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UWAGA!
Pomoc rodzinom z problemem  
alkoholowym i przemocą w rodzinie
Stowarzyszenie Rodzinnego Klubu Abstynenta „PRZYSTAŃ ŻYCIA” w Żychlinie 
realizując zadania publiczne: 
Nr 3. „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego i Punktu ds. Przemocy”
Nr 4. „Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie”
oferuje wszystkim zainteresowanym możliwość skorzystania z pomocy:

POMOC TERAPEUTY 
w każdy wtorek:
•	 w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym -  

indywidualna pomoc terapeutyczna - godz. 14:00–15:00
•	 zajęcia dla osób rozpoczynających proces trzeźwienia - godz. 15:00–16:30
•	 zajęcia dla osób kontynuujących trzeźwienie - godz. 16:30–18:00
w co drugą sobotę: godz. 11:00–13:00 

PSYCHOLOGA – w co drugi poniedziałek - godz. 15:30-17:30

PRAWNIKA – w co drugą środę - godz. 15:00-19:00

SPECJALISTY DS. PRZEMOCY – w każdy czwartek godz. 17:00-19:00

Miejsce: lokal Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” w Żychlinie  
ul. 1-go Maja 36, tel. 695-054-433

WYKAZ INSTYTUCJI OFERUJACYCH POMOC  
W ZAKRESIE UZALEŹNIEŃ I PRZEMOCY 

w lokalu Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” 
w Żychlinie, ul. 1-go Maja 36, tel. 695-054-433

prowadzi działalność:

1. Grupa Anonimowych Alkoholików „Nowa Droga”  
poniedziałki - godz. 18:00–20:00

2. Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań Życia”  
od wtorku do piątku - godz. 17:00–19:00 
niedziele - godz. 16:00–20:00

3. Grupa samopomocowa dla współ uzależnionych AL-ANON 
piątki – godz. 18:00-20:00

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Zespół organizacyjno-informacyjny
Zespół konsultacyjny
1-wszy i 3-ci poniedziałek miesiąca w godz. 15:45-18:00  
Urząd Gminy w Żychlinie ul. Barlickiego 15 (pokój. Nr 16 i 19)

Dyżur komisji 2-gi i 4-ty poniedziałek miesiąca – godz. 15:30-17:00  
Urząd Gminy w Żychlinie ul. Barlickiego 15 (pokój. Nr 16 i 19)

Urząd Gminy w Żychlinie – codziennie w godz. funkcjonowania Urzędu (pokój Nr 19, 
tel. 24 285 30 72)
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WYDARZENIA

 Podczas IX Sesji Rady Miejskiej 
w dniu 29 czerwca udzielono absolutorium 
burmistrzowi gminy. Wszyscy obecni na sesji 
radni głosowali jednogłośnie. Dwoje radnych 
z przyczyn zawodowych nie mogło uczestni-
czyć w obradach.
 Fragment wystąpienia burmistrza 
Grzegorza Ambroziaka przed głosowaniem 
nad uchwałą o przyznaniu absolutorium.
 
 „Szanowna Pani Przewodnicząca, 
Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy, Sza-
nowni Współpracownicy… 
 Zgodnie z duchem i literą prawa spo-
tykamy się na sesji rady miejskiej nazywaną 
„absolutoryjną”. Będą Państwo podczas tejże 
sesji głosować nad podjęciem jednej z najważ-
niejszych uchwał w zakresie działalności sa-
morządu. Uchwała ta dotyczy udzielenia ab-
solutorium burmistrzowi za realizację budżetu 
minionego roku kalendarzowego. Absoluto-
rium nie jest oceną polityczną, lecz oceną stanu 
realizacji dochodów i wydatków budżetowych, 
ocena merytoryczna realizacji budżetu gminy. 
Zanim to nastąpi, tradycyjnie dokonam krót-
kiego wprowadzenia, przedstawiając Państwu 
podstawowe elementy budżetu zrealizowanego 
w 2014 roku. (…)

 PODSTAWOWE WIELKOŚCI WY-
KONANIA BUDŻETU 2014 ROKU.
Dochody Gminy - 33.190.038,70 zł, 
wykonanie wyniosło 33.262.159,26 zł 
(100,21% planu), 
Wydatki - 37.906.431,70 zł, wykonanie w kwo-
cie 35.948.770,44 zł (94,83% planu) 
Gmina osiągnęła deficyt w wysokości 
2.686.611,18 zł.
Dochody bieżące Gminy - 32.801.075,74 zł, 
Wydatki bieżące - 31.001.168,09 zł, co wskazu-
je na osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w kwo-
cie 1.799.907,65 zł bardzo istotnej z punktu 
widzenia zapisów ustawy o finansach publicz-
nych uzależniających ponoszenie wydatków 
bieżących od osiąganych przez gminy docho-
dów bieżących.
Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 
4.947.602,35 zł, co stanowi 13,76% wykona-
nych wydatków ogółem.
 
 W 2014 roku największą pozycję 
w wydatkach inwestycyjnych stanowiły 
wydatki na:
•	 kulturę fizyczną - kwota 2.306.337,90 zł 

stanowi 46,62% wszystkich wydatków 

inwestycyjnych - w ramach powyższych 
środków wykonano przebudowę stadio-
nu miejskiego wraz z budową budynku  
socjalno - szatniowego,

•	 wydatki na oświatę wykonane były na po-
ziomie 936.843,22 zł tj. 18,94 % wydatków 
inwestycyjnych - m. in. wykonano przebu-
dowę istniejącego budynku dawnego kina 
„LECH” na salę gimnastyczną i pomiesz-
czenia biurowe wraz z niezbędną infra-
strukturą i opracowaniem projektu tech-
nicznego, wymieniono stolarkę okienną 
i drzwiową w budynku Szkoły Podstawo-
wej w Grabowie, wykonano przepompow-
nię wód deszczowych przy Szkole Podsta-
wowej Nr 1 w Żychlinie oraz dokonano 
zakupów: sprzętu komputerowego, ksero-
kopiarki i zmywarki z funkcją wyparzacza 
dla potrzeb jednostek oświatowych,

•	 drogi – 756.266,50 zł – stanowiło to 15,29 
% całkowitych wydatków inwestycyjnych 
- przekazano dotację celową dla powiatu 
kutnowskiego na remont drogi powiatowej 
Drzewoszki - Czesławów - Kręciszki - Woj-
szyce- Szewce Owsiane i drogi Oporów - 
Drzewoszki - Dobrzelin oraz wykonano 
budowę i przebudowę kanalizacji deszczo-
wej wraz z przebudową ulicy Kilińskiego 
w Żychlinie,

•	 5,67 % wydatków przeznaczono na dota-
cję dla Samorządowego Zakładu Budże-
towego (w ramach tych środków Zakład 
odbudował autobus AUTOSAN H.6.20, 
dokonał remontu 2 silników do autobu-
sów AUTOSAN, zakupił i dokonał mon-
tażu 3 wiat przystankowych, odbudował 
izolację na rurociągu wody pitnej przez 
rzekę Słudwię, wykonał przyłącza wod-
-kan do budynków komunalnych przy ul. 
Narutowicza 53/55 i ul. 1-go Maja 40, do-
cieplił szczyty oraz wykonał odwodnienia 
budynków komunalnych oraz wykonał 
remont elewacji budynków komunalnych)

Były to główne kierunki inwestowania. W roku 
2014 budżet Gminy Żychlin w zakresie inwe-
stycji wyniósł 5.225.691,83 zł. 
 
 Dwie największe sfery działalności 
gminy i główne pozycje w wydatkach bieżących 
to oświata i pomoc społeczna.
•	 oświata – kwota 12.434.638,77 zł – 

34,59% wykonanych wydatków ogółem, w 
tym wydatki na placówki „subwencjono-
wane” (szkoły podstawowe, Gimnazjum,  
Liceum) wyniosły w 2014 roku 

8.859.369,04 zł przy subwencji oświatowej 
5.506.115 zł; dopłata z dochodów Gminy 
wyniosła 3.353.254,04 zł;

•	 pomoc społeczną – kwota 9.109.494,58zł 
– 25,34% poniesionych wydatków ogółem; 
udział Gminy w wydatkach ponoszonych 
na pomoc społeczną wyniósł w 2014 r. 
2.626.985,48 zł; pozostałą część wydat-
ków pokrywały dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację zadań 
zleconych i dofinansowanie realizacji za-
dań własnych gmin (kwota 6.252.247,87 
zł) oraz dotacja na realizację programu 
współfinansowanego ze środków budżetu 
UE (kwota 230.261,23zł);

 
 Przychody roku 2014 wykonano 
w wysokości 6.366.633,77 zł (w tym przychód 
z tytułu prywatyzacji spółki ciepłowniczej), 
rozchody wyniosły 1.058.250 zł (…). 
 
 Zadłużenie Gminy z tytułu zacią-
gniętych kredytów na rynku krajowym na 
koniec ubiegłego roku wyniosło 6.542.057 zł, 
co stanowi 19,67%, wykonanych dochodów 
i jest zgodne z treścią art. 170 starej ustawy 
o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 
roku. Maksymalny wskaźnik, który obrazował 
najwyraźniej stan zadłużenia, według starej 
ustawy o finansach publicznych wynosił 60% 
wykonanych dochodów. Nasz wskaźnik to tyl-
ko 19,67%. (…).
 
 Przez ostatnie lata uczyliśmy się 
działania w czasie podwyższonego ryzyka 
związanego z kryzysem ekonomicznym  
i uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani 
do stosowania nowych zasad, w tym tych 
najbardziej restrykcyjnych, związanych 
z nową ustawą o finansach publicznych. 
Pomimo pogarszających się zewnętrznych 
warunków funkcjonowania, nasz 
samorząd radzi sobie całkiem dobrze  
z wykonywaniem zadań bieżących. Czuwamy 
nad prawidłowym funkcjonowaniem naszych 
samorządowych instytucji, zabezpieczamy 
wydatki sztywne wynikające z umów i staramy 
się jak najwięcej inwestować. (…) Budżet 
realizowany rozsądnie daje nam coraz większą 
stabilność finansów publicznych, za co również 
dziękuję moim współpracownikom z urzędu  
i jednostek gminy”.

(red.)

Burmistrz Gminy Żychlin  
z absolutorium
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 Święto Miasta Żychlin jest cykliczną 
imprezą plenerową, organizowaną przez 
Żychliński Dom Kultury oraz Urząd Gminy 
w Żychlinie. W tym roku święto zostało 
połączone z Dniem Dziecka i odbyło się  
31 maja na placu koncertowym Restauracji 
„Pod Wierzbą”.
 Imprezę rozpoczął blok rodzinny, 
podczas którego zaprezentowały się dzieci 
z sekcji tanecznych (break dance i zumba 
– grupa Step Up) działających w ŻDK. 
Wystąpili również laureaci I Przeglądu 
Piosenki Bajkowej. Po raz pierwszy 
w tym roku zaprezentowała się grupa 
gimnastyczno-taneczna ze Stowarzyszenia 
„SKAKANKA”. Swój debiut miał również 
chór dziecięcy, który został utworzony w tym 
roku w Żychlińskim Domu Kultury. Później 
dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, na scenie 
wystąpili pierwsi polscy celebryci w pełnym 

tego słowa znaczeniu Kulfon i Żaba Monika – 
prezenterzy programów dziecięcych w TVP1.
 Część koncertową otworzył dobrze 
znany już wszystkim mieszkańcom Żychlina 
zespół UNNAMED. Zespół ten to grupa 
czterech młodych ludzi lubiących mocne 
rockowe brzmienia. Kolejnym zespołem, 
który także składa się z młodych mieszkańców 
Żychlina był zespół FIRST FLLOR, który 
wykonał covery hitów znanych zespołów. 
Sympatię zaskarbił sobie również zespół 
TWISTERSI na repertuar, którego składały 
się kompozycje własne oraz przeboje takich 
wykonawców jak: Jimi Hendrix , The Doors 
czy Dżem.
 Przed godz. 21 wystąpiła gwiazda 
wieczoru zespół BRATHANKI. Ta folkowo- 
rockowa grupa podbiła serca publiczności, 
która razem z wokalistką śpiewała piosenki 
takie jak: „Czerwone korale”, „W kinie, 

w Lublinie”, „Siebie dam po ślubie”.
 Jak co roku Święto Żychlina 
organizowane jest przy pomocy sponsorów, 
którym serdecznie dziękujemy: ZME EMIT 
S.A, Fabryka Transformatorów, Krajowa 
Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, P.U-H. 
Węglobud, PUH J.Nowicki, Bank Spółdzielczy 
Żychlin, Hurtownia „Wachowiak”, PUH 
„Majcher”, Piekarnia Pacyna, ZN Narmod, 
Zakład Usługowy K.Zduńczyk, Toensmeier 
Kutno, Apteka „Szlachetna” Żychlin,  
Cz. Majchrzak.
 Dziękujemy również Ochotniczej 
Straży Pożarniczej z Żychlina, Policji Żychlin, 
pracownikom gospodarczym Urzędu Gminy, 
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji naszego święta. 

M. Modrzejewska-Rzeźnicka, 
dyrektor ŻDK

Święto Żychlina 2015
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 Konkurs i sam finał w postaci corocznej 
Gali to możliwość podziękowań tym wszystkich, 
którzy swym zaangażowaniem, ciężką pracą 
i otwartością na potrzeby innych, pobudzają 
naszą lokalną społeczność, są swoistym PULSEM  
Żychlina.
 Już od trzech lat wspólnota samorządo-
wa stara się pokazać, że: „szanujemy, doceniamy 
i wspieramy tych, których gorący PULS nadaje ton 
życiu w najbliższym otoczeniu, który kreuje miasto 
z Pulsem. Liderzy Gospodarczy, ludzie sportu, me-
cenasi kultury, oświaty… . Po prostu osobowości.”
 W tym roku spośród wielu osób, organi-
zacji, partnerów gospodarczych zgłoszonych do 
konkursu, w głosowaniu niejawnym, Kapituła Kon-
kursowa składająca się z laureatów I i II edycji Gali, 
Przewodniczącej Rady Miejskiej, i Burmistrza Gmi-
ny Żychlin, wyróżniła i statuetkę laureata przyznała:
 W Kategorii INICJATYWA laureatem 
został: Zespół Koszykarzy UKS M-G SZS Żychlin
Wyróżnieni: Towarzystwo Miłośników Historii 
Żychlina, Stowarzyszenie Rozbiegani Żychlin.
 W kategorii CZŁOWIEK SPORTU 
laureatem został: Pan Piotr Wojciechowski.  
Wyróżnieni: Pani Aleksandra Domżał, Pan Cezary 
Kwiatkowski.
 W Kategorii OSOBOWOŚĆ laureatem 
została: Pani Katarzyna Brzozowska-
Zajączkowska.
Wyróżnieni: Pani Anna Mikołajczyk, Pan Piotr 
Urbański.
 W Kategorii LIDER GOSPODARCZY 
laureatem został Cargill Poland Sp. z o. o.
Wyróżnieni: DiMa Sp. z o. o., Union Chockolate Sp. 
z o. o.
 W Kategorii MECENASI KULTURY, 
OŚWIATY i SPORTU laureatem został:
Pan Czesław Majchrzak, Firma „MC”
Wyróżnieni: Firma „World” Rafał Adamczyk, 
Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Nr 1 
w Żychlinie.
 W Kategorii WYDARZENIE ROKU 
laureatem został: Siatkarski Weekend z Volley 
Team Żychlin.
Wyróżnieni: Inscenizacja historyczna „Szpital 
Polowy w Dobrzelinie” zorganizowana przez 
Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina, 
Przedstawienie teatralne „Posag” w wykonaniu 
Grupy METAFORA
 Wyróżnienie specjalne SUPER PULS 
ŻYCHLINA otrzymała Kapela Ludowa 
„Dobrzeliniacy”.
 Wszystkim laureatom oraz wyróżnionym 
serdecznie gratulujemy i gorąco wierzymy, że będzie 
to impuls do dalszych działań na rzecz naszej małej 
ojczyzny.

(red.)

III Edycja Gali PULS Żychlina
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 W niedzielę 28 czerwca 2015 roku 
w godzinach popołudniowych w parku  
w Dobrzelinie miała miejsce impreza plene-
rowa pt. „Wianki Dworskie”.
 Impreza rozpoczęła się od pokazu 
musztry, zaprezentowanego przez klasę mun-
durową strzelców z Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Adama Mickiewicza w Żychlinie, 
pod dowództwem Rafała Mikołajczyka. Na-
stępnie wszystkich zebranych powitali orga-
nizatorzy prezes Towarzystwa 
Miłośników Historii Żychlina 
Anna M. Wrzesińska, Magda-
lena Krupińska-Kotulska oraz 
Beata i Ryszard Łysakowie 
– właściciele dworu. W trak-
cie trwania imprezy odbyło 
się wiele konkursów i zabaw, 
w tym konkurs na najpięk-
niejszą panienkę i najprzy-
stojniejszego kawalera, którzy 
w swych barwnych strojach 
prezentowali się publiczności 
i Jury. Konkurs ten wygrali: 
Milena Brzeska i Kacper Stępniak. Otrzymali 
nagrody główne – tablety, ufundowane przez 
żychlińską firmę Budimpex. Nagrodę pu-
bliczności otrzymała Iga Arkuszewska. 
 Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się liczne wystawy i stoiska. Można było po-
dziwiać m.in. motocykle z łowickiego klubu 
No.16 i rodzimych przedstawicieli z Żychlina, 
kolekcję starych motorów Sławomira Czerb-
niaka z Oporowa, który posiada aktualnie 
39 sztuk tych zabytkowych maszyn, stoisko 
Moniki Sylwestrowicz ze Stowarzyszenia Be-
Well, która promowała zdrowy styl życia. Tuż 

obok dr Maria Rybicka z córką Iwoną udzie-
lały porad na temat medycyny rodzinnej 
i sportowej oraz rehabilitacji, Stowarzyszenie 
Historyczne Pułk 37 z Kutna zaprezentowa-
ło różne typy mundurów oraz drobny sprzęt 
wojskowy. Na tyłach stoisk był urządzony po-
kaz malarstwa Zbigniewa Lewego z Łodzi pt. 
„Impresje czerwcowe”. Przez wielki teleskop 
udostępniony przez pana Ryszarda Zimnego, 
można było podziwiać Słońce i podglądać 

ciekawostki natury. Na stoisku Żychlińskiego 
Domu Kultury dzieci mogły mieć pomalowa-
ne buzie lub nałożony tatuaż. Wielką atrakcją 
dla młodszych gości była ścianka wspinacz-
kowa OSP Żychlin.
 Były też stoiska – kramy z balona-
mi i różnorodnymi zabawkami dla dzieci. Na 
osobnym stoisku można było podziwiać wy-
roby z wikliny i samemu upleść coś dla siebie. 
Stoisko „Skakanki” oferowało różne atrakcje 
– można było kupić gofry z różnymi dodatka-
mi i wianuszki lub upleść je sobie samodziel-
nie. Obok było stoisko z watą cukrową. Koło 

Gospodyń Wiejskich ze Śleszyna z panią Bar-
barą Karczewską na czele częstowało chlebem 
ze smalcem i ogórkiem, ciastem drożdżowym 
wszystko własnego wyrobu. Była też gro-
chówka strażacka, przygotowana przez druha 
Piotra Ulanowskiego. Harcerze przygotowali 
kącik strzelania z łuków.
 W części artystycznej zaprezento-
wali się: zespół muzyczny „Finezja” z Kutna, 
na skrzypcach altowych Bogdan Tomczak 

z Łodzi, na akordeonie Zuzia 
Karczewska i Tadeusz Kafarski 
na harmonijce ustnej. Piękny 
i barwny pokaz tańców krakow-
skich, w tym zabawę ze smokiem 
zaprezentował Dziecięcy Zespół 
Ludowy Pieśni i Tańca z Pacyny. 
Dwukrotnie zaprezentowały się 
dzieci ze „Skakanki” – najpierw 
w pokazach tańców, później ukła-
dów gimnastycznych. Wydarzenia 
zakończyło rzucanie wianków, 
poprzedzone wprowadzeniem 
przez Annę Wrzesińską o tradycji 

nocy Kupały zwanej też świętojańską i wspól-
nymi śpiewami nad stawem. Na akordeonie 
przygrywał Piotr Jagiełło, a bezpieczeństwa 
pilnował ratownik wodny Antoni Furman. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się w organizację i przebieg im-
prezy plenerowej „Wianki Dworskie”
 Impreza plenerowa „Wianki Dwor-
skie” odbyła się pod Honorowym Patronatem 
Burmistrza Gminy Żychlin Pana Grzegorza 
Ambroziaka.

Anna M. Wrzesińska

Wianki Dworskie w Dobrzelinie
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Piknik 25 lat Samorządności
 W niedzielne popołudnie 21 czerw-
ca 2015 r. na placu przy fontannie w cen-
trum naszego miasta odbył się zorganizowa-
ny przez Urząd Gminy w Żychlinie „Piknik 
z okazji 25 lat Samorządności”.
 Jak powiedziała w swoim przemó-
wieniu na rozpoczęcie pikniku Przewodni-
cząca Rady Miejskiej pani Elżbieta Tarnow-
ska „Samorządy to prawdziwe filary naszej 
Ojczyzny. Od wielu lat modernizowane i od-
nawiane, mimo wielu trudności, kryzysów, 
samorządy się nie poddają i cały czas walczą 
o wypełnienie misji, do których zostały po-
wołane, żeby służyć mieszkańcom”. Pani prze-
wodnicząca podziękowała również wszyst-
kim tym, którzy wnieśli wkład w budowanie 

naszej małej ojczyzny przez wszystkie dziesię-
ciolecia.
 Po oficjalnym rozpoczęciu na scenie 
pojawił się zespół Spore Poruszenie. Nazwa 
zespołu nie jest przypadkiem gdyż zapre-
zentowane przez nich utwory oraz charyzma 
wokalistki wywołały całkiem „spore poru-
szenie” wśród zebranej publiczności. W tak 
zwanym międzyczasie, gdy na scenie trwała 
wymiana zespołów, animatorzy z Fabryki Za-
bawy TĘCZOWO prowadzili gry i zabawy dla 
najmłodszych uczestników naszego pikniku. 
Były tańce, zabawy z chustą, wyścigi na „ru-
rze”. Dla dzieci oprócz wspomnianej zabawy 
pod sceną przez cały czas trwania imprezy 
udostępnione były różne atrakcje m.in. zjeż-

dżalnia, gry, mega bańki. Malowanie twarzy 
to zasługa Żychlińskiego Domu Kultury, któ-
remu serdecznie dziękujemy za włączenie się 
w obchody jubileuszu. Na pikniku można 
było także podziwiać rękodzieło i prace pla-
styczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku oraz zapoznać się ze szczegółami ak-
cji „Twój Grosz w Twoim Mieście – Budżet 
Obywatelski ” – w ramach akcji „Masz Głos, 
masz wybór”, którą inicjuje Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin
 Jubileusz 25 lat Samorządności za-
kończył koncert zespołu THE DOX.

(red.)
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 W dniach 27-28.06.2015 w Żychlinie  
w budynku Urzędu Gminy odbyło się  
V jubileuszowe Sympozjum Akwarystyczne.
 Przybyłych gości powitali organi-
zatorzy Agnieszka i Krzysztof Tomaszewscy, 
którzy już po raz piąty są inicjatorami tego 
wydarzenia.
 Na wstępie powitali zebranych gości, 
prelegentów i podziękowali przede wszystkim 
sponsorom oraz patronatom za wsparcie, roz-
wój oraz promocję Sympozjum.
 Piąte Sympozjum odbyło się pod 
hasłem „Rośliny kontra ryby” i było imprezą 
dwudniową. Uczestniczyli w nim akwaryści  
z całej Polski m.in. z Warszawy, Poznania, 
Krakowa, Łodzi, Płocka, Wrocławia.
 Pierwszy dzień poświecono tematy-
ce roślinnej natomiast drugiego dnia, w nie-
dzielę, królowały zagadnienia dotyczące ryb 
nie tylko akwariowych.

 Żychlińska akwarystyka ma swoją 
małą historię, albowiem w latach osiemdzie-
siątych powstał tu Oddział Polskiego Związku 
Akwarystów, którego członkowie uczestni-
czyli w tamtejszych spotkaniach i wystawach 
oraz są nadal czynnymi akwarystami i rów-
nież gościli na V Sympozjum w naszym mie-
ście.
 Pierwsza prelekcja poświęcona była 
roślinom pływającym. Błażej Berner omówił 
wpływ roślin pływających na ryby i środo-
wisko w akwarium. Przybliżył takie rośliny 
jak: Rzęsa, Salwinia, Paprotnica, Limnobium  
i Pistia.
 Drugie wystąpienie dotyczyło bu-
dynku Akwarium w Warszawskim Ogro-
dzie Zoologicznym. Przedstawił je Grzegorz  
Czarnecki, omawiając krótką historię budyn-
ku akwarium oraz plan i przebudowę do dnia 
dzisiejszego.
 Czy akwarium może być dziełem 
sztuki to temat, którym zajął się dr Ryszard 
Kamiński z Wrocławskiego Ogrodu Botanicz-
nego. Pan dr Ryszard Kamiński poprzez omó-
wienie różnego rodzaju stylów panujących  
w akwarystyce, przedstawił w jaki sposób 

zmieniają się sposoby kreowania wnętrza 
zbiornika akwariowego na przestrzeni kil-
kunastu lat. Omówił on zbiorniki „biotopo-
we”, środowiskowe, holenderskie, japońskie 
– iwagumi, ryboku i mizube, doszukując się 
elementów dzieła sztuki albowiem jak się 
okazuje z definicji takowymi są. 
Kontynuując tematykę roślinną Przemek 
Bożek omówił nowości roślin in vitro fir-
my Masta. Przedstawił on kilka gatunków  
Ludwigi, Rotali, Amani, Hygrophili, Bacopy 
oraz innych roślin, które obecnie są rozmnażane  
i wprowadzane do sprzedaży w firmie Masta. 
Patryk Wiśniowski omówił w jaki sposób za-
kłada się nano akwarium na bazie artykułów 
firmy Dennerle.
Właściciel firmy ZOO-FOKUS – Cezary 
Skatulski, zaprezentował szereg artykułów 
SEACHEM, które przeznaczone są do opieki 
nad akwarium słodkowodnym jak i morskim.

Choroby krewetek akwariowych z rodzaju 
Caridina i Neocaridina. Temat ten przed-
stawił Rafał Maciaszek. Artykuł ten można 
przeczytać także w najnowszym numerze  
Magazynu Akwarium. 
 Jako pierwszy prelegent w nie-
dzielny ranek wystąpił Krzysztof Kazuń  
z Towarzystwa Naukowego Branży  
Zoologicznej „Animalian” Omówił on 
tematykę profilaktyki w akwarystyce.  
Kolejny prelegent Wojciech Górecki również  
z Towarzystwa „Animalian” omówił sty-
mulatory odpornościowe stosowane w pro-
filaktyce chorób ryb. Dr Roman Pawlak 
omówił temat „Embriogeneza endemicz-
nych pielęgnic z Jeziora Malawi”. Dyrektor  
Płockiego Ogrodu Zoologicznego –  
Krzysztof Kelman przybliżył wszystkim plany 
oraz stan realizacji ekspozycji akwarystycz-
nej „Wody Świata” Wymieniona ekspozycja 
to szereg zbiorników akwariowych ukazu-
jących ryby ze wszystkich zakątków świata.  
Rozpoczynać będzie się na rybach naszych wód  
a kończyć na zbiorniku morskim z rekinami.
Prace nad nowym akwarium rozpoczęły się 
w 2014 a termin zakończenia robót budow-

lanych to kwiecień 2016 roku. Ekspozycja 
powinna być udostępniona dla publiczno-
ści we wrześniu 2016 r. W drugiej części 
swojego wystąpienia Krzysztof Kelman, za-
poznał wszystkich z wieloma mało znany-
mi rybami z rodziny Godeidae oraz czynną 
ochroną ryb żyworódkowatych w Polsce i na 
Świecie. Na temat odłowu ryb w Urugwaju 
opowiedział Piotr Jędrychowski. Sprawoz-
danie z wyprawy oraz szereg zdjęć można 
zobaczyć na forum Cichlidae w wątku: Uru-
gwaj – jakieś 13 000 km od domu. Andrzej 
Nowicki zaprezentował nam swoje dyskow-
ce dzikie oraz hodowlane. Omówił ich śro-
dowisko naturalne, poszczególne gatunki  
i formy barwne oraz opiekę nad nimi i ich 
rozmnażanie.
 Organizatorzy postanowili że w cza-
sie trwania imprezy podziękują w szczególny 
sposób osobom, którzy wspierali to sympo-

zjum od początku jego istnienia. Jako pierw-
si otrzymali takowe podziękowanie Państwo 
Jadwiga i Krzysztof Kelmanowie oraz Maria  
i Andrzej Kociołkowscy. Kolejne podzię-
kowanie skierowane było do Burmistrza  
Żychlina pana Grzegorza Ambroziaka.
 Organizatorzy razem ze spon-
sorami postanowili przekazać akwarium 
JUWEL vio40 wraz z częścią preparatów 
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2  
w Żychlinie. Swoją pomoc w założeniu i opiece 
nad tym akwarium zaoferował pan Krzysztof  
Tomaszewski.
 Patronat honorowy nad  
V Sympozjum Akwarystycznym w Żychlinie 
objął Wojewoda Łódzki, Wojewoda Płocki 
oraz Warszawski Ogród Zoologiczny.
 Patronami medialnymi tej im-
prezy były: Magazyn Akwarium, Rynek  
Zoologiczny, TVP Łódź, e-Kutno.pl oraz akwa-
-mania.mud.pl. Sponsorami sympozjum byli:  
JUWEL, Tönsmeier, Vision, MPTrans, Ma-
sarnia Zduny, Piekarnia Krośniewice, Zoo-
-Fokus, ZOOLEK, Hagen

Andrzej Kociołkowski

V Sympozjum akwarystyczne
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Piknik Zdrowotny w ramach projektu:  
„Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie”

 Piknik zdrowotny to cykl 12 imprez 
promujący zdrowy tryb życia odbywający się 
w różnych gminach naszego powiatu, któ-
rego organizatorem jest Starostwo Powiato-
we w Kutnie. Piknik Zdrowotny w ramach 
projektu „Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj 
o zdrowie” uzyskał 3,5 mln zł dofinansowa-
nia ze środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014 oraz ze środków 
budżetu państwa. Będzie realizowany do 30 
kwietnia przyszłego roku. Jego celem jest 
poprawa zdrowia publicznego i ogranicze-
nie społecznych nierówności w zdrowiu oraz 
zmniejszenie zachorowalności na choroby 
związane ze stylem życia na obszarze powiatu 
kutnowskiego.
 W Pikniku biorą udział gminy 

z powiatu kutnowskiego w tym nasza gmi-
na. Gmina Żychlin na pierwszym Pikniku  
w Kutnie, reprezentowana była przez liczną 
grupę m.in. ze Stowarzyszenia Rozbiegani  
Żychlin, Panią Agnieszkę Cyganek i Małgorza-
tę Ślęzak z Sołectwa Brzeziny, aktywną grupę 
z UTW i osób zaprzyjaźnionych uprawiającą 
nordic walking, burmistrza Żychlina, referat 
Promocji Gminy Żychlin oraz mieszkańców  
Żychlina.
 Piknik rozpoczął się od przemar-
szu nordic walking ul. Królewską na plac  
marszałka J. Piłsudskiego na którym odbyły 
się zawody kulinarne i sportowe, występy ar-
tystyczne, pokazowe oraz koncert.
Warto zaznaczyć, że nasi przedstawiciele za-
jęli pierwsze miejsce w zawodach kulinar-

nych za danie ze szpinakiem, a drugie miej-
sce za danie z jabłkami oraz pierwsze miejsce 
w zawodach sportowych.
 Na drugim Pikniku, który odbył się 
7 czerwca 2015 r na terenie Szkoły Podsta-
wowej w Pniewie, gm. Bedlno, nasza gminę 
w rywalizacji kulinarnej reprezentowała pani 
Dorota Kubiak ze Śleszyna, a w sportowych 
członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej ze 
Śleszyna oraz pracownicy Urzędu Gminy. 
Wypiek pani Doroty – ciasto z orzechami – 
zajęło trzecie miejsce na najsmaczniejsze cia-
sto.
 Dziękujemy wszystkim, którzy 
czynnie wzięli udział i godnie reprezentowali 
naszą gminę na Piknikach Zdrowotnych.

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 Gminne obchody uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja rozpoczęły się mszą św. w Ko-
ściele Parafialnym w Żychlinie o godz. 12:15. 
Uroczystą Eucharystię w obecności pocztów 
sztandarowych, przedstawicieli władz samo-
rządowych, Policji, instytucji oświaty i miesz-
kańców Gminy i Miasta, odprawił proboszcz, 
ks. Wiesław Frelek.
 Dalsza część uroczystości odbyła się 
w Żychlińskim Domu Kultury, gdzie wszyscy 
zgromadzeni wysłuchali referatu okolicz-
nościowego wygłoszonego przez historyka 
Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej 
w Grabowie Milenę Bagnowską, a także po-
dziwiali występy artystyczne. Na początku 

zaprezentowały się uczennice z sekcji mu-
zycznej ŻDK Maja Sołtyszewska w utworze 
„Życzenie” Fryderyka Chopina oraz Mar-
tyna Kowalska w utworze „Marsz Turecki” 
Wolfganga Amadeusza Mozarta - instruktor 
Anna Kwiatkowska. Na scenie wystąpił rów-
nież zespół wokalno – instrumentalny „Me-
lodia” - instruktor Roman Baranowski oraz 
chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku - in-
struktor Witold Figurski.
 Zwieńczeniem obchodów narodo-
wego święta był wieczorny koncert w wyko-
naniu Aleksandra Zuchowicza i przyjaciół: 
Olgi Maroszek (kontralt), Patrycji Krzeszow-
skiej (sopran) oraz Anny Liszewskiej (forte-

pian), zatytułowanym „Szlagiery wszechcza-
sów: opera-operetka-musical”.
Warto nadmienić, że w ramach obchodów 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja dzień wcze-
śniej tj. 2-go maja na scenie Żychlińskiego 
Domu Kultury wystąpiła Iris Munos - Fran-
cuska aktorka i piosenkarka. Przez wiele lat 
występowała na deskach francuskich teatrów 
oraz prezentowała swoje spektakle na naj-
większym na świecie festiwalu teatralnym 
w Avignon. W sobotnie popołudnie specjal-
nie dla żychlińskiej publiczności wystąpiła 
wykonując repertuar i opowiadając o życiu 
Edith Piaf. 

Justyna Brzozowska



10 nowe echo Żychlina | nr 2/2015/20

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Żychlinie obchodziło uroczyście Dzień 
Godności Osoby z Niepełnosprawnością In-
telektualną połączony z Jubileuszem 15-le-
cia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 
PSOUU w Żychlinie. 
 Impreza integracyjna połączona 
z jubileuszem odbyła się 17.05.2015 r. na tere-
nie ogrodu parafialnego. Wzięło w niej udział 
około 100 osób niepełnosprawnych z powiatu 
kutnowskiego, a także goście ze Zgierza, Alek-
sandrowa Łódzkiego, Łęczycy, Kutna, Mo-
carzewa, Urzecza oraz mieszkańcy Żychlina 
i okolic.
 W uroczystości udział wzięli także 
burmistrz Grzegorz Ambroziak, przewodni-
cząca rady Elżbieta Tarnowska, przedstawicie-
le Rady Miejskiej w Żychlinie, Starostwa Po-
wiatowego w Kutnie, sponsorzy i inni goście.
 Przewodnicząca Zarządu Pani Alek-

sandra Romanowska i Wiceprzewodnicząca 
Zarządu (Kierownik WTZ) Elżbieta Woźniak 
przyjmowały życzenia i gratulacje.
 Obchody Dnia Godności Osoby  
z Niepełnosprawnością Intelektualną odbyły 
się już się po raz piętnasty. Na scenie można 
było obejrzeć występy osób niepełnospraw-
nych, między innymi wystąpili uczestnicy 
WTZ PSOUU w Żychlinie, którzy zaprezento-
wali inscenizację wokalno-muzyczną „Świte-
zianka”. Odbyło się także wiele konkursów dla 
dzieci z licznymi nagrodami, był jubileuszowy 
tort, a wieczorem gości bawiła gwiazda mu-
zyki disco-polo zespół „D-Bomb”, po którym 
zaprezentował się zespół „Concord”.
 W trakcie imprezy odbyła się wysta-
wa prac uczestników WTZ oraz można było 
skosztować wytworów z pracowni gospodar-
stwa domowego takich jak ciasto, gofry, chleb 
ze smalcem i ogórkiem.

Iwona Ranachowska

Dzień Godności Osoby z Niepełno-
sprawnością Intelektualną połączo-
ny z Jubileuszem 15-lecia działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej PSOUU  
w Żychlinie.

Pamięci  
Andrzeja  
Gajewskiego

 W piątek 24 kwietnia 2015 r.  
o godz. 14.00 miała miejsce skromna 
ale za to bardzo wyjątkowa uroczystość. 
Otóż tego dnia w 5 rocznicę śmier-
ci Andrzeja Gajewskiego na budynku  
Żychlińskiego Domu Kultury została 
odsłonięta pamiątkowa tablica upa-
miętniająca tego zasłużonego dla mło-
dzieży i miasta człowieka. 
 Odsłonięcia dokonała Pani 
Zofia Gajewska – żona Andrzeja Gajew-
skiego, w obecności najbliższej rodziny, 
a także Przewodniczącej Rady Miejskiej, 
Burmistrza Gminy Żychlin, miejskich  
Radnych oraz Dyrektor ŻDK.
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 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
w Nowej Wsi od 1 września 2015 r. zmie-
ni siedzibę. Docelowym miejscem realiza-
cji zadań edukacyjnych i terapeutycznych 
będzie budynek przy ul. Dobrzelińska 6  
w Żychlinie. Infrastruktura MOS w nowej sie-
dzibie wpisuje się w obowiązujące w placów-
kach terapeutycznych standardy. Zwiększy się 
ilości pomieszczeń na rzecz realizacji zadań 
korekcyjnych i terapeutycznych, poprawią się 
warunki sanitarne i higieniczne. Młodzież 
w nowej siedzibie, będzie miała zapewnione 
optymalne warunki dla rozwoju psychoemo-
cjonalnego i społecznego. 
 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
to placówka przeznaczona dla dzieci i mło-
dzieży, którzy z powodu zaburzeń rozwojo-
wych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w 
funkcjonowaniu społecznym zagrożone są 
niedostosowaniem społecznym i wymagają 
specjalnej organizacji nauki, metod pracy, 
wychowania i socjoterapii.
 Wychowankowie otrzymują w pla-
cówce wsparcie psychologiczno-pedagogicz-
ne. Nauczyciele, wychowawcy oraz inni spe-
cjaliści:
•	 wyposażają młodzież w kompetencje po-

trzebne do życia we wspólnocie i życiu 
społecznym,

•	 rozwijają umiejętności komunikacyjne 
młodych,

•	 wzmacniają u wychowanków motywację 
do zmian i wiarę we własne możliwości.

Młodzież przygotowywana jest do dobrego 
startu w dorosłe życie. 
 Misją MOS jest zapewnienie wycho-
wankom warunków dla zaspokojenia potrzeb 
społecznych i rozwojowych oraz udzielanie 
wieloprofilowej pomocy specjalistycznej.
Placówka jest przyjaznym miejscem dla dzieci 
i młodzieży. Kadra ma bogate doświadczenie 
w pracy z młodzieżą i oferuje rzetelną pomoc 
oraz wsparcie. Tworzy sprzyjające środowi-
sko do pracy z młodzieżą i rozwiązywania 
problemów młodych ludzi zagrożonych nie-
dostosowaniem społecznym.
Rodzice i opiekunowie współpracują z kadrą 
ośrodka w kształtowaniu społecznych kom-
petencji młodych, u swoich dzieci u pod-
opiecznych.
 Profil Młodzieżowego Ośrodku So-
cjoterapii:
•	 Placówka dysponuje 56 miejscami dla 

chłopców i dziewcząt.
•	 Ośrodek posiada Gimnazjum z kilkoma 

oddziałami, a od 01.09.2016r. otwiera 
Zasadniczą Szkołę Zawodową (m.in. 

kształcącą w zawodach kucharz, fryzjer, 
elektryk, ślusarz).

•	 W placówce funkcjonują grupy terapeu-
tyczno - wychowawcze. 

Społeczność Ośrodka 
 Młodzież wraz z kadrą placówki 
tworzą społeczność korekcyjną opierającą się 
na zasadach bezpieczeństwa, otwartej komu-
nikacji, przestrzeganiu ustalonych reguł, sa-
morządności i odpowiedzialności za rozwój 
wszystkich jej uczestników.
•	 Młodzież przyjmowana jest do ośrod-

ka do 18 roku życia. Wychowankowie 
ośrodka mogą kontynuować naukę w 
placówce po ukończeniu 18 lat pod wa-
runkiem przestrzegania zasad obowiązu-
jących całą społeczność.

•	 Młodzież ośrodka: przygotowuje się 
do zmiany poprzez realizację indywi-
dualnych programów terapeutycznych  
i edukacyjnych, uczestniczy w zajęciach 
edukacyjnych, socjoterapeutycznych  
i innych zajęciach specjalistycznych, roz-
wija kompetencje społeczne, aktywnie 
podejmując własne inicjatywy na rzecz 
wspólnoty ośrodkowej i uczestnicząc  
w życiu lokalnym.

Przyjęcie wychowanka do MOS 
Wymagane dokumenty:
•	 podanie rodzica lub opiekuna prawnego 

z prośbą o przyjecie do MOS,
•	 świadectwo ukończenia ostatniej klasy,
•	 orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego z uwagi na zagrożenie niedosto-
sowaniem społecznym,

•	 opinie o kandydacie,
•	 odpis aktu urodzenia,
•	 zdjęcia (2 sztuki),
•	 potwierdzenie zameldowania,
•	 informacje na temat stanu zdrowia kan-

dydata,
•	 inne opinie o uczniu wydane przez peda-

goga, poradnię psychologiczno – peda-
gogiczną, lub innego specjalistę,

Dokumenty składane są we właściwym dla 
miejsca zamieszkania kandydata Wydziale 
Edukacji Starostwa Powiatowego 
 Warunkiem przyjęcia do ośrodka 
jest:
1. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem 

na członka społeczności ośrodka, jego 
rodzicami lub opiekunami, prowadzona 
z dyrektorem, psychologiem, wycho-
wawcami.

2. Akceptacja przez kandydata na członka 

społeczności ośrodka regulaminu i zasad 
funkcjonowania wychowanka w ośrod-
ku.

3. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się po 
telefonicznym lub osobistym umówieniu 
terminu z dyrektorem, wicedyrektorem, 
psychologiem czy pedagogiem. 

Wychowankowie przyjmowani są do ośrod-
ka tylko na prośbę rodzica (w trybie art. 71 b 
ustawy o systemie oświaty).

„Społeczność ośrodka tętni życiem, ferajną 
emocji, ilością codziennych i niecodzien-
nych zajęć. W każdej godzinie dnia toczy się 
prawdziwe życie, w nim obowiązki, zadania, 
również rekreacja i odpoczynek. Każdy ma 
swój plan terapii, swoje zadania własne. Wy-
chowawcy patroni wspierają w ich realizacji, 
mobilizują do wysiłku. Nie ma banalnych pla-
nów, młodzi chcą realizować marzenia, błą-
dzą, gubią się, złoszczą, aż w końcu znajdują 
to co ich kręci ku lepszemu życiu. Czasem to 
poszukiwanie trwa tygodnie, nieraz miesiące, 
czasem ponad rok. Znalezienie swojego celu w 
życiu, wkroczenie na drogę ku dorosłości, nie 
jest proste, ale możliwe. Długoterminowy wy-
siłek się opłaca. Premią jest ukończenie gimna-
zjum, często z nagrodą, efektywnie zrealizowa-
ny kolejny plan terapii i w końcu opuszczenie 
ośrodka, z głową podniesiona do góry, odwagą 
w sercu i poczuciem: ”Dam radę… wiem, że 
mam wybór”.
Wychowankowie placówki znają jej ofertę.  
Są uczestnikami niepowtarzalnej rzeczywisto-
ści, na którą mają wpływ. Odważne pomysły 
i wysiłek są promowane. Tu rozwój osobisty 
młodego człowieka dokonuje się na miarę jego 
własnych możliwości, oczekiwań i marzeń. 
Ktoś ma lepsze oceny niż rok temu, ktoś jest 
zdrowszy i fizycznie sprawniejszy, ktoś lepiej 
żyje ze swoją rodziną 
i kolegami. I wszystkich łączy jedno – wykonali 
plan, jest zmiana, jest postęp.”

Ewa Rutkowska
Dyrektor MOS

Dane kontaktowe:
ul. Dobrzelińska 6; 99-320 Żychlin

tel./ fax.: 24 254 28 28;
e-mail: moszychlin@wp.pl; 

www.mos-zychlin.edupage.org

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
w Żychlinie
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DOFINANSOWANIA i PROJEKTY

 Z satysfakcją informujemy, 
że po raz kolejny uczniowie Zespołu 
Szkół w Żychlinie, jako jedyni z powia-
tu kutnowskiego, zostali stypendystami  
Marszałka Województwa Łódzkiego. 
Wśród nagrodzonych w kategorii „uczeń” 
znaleźli się: Oliwia Jurek – uczennica 
I klasy II Liceum Ogólnokształcącego  
i Dawid Justyński – uczeń klasy IV tech-
nikum. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

 29 maja 2015 Centrum Promo-
cji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich 
OPUS zaprezentowało wyniki pracy  
komisji konkursowej programu „Grant 
na lepszy start”. W ramach konkursu 
wpłynęło 239 wniosków, 51 wniosków 
zostało zarekomendowanych do dofinan-
sowania. Wśród szczęśliwców znalazły 
się żychlińskie siatkarki z Zespołu Szkół  
w Żychlinie, ul. Narutowicza 88, które 
otrzymały dofinansowanie w wysokości 
4460 zł na realizację zadania ,,Sportowe 
drogi do zdrowia”. W zakresie oceny me-
rytorycznej siatkarki otrzymały 50,5 pkt. 
na 55 możliwych. Głównym celem projek-
tu jest rozwój zainteresowań sportowych, 
promowanie aktywności fizycznej, jako 
alternatywnej metody spędzania wolnego 
czasu, troska o bezpieczeństwo i zdrowie 
społeczeństwa. W ramach projektu zo-
staną zrealizowane działania: Turnieje 
Piłki Siatkowej oraz wyjazd młodzieży 
ZS w Żychlinie do ośrodka rekreacyj-
no- rehabilitacyjno- wypoczynkowego  
w Zaździerzu. Opiekunem projektu jest 
Elżbieta Dobińska.
 Dofinansowano ze środków Pro-
gramu Grant na lepszy start współfinan-
sowanego z Programu Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich realizowanego przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 Technikum Elektroniczne  
im. Bohaterów Września 1939 znalazło się  
w wąskim gronie pięciu szkół nominowanych 
do głównej nagrody w konkursie EDUinspiracje  
w kategorii edukacja szkolna za partnerski 
projekt Comeniusa „Hands Across the World, 
Together for a Better World”.
 Konkurs odbywa się w tzw. trybie 
oscarowym. Oznacza to, że Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji nominuje pięciu 
kandydatów do nagrody w każdej kategorii. 
Jest to ogromny sukces ponieważ z ogromnej 

ilości 1295 projektów w kategorii edukacja 
szkolna wybrano tylko 5 najlepszych. Do każdej  
z nominowanych szkół przyjadą mobilni 
badacze FRSE i przeprowadzą pogłębiony 
wywiad dotyczący wpływu projektu na 
beneficjenta i jego środowisko, odbędzie się 
również badanie działań upowszechniających. 
Końcowego wyboru laureatów dokonuje 
Kapituła konkursu.
 Laureaci ogłoszeni zostaną podczas 
gali, na którą zaproszeni zostaną wszyscy 
nominowani. Gala odbędzie się w listopadzie 

2015 roku.
 Projekt „Hands Across 
the World, Together for  
a Better World” opierał się 
na idei, że szkoła powinna 
być miejscem, gdzie oprócz 
zdobywania wiedzy, uczniowie 
rozwiną wysokie poczucie 
obywatelskiej odpowiedzialności 
wobec środowiska  i społeczności 
w której żyją. Głównym celem 
projektu było zwrócenie 
uwagi na kwestie ochrony 
środowiska. Projekt oparty 
był na edukacji ekologicznej, 
obywatelskiej, tradycji i sztuce.  
W projekcie wzięły udział szkoły 
partnerskie z Hiszpanii, Polski, 
Słowacji, Turcji.
 Hasło konkursu w tym 
roku brzmi: „Dobry rezultat – 
trwałe oddziaływanie”. Działania 
projektowe będą oceniane  
w kontekście upowszechniania 
i wykorzystywania rezultatów 
projektów.

Iwona Kciuk

„Grant na 
lepszy start” dla 
żychlińskich 
siatkarek

Wielki sukces Zespołu 
Szkół w Żychlinie

Stypendyści 
Marszałka 
Województwa 
Łódzkiego
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 Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Żychlinie zaprasza do korzystania 
z usługi „Książka na telefon”. Z usługi mogą 
korzystać osoby niepełnosprawne, cho-
re oraz starsi mieszkańcy Żychlina, którzy 
lubią czytać, ale z różnych przyczyn mają 
utrudniony dostęp do literatury.
 Osoby zainteresowane otrzymywa-
niem książki do domu proszone są o kon-
takt:
– telefonicznie pod nr 24 285 11 69; 24 285 
49 79 od pn. do pt. w godz. 08:00-15:00,
– drogą elektroniczną mgbp_zychlin@wp.pl
– bądź przez osoby trzecie.

 Przy zamówieniu wymagane jest 
podanie adresu swojego miejsca zamieszka-
nia bądź pobytu. W wyborze literatury czy-
telnicy mogą liczyć na pomoc bibliotekarzy.
 Zamówione materiały biblioteczne 
będą dostarczane do domów czytelników 
przez pracowników Biblioteki raz w tygo-
dniu – w środę. Pracownicy Biblioteki re-
alizujący usługę „Książka na Telefon” będą 
legitymowali się identyfikatorem. Usługa ta 
nie obejmuje książek z księgozbioru pod-
ręcznego.

Ewa Andrzejewska
Dyrektor MGBP

 Podczas okupacji w ramach nie-
mieckiej polityki oczyszczania Warthegau 
zaczęły się wysiedlenia. W dniach 21-23 
kwietnia 1940 r. z ul. Pomorskiej i ul. 3 Maja 
w Żychlinie wysiedlono 163 osoby, wśród 
których była Maria Rybicka z rodziną.
 Towarzystwo Miłośników Historii 
Żychlina zorganizowało dwa spotkania upa-
miętniające tę bolesną rocznicę.
 Pierwsze spotkanie pt. II wojna 
światowa widziana oczyma dziecka odbyło 
się 21 kwietnia 2015 r. godz. 10:00 w Szkole 
Podstawowej nr 1. Drugie spotkanie pod ty-
tułem pt. „Śladami wysiedleń 21-23 kwiet-
nia 1940 r. z terenu Żychlina”, odbyło się 23 
kwietnia 2015r. godz. 12:30 w Żychlińskim 

Domu Kultury. Gościem honorowym oby-
dwu spotkań była dr Maria Rybicka, miesz-
kanka Żychlina.
 O wszystkich swych przeżyciach, 
o tułaczce przez Łódź, Kraków, Bochnię, 
Łowicz, Pani Maria opowiadała najpierw 
dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 1 (gdzie 
uczęszczała po powrocie do Żychlina), a tak-
że w czasie swej drugiej wizyty słuchaczom 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkom 
kół seniora, oraz Towarzystwa Miłośników 
Historii Żychlina. Na spotkaniu w Żychliń-
skim Domu Kultury obecni byli mąż Stefan 
Rybicki, córka Iwona oraz kilku członków 
rodziny.

Książka na telefon

Spotkanie z dr Marią 
Rybicką w 75. rocznicę 
wysiedleń

KULTURA

 Po raz dwunasty Stowarzyszenie  
Bibliotekarzy Polskich organizowało  
w dniach 8-15 maja 2015 r., Tydzień Biblio-
tek - program promocji czytelnictwa i biblio-
tek”. Ma on na celu podkreślanie roli czytania  
i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji 
oraz zwiększanie prestiżu zawodu biblioteka-
rza i zainteresowania książką szerokich krę-
gów społeczeństwa.
 W ramach tego tygodnia Miejsko-
-Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie 
przygotowała wiele imprez kulturalno-oświa-
towych m.in. spotkanie autorskie z Rafałem 
Klimczakiem, autorem Nudzimisiów, Akcję 
Cała Polska czyta Dzieciom, Lekcje biblio-
teczne, konkursy literackie, zgaduj – zgadule 
oraz inne niespodzianki.
Na spotkanie z autorem „Nudzimisiów”  
Rafałem Klimczakiem, przybyły dzieci  
z Przedszkola Samorządowego nr 1 i Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Żychlinie. Autor opo-
wiadał dzieciom co zainspirowało go do 
napisania przygód Nudzimisiów, mówił o 
swoich pasjach i zainteresowaniach, czytał 
dzieciom fragmenty swoich książek, zadawał 
zagadki, odpowiadał na pytania. 
 W ramach akcji Cała Polska czy-
ta dzieciom do głośnego czytania dali się 
zaprosić burmistrz Grzegorz Ambroziak,  
Waldemar Bartochowski – sekretarz gmi-
ny oraz Łukasz Antczak – dyrektor Zespo-
łu Szkół nr 1. Słowne potyczki pomiędzy 
pięknymi wierszami Juliana Tuwima oraz 
łamańcami językowymi były wesołą zaba-
wą zarówno dla dzieci jak i zaproszonych 
gości. Na pamiątkę wyjątkowego spotkania 
dzieci otrzymały zakładki, naklejki oraz ko-
lorowe baloniki. Podsumowaniem wesołego  
i sympatycznego spotkania było pamiątkowe  
zdjęcie.

Ewa Andrzejewska

Tydzień 
Bibliotek 2015 
pod hasłem: 
„Wybieram 
bibliotekę”
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 14 maja 2015 r. w Żychliń-
skim Domu Kultury odbyło się wy-
jątkowe spotkanie. Do Żychlina na 
specjalne zaproszenie Towarzystwa Miło-
śników Historii Żychlina przyjechał Pan 
Krzysztof Kratochwil, który opowiadał  
o swoim ojcu – Zbigniewie Kratochwilu,  
(w latach 1938-1965 pracował w Żychlinie  
i bardzo się przyczynił do wzrostu znaczenia 
żychlińskich zakładów przemysłowych).
 Na spotkanie przybyli studenci 
Uniwersytetu III Wieku , żychlińscy senio-
rzy oraz wielu byłych uczniów, znajomych  
i sąsiadów. Była wśród nich też pani Barbara 
Gałązka, dawna sekretarka inż. Kratochwila. 
Serdeczne rozmowy i wspomnienia trwały 
długo. 
 Zbigniew Kratochwil urodził się  
6 grudnia 1913 r. w Złoczowie pod Lwo-
wem, gdzie jego ojciec był sędzią. We Lwo-
wie ukończył gimnazjum humanistyczne M. 
Kistryna, a następnie studiował na Politech-
nice Lwowskiej, na której w 1937r. otrzymał 
dyplom inżyniera elektryka. 
 Do Żychlina trafił przypadkiem 
jesienią 1938 r., ale jak wspomina jego syn 
Krzysztof, nigdy tego nie żałował. Rozpoczął 
pracę w Zakładach Elektromechanicznych 
Rohn-Zieliński od biura technicznego. 
 Od stycznia 1945 r. podjął pracę 
na stanowisku Głównego Konstruktora. Był 
zaangażowany w rozbudowę Zakładów, dbał 
także o kształcenie nowej kadry konstruk-
torów, uczył prawie 20 lat w Technikum 

Elektrotechnicznym. Współpracował także 
z Politechniką Łódzką, gdzie kilkanaście 
lat prowadził wykłady oraz opiekował się 
dyplomantami. Opracował również wiele 
patentów. W 1956 r. wydał swoja pierwszą, 
bardzo nowatorską książkę Technologia 
produkcji maszyn elektrycznych, która była 
podręcznikiem dla następnych pokoleń.  
W 1959 r. został mianowany Głównym In-
żynierem Zakładów.
 W sumie Zbigniew Kratochwil prze-
pracował w Żychlinie 27 lat na bardzo odpo-
wiedzialnych stanowiskach. Opuścił Żychlin 
pod koniec 1965r., przechodząc do pracy  
w Komitecie Nauki i Techniki na stanowisko 
Głównego Specjalisty, ale nadal utrzymywał  
z nim więzi. W 1978 r. otrzymał tytuł dok-
tora nauk technicznych na Politechnice 
Poznańskiej. Wydał 6 książek, w tym dwie 
unikatowe z zakresu technologii maszyn wi-
rujących oraz napisał ponad 150 artykułów. 
 Pan Krzysztof Kratochwil, w po-
rozumieniu z siostrą, przekazał do zbiorów 
Towarzystwa Miłośników Historii Żychli-
na bardzo wartościowe pamiątki po Ojcu. 
Przekazał 7 odznaczeń, w tym Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski i srebrny 
Krzyż Zasługi, indeks Politechniki Lwow-
skiej oraz dyplom jej ukończenia, pracę 
doktorską, książeczkę racjonalizatora, różne 
legitymacje oraz wiele innych oryginalnych 
dokumentów i książek.

Anna M. Wrzesińska

Wyjątkowe spotkanie...

KULTURA

 W ramach Światowego Dnia Krwio-
dawcy, obchodzonego w dniu 14 czerwca, 
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej 
w Grabowie zorganizowała międzyszkolny 
konkurs plastyczny pod hasłem „Krew ratuje 
życie”. Celem konkursu było zachęcenie na-
uczycieli, uczniów i rodziców do czynnego 
zainteresowania się tematyką honorowego 
krwiodawstwa, skierowanie uwagi najmłod-
szych na ratowanie życia innych poprzez 
honorowe oddawanie krwi oraz populary-
zowanie wiedzy o honorowym krwiodaw-
stwie. Konkurs cieszył się dużym zaintereso-
waniem. Wzięli w nim udział uczniowie ze 
szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie, 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II 
w Żychlinie i Szkoły Podstawowej im. Marii 
Kownackiej w Grabowie.
 Konkurs został przeprowadzony  
w następujących kategoriach wiekowych:
– klasy I-III – wpłynęło 40 prac.
– klasy IV-VI – wpłynęło 75 prac
Nagrody dla laureatów konkursu zostały 
przekazane przez Narodowe Centrum Krwi.
W kategorii klas I-III pierwszą nagrodę 
otrzymała Julia Czyżewska ze Szkoły Podsta-
wowej im. Marii Kownackiej w Grabowie. II 
nagrodę otrzymali Piotr Gostyńsk i Szymon 
Nowotniak ze Szkoły Podstawowej im. Marii 
Kownackiej w Grabowie. III nagrodę otrzy-
mały Alicja Marczak z S.P. Nr 2 im. Jana Paw-
ła II w Żychlinie i Nadia Czaja z S.P. nr 1 w 
Żychlinie. Wyróżnienie: Krystian Melcher ze 
Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w 
Grabowie i Izabela Lewandowska ze Szkoły 
Podstawowej im. Marii Kownackiej w Gra-
bowie.
W kategorii klas IV-VI, pierwszą nagrodę 
otrzymali: Natalia Nowacka ze Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie, 
Damian Berlikowski ze Szkoły Podstawowej 
Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie. II nagro-
dę otrzymali: Patryk Banasiak z S.P. Nr 2 im. 
Jana Pawła II w Żychlinie i Iga Arkuszewska 
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie. III 
nagrodę otrzymały: Milena Brzeska ze Szko-
ły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie i Julia No-
wicka ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana 
Pawła II w Żychlinie. Wyróżnienie: Martyna 
Korowajska ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 
Jana Pawła II w Żychlinie, Katarzyna Kwiat-
kowska ze Szkoły w Grabowie.
 Organizator konkursu: Lilla Mro-
zowicz, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. 
Marii Kownackiej w Grabowie.

Międzyszkolny 
konkurs pod 
hasłem „Krew 
ratuje życie”
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 28 kwietnia br. w gmachu Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie 
odbyło się rozstrzygnięcie XV EDYCJI KON-
KURSU PLASTYCZNEGO DLA MŁODZIE-
ŻY „ŚWIAT W KOLORACH” pn. ,,Co w trawie 
piszczy” przeprowadzonego przez Młodzieżo-
wy Dom Kultury w Kutnie, przy współudziale 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Kutnie. W eliminacjach powiatowych wzięli 
udział uczniowie szkół z miasta Kutno i gmin 
powiatu kutnowskiego.
 Jest nam niezmiernie miło poin-
formować, że w konkursie tym uczniowie  
Gimnazjum w Żychlinie – Mateusz Jaskuła  
i Jakub Szczapa zajęli ex aequo I miejsce, Ada 
Wysocka – III miejsce, a Adrianna Kłoszewska, 
Wiktoria Kruczkowska i Piotr Kamiński – wy-
różnienia. Ponadto Maciej Jackowski i Piotr 
Kamiński otrzymali nagrody Starosty Kutnow-
skiego. Na wystawie prac pokonkursowych zna-
lazły się również prace naszych gimnazjalistów –  
Sandry Kik, Pauliny Szymajdy, Aleksandry  
Sobolewskiej, Konrada Brzozowskiego,  
Klaudii Kośmider, Adama Berlińskiego,  
Magdaleny Plewy, Przemysława Kamińskiego, 
Katarzyny Szymańskiej i Mikołaja Lewandow-
skiego oraz uczniów Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Adama Mickiewicza w Żychlinie 
– Sandry Zarychty i Huberta Lewandowskiego.
 Wszystkim nagrodzonym i wyróż-
nionym oraz ich opiekunowi – pani Agnieszce 
Wawrzyniak serdecznie gratulujemy!

 Maj w Żychlińskim domu 
Kultury rozpoczął się w niezwykle 
muzycznym klimacie. 8 maja 2015 r. 
odbył się I Przegląd Piosenki Bajkowej,  
w którym wzięły udział dzieci ze 
wszystkich przedszkoli naszej gminy, 
natomiast 22.05.2015 r. pod tym samym 
szyldem odbył się przegląd zorganizowany 
dla uczniów szkół podstawowych. 
Uczestnicy konkursu musieli się zmierzyć  
z repertuarem pochodzącym z bajek i baśni 
dla najmłodszych. Wszyscy występujący 
poradzili sobie z tym zadaniem 
rewelacyjnie.
 W kategorii Przedszkole, I miejsce 
zdobyła Oliwia Kukuła oraz towarzyszące 
jej dzieci z grupy „Jeżyki” za utwór 
„Urodziła się królewna”. II miejsce zajęła 
Antonina Zielińska a III miejsce przypadło 
Kacprowi Szymańskiemu. Wyróżnienia 
otrzymali: Agata Kumor, Gabriela  

Zweigerd i Społeczne Przedszkole  
w Orątkach.
 Najwyższe miejsce na podium  
w kategorii Szkoła Podstawowa zajęła 
Sylwia Kaczmarek za wykonanie piosenki 
„Tak to ja” z bajki Barbie. Drugie  
miejsce zajęły ex aequo Kinga Ryżlak oraz  
Agnieszka Jarosik. Trzecie miejsce zajęły 
ex aequo Oliwia Sobierańka z oraz Antosia 
Kowalska. Wyróżnienie uzyskali Damian 
Sadkowski, Maja Król, Amelia oraz Nicola 
Zweigert .
 Uczestników oceniało 
Jury w składzie Dawid Wójcik,  
Monika Cieniewska, Anna Kwiatkowska  
i Sebastian Pawlik. Wszystkim 
występującym i nagrodzonym serdecznie 
gratulujemy.

Justyna Brzozowska

Sukces uczniów
„Mickiewicza”

Przygarnij psa ze schroniska

Przegląd Piosenki Bajkowej  
w Żychlińskim Domu Kultury

 Urząd Gminy w Żychlinie wspól-
nie ze Schroniskiem dla Bezdomnych 
Zwierząt Domowych „PRZYJACIEL” gm. 
Kutno, zachęca do adopcji bezdomnych 
psów z terenu gm. Żychlin przebywających 
w schronisku. 
 Na nowego właściciela czeka 
m.in. suczka SITA (średniej wielkości, 
wiek ok. 4 lat, po sterylizacji). 

Aby adoptować psy należy skontaktować 
się ze Schroniskiem Dla Bezdomnych 
Zwierząt Domowych „PRZYJACIEL”  
z siedzibą w miejscowości Kotliska 13 (gm. 
Kutno), tel: 24 356 05 42. 
Schronisko czynne jest w: poniedziałki, 
wtorki, środy i piątki, w godz. 11-15.
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KULTURA

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym w dniu 
17 czerwca 2015 roku zorganizowało regio-
nalną imprezę kulturalną o charakterze kon-
kursowym. IX Ogólnopolski Przegląd Twór-
czości Muzycznej pod hasłem „WIOSNA 
RADOSNA”
 W Przeglądzie wzięły udział osoby 
niepełnosprawne z aktualnymi orzeczeniami 
o stopniu niepełnosprawności z wojewódz-
twa łódzkiego, z powiatów: kutnowskiego, 
łęczyckiego, zgierskiego, łódzkiego, pabianic-
kiego, skierniewickiego, sieradzkiego, łowic-
kiego, łącznie 132 osoby niepełnosprawne.
 Głównym celem realizacji zadania 
była integracja, zwiększenie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych w życiu kultural-
nym i społecznym. Konkurs piosenki na 
stałe wpisany został w program imprez kul-
turalnych naszej organizacji i z roku na rok 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Występy sceniczne dostarczyły wiele radości i 
niezapomnianych wrażeń zarówno uczestni-
kom, jak i widzom, i zapewne na długo pozo-
staną w pamięci.
 Patronat nad IX Ogólnopolskim 
Przeglądem Twórczości Muzycznej Osób 
Niepełnosprawnych pod hasłem „WIOSNA 
RADOSNA” objął Starosta Powiatu Kutnow-
skiego Krzysztof Debich oraz Burmistrz Gmi-
ny Żychlin Grzegorz Ambroziak. Fundatora-
mi nagród głównych był: Powiat Kutnowski, 
Gmina Żychlin, Rada Miejska w Żychlinie. 
PSOUU – Koło w Żychlinie – organizator 
zapewnił wszystkim występującym w prze-
glądzie zespołom nagrody za udział, dyplomy 
oraz statuetki.

 Występy konkursowe wszystkich 
placówek oceniało czteroosobowe Jury  
w składzie: Edyta Ledzion, Anna Kwiatkow-
ska, Dawid Wójcik, Joanna Krystecka
Placówki, które brały udział w części konkur-
sowej to: Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU 
ZGIERZ, Warsztat Terapii Zajęciowej przy 
Miejskim Centrum Polityki Społecznej – PA-
BIANICE, Warsztat Terapii Zajęciowej Cari-
tas Diecezji Łowickiej – URZECZE, Warsztat 
Terapii Zajęciowej przy SOSzW Nr 3 – ŁÓDŹ, 
Dom Pomocy Społecznej – KUTNO ul. Opo-
rowska, Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU 
– ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, Środowisko-
wy Dom Samopomocy PSOUU – ALEK-
SANDRÓW ŁÓDZKI, Warsztat Terapii Zaję-
ciowej przy S.I.”Zgoda”– KONSTANTYNÓW 
ŁÓDZKI, Warsztat Terapii Zajęciowej przy 
S.I. „Tęcza”- ŁĘCZYCA, Warsztat Terapii Za-
jęciowej – Sochaczew, Warsztat Terapii Zaję-
ciowej PSOUU Nr 1 – KUTNO, Dom Pomocy 
Społecznej – WOJSZYCE, Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy Nr 1 – KUTNO, 
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Osób 
Społecznie Aktywnych – RĄBIEŃ, Dom Po-
mocy Społecznej – PNIEWO, Środowiskowy 
Dom Samopomocy – KUTNO, Warsztat Te-
rapii Zajęciowej PSOUU – ŻYCHLIN.
 I miejsce w IX Ogólnopolskim Prze-
glądzie Twórczości Muzycznej pod hasłem 
„WIOSNA RADOSNA” zajął Warsztat Terapii 
Zajęciowej przy Miejskim Centrum Pomocy 
Społecznej w Pabianicach. II miejsce zajął 
WTZ PSOUU – Koło w Zgierzu a III miejsce 
zajął WTZ przy SOSW Nr 3 w Łodzi

Elżbieta Woźniak

IX Ogólnopolski Przegląd 
Twórczości Muzycznej pod  
hasłem „WIOSNA RADOSNA”

 1 czerwca 2015 r. zakończyła prace 
komisja oceniająca prace konkursowe. Na 
IV konkurs historyczno-literacki, ogłoszo-
ny przez Towarzystwo Miłośników Historii  
Żychlina wśród dzieci i młodzieży uczęsz-
czających do szkół na terenie miasta  
i gminy Żychlin, wpłynęło 13 prac: Szkoła 
Podstawowa nr 2 - 6 prac, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 – 3 prace, Szkoła Podstawowa w 
Grabowie – 3 prace, Gimnazjum w Zespole 
Szkół nr 1 – 1 praca.
 Prace konkursowe oceniało jury  
w składzie: Anna Wrzesińska – przewod-
niczący, Krzysztof Dziedzic i Jacek Jóźwik. 
Poziom prac nagrodzonych był bardzo wy-
równany, dlatego jury przyznało wyróżnie-
nia równoległe: trzy I miejsca, dwa II i dwa 
III. 
 Nagrodzeni: I miejsce: Piwo-
warski Tomasz, SP Grabów, kl. VI, Sylwe-
strowicz Wiktoria, Gimnazjum, kl. II a, 
Ubysz Natalia, SP nr 2, kl. IV b, II miejsce: 
Kwiatkowska Katarzyna, SP Grabów, kl. VI, 
Sylwestrowicz Jacek, SP nr 2, kl. VI a, III 
miejsce: Banasiak Patryk, SP nr 2, kl. VI a, 
Jagniątkowska Aleksandra, SP nr 2, kl. V a, 
Wyróżnienia: Gajda Małgorzata, SP nr 1, 
kl. V, Nowicka Julia, SP nr 2, kl. VI a, Kraś-
kiewicz Rafał, SP nr 1, kl. V, 
 Uroczyste wręczenie nagród na-
stąpiło 10 czerwca 2015r. o godz. 18:20  
w sali Żychlińskiego Domu Kultury. Laureaci  
i uczestnicy konkursu otrzymali pamiątko-
we dyplomy i nagrody książkowe.
 Chcąc uczcić 75 rocznicę zbrod-
ni katyńskiej i 5 rocznicę katastrofy smo-
leńskiej Towarzystwo Miłośników Hi-
storii Żychlina z pomocą Urzędu Gminy 
w Żychlinie przygotowało cykl działań, 
skierowanych do społeczeństwa naszej 
Gminy, a przede wszystkim do dzieci i 
młodzieży. Składa się na niego: konkurs 
historyczno-literacki „Pamięci Katynia” 
(kwiecień 2015r.); miejska gra tematycz-
na „Pamięci Katynia” (wrzesień 2015 r.); 
cykl zajęć pozalekcyjnych dla dzieci  
i młodzieży szkolnej (wrzesień 2015r.); pu-
blikacja „Lista Katyńska mieszkańców Gmi-
ny Żychlin” (wrzesień 2015r.); okoliczno-
ściowa wystawa dokumentów, znalezionych  
w trakcie poszukiwań; plenerowa insce-
nizacja historyczna „Pamięci Katynia”  
(27 września 2015r.)
 Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców gminy Żychlin oraz gości do wzię-
cia udziału w naszych działaniach na rzecz 
upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej.

Anna M. Wrzesińska 

IV konkurs histo-
ryczno-literacki 
„Pamięci Katynia”
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 Od końca marca br. w Gminie  
Żychlin, w pełni funkcjonuje system in-
formacji przestrzennej, który zawiera bazę 
punktów adresowych pozwalającą na szyb-
kie wyszukiwanie punktów na tle aktualnego 
podkładu mapy ewidencyjnej (gmina, obręb, 
działka, budynek).
 Program zawiera również wykaz 
planów miejscowych oraz Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego, gdzie każdy zainteresowany 
bez potrzeby wizyty w Urzędzie Gminy może 
otrzymać dane o przeznaczeniu działki obję-
tej miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego lub studium.
 Z programu można skorzystać na 
stronie internetowej: www.zychlin.e-mapa.net

 W dniu 2 czerwca dokonano  
odbioru końcowego zadania inwestycyjnego 
„Budowa chodnika w miejscowości Dobrze-
lin przy ul. Jabłonkowej” o następujących 
parametrach technicznych: chodnik wraz  
z odwodnieniem w postaci rynny z kostki 
betonowej (powierzchnia 1561 m2), wyko-
nanie odcieków prefabrykowanych (17 szt.), 
mur oporowy typu L (23,5 mb), oznakowa-
nie poziome i pionowe przejścia dla pieszych, 
usunięcie 18 szt. drzew i dokonanie nasadzeń 
zastępczych w tej samej liczbie. Wykonawcą 
robót była firma P.H.U. „MAX” Anna Barto-
siak z Pacyny wyłoniona w drodze przetargu 
nieograniczonego. 
 Zadanie realizowane było w czasie 
od 05.03.2015 r. do 22.05.2015 r. Wartość 
końcowa zadania wyniosła 262 300 zł. In-
westycja dofinansowana została ze środków 
Unii Europejskiej w kwocie 106 626 zł.

(red.)

 Gmina Żychlin posiada lokale 
mieszkalne na sprzedaż. Jeden lokal o po-
wierzchni 23,7 m2 znajduje się w budyn-
ku przy ul. Marchlewskiego 5A (II piętro). 
Mieszkanie po kapitalnym remoncie, niski 
czynsz. 
 Nadal pozostaje do sprzedania kil-
kanaście mieszkań w bloku przy ul. Łąkowej 
6a. Mieszkania mają powierzchnię od 54 
do 67 m2 - stan deweloperski. Duże tarasy. 
Mieszkania są przestronne . Opłaty eksplo-
atacyjne w ramach powstającej wspólnoty 

mieszkaniowej mogą kształtować się na po-
ziomie niższym niż w zasobach spółdzielni 
mieszkaniowych za mieszkania o podobnych 
metrażach. Obiekt jest nowoczesny, nie wy-
maga znacznych nakładów na utrzymanie. 
Mieszkania sprzedawane na własność, bez 
obciążeń hipotecznych. 
 Informacje nt lokali pod numerem 
telefonu 24 285 10 06 (Łukasz Prośniewski). 
Oględziny lokali po wcześniejszym umówie-
niu telefonicznym.

System Informacji 
Przestrzennej

Nowy chodnik 
przy ulicy 
Jabłonkowej

Mieszkania na sprzedaż

INWESTYCJE

Informacje na temat lokali pod numerem telefonu 24 285 10 06
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SPORT

 26 kwietnia 2015 r. grupa biegaczek 
i biegaczy z „Rozbiegani-Żychlin” stanęła na 
starcie ORLEN Warsaw Marathon – 42,195 
km (7 osób) oraz Biegu OSHEE 10 km (8 
osób). Na starcie obu biegów stanęło około 
dwudziestu tysięcy biegaczy z całego świa-
ta. Start i meta ulokowane były przy Stadio-
nie Narodowym im. Kazimierza Górskiego.  
Tegoroczny Orlen Warsaw Marathon to Mi-
strzostwa Polski w maratonie. Maraton wy-
grał Etiopczyk Lemi Hayle Berhanu z czasem 
02:07:57, natomiast wśród kobiet zwyciężyła 
SADO Fatuma – Etiopia 02:26:25, Najlepszy 
z Polaków Henryk Szost ( Mistrz Polski ) był 
9 z czasem 02:10:11, najlepsza Polka to Iza-
bela Parszczyńska 02:49:46 – 10 miejsce. Hil-
lary Kimaiyo z Kenii był najszybszy w Biegu 
OSHEE na 10 km. Ukończył bieg z czasem 
28:45. Najlepszy Polak to Arkadiusz Gardzie-
lewski 00:29:36 – 6 miejsce, najlepsza Polka to 
Dominika Napieraj 00:32:46. 
 Wyniki „Rozbieganych-Żychlin”  
w maratonie: 1) Remigiusz Michalak 03:18:19 

2) Piotr Mędelewski 03:20:31 3) Mariusz 
Iwona Gajewscy 03:29:42 4) Jarosław Durys 
03:33:09 5) Krzysztof Jaźwiński 03:34:08 6) 
Rafał Jaźwiński 03:52:46 7) Łukasz Przyłoga 
04:14:12 Wyniki „Rozbieganych-Żychlin” na 
10 km: 1) Bartłomiej Świątkowski 00:42:56 
2) Przemek Pawłowski 00:43:38 3) Tomasz 
Jarosik 00:48:05 4) Andrzej Dzięgielew-
ski 00:55:48 5) Józef Kowalski 00:55:48 6)  
Agata Pawłowska 00:59:16 7) Agata Olszew-
ska 01:01:42 8) Ania Walczyk 01:01:44 
 Niesamowita impreza, niesamowite 
emocje, niesamowite życiówki, wielkie debiu-
ty, ale też cierpienie, krew, pot i łzy szczęścia. 
Każdy z nas jest po prostu WIELKI, każdy  
z nas może być z siebie dumny i ma się czym 
chwalić. Dla wszystkich „Rozbieganych- 
Żychlin” jeszcze raz wielkie gratulacje. 
 Wyjazd i uczestnictwo w biegu: 
„Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Gminy Żychlin”

Rafał Jaźwiński

 Dnia 21 maja 2015 r. na stadionie 
MOSiR–u w Kutnie odbyły się mistrzostwa 
powiatu w szkolnej lidze lekkoatletycznej 
dziewcząt i chłopców. Uczestniczyli w nich 
uczniowie żychlińskiego gimnazjum. Chłop-
cy z Gimnazjum w Żychlinie zdobyli tytuł 
Mistrza Powiatu, dziewczęta uplasowały się 
na trzecim miejscu.
 Opiekunami reprezentacji Gimna-
zjum w Żychlinie byli: Jarosław Kapes (chłop-
ców) i Remigiusz Michalak (dziewcząt).
 Organizatorem zawodów był Powia-

towy Szkolny Związek Sportowy w Kutnie 
oraz MOSiR Kutno.
Wyniki chłopców:
1 . Gimnazjum Żychlin  1137 pkt.
2 . Gimnazjum Nr 2 Kutno  1119 pkt.
3 . Gimnazjum Nr 1 Kutno  1039 pkt. 
4 . Gimnazjum Krośniewice 515 pkt.
Wyniki dziewcząt:
1. Gimnazjum Nr 1 Kutno  1131 pkt.
2 . Gimnazjum Nr 2 Kutno   1038 pkt.
3 . Gimnazjum Żychlin   825 pkt. 
4 . Gimnazjum Krośniewice  403 pkt.

 25 maja 2015 r. na boisku przy SP 
Nr 9 w Kutnie miał miejsce finał powiatu w 
siatkówce plażowej dziewcząt. Rozgrywki 
odbyły się w dwóch grupach:
Grupa A: II LO im. J. Kasprowicza, ILO im. 
Gen. JH. Dąbrowskiego, ZSZ nr2 w Kutnie, 
LO w Żychlinie
Grupa B: ZS w Żychlinie, ZSCKR Mieczy-
sławów, ZS nr 1 w Kutnie, ZS nr 3 w Kutnie.
W poszczególnych grupach drużyny roze-
grały spotkania ,,każdy z każdym”.
 Z grupy ,,A” zwycięsko wyszła dru-
żyna ILO im. Gen. JH. Dąbrowskiego, nato-
miast z grupy ,,B” drużyna ZS w Żychlinie  
i te zespoły rozegrały między sobą mecz fi-
nałowy.
 Mecz o I miejsce wygrał Zespół 
Szkół w Żychlinie. ZS Żychlin wystąpił  
w składzie: Marta Kiełbasa, Aleksandra 
Kowalska.

Elżbieta Dobińska

„Rozbiegani-Żychlin”  
na starcie ORLEN Warsaw 
Marathon i Biegu OSHEE

Mistrzostwa 
powiatu  
w Szkolnej Lidze 
Lekkoatletycznej

I miejsce dla 
Zespołu Szkół  
w Żychlinie  
w Mistrzostwach 
Powiatu w Piłce 
Plażowej Dziewcząt
Licealiada 2014/2015 
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 W weekend 30-31 maja 2015 r. na 
rynku łódzkiej Manufaktury rozegrana zo-
stała XIX edycja BASKETMANII. W turnieju 
wzięło udział 480 zawodników ze 120 drużyn. 
Wszyscy, którzy zdecydowali się odwiedzić 
Manufakturę, mogli przyglądać się zmaga-
niom zawodników podczas rozgrywek. Wie-

le sportowych emocji towarzyszyło zarówno 
uczestnikom, jak i widzom. Podczas turnieju 
nie zabrakło konkursu wsadów oraz rzutów 
za 3 punkty. 
 Dodatkową atrakcją były specjalnie 
przygotowane pokazy w wykonaniu Mieszko 
Włodarczyka. Przepisy gry były identyczne 

jak na NMR Streetball Challenge – spotkania 
trwały 10 minut chyba, że któraś z drużyn 
zdobyła jako pierwsza 21pkt. Punkty liczono 
za 1 i za 2 (rzut zza linii 6,75m), faza grupowa 
to system „każdy z każdym”, do ćwierćfina-
łów awans zagwarantowany miały najlepsze 
drużyny w grupie oraz jeden zespół drugiego 
miejsca z najlepszym bilansem punktowym. 
W fazie play off (ćwierćfinał, półfinał i finał) 
przegrany odpadał z gry. W kategorii U-18 
mężczyzn (28 zespołów) brały udział dwie 
drużyny Uczniowskiego Klubu Sportowego 
z Żychlina. Po przebrnięciu fazy grupowej 
zespoły UKS-u spotkały się w ćwierćfinale w 
którym po zaciętym meczu awans do półfi-
nału uzyskał UKS I. W finałowym spotkaniu 
nasi koszykarze przegrali 10:11z gospodarza-
mi Szkołą Mistrzostwa Sportowego Marcina 
Gortata.
ĆWIERĆFINAŁ
UKS I Żychlin – UKS II Żychlin 9:7
PÓŁFINAŁ
UKS I Żychlin – Squad ŁKS Łódź 16:3
FINAŁ 
UKS I Żychlin – SMS MG Łódź 10:11

UKS Żychlin reprezentowali:
UKS I – Pietrzak Rafał, Filiński Adam, Wiliń-
ski Maciej i Lewandowski Hubert.
UKS II – Stępień Mateusz,, Szymczak Jakub, 
Pietrowicz Kamil i Jóźwiak Mateusz

Trener Jacek Filiński.

 Dużym sukcesem lekkoatletów 
z Żychlina zakończył się Powiatowy Finał 
Czwartków Lekkoatletycznych, który odbył 
się 11 czerwca 2015 na stadionie MOSiR-u  
w Kutnie. W finałowych zmaganiach zawod-
nicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie 
zdobyli 18 medali. 
 Czwartki Lekkoatletyczne to organi-
zowana cyklicznie impreza dla dzieci w wieku 
dwunastu, jedenastu, dziesięciu lat i młod-
szych. W edycji 2014/2015 dzieci startowały 
w trzech kategoriach wiekowych: roczniki 
2002, 2003oraz 2004 i młodsi. Zawodnicy 
brali udział w pięciu konkurencjach: biegi na 
60 m, 300 m oraz 600/1000 m (dziewczęta/
chłopcy), skoku w dal oraz rzucie piłeczką 
palantową. Dzieciom zalicza się do tzw. punk-
tacji Grand Prix pięć najlepszych startów  
w każdej konkurencji + wynik w Finale Miej-
skim. Najlepsi zawodnicy z każdej konkuren-
cji startują w finale ogólnopolskim. XXI Finał 

Ogólnopolski Czwartków Lekkoatletycznych 
organizowany przez Stowarzyszenie Sport 
Dzieci i Młodzieży z Warszawy odbędzie się 
w dniach 19-21 czerwca 2015 r. w Łodzi. Na 
Ogólnopolskie Mistrzostwa Czwartków LA 
ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie za-
kwalifikowali się: Zuzanna Kalinowska, Bar-
tosz Sampolski, Adrian Obrębski, Damian 
Przyłoga, Jakub Jarota, Aleksandra Jagniąt-
kowska, Gabriela Jaźwińska, Ida Kalinowska, 
Adam Banachowicz, Kacper Koza. Opieku-
nowie grupy: Joanna Florczak, Jolanta Kapes 
i Jacek Filiński. 
 Medaliści Szkoły Podstawow;ej Nr 2 
z Żychlina – Czwartki LA 2014/2015
 Złoci medaliści: Damian Przyło-
ga (ur. 2002, skok w dal 4,82 m), Zuzanna 
Kalinowska (2002, bieg na dystansie 300 m, 
51’25), Jakub Jarota (2004, rzut piłeczką pa-
lantową, 42 m), Bartosz Sampolski (2003, 
rzut piłeczką palantową, 49 m), Adrian Ob-

rębski (2002, rzut piłeczka palantową, 54 m), 
Gabriela Jaźwińska (2003, bieg na dystansie 
300 m, 52,04), Aleksandra Jagniątkowska 
(2003, rzut piłeczką palantową, 38 m)
 Srebrni medaliści: Mateusz Sujecki 
(2002, bieg na dystansie 300 m, 50,78), Kac-
per Koza (2004, rzut piłeczką palantową , 39 
m), Adam Banachowicz (2003, rzut piłeczką 
palantową,42 m)
 Brązowi medaliści: Szymon Dałek 
(2004, bieg na dystansie 60 m, 9,28), Natalia 
Kubiak (2002, rzut piłeczką palantową, 36 
m), Mateusz Jarota (2003, skok w dal 4,28 m), 
Ida Kalinowska (2004, skok w dal 3,65 m), Ida 
Kalinowska (2004, bieg na dystansie 60 m, 
9,95), Zuzanna Kalinowska (2002, skok w dal, 
4,18m), Jakub Jarota (2004, bieg na dystansie 
300 m, 53,68), Adrian Obrębski (2002, bieg 
na dystansie 300 m, 51,02)

UKS M-G SZS ŻYCHLIN na Łódzkiej Basketmanii

Powiatowy Finał Czwartków Lekkoatletycznych 
Szkół Podstawowych w Kutnie
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 W dniach 25-26 kwietnia 2015 r. na 
hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Łu-
kasińskiego 21 w Żychlinie odbyła się kolejna 
inicjatywa pod tytułem „Siatkarski Weekend” 
. Wydarzenie to skupiło łącznie 17 drużyn  
z województwa łódzkiego i mazowieckiego. 
W sobotę od godziny 9:00 równolegle na 2 
boiskach zagrało 16 drużyn podzielonych 
losowo na 4 grupy. Wewnątrz grupy zespo-
ły rywalizowały ze sobą systemem „każdy  
z każdym” do 2 wygranych setów (tie-break do 
15 pkt). Z każdej grupy awansowała drużyna  
z największą ilością punktów plus jedna dru-
żyna z najlepszym dorobkiem punktowym  
z 2 miejsca.

 W niedzielę 5 najlepszych drużyn  
z dnia poprzedniego dołączając do gospoda-
rza turnieju Volley Team Żychlin, zmierzyło 
się o miano najlepszej drużyny turnieju.
Mecz o 5-te miejsce (do 3 wygranych se-
tów do 25 pkt.) rozegrały ze sobą drużyny  
Volley Team Żychlin 2-3 Piekarnia Balton 
Płock (17:25, 25:20, 17:25, 25:21, 11:15). Mecz  
o 3-cie miejsce (do 3 wygranych setów do 25 
pkt.) Ignis Skierniewice 3-2 BKS Bratoszewi-
ce (20:25, 27:25, 25:18, 19:25, 15:12)
Finał (do 2 wygranych setów do 25 pkt.)
Santiago Aleksandrów Kujawski 2-1 Gladia-
tor Parzęczew (23:25, 25:14, 15:10).

źródło: fb.com/volley.team.zychlin

 W piątek 8 maja w Szkole Pod-
stawowej w Imielnie odbyła się XVII Po-
wiatowa Turniejada klas I-III ,,Imielno 
2015”. W turnieju rywalizowały ze sobą 
cztery drużyny: SP 1 Krośniewice, SP 
Nowe Ostrowy, SP 2 Żychlin oraz gospo-
darz zawodów SP Imielno. Głównym ce-
lem tej cyklicznej imprezy jest rozwijanie 
u małych dzieci poczucia zdrowej rywa-
lizacji, współpracy w zespole, zasad zdro-
wego trybu życia, poprzez sport jak rów-
nież prawidłowe odżywianie. Wszyscy 
uczestnicy zawodów otrzymali nagrody.
 Szkoła Podstawowa nr 2  
w Żychlinie zajęła drugie miejsce. Szkołę 
reprezentowali:
Klasa I. Szymon Andrzejewski, Maks Le-
wandowski, Maks Rożniatowski, Maks 
Szczepaniak, Maja Kopeć, Natalia Jóź-
wiak, Natalia Walczak, Natalia Kacprzak
Klasa II. Aleksander Furman, Paul Koń-
czarek, Kacper Drążkiewicz, Marcin Ja-
gniątkowski, Aleksandra Popławska, Mar-
tyna Lewandowska, Julia Suder, Weronika 
Jóźwiak
Klasa III. Kacper Piotrowski, Michał Pete-
ra, Sandra Sobieszek, Filip Lewandowski, 
Oliwia Jóźwiak, Justyna Bednarek, Oliwia 
Materek, Bartosz Ratajczyk
 Opiekunowie: Joanna Florczak, 
Jolanta Kapes i Jacek Filiński.
 Udział w zawodach był częścią 
zadania publicznego pn. „Sport - zdrowie, 
przyjemność i relaks” realizowanego przy 
wsparciu finansowym z budżetu Gminy 
Żychlin.

 W niedzielę 17 maja odbył sie 
pierwszy turniej piłki nożnej chłopców 
o puchar Burmistrza Gminy Żychlin.  
W turnieju wzięły udziały 3 drużyny,  
z Bedlna, Kiernozi i Żychlina.
 Turniej był rozgrywany w syste-
mie „każdy z każdym”

Wyniki turnieju 
Bedlno – Żychlin 3:1
Kiernozia – Bedlno 1:2
Żychlin – Kiernozia 2:1

 Zwycięzca będzie wyłoniony  
po rozegraniu 4 turniejów.

Klasyfikacja po I turnieju 
1.Bedlno  3 pkt.
2. Żychlin  2 pkt.
3. Kiernozia  1 pkt.

Siatkarski Weekend 2015

Powiatowa 
turniejada

Turniej piłki 
nożnej chłopców


