki Volley Team

 16 listopada w hali sportowej Zespołu Szkół  
Nr 1 w Żychlinie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w mini-
-piłce ręcznej dziewcząt i chłopców. Po wygraniu elimi-
nacji rejonowych do finału zakwalifikowały się drużyny: 
SP2 Żychlin, SP Grabów, SP9 Kutno i SP1 Kutno i SP6 
Kutno. Z terenu gminy Żychlin w grupie dziewcząt ry-
walizowały uczennice Szkoły Podstawowej w Grabowie  
a wgrupie chłopców uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Żychlinie. Oto wyniki turnieju:

Finał powiatowy w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców

sport

WYNIKI DZIEWCZĄT:
SP9 Kutno – SP Grabów 5:0
SP1 Kutno – SP Grabów 4:3
SP9 Kutno – SP1 Kutno 6:5

TABELA KOŃCOWA:
1. SP9 Kutno 
2. SP1 Kutno
3. SP Grabów

WYNIKI CHŁOPCÓW:
SP6 Kutno – SP2 Żychlin 1:2
SP9 Kutno – SP2 Żychlin 5:1
SP9 Kutno – SP1 Kutno 5:3

TABELA KOŃCOWA:
1. SP9 Kutno 
2. SP2 Żychlin
3. SP6 Kutno 


