
echo
nowe

Informator lokalny nr 2/2021 | Egzemplarz bezpłatny

Biesiadne Babie Lato z Kulturą... str. 14
»... w czasie koncertu finałowego wystąpiły 
gwiazdy The Voice Senior... » 

Dożynki Gminno-Parafialne str. 11 
»Wydarzenie rozpoczęło się od poświęcenia 
wieńcy i koszy dożynkowych... » 

Naszym celem jest II Liga str. 15
» Siatkarze z Żychlina rozpoczynają nowy 
sezon... » 

Żychlina

Budowa 
w podstrefie 

str. 11



2
Nowe Echo Żychlina  |  wydanie 2/2021  |  gminazychlin.pl

 Burmistrz Gminy Żychlin serdecz-
nie zaprasza kolejne dzieci wraz z rodzicami/
opiekunami do poszerzenia naszej żychlińskiej 
Nudzimisiowej Rodziny.
 Warunkiem przystąpienia do pro-
jektu jest zameldowanie na pobyt stały na 
terenie gminy Żychlin, urodzenie między  
1 listopada 2020 r., a 31 października 2021 r. 
oraz wypełnienie oświadczenia dostępnego na 

stronie Urzędu Gminy w Żychlinie i odesła-
nia go do 19.11.2021 r. drogą elektroniczną na 
adres info@gminazychlin.pl lub dostarczenie 
do Gminnego Centrum Promocji i Informacji  
w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a.
 Na wszystkie chętne rodziny czekają 
nudzimisiowe upominki!
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WYDARZENIAWYDARZENIA

echo
nowe

Nowe Echo Żychlina. Informator lokalny wydawany przez Urząd Gminy w Żychlinie.
Wpis do rejestru gazet i czasopism nr 949. Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin.

Redaktor naczelny: Adam Staszewski, Kontakt: info@gminazychlin.pl
Artykuły: Grzegorz Ambroziak, Edyta Ledzion, Adam Staszewski 
Grafika i skład: Łukasz Garstka

Nudzimisiowa Rodzina – 
edycja 2021 – zapraszamy do 
przesyłania zgłoszeń

 1 września to data, którą każdy powi-
nien pamiętać. Nie tylko ze względu na to, iż 
kończą się wakacje i rozpoczyna się wtedy nowy 
rok szkolny, ale przede wszystkim dlatego, że jest 
to data wybuchu II Wojny Światowej, której już 
82 rocznicę obchodzimy w tym roku.
 Uroczystości gminne jak co roku rozpo-
częły się przy mogiłach żołnierzy w Śleszynie, na-
stępnie udano się na cmentarz w Dobrzelinie, gdzie  
w obecności pocztu sztandarowego OSP Cu-
krowni Dobrzelin, druhów strażaków, Grona 
Pedagogicznego i dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Grabowie, uczczono pamięć poległych.

 Dalsze uroczystości odbyły się już w Ży-
chlinie, gdzie o godz. 17:00 odbyła się uroczysta 
msza święta z udziałem władz samorządowych, 
pocztów sztandarowych, zaproszonych gości oraz 
mieszkańców naszego miasta. Zwieńczeniem 
uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów 
oraz zapalenie zniczy na grobach żołnierzy na 
żychlińskim cmentarzu. 
 Dziękujemy wszystkim, którzy uczest-
niczyli w gminnych uroczystościach oraz wszyst-
kim, którzy pamiętali.

Redakcja

Obchody 82 rocznicy wybuchu 
II Wojny Światowej

Nadchodzące 
wydarzenia

Listopad
Święto Niepodległości

teatr ognia
od godz. 17:00. 
Plac przy fontannie 

turniej tenisa stołowego
zapisy, ilość miejsc ograniczona.
Hala Sportowa

Mecz iii Ligi siatkówki
godz. 17:00
Hala Sportowa

Grudzień
Kiermasz Świąteczny
Plac przy fontannie
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Szczegółowe informacje 
na stronie gminazychlin.pl 
oraz w aplikacji „Żychlin bez nudy!”
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 Od 1 kwietnia do 30 września br. (do 
godzimy 24:00) trwał Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021. Jest to badanie staty-
styczne realizowane jest raz na 10 lat w niemal 
każdym kraju na świecie, zgodnie z zaleceniami 
i standardami organizacji międzynarodowych, 
takich jak UE i ONZ.
 Spis powszechny to najważniejsze bada-
nie i źródło danych, które pozwala zdiagnozować: 
„ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spis 
powszechny obejmuje całą populację ludności  
i mieszkań danego kraju.
 Udział w tegorocznym Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań był 
obowiązkowy. Jest to związane ze strategicznym 
znaczeniem tego badania dla funkcjonowania 
systemów informacyjnych państwa, lokalnych sa-
morządów oraz biznesu. Uzyskane podczas spisu 
powszechnego dane są opracowywane i przed-
stawiane w postaci agregatów danych o różnych 
przekrojach i na różnych poziomach podziału 
terytorialnego i administracyjnego kraju. Na ich 

podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje 
gospodarcze i społeczne na kolejne lata. W przy-
padku wielu cech demograficzno-społecznych, 
jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepeł-
nosprawności, spisy powszechne są dla państwa 
jedynym źródłem danych.
 Wyniki spisów powszechnych umożli-
wiają również dokonywanie porównań między-
narodowych. W przypadku krajów należących 
do Unii Europejskiej, dane statystyczne zbierane 
podczas spisów powszechnych mają bezpośred-
nie przełożenie na wysokość dotacji unijnych oraz 
liczbę miejsc w Parlamencie Europejskim.
Spisy powszechne w niepodległej Polsce przepro-
wadzane są od 1921 r.
 Pierwsze wyniki zakończonego właśnie 
Narodowego Spisu Powszechnego 2021 zostaną 
opublikowane już w styczniu 2022 r.
 Dziękujemy za Twój udział w Narodo-
wym Spisie Powszechnym 2021.

Redakcja

 Z początkiem lipca wszedł nowy obo-
wiązek dla każdego, kto posiada nieruchomość 
lub nią zarządza. Trzeba będzie zgłaszać źródła 
ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. Kto tego nie zrobi, naraża się na kary 
finansowe. Zgłosić trzeba będzie każdy piec czy 
kocioł!
 Nowy obowiązek ma w założeniu po-
móc lepiej walczyć ze smogiem. Rejestrować 
trzeba będzie wszystkie źródła ogrzewania.
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zapewnia, 
że najłatwiej będzie można zarejestrować źró-
dło ogrzewania przez internet – choć dokument 
będzie można wysłać też listownie lub złożyć  
w urzędzie.
 Co trzeba będzie zgłaszać do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków? 
Na przykład kocioł gazowy, kominek, sieć cie-
płowniczą, piec kaflowy, pompę ciepła, ale i in-
stalację fotowoltaiczną. Urzędnicy podkreślają, 
że zarejestrować trzeba będzie nawet kominek  
w ogródku działkowym – nawet jeśli używany 

jest raptem kilka razy w roku.
 Nie trzeba będzie jednak zgłaszać prze-
nośnych grzejników elektrycznych czy farelek.  
Z obowiązku zwolnione zostały też m.in. klimaty-
zatory – nawet jeśli mają funkcję grzania.
 Ile czasu będzie miał właściciel nieru-
chomości na zgłoszenie źródła ogrzewania Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków? 
 Jeśli nieruchomość powstała przed  
1 lipca 2021 r., będzie miał na to 12 miesięcy. W 
sytuacji gdy jednak budynek został oddany do 
użytku po tej dacie, na zgłoszenie będzie tylko 
14 dni.
 Za brak zgłoszenia grozi grzywna. Ile 
może wynieść? Zgodnie z kodeksem wykroczeń 
od 20 do nawet 5 tys. zł.
 Jak przekonuje Główny Urząd Nad-
zoru Budowlanego, nowa baza “będzie istotnym 
narzędziem wspierającym wymianę pieców, tak 
zwanych kopciuchów”. A cały projekt ma pomóc 
w walce ze smogiem.

Redakcja
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Obowiązek dla posiadaczy 
kotłów, pieców i kominków

Dziękujemy za Twój udział  
w Narodowym Spisie Powszechnym

 Od 18 sierpnia rozpoczął dzia-
łanie magazyn interwencyjny “MOPSik”. 
Chciałbym zachęcić mieszkańców do 
zapoznania się z tym pomysłem i przy-
łączenia do akcji. Możemy w ten sposób 
pomóc osobom w potrzebie oraz działać 
na rzecz ochrony środowiska! 
 MOPSik będzie prowadzony 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Żychlinie. Jako ma-
gazyn interwencyjny ma służyć na rzecz 
mieszkańców w sytuacjach kryzyso-
wych. Ostatnie wydarzenia z wichurami 
są przykładem, że czasem nagle może 
być potrzeba wsparcia osób poszkodo-
wanych. Dlatego w magazynie chcemy 
zbierać sprawny sprzęt AGD, meble oraz 
ubrania a nawet zabawki.
 Od 18 sierpnia, w każdą środę 
od godz. 13:00 do 16:00 oraz w piątki od 
godz. 9:00 do 12:00, w dawnym budynku 
Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. 1 Maja 
(drzwi oznaczone będą plakatem akcji), 
pracownicy Ośrodka będą przyjmować 
rzeczy używane codziennego użytku. 
Prowadzona będzie równocześnie akcja 
wspierania podopiecznych. 
 Szanowni Państwo! Dajmy 
drugie życie niepotrzebnym ubraniom, 
meblom oraz sprzętowi AGD! Wiele 
osób może jeszcze z nich skorzystać, a 
przecież wszyscy ponosimy coraz więk-
sze opłaty za utylizację odpadów, których 
tona kosztuje ok 1.100 zł. Ten sprzęt nie 
musi wylądować na wysypisku. Wiele 
przedmiotów może służyć jeszcze przez 
długi czas, podczas gdy my go już nie 
potrzebujemy i kupujemy nowy. Jeżeli 
produkty jak ubrania, meble czy sprzęt 
AGD są zadbane i w dobry stanie to za-
chęcam do kontaktu z Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej. Działajmy z sercem i 
ekologicznie! 

Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

Magazyn 
interwencyjny

Obchody 82 rocznicy wybuchu 
II Wojny Światowej
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 W ramach akcji #SzczepimySię Na-
rodowego Programu Szczepień, realizowanego 
przez Gminę Żychlin, osoby w wieku 60+ miały 
możliwość udziału w bezpłatnych spotkaniach 
z dietetykiem, psychologiem, farmaceutą. Spotka-
nia z dietetykiem Panią Ewą Gałaj z zachowaniem 
reżimu sanitarnego odbyły się w 5 terminach  
i miejscach na terenie Gminy.
 Na spotkaniach seniorzy zapoznali się  
z zasadami prawidłowego żywienia i jego wpływu 
na funkcjonowanie organizmu. Zebranym za-
prezentowana została piramida zdrowego od-
żywiania, która stanowi podstawę planowania 
codziennego jadłospisu tak, aby dieta była zbilan-
sowana i bogata we wszystkie składniki odżywcze 
niezbędne do utrzymania dobrej kondycji. 
 Spotkanie zakończono degustacją 

zdrowych przekąsek. Ponadto w ramach w/w 
akcji, w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Żychlinie odbyło się spotkanie z farmaceutą 
p. Marcinem Jelonkiem oraz z psychologiem  
p. Anną Królikowską-Bartczak.
 Pan Marcin podzielił się wiedzą z za-
kresu szczepień i farmakologii. Seniorzy poznali 
wiele interesujących faktów na temat procesów, 
którym podlega lek w ustroju, o jego wchłanianiu 
i możliwych skutkach ubocznych.
 W ramach zajęć edukacyjnych z panią 
psycholog, uczestnicy zapoznani zostali z pro-
cesami swojej egzystencji, zaspokojenia podsta-
wowych potrzeb, ale również wyższego rzędu,  
z potrzebą samorealizacji łącznie.

Redakcja

Spotkania z dietetykiem w ramach akcji 
#SzczepimySię Narodowego Programu 
Szczepień, realizowanego przez Gminę Żychlin

 18 sierpnia 2021 roku w Pa-
rafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Żychlinie 
odbyły się uroczystości pogrzebowe 
ks. Prałata mgr Franciszka Śliwonika 
długoletniego Proboszcza Parafii p.w. 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ży-
chlinie, Honorowego Obywatela Gminy 
Żychlin. Ks. Franciszek Śliwonik zmarł 
w wieku 86 lat, w 64. roku kapłaństwa. 
  Był proboszczem na miarę po-
trzeb zmieniających się czasów, gorliwym 
duszpasterzem, mądrym doradcą ludzi 
pracy, ofiarnym katechetą, dobrym go-
spodarzem. Dla wielorakich potrzeb kil-
kunastotysięcznej ludności żychlińskiej  
i ku upamiętnieniu przyszłym pokole-
niom pontyfikatu Papieża Polaka, wsparty 
przez parafian zbudował dom imienia 
Jana Pawła II z kaplicą pod wezwaniem 
św. Maksymiliana Maria Kolbego, patrona 
trudnych czasów, który stał się współpa-
tronem parafii żychlińskiej.
 Ks. Franciszek Śliwonik był 
Kanclerzem Kurii nowotworzonej Die-
cezji Łowickiej, powołany do Rady Bisku-
piej, przewodniczył Radzie Ekumenicznej 
Diecezji, był obrońcą węzła małżeńskiego 
w Sądzie Biskupim.
 Został odznaczony godnością 
Kanonika, był Propozytem Archikole-
gialnej Kapituły Łęczyckiej, przez Jana 
Pawła II mianowany został Kapelanem 
Jego Świętobliwości.
 Mając na uwadze powyższe, 
w uznaniu zasług dla Gminy Żychlin,  
w dniu 21 września 2009 r. Rada Miejska 
w Żychlinie, Uchwałą Nr XLIV/222/09 
nadała ks. Franciszkowi Śliwonikowi tytuł 
Honorowego Obywatela Gminy Żychlin.

Redakcja

Zmarł Honorowy 
Obywtatel Gminy 
Żychlin ks. prałat 
Franciszek Śliwonik

 Dynamicznie zmieniające się wa-
runki zewnętrzne funkcjonowania polskich 
samorządów powodują, że zarządzający nimi 
wójtowie, burmistrzowie i prezydenci muszą 
wprowadzać nowe rozwiązania organizacyjne, 
przygotowując instytucje komunalne na bie-
żące i przyszłe wyzwania.
 Jednym z ostatnich, najważniejszych 
zagadnień związanych z działalnością komu-
nalną jest obszar strategiczny dla wszystkich 
mieszkańców związany z zaopatrzeniem  
w wodę i odprowadzanie ścieków. W naszej 
gminie dotychczas funkcjonował zakład ko-
munalny skupiający w swojej strukturze trzy 
diametralnie różne działalności. Co ważne 
jednym z wiodących zakładów w tej struktu-
rze był zakładem taryfowym, który nie mógł 
otrzymywać dotacji podmiotowej.
 Dla poprawy i rozwoju jakości usług 
w najważniejszej części związanej z Zakła-
dem Wodociągów i Kanalizacji należało do-
konać pełnej reorganizacji tej nieefektywnej 
formy działalności i powołać spółkę działa-
jącą w oparciu o kodeks prawa handlowego. 
Przedsiębiorstwo w tej formie ma osobowość 
prawną, odrębność majątkową i zdolność do 
samodzielnego finansowania rozwoju. Stwarza 
szansę na rozwój tych jakże ważnych usług 

dla mieszkańców miasta i gminy. W per-
spektywie następnych 3 do 5 lat spółka ma 
stać się profesjonalnie i prężnie działającym 
przedsiębiorstwem prowadzącym ważne in-
westycje w zakresie modernizacji strategicz-
nej dla mieszkańców Gminy i Miasta Żychlin 
infrastruktury.
 W dniu 16 września 2021 r. zare-
jestrowana została przez Sąd, Spółka z o.o. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Żychlinie. Spółka będzie następcą prawnym 
zakładu komunalnego. Prezesem spółki jest 
Zbigniew Wojtczak, a docelowo spółka zlo-
kalizowana będzie przy ul. Łukasińskiego 60. 
 Do czasu przeprowadzenia biur pod 
adres siedziby administracja Spółki znajduje 
się nadal w biurowcu przy ul. Barlickiego 15
Numery telefonów:
Sekretariat – tel. 24 351 20 90
ZWiK (Stacja Uzdatniania Wody) –  
tel. 24 285 13 59
ZWiK (Oczyszczalnia) – tel. 24 285 12 35
Zgłaszanie awarii wodociągowych –  
tel. 24 285 13 59
Obsługa klienta – sprawy wodociągowe –  
tel. 24 285 13 59

Redakcja

Zmiana organizacyjna w zakresie obsługi 
systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie  
i Mieście Żychlin
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 Od listopada ub.r. trwają prace rady 
partnerstwa oraz zespołów roboczych, związane 
z przygotowaniem wspólnej strategii dla 21 
samorządów Powiatu Kutnowskiego i Łę-
czyckiego. Partnerstwo “Między Kutnem  
a Łęczycą” zawiązało się w celu realizacji pilotażo-
wego programu Centrum Wsparcia Doradczego 
realizowanego przez Związek Miast Polskich 
z inicjatywy Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej. Partnerem realizacji jest Urząd 
Marszałkowski. 
 W czasie dotychczasowych prac 
określono cztery strategiczne obszary działa-
nia: społeczny, gospodarczy, środowiskowo-
-przestrzenny i administracyjno-samorządowy,  
w których mogłyby zostać zrealizowane wspólne 
projekty. Podczas prac grup roboczych na warsz-
tatach w Kutnie, Łęczycy i Piątku wypracowano 
wstępne założenia do ponad dwudziestu projek-
tów, z których Rada Partnerstwa składająca się 
z wójtów, burmistrzów, prezydenta i starostów 
musiała wybrać te najważniejsze z punktu wi-
dzenia rozwoju obszaru partnerstwa. Decyzje 
zapadały na spotkaniu w Urzędzie Miasta Kutno 
(05.08). Spotkanie poprowadzili: specjalista ze 
Związku Miast Polskich Krzysztof Koman oraz 
Przewodniczący Rady Partnerstwa burmistrz 
Grzegorz Ambroziak, inicjator powstania 
partnerstwa.

 Zdecydowano, że prace będą skupiały 
się na pięciu pomysłach dotyczących: rozwiązania 
problemu gospodarki odpadami komunalnymi, 
poprawy jakości powietrza za sprawą wymiany 
źródeł ciepła, badań profilaktycznych dla miesz-
kańców, dokształcania kadry pracowniczej jed-
nostek samorządowych oraz utworzenia planów 
gospodarki przestrzennej.
 Dyskusja pomiędzy samorządowcami 
była bardzo ożywiona, a wręcz emocjonalna,  
z uwagi na zakres omawianych problemów. 
Szczególnie ważnym aspektem do dalszej ana-
lizy i rozwiązania jest gospodarka odpadami oraz 
podjęcie wspólnie inicjatyw zmierzających do 
powstrzymania galopujących cen śmieci. Zdrowie 
mieszkańców i profilaktyka zdrowotna, to kolejne 
wyzwania, przy których istotną rolę mają ode-
grać szpitale samorządowe w Łęczycy i Kutnie. Ze 
zdrowiem mieszkańców połączone jest również 
zadanie związane z redukcją zanieczyszczeń do 
atmosfery poprzez edukację, ale przede wszyst-
kim systemowe wsparcie mieszkańców przy wy-
mianie pieców.
 Wskazane kierunki posłużą do stwo-
rzenia szkiców projektowych, na które w ramach 
partnerstwa samorządy będą mogły pozyskać pie-
niądze z budżetu państwa lub ze środków Unii 
Europejskiej.

Redakcja

 W dniu 17 września o godz. 16:00 na 
cmentarzu parafialnym w Żychlinie w rejonie 
kwater wojennych odbył się Apel Pamięci w 82 
rocznicę agresji radzieckiej na Polskę i 81 rocznicę 
zbrodni katyńskiej. Uczestniczyli w nim przed-
stawiciele Urzędu Gminy w Żychlinie i członko-
wie Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina. 
Zostały również złożone wiązanki kwiatów  
w imieniu Stowarzyszenia Dzieci Wojny i Grupy 
Operacyjnej „Bzura ‘39’. 
 Apel prowadziła prezes TMHŻ Anna 
Wrzesińska. Wspólnie uczciliśmy pamięć tych 
wszystkich obywateli polskich, którzy cierpieli 
i ginęli w wyniku tego zdradzieckiego ataku na 
Rzeczpospolitą Polską i jego konsekwencji.
 17 września 1939 r., łamiąc obowiązu-
jący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia 
Czerwona wkroczyła na teren Polski, realizując 
tym samym ustalenia paktu Ribbentrop-Moło-
tow. Konsekwencją sojuszu tych dwóch państw 
totalitarnych był rozbiór osamotnionej w walce 

z dwoma agresorami Polski.
 17 września 1939 r. miał też miejsce be-
stialski nalot samolotów niemieckich na pobliski 
Luszyn, gdzie zostały zbombardowane tabory 
Wojska Polskiego, o czym przypomniał Andrzej 
Matuszewski. 
 Burmistrz Grzegorz Ambroziak przy-
bliżył sylwetkę dwojga z wielu ofiar totalitary-
zmu sowieckiego – Henryka Ciborowskiego  
i jego żony Leokadii. Mają oni na cmentarzu  
w Żychlinie swój symboliczny grób, gdyż po agre-
sji na Polskę zostali aresztowani przez NKWD  
i nigdy nie wrócili do Polski.
 Henryk Ciborowski był wybitnym 
działaczem samorządowym, burmistrzem trzech 
miast: Brześcia Kujawskiego, Piaseczna i Łap. Dla 
uczczenia ich pamięci na ich symbolicznym gro-
bie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

Prezes TMHŻ 
Anna Wrzesińska

Partnerstwo samorządów

Apel Pamięci w 82. rocznicę agresji radzieckiej 

 Narodowy Funduszu Zdro-
wia uruchomił Teleplatformę Pierw-
szego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod 
bezpłatny numer TPK – 800 137 200 
– pacjenci otrzymają niezbędną pomoc 
medyczną poza godzinami pracy lekarzy 
rodzinnych, w weekendy oraz święta. 
 Z platformy mogą korzystać 
również osoby niesłyszące. Porady udzie-
lane są w kilku językach. 
 Każdy z nas potrzebował po-
mocy lekarskiej w nocy lub w dni wolne 
od pracy, gdy przychodnie podstawowej 
opieki zdrowotnej są nieczynne. Teraz 
otrzymanie takiej pomocy jest łatwiejsze 
niż dotychczas, dodatkowo bez wycho-
dzenia z domu. 
 Udostępniona przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia platforma jest miej-
scem pierwszego kontaktu dla pacjenta, 
w sytuacji nagłego zachorowania lub ko-
nieczności wystawienia np. e-recepty, gdy 
poradnie POZ już zakończyły pracę oraz 
w weekendy i święta.
 Porad medycznych udzielają 
profesjonalni medycy – pielęgniarki lub 
położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc 
wystarczy mieć telefon i połączyć się z bez-
płatnym numerem TPK.
 Połączenie jest bezpłatne i może 
być wykonane tylko z Polski, ponieważ 
platforma jest przeznaczona tylko dla 
osób ubezpieczonych i mieszkających  
w naszym kraju.

Redakcja
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 Jeśli masz 40 lub więcej lat, 
skorzystaj z pakietu bezpłatnych badań 
diagnostycznych i bądź zdrów!
Kiedy ostatnio robiłeś sobie badania? No 
właśnie…
 A przecież dzięki regularnym 
badaniom np. krwi i moczu ograniczasz 
ryzyko późnego wykrycia choroby i dłu-
giego pobytu w szpitalu!
 Wybierz pakiet badań i zrób je 
za darmo. Postaw na profilaktykę i ciesz 
się długim życiem. Zrób to dla siebie 
i swoich bliskich. Już teraz skorzystaj  
z programu badań diagnostycznych Pro-
filaktyka 40 Plus. Bezpłatnie i bez kolejki.
Jak się zgłosić?
 To proste. Sam wystawiasz so-
bie e-skierowanie na badania. Bez wizyty  
u lekarza. Wystarczy, że wypełnisz ankietę 
o swoim zdrowiu. Zrobisz to elektronicz-
nie (przez Internetowe Konto Pacjenta) 
lub telefonicznie (pod numerem 22 735 
39 53).
 Badania wykonasz w całej Pol-
sce. Najpóźniej po 2 dniach roboczych 
od wypełnienia ankiety, dostaniesz skie-
rowanie na pakiet bezpłatnych badań 
diagnostycznych. Potem wybierasz jedną  
z niemal 100 placówek w Łódzkiem  
i idziesz na badania. Wyniki otrzymasz 
na miejscu lub elektronicznie. Pamiętaj! 
Skonsultuj je ze swoim lekarzem rodzin-
nym. https://www.gov.pl/web/zdrowie/
profilaktyka-40-plus

Redakcja

Darmowy 
pakiet badań

Dożynki 
Gminno-Parafialne

 5 września 2021 r. w kościele parafial-
nym w Żychlinie odbyła się msza święta dzięk-
czynna za zebrane plony, którą koncelebrowali 
Proboszcz ks. Wiesław Frelek oraz ks. Jacek Zie-
liński. Starostami dożynek byli Państwo Szymań-
scy z Pasieki. W uroczystościach wzięły udział 
również władze samorządowe naszej gminy  
w osobie Burmistrza Grzegorza Ambroziaka oraz 
Przewodniczącej Rady Miejskiej Elżbiety Sikory, 
jak również władze sąsiadującej Gminy Pacyna. 
Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnili: Kapela 
Dobrzeliniacy oraz zespół Śleszynianki.
 Wydarzenie rozpoczęło się od poświęce-
nia wieńcy i koszy dożynkowych przygotowanych 
przez mieszkańców Kruków, Budzynia, Rakowca, 
Buszkówka, Żabikowa oraz przedstawicieli Kół 

Żywego Różańca i władz samorządowych naszej 
gminy. Zwieńczeniem uroczystości był poczęstu-
nek chlebem i miodem.
 Dożynki to szczególny czas podzięko-
wania Bogu za zebrane plony, a człowiekowi za 
pracę i trud wniesiony w pozyskanie „doczesnego 
chleba”. Dziękujemy więc wszystkim rolnikom, 
szczególnie tym z naszej gminy, za Wasze poświę-
cenie, za umiłowanie ziemi, za pracę i wiarę, że 
zasiane ziarno przyniesie obfite zbiory. To dzięki 
Wam nie brakuje nam pokarmu na naszych sto-
łach. Życzymy aby najbliższy rok pracy na roli, 
przyniósł wiele radości oraz by ziemia wydała 
jak najlepsze plony.

Redakcja
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 W ubiegłym tygodniu swoje 
setne urodziny obchodziła pani Ma-
rianna Pińkowska, mieszkanka Żychlina. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta 
Sikora i Burmistrz Gminy Grzegorz Am-
broziak odwiedzili Jubilatkę z życzeniami 
i prezentami od naszej społeczności.
 Obchodząca jubileusz 100-
nych urodzin pani Marianna jest 
uśmiechniętą, tryskającą optymizmem 
i pozytywną energią, osobą. 
 Życzymy Pani jeszcze wiele 
lat w dobrym zdrowiu i nieustająco tak 
dobrego samopoczucia i uśmiechu oraz 
wsparcia kochającej rodziny! 200 lat Pani 
Marianno!

Redakcja

Życzenia  
dla jubilatki

Godziny 
funkcjonowania 
powiatowego 
rzecznika praw 
konsumenta

Jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego

 25 sierpnia 2021 r. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie 11 par mał-
żeńskich świętowało Jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. 
1. Teresa i Zbysław Darowscy
2. Janina i Jan Falborscy
3. Elżbieta i Andrzej Gandziarkowie
4. Jadwiga i Marian Januszewscy
5. Marianna i Wojciech Jędrzejewscy
6. Rozalia i Jerzy Kardaszowie
7. Bożena i Władysław Kuźniccy
8. Czesława i Jerzy Lewańscy
9. Zofia i Jerzy Łysiowie
10. Maria i Eugeniusz Matuszewscy
11. Grażyna i Bogdan Pawłowscy
 Niestety, stan zdrowia bądź inne po-
wody nie pozwoliły wszystkim Jubilatom na 
przybycie.
 Przybyłych gości powitała Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Żychlinie Pani Zu-
zanna Szymańska. W tej wyjątkowej uroczystości 

uczestniczyli również Burmistrz Gminy Żychlin 
Pan Grzegorz Ambroziak i Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Pani Elżbieta Sikora, którzy skierowali 
pod adresem Jubilatów serdeczne gratulacje oraz 
słowa uznania za długoletnie pożycie małżeńskie.
Po okolicznościowym przemówieniu Kierownika 
USC podkreślającym trwałość małżeństwa, Jubi-
laci złożyli tradycyjne ślubowanie.
 Uroczystej dekoracji medalami nada-
nymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
dokonał Burmistrz Żychlina Pan Grzegorz Am-
broziak. Jubilaci otrzymali także listy gratulacyjne, 
kwiaty oraz souveniry. Uroczystość zakończyły 
życzenia oraz pamiątkowe zdjęcia.
 Szanownym Jubilatom składamy ser-
deczne podziękowania za przybycie i wspólne 
świętowanie Jubileuszu Długoletniego Pożycia 
Małżeńskiego. Gratulujemy i życzymy kolejnych 
lat w zdrowiu, radości i szczęściu rodzinnym.

USC

 Powiatowy Rzecznik Praw 
Konsumenta Aleksandra Bielecka przyj-
muje interesantów: 
•	 w	 Urzędzie	 Gminy	 w	 Żychlinie		
w	 każdy	 II	 i	 IV	 wtorek	 miesiąca  
w godz. 9.00-14.00 w sali nr 13 (II pię-
tro) tel. (24) 351-20-21

•	 w Starostwie Powiatowym w Kutnie, 
przy ul. Królowej Jadwigi 7, pokój nr 
42 w godz.: poniedziałek 12.00-15.00, 
środa12.00-15.00, piątek 8.00-11.00.

Z rzecznikiem skontaktować można się 
także pod nr tel. (24) 355-47-56; e-mail: 
rzecznik.konsument@powiatkutno.eu

Redakcja
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Reprezentacja Gminy na 
Dożynkach Wojewódzkich

 22 sierpnia 2021 r w Rogowie, odbyły się 
Dożynki Województwa Łódzkiego. Naszą gminę 
godnie i w pełni profesjonalnie reprezentowało 
Koło Gospodyń Wiejskich ze Śleszyna, którym 
towarzyszył Burmistrz Gminy Żychlin Grzegorz 
Ambroziak oraz Pani Edyta Ledzion kierownik 
Referatu Gminne Centrum Promocji i Informacji. 
Panie w swym namiocie wystawienniczym przy-
gotowały wiele wspaniałości kulinarnych, które 
zachwyciły zarówno smakiem jak i wyglądem 

odwiedzających stoisko gości. W tym miejscu 
warto nadmienić, że Koło Gospodyń Wiejskich 
ze Śleszyna w roku 2019 zajęło 1 miejsce w Woje-
wódzkim Konkursie Kulinarnym, przygotowując 
potrawę gęś faszerowaną z jabłkami tzw. “Gęsina 
ze Śleszyna”.
 Serdecznie dziękujemy KGW Śleszyn 
za reprezentowanie naszej gminy na Dożynkach 
Wojewódzkich.

Redakcja

 16 sierpnia 2021 r. o godz. 17:00 przy 
kwaterach żołnierskich na cmentarzu parafialnym 
w Żychlinie w 101 rocznicę Bitwy Warszawskiej 
odbył się Apel Pamięci, przygotowany przez To-
warzystwo Miłośników Historii Żychlina i Urząd 
Gminy w Żychlinie.
 Uczczono w ten sposób pamięć obroń-
ców Ojczyzny, którzy 101 lat temu, podczas 
wojny polsko-bolszewickiej stanęli do walki  
i przelali krew w obronie Ojczyzny, broniąc jej 
niepodległości.
 Po sformułowaniu kolumny przy bra-
mie cmentarza, prowadzonej przez Ryszarda 
Zimnego, na czele której szły poczty sztandarowe, 
zebrani przemaszerowali do kwater poległych 
żołnierzy.
 Apel Pamięci prowadziła prezes TMHŻ 
Anna Wrzesińska. Po odśpiewaniu hymnu naro-
dowego i powitaniu przez prowadzącą wszyst-
kich zebranych, ks. proboszcz Wiesław Frelek 

poprowadził modlitwe za poległych. Apel Pole-
głych poprowadził dh Ryszard Zimny. W imie-
niu Urzędu Gminy wypowiedział się sekretarz 
Waldemar Bartochowski. Przypomniał on trzy 
wielkie bitwy, które decydowały o pokoju w Euro-
pie: Bitwę pod Grunwaldem, odsiecz wiedeńską i 
Bitwę Warszawską, podkreślił patriotyzm obroń-
ców Ojczyzny oraz niedocenianie ich znaczenia 
we współczesnej Europie.
 Anna Wrzesińska przypomniała karty 
historii obrony Płocka podczas Bitwy Warszaw-
skiej 1920 r. i odznaczenie miasta – bohatera 
Krzyżem Walecznych przez marszałka Józefa 
Piłsudskiego, oświaty, strażaków i stowarzyszenia.
Wydarzeniem towarzyszącym było odsłonięcie 
wystawy fotograficznej pod murem cmentarza 
pt. „Płock: miasto – bohater Bitwy Warszawskiej”.

Prezes TMHŻ 
Anna Wrzesińska

Rocznica Bitwy Warszawskiej

 2 września br. gościliśmy w na-
szym mieście wyjątkowego człowieka. 
Ramazan Yessergepov – bo o nim mowa, 
to obywatel Kazachstanu, który w 143. 
dniu marszu “Paryż–Moskwa: Marsz 
Praw Narodów – Wolność, Równość, 
Zrozumienie!” zawitał do Żychlina. Go-
ścia podjął Burmistrz Gminy Żychlin 
Grzegorz Ambroziak, który jak inni sa-
morządowcy swoim podpisem poparł 
akcję. Na spotkaniu nasz gość zaprezen-
tował trasę swojego marszu oraz podzie-
lił się wrażeniami z pobytu w miejscach, 
które dotychczas odwiedził. 
 Nasza gmina wraz z Cukrownią 
Dobrzelin zapewniła gościowi nocleg, po 
którym Ramazan Yessergepov wyruszył 
w dalszą podróż.
 Na dalszą drogę życzymy wy-
trwałości, zdrowia oraz aby podjęty trud 
przyniósł zamierzone efekty. Powodzenia.

Redakcja
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Program Inwestycji 
Strategicznych Polski Ład
 W związku z ogłoszonym naborem na 
dofinansowanie zadań w ramach pilotażu Rządo-
wego Programu Inwestycji Strategicznych POL-
SKI ŁAD, przedstawiam informację o złożonych 
w dniu 27 lipca wnioskach. 
 Wykorzystujemy maksymalną liczbę 
wniosków (3) na wartość dofinansowania 
17.100.000 zł. Całkowita wartość inwestycji osza-
cowana jest na poziomie 19.000.000 zł. Wybrane 
zostały inwestycje o najwyższych kosztach, które 
mogą stanowić poważny problem związany z fi-
nansowaniem ich tylko z budżetu gminy, a inne 
źródła mogą być niedostępne. Ponadto należało 
brać pod uwagę bardzo krótkie terminy związane 
z ich przygotowaniem, które są narzucone w re-
gulaminie programu.

1.	Priorytet:	Infrastruktura	
wodno-kanalizacyjna 
“Budowa	kanalizacji	sanitarnej	wraz	z	przyka-
nalikami	w	północnej	części	Miasta	Żychlina”	

Budowa kanalizacji sanitarnej (długości ca 6 km) 
w płn. części miasta jest strategiczna z uwagi na 
ochronę środowiska oraz podniesienie atrakcyj-
ności miasta. Ma mieć wpływ na wzrost przy-
chodów budżetu. Obszar jest gęsto zaludniony 
o zwartej zabudowie. W obszarze rozwija się 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
oraz firmy produkcyjne i usługowo-handlowe. 
Przyłączonych do kanalizacji zostanie około 700 
mieszkańców i nowe tereny rozwoju budownic-
twa. Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj.
Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 
10.000.000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 
600.000,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy  
w realizacji inwestycji: 6,00%
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 
9.400.000,00
 
2.	Priorytet:	Infrastruktura	eduka-
cyjna,	Infrastruktura	sportowa
“Budowa	hali	sportowej	wraz	z	zapleczem	so-
cjalnym	przy	Szkole	Podstawowej	nr	2	im.	Jana	
Pawła	II	w	Żychlinie”

Budowa hali sportowej przy SP im. Jana Pawła 
II polegać będzie na wykonaniu budynku hali 
z pełnowymiarowym boiskiem sportowym, 
szatniami, natryskami i pomieszczeniami tre-
nerów. Jest to największa szkoła podstawowa 
w mieście, która nie posiada pełnowymiarowej 

hali sportowej. Inwestycja wpłynie znacząco na 
rozwój 400 uczniów szkoły, w tym na rozwój 
Akademii Siatkówki, której adepci uczestniczą 
w rozgrywkach ligi wojewódzkiej, a seniorzy grają  
w 3 lidze. Inwestycja w formule zaprojektuj  
i wybuduj.
Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 
5.000.000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 
750.000,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy  
w realizacji inwestycji: 15,00%
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 
4.250.000,00
 
3.	Priorytet:	Infrastruktura	drogowa,	
Drogowa	infrastruktura	techniczna,	
Infrastruktura	wodno-kanalizacyjna,	
Kanalizacja	deszczowa
“Przebudowa	drogi	gminnej	w	ul.	Sienkiewicza		
w	Żychlinie	wraz	z	przebudową	sieci	wodociągo-
wej	oraz	budową	kanalizacji	deszczowej”

Inwestycja przebudowy drogi na odc. 900 mb  
o szer. 6 mb wraz z chodnikami, przebudowy 
sieci wodociągowej (900 mb) oraz budowa ka-
nalizacji deszczowej (900 mb). Inwestycja wpi-
sana jest w aktualnej strategii rozwoju Gminy 
Żychlin. Jest istotna z punktu widzenia układu 
komunikacyjnego obszaru zamieszkiwanego 
przez ok. 3 tys. osób wraz z wieloma działalno-
ściami gospodarczymi. Wystąpi czynnik poprawy 
jakości środowiska. Wpłynie na istotną poprawę 
bezpieczeństwa pieszych w tym uczniów szkoły 
podstawowej.
Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 
4.000.000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 
800.000,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy  
w realizacji inwestycji: 20,00%
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 
3.200.000,00
 
 Prowadzone są również rozmowy  
w ramach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, 
co do możliwości zgłoszenia trzech wspólnych 
wniosków. Dotyczyłyby zadań drogowych, infra-
strukturalnych oraz ewentualnie infrastruktury 
społecznej. Terminy naborów są bardzo krótkie, 
liczymy jednak, że uda się wypracować kompro-
mis i zgłosić wspólnie kolejne zadania.

Grzegorz Ambroziak 
Burmistrz Gminy Żychlin

 2 września br. w Sali Konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie 
działał Mobilny Punkt Szczepień prze-
ciw COVID 19, w którym odbywały się 
szczepienia bez rejestracji jedną dawką 
preparatu Johnson&Johnson. Na zachętę 
i dla promocji akcji na “pierwszy ogień” 
poszedł nasz burmistrz. Akcja cieszyła się 
zainteresowaniem a od początku ustawiła 
się pokaźna kolejka chętnych.
 Podczas akcji zaszczepiło się 
55 mieszkańców naszej gminy. Jak pod-
kreślają członkowie ekipy szczepiącej, to 
dobry wynik w porównaniu do ostatnio 
przeprowadzonych akcji. Warto również 
dodać, że w Żychlinie nie zmarnowała się 
ani jedna szczepionka, z puli która była 
przeznaczona do użycia!
 Niestety, osób zaszczepionych 
nadal jest stanowczo za mało. Zachęcamy 
i apelujemy – SZCZEPMY SIĘ!!! Dotyczy 
to również ozdrowieńców, dla których po 
okresie kilku miesięcy od zachorowania 
szczepionka jest dodatkową ochroną 
przed ciężkim ewentualnym przebiegiem 
choroby w przyszłości. 

 “Drodzy Mieszkańcy, Covid nie 
ustąpił pola i nadal jest poważnym zagro-
żeniem dla wydolności służby zdrowia. 
Kolejna fala może wywołać nowy kryzys 
i zmusić rząd do ogłoszenia lokalnie ob-
ostrzeń wśród powiatów o najmniej wy-
szczepionej populacji. Nasze wskaźniki nie 
osiągnęły jeszcze 50%, a dla bezpieczeń-
stwa powinny przekroczyć 65%. Dlatego 
zachęcam tych z Państwa, którzy odkła-
dają decyzję o zaszczepieniu do działania, 
bo powroty dzieci do szkół po wakacjach 
mogą przynieść pogorszenie sytuacji”. 

Grzegorz Ambroziak 
Burmistrz Gminy Żychlin

Mobilny Punkt 
Szczepień - krótkie 
podsumowanie
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INWEstYcjE

 Miło jest nam poinformować, 
że Sołectwo Chochołów we współpracy  
z Gminą Żychlin realizuje projekt w ra-
mach przyznanej pomocy przez Woje-
wództwo Łódzkie jednostkom samorządu 
terytorialnego na realizację małych projek-
tów w sołectwach. 
 Projekt zakłada położenie i uzu-
pełnienie warstwy klejącej siatki zbrojenio-
wej pod tynk cienkowarstwowy na elewacji 
budynku świetlicy wiejskiej w Chochoło-
wie. Po zakończonych pracach świetlica 
będzie miała piękną elewację, a budynek 
nie będzie straszył swoim nieestetycznym 
wyglądem. 
 Dziękujemy Sołtysowi Panu Ja-
nuszowi Kowalskiemu, który jednocześnie 
jest Radnym Rady Miejskiej za zgłoszoną 
inicjatywę i współpracę przy działaniu. 
Nie można pominąć, także zaangażowania 
Koła Gospodyń Wiejskich z Chochołowa, 
które w ramach współpracy przy realizacji 
projektu przygotowują posiłki regenera-
cyjne dla pracujących przy remoncie, a na 
koniec staną się organizatorem spotkania 
pod nazwa „Powrót smaków przeszłości” 
dla swojej lokalnej społeczności. 
 Koszt realizacji zadania wynosi 
22 000,00 zł z czego 10 000,00 zł zostało 
przyznane w ramach pomocy finansowej 
z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 
 Z otrzymanych Grantów So-
łeckich skorzystało również Sołectwo 
Grzybów, które we współpracy z Gminą 
Żychlin realizuje projekt w ramach przy-
znanej pomocy przez Województwo Łódz-
kie jednostkom samorządu terytorialnego 
na realizację małych inicjatyw oddolnych. 
Projekt zakłada remont holu w świetlicy 
wiejskiej w Grzybowie polegający na po-
łożeniu płytek gres z materiału powierzo-
nego. Prace trwają pełną parą już widać 
pierwsze efekty. 
 Dziękujemy Pani Sołtys Kry-
stynie Kowalskiej za zgłoszoną ini-
cjatywę i współpracę przy działaniu 
wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich 
w Grzybowie, które w ramach pro-
jektu będzie organizatorem spotkań  
z filmem z domowych bibliotek. Na koniec 
realizacji projektu zostanie zorganizowany 
pokaz filmu dokumentalnego „W Drodze”, 
który nawiązuje do działalności kapeli lu-
dowej „Dobrzeliniacy”. 
 Całość realizacji projektu wy-
nosi 12 000,00 zł z czego dotacja Urzędu 
Marszałkowskiego to kwota 10 000,00 zł. 
Czekamy na końcowy efekt naszych wspól-
nych działań.

Redakcja

Granty sołeckie Miejskie kamienice przy ul. 1 Maja

 Z końcem wakacji Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Żychlinie zakończył realizację 
zadania dotyczącą wykonania termoizolacji ele-
wacji frontowej budynków komunalnych poło-
żonych przy ul. 1-go Maja. 
 Inwestycję sfinansował budżet Gminy 
Żychlin. Budynki „przyodziały” nowe kolorowe 
szaty. Dzięki nim odcinek ulicy 1-go Maja nabrał 
zupełnie nowego wyglądu. Inwestycja jest jednym 
z realizowanych od kilku lat etapów termomoder-
nizacji kamienic komunalnych. Wcześniej Gmina 

Żychlin sfinansowała m.in. modernizację budyn-
ków przy ul. Narutowicza 2, 3, 4, 43 i 59 oraz przy 
Placu 29 Listopada. 
 W planach na przyszłe lata, prognozo-
wane są dalsze inwestycje zmieniające wygląd 
naszego miasta. Natomiast termomodernizacja 
pozwoli na oszczędności związane ze zużyciem 
ciepła. Budynki komunalne objęte są również 
planem rozwoju sieci ciepłowniczych.

Redakcja

INWEstYcjE

 Bardzo dobre wiadomości płyną ze 
Starostwa Powiatowego w Kutnie. Dwa wnioski 
o dofinansowanie inwestycji, dotyczące Żychlina, 
złożone w programie budowy bezpiecznych 
przejść dla pieszych, uzyskały akceptację Woje-
wody Łódzkiego i zostaną wkrótce zrealizowane.
 Na wniosek radnego Rafała Klimczaka, 
zwróciłem się do Zarządu Dróg Powiatowych 
o montaż progów zwalniających przy szkole  
w ul. Żeromskiego. Niestety ze względu na uwa-
runkowania techniczne i przepisy prawa, wnio-
sek spotkał się z odmową. Dlatego w lutym 2020 
roku zwróciłem się z gorącą prośbą do Starosty 
Kutnowskiego Daniela Kowalika o złożenie wnio-
sków o dofinansowanie budowy bezpiecznych 
przejść dla pieszych przy szkołach podstawowych 
w Żychlinie i Grabowie. Prośba zyskała akcep-
tację Zarządu Powiatu i wniosek został złożony. 
W ubiegłym roku niestety brakło środków na 
to zadanie, ale już w obecnym roku Wojewoda 

zaopiniował je pozytywnie i przekaże Powiatowi 
Kutnowskiemu dotację. Do wykonania uwzględ-
niono dwie z trzech proponowanych lokaliza-
cji tj. przejście przy SP nr 1 (ul. Łukasińskiego)  
i SP Nr 2 (ul. Żeromskiego).
 Przebudowa przejścia dla pieszych 
na ul. Łukasińskiego – wartość inwestycji to  
110 702,00 zł, a dofinansowanie wyniesie  
88 561,00 zł (80%). Przebudowa przejścia dla 
pieszych na ul. Żeromskiego – wartość inwesty-
cji to 101 576,00 zł, a dofinansowanie wyniesie 
81 260,00 (80%). Różnice zostaną pokryte jako 
udział własny z budżetu powiatu.
 Inwestycje podniosą bezpieczeństwo 
pieszych użytkowników ruchu, a w szczególności 
uczniów naszych szkół. Gratuluję skuteczności 
Zarządowi Powiatu i przede wszystkim dziękuję 
za przychylność dla Żychlina!

Redakcja

Bezpieczne przejścia przy szkołach
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 Wraz z zakończeniem wakacji 
i rozpoczęciem nowego roku szkolnego, 
zakończyły się planowane na czas letniego 
wypoczynku uczniów, inwestycje popra-
wiające bezpieczeństwo, wygląd i estetykę 
budynków szkolnych.
 W okresie wakacyjnym w Ze-
spole Szkół Nr 1 przy ul. Łukasińskiego 
21 wyremontowano główne wejście do 
szkoły oraz klatkę schodową prowadzącą 
do szatni. Wyremontowane zostały rów-
nież sale lekcyjne, oraz pomieszczenia 
kuchenne stołówki. Wymieniono także 
terakotę na schodach wejściowych do sto-
łówki, a także wykonano montaż i insta-
lację głównego wyłącznika p.poż w szkole  
i na hali
 W Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym przy ul. Żeromskiego w okresie od 
maja do sierpnia 2021r., prowadzone były 
następujące inwestycje i remonty:
•	 Przebudowa schodów przy wejściu 

głównym do budynku szkoły
•	 Malowanie klatek schodowych  

i korytarza
•	 Mycie elewacji budynku Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego
Koszt całościowy inwestycji wyniósł  
41 400 zł.
  Szkoła Podstawowa im. Marii 
Kownackiej w Grabowie zrealizowała rów-
nież zadanie inwestycyjne pn.: „Rozebranie 
starych i budowa nowych schodów wej-
ściowych do Szkoły Podstawowej im. Marii 
Kownackiej w Grabowie”. Remont scho-
dów był konieczny z uwagi, iż poprzednie 
schody były w złym stanie technicznym, 
który obnażyły silne mrozy w czasie ostat-
niej zimy. Najważniejszym argumentem 
związanym z decyzją o konieczności od-
budowy schodów był stan prawny doty-
czący przepisów ppoż., co potwierdzono 
w opisie ekspertyzy technicznej stanu 
ochrony przeciwpożarowej. Długość bie-
gów schodowych i liczba stopni nie od-
powiadała obecnym przepisom i mogła 
utrudniać ewakuację. Koszt ww. zadania to 
145 076,09 zł brutto. Wykonanie okładziny 
stopni schodowych ze względu oszczędno-
ści, przełożono na rok następny.
 Wszystkie inwestycje i remonty 
finansowane były ze środków własnych 
Gminy Żychlin.

Redakcja
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Budowa w podstrefie

 Na przestrzeni od grudnia 2020 do maja 
2021 Zarząd Gminy Żychlin domknął procesy 
negocjacyjne z trzema inwestorami. Dwie inwe-
stycje ulokowane zostały w Podstrefach Żychlin 
i Dobrzelin ŁSSE, a jedna na terenie gospodar-
czym przy tut. Urzędzie, tuż za Centrum Obsługi 
Mieszkańca. 
 Długotrwałe i skomplikowane nego-
cjacje oraz procedury przygotowawcze (m.in. 
badanie oferty gospodarczej Gminy i jej zaso-
bów, porównywanie ofert z innymi samorządami, 
decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę) 
powodują, że od pierwszego kontaktu z Inwesto-
rem, do momentu nabycia nieruchomości mija 
często od 24 do nawet 36 miesięcy. W tym cza-
sie Zespół ds. Obsługi Inwestora bada wszelkie 
potrzeby i wymagania infrastrukturalne nowej 
inwestycji oraz współpracuje z Inwestorem przy 
przygotowaniach.
 W grudniu ub.r. Burmistrz Żychlina pod-
pisał akty notarialne zbycia dwóch działek o łącznej 

powierzchni 3,2 ha. Jedna z nich zlokalizowana 
w Dobrzelinie przy ul. Kasztanowej stanowić bę-
dzie bazę dla polskiej firmy Just-Car, zajmującej 
się handlem częściami samochodowymi oraz 
recyklingiem pojazdów. Druga z istniejącym 
budynkiem produkcyjnym posłuży do rozwoju 
lokalnej firmy produkcyjnej, działającej w Ży-
chlinie już od dekad. To firma rodzinna Folmax. 
Firma Just-Car finalizuje procedury przygoto-
wawcze związane z decyzjami środowiskowymi, 
co pozwoli jej na wystąpienie o pozwolenie na 
budowę. Dużą dynamiką działania wykazuje się 
inwestor z Francji, firma Micel, która nabyła nie-
ruchomość ostatniego dnia maja br. Od dłuższego 
czasu można obserwować postęp prac budowla-
nych na działce przy ul. 1 Maja, gdzie powstaje 
nowa fabryka. Duża inwestycja zagraniczna oraz 
przygotowywane inwestycje dwóch polskich firm, 
to pokłosie wielu lat przygotowań i zabiegania  
o inwestora przez nasz samorząd.

Redakcja

Remonty  
w budynkach 
oświatowych

Dobrzelin ul. Wagowa/Kasztanowa Żychlin, ul. 1 Maja
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Inauguracja UTW

 1 października, po raz jedenasty, na-
stąpiła uroczysta inauguracja nowego roku aka-
demickiego 2021/2022 Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Żychlińskim Domu Kultury. Po długiej 
przerwie związanej z sytuacją epidemiczną, ŻDK 
ponownie wychodzi z serią wykładów i zajęć nie 
tylko dla seniorów.
 Po tak długiej absencji warto pod-
kreślić, że udział w zajęciach to same korzyści; 
rozwój osobowości, stworzenie i umacnianie 
więzi społecznych, rozwój zainteresowań i osią-
gniętej wiedzy, przekazanie społeczeństwu oso-
bistych doświadczeń, dalszy, aktywny udział  
w życiu społecznym. Warto zaznaczyć również,  
że UTW przygotowują seniorów do życia  
w nowych, szybko zmieniających się warunkach  
i dają im możliwość prowadzenia twórczego oraz 
aktywnego trybu życia.
 Na inauguracji roku akademickiego 
oprócz słuchaczy, gościli: Pani Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Żychlinie Elżbieta Sikora 
oraz Wiceburmistrz Gminy Żychlin Zbigniew 
Gałązka.
 W tym wyjątkowym dniu, uczczono 
również minutą ciszy pamięć Pani Justyny 
Brzozowskiej - wieloletniego pracownika ŻDK  
i koordynatora UTW, która w sposób nagły i nie-
oczekiwany odeszła z tego świata.
 Po uroczystym odśpiewaniu Gau-
deamus igitur, wszyscy wysłuchali montażu 
poetycko-muzycznego pt.: ”Fatamorgana”  
w wykonaniu Państwa Agnieszki i Andrzeja Wi-
chrowskich w towarzystwie Pani Renaty Dziuby.
Wszystkim słuchaczom życzymy wytrwa-
łości i zapału do nauki w tym nowym roku 
akademickim.
 Zaplanowane zajęcia odbywają się zgod-
nie z wytycznymi i zaleceniami MKiDN oraz 
uzgodnionych i zaakceptowanych przez GIS.

ŻDK

kultuRA kultuRA

Agnieszka Osiecka. Orientalnie

 15 października 2021 roku mieliśmy 
przyjemność gościć artystów tworzących grupę 
“Sentido”, którzy zaprezentowali żychlińskiej 
publiczności wyjątkowy projekt muzyczny 
“Agnieszka Osiecka. Orientalnie”. W projekcie 
tym twórcy sięgnęli do bogatej twórczości Osiec-
kiej, czerpiąc z niej to, co najlepsze i wzbogaca-
jąc ją swoją wrażliwością, odczytali ją na nowo. 

Artyści ubrali znane i lubiane piosenki Osieckiej 
w orientalny płaszcz muzyczny, nadając im nie-
tuzinkowy styl, świeżą jakość i nową duszę.
 Piątkowy koncert był okazją do spo-
tkania się zarówno z ogólnie znaną twórczością 
Agnieszki Osieckiej, jak również oryginalną ich 
interpretacją w orientalnym stylu. Usłyszeli-
śmy takie przeboje Osieckiej jak, “Ucisz serce”, 
“Chwalmy Pana”, “Nie żałuję”, “Wariatka tańczy”, 
“Niech żyje bal” i inne.
 Serdecznie dziękujemy za możliwość 
wysłuchania koncertu w niezwykłej interpretacji 
muzyków z grupy “Sentido”. Byliśmy pod wielkim 
wrażeniem umiejętności wokalnych i instrumen-
talnych naszych gości. Życzymy wielu sukcesów 
i wielu innych, równie interesujących projektów 
muzycznych.

ŻDK

 Stowarzyszenie Kutnowskie 
Hospicjum obchodzi wspaniały jubileusz 
25-lecia działalności. 
 W czwartek 16 września na sce-
nie Kutnowskiego Domu Kultury odbyła 
się uroczystość na której przedstawiono 
historię i współczesne działania Hospi-
cjum. Zebrani goście wydarzenia mogli 
wysłuchać historii zawiązania i rozwoju 
działalności stowarzyszenia, podzięko-
wań dla wszystkich zaangażowanych 
w jego działalność, którzy przez ćwierć 
wieku przyczyniali się do wspierania dzia-
łań na rzecz potrzebujących pacjentów. 
Stowarzyszenie, co prawda zostało powo-
łane we wrześniu 1995 roku, ale z uwagi 
na pandemię świętuje z opóźnieniem  
w 26 roku funkcjonowania.
 Przez większość czasu działal-
ność Hospicjum opierała się na wsparciu 
w ramach opieki domowej, a od 2018 roku 
Hospicjum Kutnowskie działa w trybie sta-
cjonarnym w budynku przy ulicy Jastrzę-
biej 15.
 Zarządowi, wolontariuszom, 
lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim 
ludziom dobrego serca dziękowali zgro-
madzeni na uroczystości przedstawiciele 
NFZ-u, samorządów gminnych (wicepre-
zydent Kutna Zbigniew Wdowiak i bur-
mistrz Żychlina Grzegorz Ambroziak)
i powiatu oraz wielu lokalnych instytucji 
współpracujących ze stowarzyszeniem.
Założycielką i inicjatorką powstania Sto-
warzyszenia Hospicjum Kutnowskie jest 
Katarzyna Kowalewska, która została 
pierwszym Prezesem Stowarzyszenia  
i pełniła tę funkcję nieprzerwanie do 2015 
roku. W skład pierwszego zarząd weszli 
m.in. : dr Paweł Jędrzejczak i obecna prezes 
Wiesława Sobczyk.
 Od obecnego roku Gmina Ży-
chlin sformalizowała wsparcie dla Hospi-
cjum Kutnowskiego w ramach działalności 
organizacji pożytku publicznego przezna-
czając na działalność stowarzyszenia kwotę 
15.000 zł. Planowane jest sukcesywne 
wsparcie tej ważnej i potrzebnej placówki, 
która niesie wszelką potrzebną pomoc 
chorym.

Redakcja

25-lecie 
Kutnowskiego 
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Koncert przy fontannie

 Niedzielny wieczór 22 sierpnia wszyst-
kim zebranym na placu przy fontannie w Żychli-
nie, upłynął w atmosferze wspaniałych melodii 
wykonywanych przez zespół TOURKLEZZ.
 Repertuar zespołu stanowią tradycyjne 
melodie żydowskie i współczesne opracowania 
muzyki klezmerskiej, a także utwory polskie, nie-
mieckie i rosyjskie.
Zespół Tourklezz tworzą:
– Tomasz Krawczyk – kontrabas
– Marcin Kalinowski – akordeon guzikowy

– Radosław Dzięgielewski – skrzypce
– Piotr Buchalski – klarnet
– Michał Bartosiak – gitara, bęben basowy
– Jakub Krawczyk – instrumenty perkusyjne
 Serdecznie dziękujemy artystom za 
dużą dawkę pozytywnych brzmień, a wszystkim 
zebranym za obecność i pozytywną interakcję z 
zespołem. Koncert plenerowy zespołu TOUR-
KLEZZ zorganizowano w ramach akcji “Wakacje 
w mieście”.

Redakcja
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Projekt Przystanek Kultura

 25 sierpnia 2021 w Żychlińskim Domu 
Kultury warsztatami tanecznymi dla Seniorów 
rozpoczął się projekt „Przystanek Kultura” orga-
nizowany przez Łódzki Dom Kultury. Projekt zo-
stał dofinansowany ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury – państwo-
wego funduszu celowego oraz środków Urzędu 
Marszałkowskiego. 
 W ramach projektu Seniorzy wzięli 
udział w warsztatach tanecznych i rytmiczno-
-ruchowych, których celem było zapoznanie się 

z ruchem scenicznym oraz przygotowanie krót-
kiej choreografii opartej o piosenkę z musicalu 
“Skrzypek na dachu”.
 Kolejnym etapem w realizacji projektu 
były warsztaty wokalne, które miały miejsce  
8 września 2021 roku oraz warsztaty aktorskie, 
które poprowadzili Państwo Joanna Nygard, ak-
torka-lalkarka, związana z Teatrem Arlekin im. 
Henryka Ryka w Łodzi oraz Szymon Nygard, 
związany zarówno z Teatrem Arlekin, jak rów-
nież z Teatrem Muzycznym w Łodzi oraz Teatrem 
Piccolo w Łodzi.
 Warsztaty były dla naszych uczestników 
okazją do poznania kulisów trudnego zawodu 
scenicznego, ale przede wszystkim możliwością 
spędzenia czasu na ciekawych i inspirujących 
ćwiczeniach. 
 Udział w warsztatach był fantastyczną 
przygodą dla wszystkich uczestników, którzy wy-
chodzili z zajęć bardzo zadowoleni.

ŻDK

 10 września Żychlińska Biblio-
teka zorganizowała wycieczkę dla Akade-
mii Aktywnego Seniora i Klubu Seniora 
„Spokojna jesień” do Chełmna – miasta 
zabytków i zakochanych „Przyjedź do 
Chełmna, wejdź na wieżę widokową 
i z góry spójrz na średniowieczne miasto, 
w którym do dziś zachowała się szachow-
nica ulic, kościoły z czerwonej cegły i po-
nad dwa kilometry oryginalnych murów 
miejskich”. Tymi słowami zaproszono 
uczestników do wędrówki po zabytkowym 
mieście Chełmno nazywanym Miastem 
Zakochanych - Miastem Miłości miastem 
„wędrującym”, bo dziewięć wzgórz, na 
których jest położone, to już trzecia jego 
lokalizacja. Te dziewięć wzgórz to duma 
miasta – mieszkańcy chwalą się, że to wię-
cej niż w Rzymie, który położony jest tylko 
na siedmiu.

Biblioteka

Zaczytani  
w Polsce
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Kolejny sukces 
Dobrzeliniaków

 „Dobrzeliniacy” to znana i lu-
biana kapela ludowa, prezentująca folklor 
i muzykę tradycyjną. Od wielu już lat re-
prezentują Gminę Żychlin oraz Żychliński 
Dom Kultury na przeglądach i festiwalach 
dotyczących muzyki ludowej.
 4 września 2021 roku „Dobrze-
liniacy” wzięli udział w XX Spotkaniach 
Folklorystycznych Polski Centralnej – Od 
kujawiaka do oberka. Autentyzm i inspira-
cje organizowanym przez Muzeum Okrę-
gowe w Sieradzu. 
 Z radością i dumą informujemy, 
że Kapela „Dobrzeliniacy” zdobyła I na-
grodę w kategorii: kapela autentyczna. 
Gratulujemy sukcesu i życzymy jeszcze 
wielu nagród i wyróżnień. Jednocześnie 
informujemy, iż Kapela Dobrzeliniacy 
wraz z Fundacją Muzyka Zakorzeniona 
zbierają fundusze na wydanie płyty kapeli 
Dobrzeliniacy z Żychlina, pełnej najpięk-
niejszych wiejskich kujonów, kujawiaków, 
oberków i tang!. Każdego, kto chciałby 
wesprzeć wydanie płyty, przekierowujemy 
do Fundacji Muzyka Zakorzeniona.

ŻDK

Biesiadne Babie Lato z Kulturą

 W niedzielę (19 września) mimo chłodu 
odbyła się bardzo sympatyczna impreza pod pa-
tronatem naszego burmistrza – Biesiadne Babie 
Lato z Kulturą! 
 Podczas części pierwszej odbyła się 
IV Biesiada z Kulturą, impreza cykliczna przy-
gotowywana przez Zedek od kilku już lat. Po 
części zabaw dla dzieci i rodzin, w czasie kon-
certu finałowego wystąpiły gwiazdy The Voice 
Senior – zwyciężczyni Barbara Parzęczewska oraz 
uczestniczka telewizyjnego show z naszego miasta 
Ewa Olszewska. 
 Mieszkańcy bardzo kibicowali Ewie 
podczas jej przygody w programie. Wszyscy 
ostrzyliśmy sobie zęby na jej potyczkę wokalną 
w finale. Zebrała wielkie gratulacje i wyrazy 

sympatii pomimo, że jej trener Witold Paszt wy-
brał do wielkiego finału innego wokalistę. 
 Z uwagi na pandemiczną przerwę i za-
wieszenia organizacji konkursu Puls Żychlina, 
burmistrz Ambroziak skorzystał ze swojego przy-
wileju i nagrodził Ewę Olszewską wyróżnieniem 
Super Puls Żychlina za pozytywne emocje dla 
mieszkańców i promocję Żychlina. Gratulujemy! 
Licznie zebrana widownia koncertu miała okazję 
nagrodzić obie wokalistki gromkimi brawami.
 Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
wspólnej zabawy i zachęcamy do zapoznania się 
z relacjami z przebiegu imprezy na stronach Ży-
chlińskiego Domu Kultury.

Redakcja

sPORt

Wspomóż	
wydanie	płyty	
pełnej	najpiękniejszych	
wiejskich	kujonów,	

kujawiaków,	oberków	i	tang!

wejdź na

zrzutka.pl/9ftkwm
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SIATKóWKA

Cel 2. liga

 Drużyna Volley Team Żychlin rozpo-
czyna nowy sezon rozgrywek w III Łódzkiej Li-
dze Siatkówki Mężczyzn. Drużyna wzbogacona 
o nowych zawodników m.in. Wojciecha Lewan-
dowskiego, Jakuba Kubackiego, Piotra Skó-
rzyńskiego, Seweryna Sztekmillera i Mateusza 
Ciesielskiego, postawiła sobie za cel awans do II 
ligi. Jak mówią zawodnicy oraz sztab szkoleniowy 
– postawiony cel jest w zasięgu, tym bardziej, że 
w zeszłym sezonie Volley Team Żychlin otarł się 
o awans biorąc udział w playoffach II ligi.
 Drużyny z jakimi przyjdzie się zmie-
rzyć Volley Team Żychlin w walce o awans to: 
MADEJ-BUD „Kasztelan” Rozprza; SMS PZPS 
III Spała; KPS „Skra” II Bełchatów ; KS „Wifama” 
Łódz; MKS „Volley Żelazny „ Opoczno ; MET-
PRIM „Volley „ Radomsko; UKS Akademia Siat-
kówki Zduńska Wola; Volley Mosir Sieradz; KS 
‘Lechia” II Tomaszów Mazowiecki TCS
 Żychlińskiej drużynie życzymy 

powodzenia, a wszystkich miłośników siatkówki 
zachęcamy do kibicowania VTŻ i śledzenia ich 
poczynań na siatkarskim parkiecie. Informacje 
i transmisje można śledzić i oglądać na facebo-
okowym profilu Volley Team Żychlin. Poniżej 
skład drużyny na sezon 2021/2022 oraz termi-
narz rozgrywek
Zawodnicy występujący w sezonie 2021/22:
Rozgrywający: Ciechoński Przemysław, 
Skórzyński Piotr; Środkowi: Rubacha Mateusz, 
Kostrzewski Michał, Wojciechowski Tomasz, 
Kubacki Jakub; Przyjmujący: Pasikowski 
Damian, Kosielski Piotr, Kujawiak Bartłomiej, 
Marczak Waldemar, Lewandowski Wojciech, 
Atakujący: Matusiak Mateusz, Ciesielski 
Mateusz; Libero: Jastrzębski Damian, Sztekmiller 
Seweryn; Trenerzy: Kujawiak Bartłomiej; Piotr 
Wojciechowski.

Redakcja

 W niedzielę 13 czerwca w Żychlinie ro-
zegrany został piąty etap ŻTC BIKE RACE 2021 
ze startu wspólnego w kolarstwie szosowym oraz 
bieg towarzyszący ulicami Żychlina.
 Na starcie biegu stanęło 53 zawodni-
ków. Najlepszym na dystansie 10 km okazał się 
Patryk Kwasiborski z Sierpca, wśród pań, najlep-
szą okazała się Agnieszka Kajak reprezentująca 
Rozbieganych Żychlin. Na dystansie 5 km naj-
szybszą biegaczką była Agnieszka Pachniewska 
z Płocka, najszybszym biegaczem Jarosław Kulik 
z Legionowa.
 Wyścig kolarski to już ponad 100 kola-
rzy z całej Polski, wśród których było aż 17 pań.
Zawodnicy na trasie musieli zmagać się nie tylko 
ze swoimi słabościami, ale także z trudnymi 

warunkami atmosferycznymi, silniejsze podmu-
chy wiatru potrafiły niejednemu pokrzyżować 
plany na ucieczkę.
 W kategoriach, które miały do przeje-
chania najdłuższy dystans, a zatem M20 i M30  
w Żychlinie triumfowali odpowiednio Błażejew-
ski Michał (ASE TREK GDYNIA) i Krupiński To-
masz (TOK INVEST) z Kleszczowa. Na 3 miejscu  
w swojej grupie wiekowej uplasował się Adam 
Studziński reprezentujący rodzimy Klub Kolarski 
z Żychlina
 Pełne wyniki zawodów zarówno bie-
gowych jak i kolarskich, dostępne są na stronie 
www.ztc.pl. 
 Organizatorem imprezy sportowej 
było Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów przy 

współudziale Gminy Żychlin.
 Dziękujemy organizatorom, Klubowi 
Kolarskiemu z Żychlina z Adamem Studzińskim 
na czele, dziękujemy Policji z Kutna, Żychlina 
i Łowicza, strażakom z Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Żychlina, Śleszyna, Chochołowa, 
Dobrzelina oraz OSP EMIT. Dziękujemy miesz-
kańcom za zrozumienie i dostosowanie się do 
utrudnień wynikających z organizacji wydarze-
nia oraz za doping na trasie i mecie zawodów.
 Z relacji zawodników biorących udział 
w żychlińskim wydarzeniu wiemy, że są oni 
bardzo zadowoleni z organizacji jak i przebiegu 
zawodów i na pewno przybędą na kolejną edycję 
zawodów do naszego miasta.

Redakcja

WęDKARSTWO

Mistrz Polski 
Nauczycieli
 25 września 2021 r. pod pa-
tronatem honorowym Burmistrza Mia-
sta Ostróda we współpracy z Zarządem 
Głównym ZNP, Zarządem Okręgu War-
mińsko-Mazurskiego ZNP i Zarządem 
Oddziału ZNP w Ostródzie na rzece 
Elbląg odbyły się Mistrzostwa Polski 
Nauczycieli i Pracowników Oświaty w 
Wędkarstwie Spławikowym.
 Miło nam poinformować, że I 
miejsce i tym samym tytuł Mistrza Polski 
Nauczycieli i Pracowników Oświaty w 
Wędkarstwie Spławikowym zdobył pan 
Tomasz Maciak nauczyciel wychowania 
fizycznego ze Szkoły Podstawowej im. 
Marii Kownackiej w Grabowie.
 Swoją pasją pan Tomasz stara 
się zarażać uczniów – w roku szkolnym 
2020/2021 był autorem i realizatorem in-
nowacji pedagogicznej „ Z wędką na pan 
brat”. Jego podopieczni zaczęli już odnosić 
swoje pierwsze sukcesy w zawodach węd-
karskich. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

SP Grabów

KOLARSTWO I BIeGI

Wyścig kolarski oraz bieg uliczny 
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PIłKA NOŻNA

Turniej 
sprawności 
piłkarskiej
 W sobotę 28 sierpnia na bo-
isku piłkarskim przy Zespole Szkół Nr 1 
w Żychlinie ul. Łukasińskiego 21 (Orlik) 
został zorganizowany Turniej sprawności 
piłkarskiej.
 Zebrani uczestnicy mieli do 
pokonania pięć konkurencji piłkarskich 
takich jak: żonglerka piłki “słabszą nogą”, 
slalom z piłką przy nodze, strzały w po-
przeczkę, konkurs celności i drabinki. 
Kolejną częścią zawodów był mini turniej 
piłki nożnej. Na koniec całego piłkarskiego 
wydarzenia, każdy z uczestników biorą-
cych udział w zmaganiach, otrzymał pa-
miątkowy medal oraz bidon. 
 Turniej odbył się w ramach zajęć 
sportowych na boisku ORLIK, a fundato-
rem upominków była Gmina Żychlin.

Redakcja

STRZeLeCTWO

X zawody strzeleckie  
o Puchar Burmistrza 

 W dniu 25 września 2021r. w Zespole 
Szkół w Żychlinie przy ul Narutowicza 88 odbyły 
się X Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza 
Gminy Żychlin. Tegoroczna edycja cyklicznych 
zawodów poświęcona była Bohaterom Września 
1939 roku, co doskonale utożsamia się z imieniem 
szkoły. 
 Zawody rozegrane zostały w dwóch 
kategoriach wiekowych – młodzież szkolna  
i open. Rywalizację poprzedził instruktaż obsługi 
karabinka oraz zapoznanie z zasadami BHP prze-
prowadzone przez prezesa Zarządu Powiatowego 
LOK z Kutna p. Janusza Kaczmarka. Fundato-
rem nagród, pucharów i medali był Urząd Gminy  
w Żychlinie. Stronę organizacyjną przygotował 
Zespół Szkół w Żychlinie. Karabinki i amunicję 
zapewniła LOK z Kutna. Zawody przebiegły spo-
kojnie i bezpiecznie zgodnie z zasadami reżimu 
sanitarnego. Nagrody osobiście wręczył Bur-
mistrz Gminy Żychlin pan Grzegorz Ambroziak. 
Dziękujemy za udział w zawodach, zwycięzcom 
gratulujemy i zapraszamy za rok.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Kategoria – OPEN indywidualnie
1. Maciej Zajączkowski – Zespół Szkół w 
Żychlinie
2. Marek Drabik – Polski Klub Kawaleryjski – 
Gmina Bedlno
3. Wojciech Wojtczak – 3 RBLog WWSM 
Kutno
Kategoria – OPEN drużynowo
I miejsce – 3 RBLog WWSM Kutno
1. Arkadiusz Iwaniak
2. Wojciech Wojtczak
3. Marek Zarębski

II miejsce – Zespół Szkół W Żychlinie
1. Sylwia Chrulska
2. Maciej Zajączkowski
3. Cezary Kwiatkowski
III miejsce – Polski Klub Kawaleryjski – Gmina 
Bedlno
1. Marek Drabik
2. Jerzy Paradowski
3. Tomasz Wiśniewski
Kategoria – MŁODZIEŻ SZKOLNA 
indywidualnie
1. Jakub Włodarczyk – Liceum Ogólnokształ-
cące im. Adama Mickiewicza w Żychlinie
2. Natalia Walczak – Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Żychlinie
3. Kacper Długołęcki – Liceum Ogólnokształ-
cące im. Adama Mickiewicza w Żychlinie
Kategoria – MŁODZIEŻ SZKOLNA 
drużynowo
I miejsce – Liceum Ogólnokształcące im. 
Adama Mickiewicza w Żychlinie
1. Klaudia Studzińska
2. Kacper Długołęcki
3. Remigiusz Kaźmierczyk
II miejsce – Zespół Szkół w Żychlinie
1. Aleksandra Jóźwiak
2. Zuzanna Szczapa
3. Jakub Wojdecki
III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 w 
Żychlinie
1. Amelia Żuchowicz
2. Natalia Walczak
3. Piotr Kapes

Cezary Kwiatkowski

 29 sierpnia br. na boiskach do 
siatkówki plażowej na stadionie miejskim 
w Żychlinie rozegrano Turniej Siatkówki 
Plażowej Mężczyzn. Była to dziewiąta 
edycja rozgrywek organizowanych przez 
Volley Team Żychlin przy wsparciu Gminy 
Żychlin. W zawodach wzięli udział zawod-
nicy z takich miejscowości jak: Żychlin, 
Brzeziny, Dobroń, Ozorków, Głowno, 
Łódź. Cały turniej wygrała para Bartłomiej 
Kujawiak/ Jakub Kubacki. Najlepsze trzy 
pary zawodów otrzymały z rąk Burmistrza 
Gminy Żychlin p. Grzegorza Ambroziaka, 
medale, puchary i torby sportowe.
Klasyfikacja końcowa
1.Bartłomiej Kujawiak/Jakub Kubacki
2.Piotr Strożek/Marcin Sawicki
3.Seweryn Sztekmiller/Konrad Pieszka
4.Piotr Kosielski/Damian Janicki 
9 Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn 
został zorganizowany w ramach zadania 
publicznego współfinansowanego z bu-
dżetu Gminy Żychlin pt. ” Piłka siatkowa 
– sport dla każdego”

Volley Team Żychlin

SIATKóWKA

Turniej siatkówki 
plażowej


