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Kwiecień
Projekt senior na start!
Wyjazd prozdrowotny do Uniejowa
Biblioteka

Spotkanie z Ryszardem 
Poznakowskim
Sala widowiskowa g. 18:00 / wstęp: 10 zł
ŻDK 

Świąteczne warsztaty 
wielkanocne
g. 16:00 / ŻDK

„Pięknie być człowiekiem”
Rejonowy konkurs recytatorski
Biblioteka

Środy z historią
Wykład Anny Mazurek
Biblioteka

iii Biesiada z Kulturą
g. 11:00 / ŻDK

Nadchodzące wydarzenia
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WYDARZENIA

Szczegółowe informacje na stronie internetowej 
www.gminazychlin.pl oraz na stronie organizatora

MAJ
Koncert okolicznościowy
w wykonaniu Aleksandra Zuchowicza 
g. 17:00 / ŻDK

Terenowa Gra Miejska
Organizator TMHŻ
Plac przy fontannie

Piknik historyczny
z okazji Narodowego Święta Konstytucji
Park Miejski przy Bibliotece

Burmistrzowie Żychlina
Wykład E. Słabik połączony z wystawą
Biblioteka

Przegląd piosenki
dla najmłodszych
ŻDK

Spacerownik miejski
Poznajemy historię regionu
Biblioteka

„Piotruś Pan” 
Spektakl Teatr Lalki „WidziMisię” z Łodzi
Biblioteka

10-11

cZeRwiec
Święto Żychlina i Dzień Dziecka 
Teren Miejski przy ul. Łąkowej

Przeplatanki Artystyczne
ŻDK

wieczór poetycki
pt. „Pamiętajmy o Osieckiej”
ŻDK

wakacje z Kulturą
ŻDK

w Bibliotece
Projekt senior na start ! - wyjazd 
prozdrowotny do Uniejowa
Kurs komputerowy dla osób 40+
Środy z historią - wykład Anny 
Mazurek
Projekt czytam wiem poznaję! Dzień 
wolności 4 czerwca - Gdańsk, Gdynia, 
Sopot 
Spacerownik miejski - poznajemy 
historię regionu
Konkurs „Najlepszy czytelnik roku”
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 W ostatnią środę stycznia tj. 30.01.2019 r. 
odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie. 
Głównym punktem obrad było uchwalenie bu-
dżetu Gminy Żychlin na bieżący rok. Ponadto 
radni podejmowali uchwały w sprawie uchwa-
lenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samo-
rządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie, 
wieloletniej prognozy finansowej, Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2019 r., Programu Opieki nad 
Bezdomnymi Zwierzętami oraz podjęli ważną 
uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Żychlinie – zmiana siedziby 
szkoły od 1 września 2019 r. w związku z wyga-
szaniem gimnazjum. 
 Członkowie Rady Miejskiej po zapozna-
niu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi, która pozytywnie zaopiniowała pro-
jekt budżetu i wysłuchaniu prelekcji Burmistrza 
Gminy Żychlin na temat najważniejszych założeń 
w gminnym budżecie, który zaznaczył, że bu-
dżet ten jest budżetem „przejściowym” pomiędzy 
kadencjami, i niejednokrotnie będzie zapewne 
modernizowany, jednogłośnie przyjęli uchwałę 
zatwierdzającą budżet Gminy Żychlin na 2019 r.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia 
budżetu na 2019 rok:

DOCHODY
 Kwota planu dochodów na 2019 rok 
wynosi 43.625.779,20 zł.
Ogólna kwota dotacji na zadania bieżące gminy 
w 2019 roku wynosi 12.193.590 zł., w tym na dofi-
nansowanie zadań własnych gminy 1.574.611 zł., 
na realizacje zadań zleconych do realizacji gminie 
10.618,979 zł.
Planowana kwota subwencji ogólnej na 2019 rok 
to kwota 9.535.085 zł, w tym:
•	 Subwencja oświatowa to kwota 6.767.849 zł,
•	 Subwencja równoważąca to kwota 650.361 zł,
•	 Subwencja wyrównawcza to 2.116.875 zł.
 Kwota udziałów gminy w podatku 
dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok 
wynosi 9.323.682 zł, udziałów gminy w podatku 
dochodowym od osób prawnych ustalono na 
poziomie 1.300.000 zł.
 Kwota dochodów z tytułu podatku od 
nieruchomości wynosi 6.595.000 zł, podatku 
rolnym 796.400 zł, podatku od środków trans-
portowych 236.000 zł.

WYDATKI
 Na wydatki budżetu gminy w 2019 
roku planuje się kwotę 45.054.143,20 zł; z której 
42.945.032,20 zł to kwota planowanych wydatków 
bieżących, 2.109.111 zł to kwota planowanych 
wydatków majątkowych.
 Wydatki w poszczególnych działach 
przedstawione są w tabeli Nr 4 do przedłożonej 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
na 2019 rok.
 Największą pozycję stanowią wydatki 
na pomoc społeczną (już nie jest to oświata) – 
kwota 15.630.806,09 zł. Jest to istotna zmiana od-
zwierciedlająca zmianę kursu polityki społecznej 
Państwa.
 W kwocie wydatków zabezpieczone są 
środki finansowe na wypłatę zasiłków i dodatków 
mieszkaniowych dla klientów pomocy społecznej 
zarówno z dotacji celowych, jak również finan-
sowane ze środków własnych (kwota 12.527.906 
zł). Istotną częścią wydatków są koszty programu 
„500 plus”.
 Znaczną część wydatków przeznacza 
się oczywiście na oświatę, która do niedawna 
była wiodąca pozycją wydatkową budżetu. 
15.154.310,17 zł.
 Nadmieniamy zwyczajowo, że kwota 
subwencji na 2019 r. nie pokrywa nawet wydat-
ków na wynagrodzenia i pochodne pracowników 
placówek subwencjonowanych, tj. szkół podsta-
wowych, gimnazjum i liceum. Dopłata do placó-
wek subwencjonowanych z dochodów własnych 
gminy wynosi 3.715.636 zł.
 Wydatki inwestycyjne gminy zapla-
nowano w kwocie 2.209.111 zł. Najważniejsze 
zadania to modernizacja drogi w Drzewoszkach 
(przy wsparciu UE) i modernizacja obiektu dla 
Szkoły Podstawowej Nr 1.
 Planowany deficyt budżetu na 2019 rok 
wynosi 1.428.364 zł.
 Gmina udzieli w bieżącym roku dotacji 
m.in.:
– dla Samorządowego Zakładu Budżetowego 
w Żychlinie w kwocie 1.050.000 zł.
– dla instytucji kultury 1.217.000 zł.

Red.

 Podczas ostatniej stycznio-
wej sesji Rady Miejskiej w Żychlinie 
burmistrz Grzegorz Ambroziak złożył 
gratulacje obecnemu na sesji wicesta-
roście Markowi Jędrzejczakowi z okazji 
wyboru na tak ważne stanowisko. Jed-
nocześnie wyraził swoje zadowolenie  
z deklaracji o planach prowadzenia waż-
nych inwestycji drogowych w naszej 
gminie.
 Wzorem lat ubiegłych bur-
mistrz zadeklarował chęć prowadzenia 
wspólnych inwestycji drogowych w za-
kresie dróg powiatowych, które stano-
wią główne ciągi komunikacji na terenie 
naszej gminy. Wicestarosta również 
przedstawił deklarację zarządu powiatu  
o chęci współpracy, wskazując na ko-
nieczność wypracowania priorytetowych 
zadań. Ponadto wskazał na problem za-
dłużenia szpitala w Kutnie zachęcając 
samorządowców do rozmów w sprawie 
udzielenia ewentualnej pomocy jednostce.
 Obie strony samorządowe dekla-
rują ścisłą współpracę, co może zaowoco-
wać kolejnymi ważnymi dla mieszkańców 
miasta i gminy Żychlin inwestycjami.

Red.

Budżet Gminy Żychlin 
uchwalony

Ważna deklaracja 
współpracy na 
linii gmina-powiat

 W ramach zajęć feryjnych  
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Żychlinie, zorganizowano dla uczestni-
ków wizytę w Urzędzie Gminy i spotkanie 
z Burmistrzem. Pod opieką dyrektor Ewy 
Andrzejewskiej uczniowie zwiedzali bu-
dynek, rozmawiali z pracownikami, zada-
jąc pytania dowiadywali się czym zajmuje 
się samorząd, poszczególne referaty i bur-
mistrz. Dzieci wyglądały na wyjątkowo 
zaciekawione urzędem. Frajdę sprawiło 
im przymierzanie się do fotela naszego 
burmistrza. Czyżby rosło pokolenie przy-
szłych polityków? 
 Zimowe spotkania w bibliotece 
były okazją do ciekawego spędzenia wol-
nego czasu, poznania nowych przyjaciół, 
integracji z nimi, zabawy i zdobywania 
nowych umiejętności. W programie zajęć 
były między innymi: gry i zabawy, kon-
kursy, quizy, mini kino, spotkanie z dziel-
nicowym czy jak wspomniane... cd. str. 5

Goście, goście
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27 finał WOŚP w Żychlinie

 W niedziele 13 stycznia br. odbył się 
27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. W tym roku celem zbiórki był zakup 
nowoczesnego sprzętu medycznego dla spe-
cjalistycznych szpitali dziecięcych.
 Żychliński finał WOŚP zapoczątko-
wały różne akcje i happeningi zorganizowane 
przez Sztab WOŚP działający przy Zespole 
Szkół Nr 1 w Żychlinie, które odbyły się do 
południa zarówno przy szkole jak i w centrum 
miasta.
 Dalsza część finału odbyła się w Ży-
chlińskim Domu Kultury, gdzie można było 
obejrzeć występy w ramach bloku rodzinnego, 
wziąć udział w licytacji orkiestrowych gadże-
tów i uczestniczyć w wyjątkowym koncercie 
legendarnego zespołu Oddział Zamknięty.
Część artystyczna 27 finału WOŚP rozpoczęła 
się od przywitania mieszkańców przez Burmi-
strza Gminy Żychlin, Grzegorza Ambroziaka 
oraz Dyrektora Żychlińskiego Domu Kultury, 
Magdalenę Modrzejewską-Rzeźnicką, którym 
towarzyszyli wolontariusze ze sztabu WOŚP 
z naszego miasta. Następnie odbył się występ 
taneczny w wykonaniu dzieci z Przedszkola 
Samorządowego Nr 1 w Żychlinie, pokazy 
taneczne grup działających w Żychlińskim 
Domu Kultury – sekcji tańca Hip-hop oraz 
grupy Cheerleaderek. W ramach Bloku Ro-
dzinnego wystąpił Zespołu „Melodia” z Klubu 
Seniora „Radość” oraz Chór Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku „Złoty Akord”. Na małej 
scenie wystąpiła również Zosia Cieniewska,  
z grupy wokalnej „Rozśpiewani” Żychliń-
skiego Domu Kultury.
 Po rodzinnych występach nadszedł 
czas na mocniejsze brzmienie – koncert le-
gendarnego polskiego zespołu rockowego 

„Oddział Zamknięty”. Zespół od 40 lat pre-
zentuje się na polskich i zagranicznych sce-
nach, łącząc przeszło cztery pokolenia fanów. 
Koncert we wspaniałej oprawie świetlnej i mu-
zycznej napełnił widzów wspaniałą energią 
i pozostawił niezapomniane wrażenia. Wie-
czór zakończono tradycyjnym „Światełkiem 
do Nieba” oraz degustacją tortu.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do przygotowania  
27 finału WOŚP w Żychlinie, a w szczególności 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie, Za-
kładowej Ochotniczej Straży Pożarnej „Emit”, 
Komisariatowi Policji w Żychlinie, Dyrekto-
rowi Zespołu Szkół w Żychlinie, Tomaszowi 
Rapsiewiczowi.
 Szczególne podziękowania należą 
się wolontariuszom, którzy już od wczesnych 
godzin rannych kwestowali na rzecz zakupu 
nowoczesnego sprzętu medycznego dla spe-
cjalistycznych szpitali dziecięcych, a także 
całemu Sztabowi WOŚP w Żychlinie z sze-
fową Anną Mikołajczyk na czele, za czuwanie 
nad sprawnym przebiegiem zarówno aukcji 
internetowych jak i całością funkcjonowania 
Sztabu.
 Pomaganie jest dziecinnie proste, co 
wielu Mieszkańców Żychlina i okolic udowod-
niło wspierając Orkiestrę swoim datkiem. De-
klarowana kwota jaką udało się zebrać w czasie 
27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy w Żychlinie to 19.621,74 zł. Wszystkim 
darczyńcom z całego serca dziękujemy

ŻDK / Sztab WOŚP Żychlin

VI Konkurs Kolęd 
i Pastorałek
 Tradycją się już stało, iż w pierw-
szy weekend po Uroczystości Objawienia 
Pańskiego odbywa się w Żychlinie Kon-
kurs Kolęd i Pastorałek organizowany 
przez Parafię w Żychlinie oraz Gminę 
Żychlin. Konkurs ten jest doskonałą oka-
zją do zaprezentowania przez młodych 
mieszkańców zarówno naszej gminy jak 
i gości z zewnątrz, umiejętności wokalno-
-instrumentalnych, a także do kultywo-
wania tradycji jaką jest śpiewania kolęd 
i pastorałek.
 W tym roku VI Konkurs Ko-
lęd i Pastorałek przypadł na dni 12 i 13 
stycznia, gdzie 12 stycznia odbyły się prze-
słuchania zespołów i solistów, natomiast 
w niedzielę 13 stycznia o godz. 16.30 w ko-
ściele parafialnym w Żychlinie, odbyło się 
wręczenie wyróżnień i nagród połączone 
z występami laureatów.
 W tym roku Jury w składzie Mi-
chał Janocha, Dominik Domińczak oraz 
Adam Staszewski po przesłuchaniu ponad 
60 uczestników postanowiło wyróżnić 
oraz nagrodzić następujące osoby:
Kategoria „Przedszkole soliści”
Wyróżnienie – Blanka Stępniak
III miejsce – Kalina Pawlik
II miejsce – Michalina Śmigielska
I miejsce – Lena Szewczyk
Kategoria „I-III soliści”
Wyróżnienie – Gabriel Kraśkiewicz
III miejsce – Kacper Kuciapski
II miejsce – Oliwia Kukuła
I miejsce – nie przyznano
Kategoria „I – III zespoły”
III miejsce – Nikola Jeziorska, Zofia Smo-
lińska, Maria Szczepaniak, Maria Olejni-
czak, Filip Zieliński, Jan Zieliński
II miejsce – Nadia Pawelec, Maja 
Banachowska
I miejsce – Dominika Iwaniak, Marcel Ka-
miński, Wojciech Kołach, Julia Kubaczyk, 
Natalia Kubaczyk, Jan Wawrzyńczak, Ma-
ria Woźniak
Kategoria „IV-VI soliści”
Wyróżnienie – Marcelina Tomaszewska, 
Antoni Badurek, Julia Kruszyniak
III miejsce – Maja Król
II miejsce – Sylwia Kaczmarek
I miejsce – Antonina Zielińska
I miejsce – Gabriela Zweigert
Kategoria „IV-VI zespoły”
Wyróżnienie – Amelia Białecka i Kacper 
Falkowski

cd. str 6
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Urodziny u Fabiana

 W sobotę 2 marca w Żychlinie świę-
towano 150 rocznicę urodzin Karola Fabiana, 
społecznika żychlińskiego żyjącego na przeło-
mie XIX i XX w.
 Karol Fabian był z pochodzenia 
Niemcem, jego rodzina przybyła do Żychlina 
z Norymbergii. Kształcił się w Winterthur 
w Szwajcari oraz na Wydziale Budowlanym 
Politechniki Berlińskiej, a także w Petersburgu, 
gdzie uzyskał uprawnienia do samodzielnego 
prowadzenia robót budowlanych. Po powrocie 
do Żychlina pobudował kompleks z cegielnią 
i betoniarnią, zwany Zakłady Przemysłowe 
„Fabjanówka”, założył park miejski, przez 
12 lat był komendantem Żychlińskiej Straży 
Ogniowej. W czasie swego prezesowania za-
pewnił jej nowoczesny sprzęt mechaniczny, 
jednolite umundurowanie, rozbudował straż-
nicę, wzniósł nową wspinalnię. Dzięki niemu 
do Żychlina dotarła także elektryczność.
 W czasie pierwszej i drugiej wojny 
światowej dał wyraz swojej polskości. Gdy 
w 1915 roku Żychlin znalazł się pod okupacją 
niemiecką, organizował Straż Obywatelską, 
która miała chronić mieszkańców, za co in-
ternowano go do obozu jenieckiego w Celle 
pod Hanowerem. W czasie II wojny również 
opowiadał się po stronie Polski, nie podpisał 
volkslisty wiec jego fabrykę i dom rodzinny 
anektowano na getto. Zmarł 3 kwietnia 1945 
roku, pochowany został w rodzinnym gro-
bowcu w Żychlinie.
 Postać Karola Fabiana została przy-
pomniana mieszkańcom Żychlina dzięki pani 
Urszuli Weber-Król, która zainicjowała akcje, 
nawiązała kontakt z wnuczką Fabiana siostrą 
wizytką Ewą Teresą Godlewską, dzięki czemu 
pani Urszula zyskała możliwość dostępu do ro-
dzinnych pamiątek, między innymi do unika-
towych zdjęć jeńców z Celle pod Hanowerem.
 Centralne uroczystości upamięt-
niające Karola Fabiana rozpoczęły się od-
słonięciem tablicy na budynku OSP Żychlin 
i złożeniem kwiatów na grobie rodzinnym. 
Następnie w Żychlińskim Domu Kultury 

odbyła się inscenizacja słowno-muzyczna, 
która opowiadała o życiu i dokonaniach bo-
hatera uroczystości. Poza młodzieżą skupioną 
w sekcjach teatralnych ŻDK w przedstawieniu 
wystąpił tenor Opery Wrocławskiej Aleksan-
der Zuchowicz, któremu akompaniował pan 
Dawid Wójcik. Reżyserem przedstawienia była 
pani Katarzyna Brzozowska-Zajączkowska. 
 Na zakończenie części artystycznej, 
zebrani, podpisali wniosek z inicjatywą nada-
nia Karolowi Fabianowi tytułu Honorowego 
Obywatela Gminy Żychlin po czym poczę-
stowano zebranych gości okolicznościowym 
tortem. Dalsza część uroczystości to część 
naukowa.
 Wykład o aktywności społeczności 
protestanckich w miastach Polski środkowej 
na przykładzie rodziny Fabianów i Koischwit-
zów wygłosił dr hab. Krzysztof Woźniak, 
profesor Uniwersytetu Łódzkiego z Katedry 
Historii Polski XIX wieku. Ciekawych infor-
macji zebrani dowiedzieli się także z wykładu 
Słowo o XIX wiecznych… burmistrzach Ży-
chlina – pani Elżbiety Słabik z Warszawy, re-
gionalistki i pasjonatki historii Żychlina. Do 
organizatorów imprezy napisał również Radca 
Ministra Ambasady Niemiec Pan Fried Nie-
lsen, który mimo wcześniej zapowiedzi nie 
mógł przybyć do Żychlina.
 W uroczystościach wzięło udział po-
nad 120 osób, w tym potomkowie rodziny Fa-
bianów, którzy przybyli niemal z całej Polski.
Projekt „Urodziny u Fabiana” odbył się pod 
patronatem Burmistrza Gminy Żychlin i fi-
nansowany był przy udziale środków Gminy 
Żychlin. Głównym organizatorem było ży-
chlińskie Stowarzyszanie Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Blisko Dziecka natomiast part-
nerami Żychliński Dom Kultury oraz Ochot-
nicza Straż Pożarna w Żychlinie.
 Fragmenty uroczystości zostały uka-
zane w programie Saga Rodu Fabianów, który 
przygotowała Telewizja Polska.

Aleksandra Głuszcz

 W tym roku po raz pierw-
szy i za pewne nie ostatni, pracow-
nicy Gminnego Centrum Promocji  
i Informacji wyszli z propozycją spę-
dzenia wolnego czasu z Gminą Żychlin. 
W pierwszym tygodniu ferii zimo-
wych codziennie od 13 do 15 lutego br.  
w Żychlinie w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Gminy, na wszystkich chęt-
nych czekały dwa stanowiska do gry 
w FIFA19. 
 W rozgrywkach e-gamingo-
wych wzięło udział ponad 20 młodych 
miłośników tej gry. Najlepszym okazał 
się Szymon Nowotniak przed Szymo-
nem Majchrzakiem, Jakubem Wyżyń-
skim i Kacprem Banasiakiem.
 Drugi tydzień ferii to „tourne” 
po gminie. 19 lutego odwiedziliśmy 
Czesławów, 20 lutego gościliśmy w Śle-
szynie, natomiast 21 lutego, w Orątkach. 
W każdej z miejscowości, dzieci i mło-
dzież miała możliwość zmierzyć się ze 
sobą w rozgrywkach FIFA 19, wziąć 
udział w zabawach i animacjach, które 
prowadziła Animator Zabaw Ewelina 
Drosio-Słupska oraz obejrzeć filmy  
w ramach „mini kina”.
 Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim za skorzystanie z naszej oferty, 
dziękujemy gospodarzom miejsc,  
w których gościliśmy, rodzicom oraz 
opiekunom, za pomoc i przygotowa-
nie poczęstunku dla dzieci. Zachęceni 
pozytywnym odzewem naszej akcji 
feryjnej już myślimy o przyszłym roku.

Red.

Gminne ferie  
z e-sportem  
i mini kinem

cd. artykułu (Goście, goście)
wyżej spotkanie z burmistrzem. Naj-
większą atrakcją okazały się jednak wy-
cieczki: do palmiarni, papugarni, kina, 
zoo. Dzieci każdego dnia przychodziły 
na zajęcia z uśmiechem na twarzy, który 
dla prowadzących zajęcia był najlepszym 
podziękowaniem i uznaniem.
 Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za obecność, zabawę i wyjątkową 
atmosferę jaką stworzyli. Mamy nadzieję, 
że pozostaną miłe wspomnienia i wiele 
pozytywnych wrażeń. I chociaż ferie 
się skończyły biblioteka oferując dobrą 
książkę, serdecznie zaprasza wszystkich 
chętnych do odwiedzin.

MGBP w Żychlinie
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70 lat minęło...

 Obchody 70-lecia istnienia Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  
w Żychlinie rozpoczęliśmy 14 grudnia 2018 
roku o godz. 12.00 od spotkania przy fontan-
nie. Naszym celem było zaznaczenie obecności 
społeczności szkolnej (LO im. A. Mickiewicza)  
w środowisku lokalnym.
 Zorganizowaliśmy czytelniczy flash 
mob, w którym mógł wziąć udział każdy chętny 
czytelnik. Uczestnicy przynieśli ze sobą „Pana 
Tadeusza” i czytali wybrane i ulubione fragmenty. 
Niektórzy czytali do mikrofonu. Ostatni frag-
ment, „Koncert Jankiela”, czytany przez dyrektora 
Łukasza Antczaka wkomponował się w obchody 
100 rocznicy odzyskania niepodległości. A ostat-
nim zdaniem, „…poloneza czas zacząć…”, dy-
rektor zaprosił obecnych do tańca. Pary ruszyły 
w tan wokół choinki. Dostojnie krocząc, uczest-
nicy odtańczyli piękny polski taniec narodowy. 
Po zakończeniu udaliśmy się do szkoły na dalszą 
część obchodów.
 Po przejściu na aulę (w drodze do któ-
rej można było zrobić sobie zdjęcie na „Adama 
Mickiewicza” w naszej fotoszafie, czy też wspo-
móc UNICEF w akcji „Wszystkie kolory świata”), 
przemówieniu pana dyrektora Łukasza Antczaka, 
życzeniach dla szkoły od przybyłych gości, cof-
nęliśmy się w czasie oglądając wspomnienia… 
Pani dyrektor Marianna Głogowska oraz pani 
Ewa Andrzejewska, pani Joanna Lewandowska, 

pan Maciej Ryżlak, pan Wojtek Dzwonkowski 
– absolwenci „Adasia” opowiadali o tym, co pa-
miętają najlepiej z czasów szkolnych. 
 Kolejnym punktem programu był feno-
menalny pokaz mody inspirowanej postaciami 
z utworów naszego patrona.
 Podczas uroczystości rozstrzygnęliśmy 
też ogłoszony wcześniej konkurs filmowy na in-
scenizację utworu Adama Mickiewicza. Pierwsze 
miejsce zajęła klasa I LO prezentując „Powrót 
taty” w wersji współczesnej. Drugie miejsce przy-
znano klasie II LO za „Romantyczność”. Trze-
cie zaś – klasie III A gimnazjum za „Przyjaciół”.  
Należy jednak nadmienić, że wszystkie filmy 
biorące udział w konkursie były świetne i jury 
miało wielki problem z podjęciem decyzji, 
kogo uhonorować dyplomem i nagrodą. Na-
stępnie przyszedł czas na wspólny udział 
w Mickiewiczowskim karaoke „Wspomnie-
nia” oraz „Niepewności”, by na koniec ze 
swadą, gromko odśpiewać „Pieśń Filomatów  
i Filaretów”. Po części oficjalnej odbyła się krótka 
część kameralna. Był tort, były świeczki…
 Wszystkim gościom serdecznie dzię-
kujemy za obecność i życzenia (wierzymy, że się 
spełnią). Jeszcze nie raz o nas usłyszycie, gdyż 
„mierzymy siły na zamiary, nie zamiar podług 
sił”!

 Katarzyna Fabiszewska,  
Sylwia Mańk-Chrulskla

cd. artykułu „Konkurs Kolęd...”

Kategoria „VII-VIII i Gimnazjum 
soliści”
Wyróżnienie – Oliwia Wasińska
II miejsce – Zuzanna Węgrzynowska
Kategoria „Szkoły Ponadgimnazjalne”
Wyróżnienie – Marzena Witkowska
 Dziękujemy wszystkim wyko-
nawcom za uczestnictwo w Konkursie. 
Serdecznie gratulujemy laureatom, wyróż-
nionym, a także tym uczestnikom, którzy 
mimo, iż nie stanęli na podium, to i tak 
są wygranymi, bowiem każdy występ był 
wyjątkowy i niepowtarzalny.
 Składamy serdeczne podzięko-
wania także pani Agacie Klimczak, panu 
Piotrowi Petera, paniom Katechetkom, 
Rodzicom oraz wszystkim, którzy włą-
czyli się w organizację VI Konkursu Kolęd 
i Pastorałek. Już dziś zapraszamy na VII 
Konkurs Kolęd i Pastorałek w 2020 roku.
 Wszelkie informacje dotyczące 
zgłoszeń oraz regulamin konkursu będzie 
dostępny na początku grudnia na Facebo-
oku Parafii, Urzędu Gminy oraz na stronie 
internetowej zychlinparafia.pl

Organizatorzy

 15 stycznia br. w audytorium 
Centrum Dialogu w Łodzi odbyło się 
podsumowanie V Ogólnopolskiego Kon-
kursu Kolęd i Pastorałek ,,Kolędujemy ra-
zem”, zorganizowanego przez Akademię 
Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi 
oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonale-
nia Nauczycieli w Łodzi. W konkursie 
tym, udział wzięła Weronika Mrozowicz, 
uczennica Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza w Żychlinie, 
która zajęła I miejsce.
 Uroczyste ogłoszenie wyników 
oraz wręczenie dyplomów i nagród po-
przedził Koncert Galowy, w którym rów-
nież udział wzięła Weronika.
 Laureatce konkursu oraz jej 
nauczycielce śpiewu – pani Agnieszce 
Wawrzyniak – serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów.

źródło: LO w Żychlinie

Sukces wokalny 
uczennicy 
Mickiewicza
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Jubileusz 25-lecia Klubu 
Seniora i Zespołu Melodia

 22 lutego 2019 r. w Żychlińskim Domu 
Kultury miała miejsce wyjątkowa uroczystość- 
swoje 25 lecie świętował Klub Seniora „Radość” 
z Zespołem „Melodia” działający w Żychlińskim 
Domu Kultury. Na jubileusz przybyli zaproszeni 
goście między innymi Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Pani Elżbieta Sikora, Burmistrz Gminy 
Żychlin Pan Grzegorz Ambroziak, przedstawi-
ciele Polskiego Związku Rencistów i Inwalidów 
Koło Miejskie w Żychlinie, była dyrektor Miejsko 
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 
Pani Teresa Ziółkowska, która wraz z Panem 
Romanem Baranowskim wieloletnim instruk-
torem ŻDK założyła Klub Seniora „Radość” oraz 
Zespół „Melodia”. Uroczystość otworzyły Panie 
Stanisława Trzaskowska oraz Krystyna Wojcik 
– Prezes Klubu Seniora. Dalszą część poprowa-
dziła Pani Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka 

- Dyrektor ŻDK, która złożyła wszystkim 
członkom podziękowania i wyrazy uznania za 
wszechstronną i bogatą działalność na rzecz lo-
kalnej społeczności. Słowa uznania i życzenia 
w imieniu swoim oraz Przewodniczącej Rady 
Miasta skierował również burmistrz Ambro-
ziak. Życzył wszystkim członkom zdrowia, po-
myślności, pogody ducha oraz nieustającej pasji 
i niezachwianej wiary w realizację przyszłych 
zamierzeń. W dalszej części odbyła się prezen-
tacja, po której Pani Teresa Ziółkowska oraz Pan 
Roman Baranowski opowiedzieli historię po-
wstania Klubu Seniora, przypomnieli pierwsze 
publiczne występy, pierwsze zdobyte nagrody. Po 
części oficjalnej, torcie i wspólnym odśpiewaniu 
sto lat uczestnicy jubileuszu udali się na wspólny 
poczęstunek. 

ŻDK

 W związku z wejściem w życie 
uchwały Rady Miejskiej w Żychlinie Nr 
IV/19/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. 
w sprawie uchwalenia „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Żychlin na 2019 
rok” Urząd Gminy w Żychlinie infor-
muje, że rozpoczyna nabór wniosków 
o dofinansowanie w wysokości 50% 
kosztów zabiegów sterylizacji lub ka-
stracji psów i kotów będących własno-
ścią mieszkańców Gminy Żychlin lub 
sfinansowanie 100% kosztów w/w za-
biegów przygarniętych bezdomnych 
psów i kotów pochodzących z terenu 
gm. Żychlin. Wniosek o dofinansowa-
nie/sfinansowanie w/w zabiegów należy 
pobrać w Urzędzie Gminy w Żychlinie 
ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin (pok. 
nr 20 II piętro). Z uwagi na ograniczone 
środki finansowe informujemy, iż 
w przypadku dużego zainteresowania 
ze strony mieszkańców, o przyznaniu 
dofinansowania może decydować ko-
lejność zgłoszeń.
 Jednocześnie informujemy, 
iż w 2019 roku Gmina Żychlin po-
siada umowę na świadczenie usług 
weterynaryjnych z Gabinetem Wete-
rynaryjnym Igma Wet lek. wet. Adam 
Mokrzanowski, Wojszyce 79a, 99-311 
Bedlno, gdzie będą wykonywane za-
biegi sterylizacji i kastracji zwierząt 
objęte dofinansowaniem.
 Ponadto pragniemy podzięko-
wać Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju 
Gminy Żychlin „Inicjatywa Cztery Łapy 
Żychlin” za szerzenie wśród mieszkań-
ców wiedzy na temat przedmiotowych 
zabiegów oraz za dokonywanie steryli-
zacji i kastracji u kotów wolno żyjących 
oraz przygarniętych przez Stowarzysze-
nie zwierząt. W ubiegłym roku Gmina 
Żychlin dofinansowała/sfinansowała 
wykonanie 53 zabiegów u kotów i 50 
zabiegów u psów.

Red.

Nabór wniosków 
o dofinansowania 
do zabiegów 
sterylizacji lub 
kastracji psów  
i kotów
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Święto Sołtysa

I Gminny Turniej Ochotniczych Straży 
Pożarnych w tenisie stołowym

 11 marca obchodzone jest ogólnopolskie 
święto, a mianowicie Dzień Sołtysa. Z tej okazji, już 
w dniu 28 lutego br. w Restauracji „Pod Wierzbą” 
w Żychlinie, odbyło się spotkanie samorządowe 
na cześć naszych Pań i Panów Sołtysów. Na za-
proszenie Burmistrza Ambroziaka licznie odpo-
wiedzieli przedstawiciele sołectw naszej gminy jak 
również Radni Rady Miejskiej. W swoich prze-
mówieniach zarówno Burmistrz Gminy Żychlin,  

jak i Przewodnicząca Rady Miejskiej pod-
kreślali ogromną rolę pracy sołtysów na 
rzecz sołectw i niezwykłą siłę kontaktu 
z mieszkańcami. Sołtysi z rąk władz samo-
rządowych odebrali nie tylko gratulacje  
i życzenia, ale również drobne prezenty, które 
będą im służyły w codziennej pracy. 

Red.

 W ostatnią sobotę stycznia br. w Hali 
Sportowej przy ul. Łukasińskiego w Żychlinie 
spotkali się druhowie strażacy z naszej gminy, 
by w sportowej i dobrej atmosferze rywalizować 
ze sobą w I Gminnym Turnieju Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Tenisa Stołowego o Puchar 
Burmistrza Gminy Żychlin. W zawodach wzięli 
udział przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Żychlina, Chochołowa, Śleszyna, Grzybowa 
a także z Zakładowej Ochotniczej Straży Po-
żarnej Emit w Żychlinie i Cukrowni Dobrzelin. 
Łącznie rywalizowało ze sobą 24 zawodników, 
gdyż każda jednostka mogła wystawić drużynę 
składającą się z 4 osób. Rywalizacja była bardzo 
żywiołowa i zacięta. Na zakończenie turnieju 
każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy me-
dal, a najlepsi zarówno w kategorii indywidualnej 
jak i drużynowej – puchary. Wręczenia medali 
i pucharów dokonali Prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Żychlinie Krzysztof Jakubowski oraz 
Burmistrz Gminy Żychlin Grzegorz Ambroziak. 
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali 
Piotr Wojciechowski i Marcin Ranachowski.
 Najlepszą drużyną okazała się Za-
kładowa Ochotnicza Straż Pożarna Cukrowni 
Dobrzelin, a najlepszym zawodnikiem został 
Tomasz Nowakowski

Klasyfikacja ogólna drużynowa
1. OSP Cukrownia Dobrzelin
2. OSP Śleszyn
3. OSP Żychlin
4. OSP Grzybów
5. OSP Chochołów
6. OSP Emit Żychlin

Klasyfikacja Indywidualna
1. Tomasz Nowakowski
2. Tomasz Fus
3. Tadeusz Król
4. Jacek Czarnecki

Red.

 
 Po jubileuszu 620 lat Miasta Ży-
chlina i setnej rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę mamy kolejny 
rok jubileuszowy – 80 rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. Aby uczcić zbliżającą 
się rocznicę, a jednocześnie zebrać mate-
riał do dalszych prac badawczych, dwóch 
członków Towarzystwa Miłośników Hi-
storii Żychlina: Leszek Łopata i Zbyszek 
Gajewski na przełomie marca i kwietnia 
br. wybiera się na wyprawę rowerową do 
Włoch. 
 Wyprawa jest planowana na trzy 
tygodnie, a jej celem odwiedzenie jak naj-
większej ilości miejsc związanych z wal-
kami Polaków w tzw. Kampanii włoskiej, 
czyli walkami wojsk alianckich mającymi 
na celu wyparcie Niemców z Sycylii i Pół-
wyspu Apenińskiego. Koledzy z TMHŻ 
będą się posuwać szlakiem walk 2 Kor-
pusu Polskiego Armii Polskiej na Zacho-
dzie, poczynając od Monte Cassino, i dalej 
szlakiem nad Adriatykiem. We Włoszech 
do polskich podróżników przyłączy się 
cyklista włoski Titiano, któremu rok 
wcześniej Leszek Łopata pokazywał pol-
skie pamiątki na Wileńszczyźnie. 
 Podczas wyprawy członko-
wie TMHŻ będą dokumentować miej-
sca walk, pomniki i tablice, odwiedzać 
cmentarze, chcąc upamiętnić miejsca, 
w których walczyli nasi rodacy mówiący: 
„Gdzie my, tam granice naszej Ojczyzny” 
i nie szczędzący ofiar.
 Wyprawa do Włoch została 
bardzo starannie zaplanowana. Oprócz 
studiowania map i literatury obaj człon-
kowie wyprawy wraz z prezes TMHŻ 
udali się do Muzeum w Krośniewicach, 
gdzie znajduje się Sala gen. Władysława 
Andersa, by skorzystać z materiałów tam 
przechowywanych i wskazówek doświad-
czonych regionalistów.
 Towarzystwo Miłośników Hi-
storii Żychlina zwraca się z apelem do 
czytelników: jeżeli ktoś z Państwa wie 
o mieszkańcach Żychlina i Gminy Ży-
chlin, którzy przeszli szlak włoski Armii 
Polskiej na Zachodzie lub na nim polegli – 
prosimy o kontakt z TMHŻ (tel. 728-364-
867). Podczas rajdu członkowie TMHŻ 
postarają się odnaleźć dany cmentarz, 
a może nawet mogiłę, zapalić znicz i sfo-
tografować miejsce.

prezes TMHŻ  
Anna Wrzesińska

Rajd rowerowy 
TMHŻ
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 W piątek 1 lutego podpisana 
został umowa dzierżawy nieruchomo-
ści w podstrefie Żychlin Łódzkiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej, pomiędzy 
Gminą Żychlin a Polską Spółką Gazow-
nictwa sp. z o.o. Oddziałem Zakład 
Gazowniczy w Łodzi. Nasz samorząd 
udostępnił spółce teren o powierzchni 
5 tys m.kw., znajdujący się w obszarze 
podstrefy w Dobrzelinie, z przeznacze-
niem pod budowę stacji LNG. Stacja 
służyć będzie zasileniu terenu miasta 
i gminy w gaz przewodowy. 
 Polska Spółka Gazownictwa 
przygotowuje inwestycję związaną 
z budową gazociągu średniego ciśnie-
nia o długość całkowitej projektowa-
nej instalacji do przesyłu gazu 8,2 km. 
Przypominamy w ślad za poprzednimi 
informacjami nt. gazyfikacji, że prze-
bieg trasy głównej linii gazociągu obej-
mie ulice:

DOBRZELIN
•	 odcinek ul. Kasztanowa – od stacji 

LNG – Podstrefa Żychlin ŁSSE
•	 odcinek ul. Jagiełły w kierunku 

„Trzech Krzyży”,
•	 odcinek ul. Jagiełły w kierunku ul. 

Jabłonkowej

DOBRZELIN – GRABÓW
•	 odcinek Dobrzelin ul. Dworcowa – 

Grabów ul. Szkolna,

DOBRZELIN – ŻYCHLIN
•	 odcinek ul. Narutowicza
•	 odcinek ul. Żeromskiego
•	 odcinek ul. Sienkiewicza
•	 odcinek ul. Tuwima
•	 odcinek ul. Krasickiego
•	 odcinek ul. Traugutta
•	 odcinek ul. Orłowskiego
•	 odcinek ul. Różana
•	 odcinek ul. Jaśminowa
•	 odcinek ul. Wrzosowa
•	 odcinek ul. Plac Wolności
•	 odcinek ul. Polowa
•	 odcinek ul. Ściegiennego
•	 odcinek ul. Aleje Racławickie
•	 odcinek ul. Barlickiego.

 
 Następne odcinki ulic mają 
być uwzględniane w ramach lokal-
nej rozbudowy sieci. Prace przygoto-
wawcze w zakresie inwestycji są już 
zaawansowane i w bieżącym roku in-
westor powinien uzyskać pozwolenie 
na budowę.

Red.

Gazyfikacja

 Po ostatnich wyborach samorządo-
wych pracę rozpoczął nowy zarząd Wojewódz-
twa Łódzkiego z Marszałkiem Grzegorzem 
Schreiberem na czele. Nowe otwarcie w samo-
rządzie wojewódzkim to sposobność, ale też 
obowiązek, zaprezentowania przez burmistrza 
Żychlina nowym władzom województwa, bolą-
czek mieszkańców związanych z drogami woje-
wódzkimi na naszym terenie.
 Dla porządku przypomnimy, że drogi 
wojewódzkie nr 573 i 583 to ulice Władysława 
Jagiełły, Narutowicza (bez odcinka ulicy jedno-
kierunkowej), Traugutta, Orłowskiego, fragment 
Pl. Wolności, 3 Maja, wyjazd z gminy przez So-
kołówek i Żabików oraz ulica Sannicka.
 W pismach skierowanych do zarządu 
oraz podczas bezpośrednich spotkań z Marszał-
kiem Grzegorzem Schreiberem, członkiem za-
rządu Robertem Baryłą i Dyrektorem Wydziału 
Infrastruktury Grzegorzem Jastrzębskim, nasz 
burmistrz Grzegorz Ambroziak przedstawił naj-
ważniejsze wnioski dotyczące modernizacji dróg 
wojewódzkich, w zakresie zwiększenie bezpie-
czeństwa użytkowników dróg poprzez:

1. modernizację skrzyżowania ul. Wł. Jagiełły 
z ul. Szkolną i Dworcową – sygnalizacja 
świetlna

2. modernizację skrzyżowania ul. Traugutta 
i Orłowskiego z ul. Łukasińskiego – budowa 
ronda lub sygnalizacja świetlna

3. poszerzenie drogi i modernizacja na-
wierzchni ul. Sannickiej

4. poszerzenie drogi od ul. 3 Maja do granicy 
z Województwem Mazowieckim

5. wykonanie mat ułatwiających hamowanie 
przed przejściami dla pieszych.

Burmistrz zaprezentował również nowe roz-
wiązanie zastosowane na przejściu dla pieszych 
na drodze wojewódzkiej, które zostało wyko-
nane przez Gminę Żychlin przy ul. Narutowi-
cza. Umowa na korzystanie z kolejnych przejść 
dla pieszych, na cele takich inwestycji, została 

podpisana w ubiegłym roku. Docelowo do-
świetlone będą cztery najbardziej niebezpieczne 
przejścia.
Najważniejszą informacją uzyskaną w czasie 
spotkania jest ta o planach aktualizacji projektu 
technicznego modernizacji dróg wojewódzkich, 
która zostanie wykonana w tym roku kalenda-
rzowym. Burmistrz został poinformowany, że 
zarząd województwa chce podjąć się realizacji 
inwestycji w okresie od 2020 do 2021 roku.
 „Spotkanie z panem marszałkiem i pa-
nem dyrektorem wydziału infrastruktury było 
bardzo konkretne, rzeczowe i mobilizujące. Sta-
rałem się przedstawić jak najwięcej materiałów 
w postaci map i zdjęć, żeby unaocznić z jakimi 
problemami borykamy się od wielu lat – mówi 
burmistrz Ambroziak – Informacje, które uzy-
skałem w czasie spotkań świadczą, że władze 
naszego województwa poważnie rozpatrują tę 
inwestycję. To szalenie ważne sprawy ze względu 
na bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta 
i gminy. Przez ostatnie lata starałem się przekonać 
włodarzy województwa, żeby u nas zainwesto-
wali. Liczę, że teraz rzeczywiście mamy szansę 
na zmianę„.
 W rozmowie pomiędzy Dyrektorem 
Wydziału Infrastruktury a Burmistrzem Ży-
chlina wstępnie ustalono, że po wyborze wy-
konawcy aktualizacji projektu technicznego, 
odbędzie się spotkanie robocze na terenie Ży-
chlina oraz, że po przedstawieniu głównych 
postulatów w zakresie zmian do projektu, 
przedstawiciel naszego urzędu będzie brał udział  
w naradach roboczych związanych z ustaleniem 
ostatecznej wersji projektu technicznego.
 „Po tylu latach bezskutecznego nękania 
władz województwa, rzeczywiście można było 
stracić nadzieję, ale jak głosi porzekadło nadzieja 
umiera ostatnia. Teraz zaczynamy od początku 
i czekamy na rozwój wypadków. Widzę zmianę 
podejścia, co niezmiernie mnie cieszy” podsumo-
wał burmistrz Ambroziak.

Modernizacja drogi 
wojewódzkiej w Żychlinie

Red.
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Kryminalna niedziela

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej 
im. Marii Kownackiej w Grabowie
połączony z powitaniem wiosny

 3 marca br. odbył się spektakl Młodzie-
żowej Grupy Teatralnej Żychlińskiego Domu 
Kultury pt. „Zakup Niekontrolowany”. Była to 
kolejna odsłona talentu młodych aktorów ama-
torów, którzy przygotowywali się do występu 
kilka tygodni. Premiera spektaklu odbyła się 
08.02.2019 dla uczniów pobliskich szkół. Tym 
razem przedstawienie było zadedykowane całej 
lokalnej społeczności. Akcja spektaklu miała 
miejsce w sklepie odzieżowym, w którym doszło 
do strasznej zbrodni, fabuła natomiast skupiała 
się na kryminalnej zagadce śmierci pracownicy 

tegoż sklepu. Dwójka policjantów próbowała roz-
wikłać zagadkę. Kto zabił, a kto jest ofiarą intrygi? 
Zakończenie nie było tak oczywiste, gdyż mogło 
mieć aż 6 odsłon, a o tym, która z nich została 
zaprezentowana zadecydowała publiczność po-
przez głosowanie.
 W przedstawieniu udział wzięli: Zu-
zanna Kalinowska, Natalia Ubysz, Julia Szam-
panty, Ida Kalinowska, Klaudia Krysiak, Bartosz 
Nowicki, Dawid Starczewski oraz Kacper Bieniak.

ŻDK

 W dniu 21 marca 2019 roku w Szkole 
Podstawowej im Marii Kownackiej w Grabowie 
uroczyście obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły 
połączony z powitaniem wiosny. Czytaliśmy 
fragmenty utworów Marii Kownackiej, przypo-
mnieliśmy Jej życiorys, przeprowadziliśmy Quiz 
ze znajomości utworów literackich naszej pisarki. 
Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię tej wy-
bitnej postaci, całkowicie oddanej dzieciom.
 Oprócz tego dla społeczności szkolnej 
został przygotowany pokaz mody. Stroje zapro-
jektowała słynna projektantka Coco Szaaalona. 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Był pokaz 
mody uczniowskiej, belferskiej, rodzinnej, hi-
storycznej, zawodowej, sportowej, a także mody 
na szczególne okazje – ślub. Projektantka spisała 
się znakomicie. Jesteśmy gotowi na składanie za-
mówień 😉 . Gdy pokaz dobiegał końca, nagle i
nieoczekiwanie wpadła do nas prawdziwa, piękna 
i roześmiana Pani Wiosna. Publiczność przywi-
tała Ją gromkimi brawami i radosnymi okrzy-
kami. Całości towarzyszył śpiew w wykonaniu 

szkolnego zespołu „Wesołe Nutki”.
 Następnie odbył się szkolny konkurs 
„Show klas”. Każda klasa reprezentowała się w 
wybranej przez siebie kategorii. Były piosenki, 
układy taneczne, kabaret, gra na instrumencie. 
Podziwialiśmy występujących i gratulowaliśmy 
im pomysłowości. Reprezentanci byli oceniani 
przez jury w składzie: Pani Wiosna, Ogrodniczka, 
Ogrodnik. Wyniki poznamy już wkrótce!
 Każda wspólnota klasowa z wycho-
wawcą miała okazję do pełnej integracji, ponie-
waż wspólnie tworzyli pracę plastyczną o wiośnie. 
Wszyscy byli bardzo twórczy i pomysłowi. Po-
wstały piękne prace, które można podziwiać w 
salach lekcyjnych.
 Maria Kownacka powiedziała „Uśmiech 
dziecka jest moim uśmiechem” i właśnie szkolne 
obchody Dnia Patrona dostarczyły wszystkim 
dużo uśmiechu i radości.
 Dziękujemy wszystkim za aktywne za-
angażowanie w nasze obchody.

Katarzyna Olszańska

 Żychliński Dom Kultury dla 
dzieci, które w tym roku pozostały na 
czas ferii w domach, zorganizował zajęcia, 
w czasie których miały one zapewnione 
wiele atrakcji połączonych z pozyskiwa-
niem przydatnej wiedzy. Organizowane 
były zajęcia taneczne, sportowe, pla-
styczne, różnego rodzaju gry i zabawy. 
Z okazji walentynek zorganizowano 
warsztaty z robienia biżuterii, tego dnia 
wszyscy mogli także zrobić sobie zdjęcie 
na tle dwóch rozświetlonych serc. W pią-
tek 15 lutego zajęcia odbyły się na hali 
sportowej w Zespole Szkół Nr 1 dzięki 
uprzejmości Pana Dyrektora Łukasza 
Antczaka. Tam dla uczestników zajęć 
feryjnych zorganizowano zawody spor-
towe. 21 lutego uczestnicy zajęć pojechali 
na wycieczkę do Płocka i do Stróżewka, 
gdzie w kinie Przedwiośnie obejrzeli bajkę 
„Jak wytresować smoka 3”, a w Centrum 
Happy Park mogły „szaleć do bólu”. 
W piątek 22 lutego odbyły się ostatnie 
zajęcia, na których instruktorzy zorgani-
zowali dla dzieci karaoke.
 Wszystkim uczestnikom ser-
decznie dziękujemy za wspólnie spędzony 
czas i zapraszamy na zajęcia letnie.

ŻDK

 W niedzielne popołudnie, 10 
marca 2019 na scenie Żychlińskiego 
Domu Kultury wystąpił Marek Bukowski. 
Znany i lubiany aktor dał popis swoich 
komediowych umiejętności w spektaklu 
„Mistrzowie sexu”. Utwór powstał na pod-
stawie: „Animals and Other Lovers” Johna 
Tobiasa, którego polską wersję stworzyli: 
mistrz ironii Jerzy Hutek oraz lider „Ka-
baretu Moralnego Niepokoju” Robert 
Górski.
 Marek Bukowski, z właściwym 
sobie wdziękiem balansował na granicy 
kabaretowego stand-up’u i aktorskiego 
monodramu. Wiktor, postać grana przez 
Marka Bukowskiego, to naukowiec, po-
dróżnik oraz niestety, niezbyt udany mąż. 
Mając problemy w relacjach damsko-
-męskich, postanowił szukać inspiracji 
w świecie zwierząt.

ŻDK

Podsumowanie ferii

Marek Bukowski 
na scenie ŻDK
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Kurtyna 2019

 22 stycznia 2019 Żychliński Dom Kul-
tury wypełniony został po brzegi miłośnikami 
teatru. Było to możliwe dzięki I Żychlińskiemu 
Przeglądowi Amatorskich Teatrów Dziecięcych 
i Młodzieżowych – „Kurtyna 2019”. Premie-
rowy przegląd teatralny okazał się strzałem 
w dziesiątkę, zwłaszcza dla wielbicieli swobod-
nej ekspresji na scenie. Głównym założeniem 
wydarzenia była możliwość zaprezentowania 
się młodych artystów pod kontem występów te-
atralnych, ale i wymiana dobrych praktyk oraz 
zdobywanie doświadczenia przez uczestników 
przeglądu. W przeglądzie wzięły udział 4 grupy 
teatralne z naszego powiatu, a na widowni zasiedli 
uczniowie pobliskich szkół, którzy z zamiłowa-
niem czerpali inspiracje i bodźce do angażowania 
się w amatorskie występy estradowe. 
 Jako pierwsze na scenie zaprezentowało 
się Studio Teatralne „Oj” z Kutnowskiego Domu 
Kultury, w oryginalnej odsłonie swojej interpre-
tacji Makbeta W. Shakespearea, pt. „Trzy siostry”. 
Opiekunem grupy jest pani Dominika Staniszew-
ska, a autorski scenariusz i jego obraz został nie-
zwykle miło przyjęty przez publiczność. Swoje 
kreacje w tym przedstawieniu aranżują Emilia 
Szydłowska jako Pierwsza Czarownica, Zuzanna 
Janczak jako Druga Czarownica, Natalia Mać-
kowiak jako Trzecia Czarownica, Eryk Woźniak 
jako Makbet, Julia Czekalska jako Hekate 1, Klau-
dia Niewiadomska jako Hekate 2, Maciej Woź-
niak jako Tofik, Aleksandra Więckowska jako 
Mary Sidney Herbert oraz Hrabina Pembroke. 
Drugą prezentację mogliśmy zobaczyć w wyko-
naniu Dziecięcej grupy teatralnej „Na przekór” 
z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji z Krośniewic. Występ pod tytułem „Jestem 
człowiekiem” okazał się wzruszająca odsłoną 
pantomimy powstałej podczas zajęć teatralnych. 
Scenariusz autorski był inspirowany występem 
łódzkiej grupy pantomimicznej. Na scenie mo-
gliśmy zobaczyć Darię Śliwińską jako Samotną 
matkę, Antoninę Pietrzykowską jako Dziecko 
samotnej matki, Artura Klarzaka jako Niepeł-
nosprawnego, Macieja Sztygiela jako Chłopca 
szykanowanego w szkole, Marię Chmielecką 
jako Babcię, Martynę Lankiewicz jako Dziecko 
w finałowej scenie, Oliwię Szadkowską jako 

Nauczycielkę, oraz Kamilę Śliwińską, Natalię 
Łuczak, Igę Jańczy, Natalię Nowak, Zuzannę 
Kołodziuk, Martynę Płócienniczak. Opiekunem 
grupy jest pani Justyna Szadkowska. 
 Kolejnym występem uroczyła nas grupa 
teatralna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żychli-
nie –„ KOT, Koło Optymistów Teatru”. Pełne 
przekazu przedstawienie, jego historyczny i edu-
kacyjny charakter uzupełnione było pięknymi 
strojami i scenografią przygotowaną m.in. przez 
opiekunki grupy, panią Marlenę Lewandowską 
i panią Beatę Przybysz. W spektaklu pt. „Szabla” 
wzięli udział: Jakub Mrowicki jako Dziadek 1, 
Jakub Kubiak jako Wnuczek, Aleksander Furman 
jako Kamil, Jakub Król jako Dziadek 2, Dawid 
Starczewski jako Ojciec Kamila, Adrianna Le-
waniak jako Mama Kamila, Ida Kalinowska jako 
Muza 1, Alicja Ranachowska jako Muza 2, Domi-
nika Krulikowska jako Muza 3, Małgorzata Ba-
becka jako Recytatorka oraz Żołnierze – Wiktor 
Głuszcz, Zimowit Michalak, Adam Andrzejczyk, 
Filip Lewandowski, Bartosz Ratajczyk, Dawid 
Kwiatkowski. 
 Ostatni występ należał do grupy teatral-
nej z Żychlińskiego Domu Kultury – „Dziew-
czyny zza Kurtyny”. Autorski scenariusz scenki 
kabaretowej, pt. „Lekcja wychowawcza” inspiro-
wany był najśmieszniejszymi tekstami ze szkol-
nych zeszytów uczniów. Grupa prowadzona przez 
panią Katarzynę Brzozowską – Zajączkowską roz-
śmieszyła widownię licznymi gagami na temat 
uczniowskich uwag z dzienniczków oraz cyta-
tów ze sprawdzianów. W przedstawieniu wzięły 
udział: Oliwia Sobierańska jako Wychowawczyni, 
Nadia Czaja jako Woźna oraz uczennice – Oliwia 
Banasiak, Roksana Banasiak, Natalia Machała, 
Anna Tomasik, Amelia Stępka i Weronika Lasota. 
Wszystkie występy zostały pozytywnie odebrane 
przez publiczność i nagrodzone gromkimi bra-
wami. Ostatnim punktem przeglądu było prze-
kazanie przez Dyrektor Żychlińskiego Domu 
Kultury pamiątkowych statuetek i podziękowań 
za udział w imprezie. Mamy nadzieję, że wpisze 
się ona na stałe w harmonogram wydarzeń arty-
stycznych naszego domu kultury. 

ŻDK

 Z okazji Dnia Kobiet Dzie-
cięcy Teatr Wizji oraz grupa teatralna 
„Dziewczyny zza kurtyny” działające 
w Żychlińskim Domu Kultury przygo-
towały dla mieszkańców Żychlina miłą 
niespodziankę. Były to dwa krótkie 
przedstawienia w formule kabareto-
wej. Przygotowany przez Dziecięcy Te-
atr Wizji skecz zatytułowany „Przyszła 
Baba do lekarza” podkreślał ważną, nie 
tylko w dniu 8 marca, istotę kobiecości. 
Oczywisty tytuł wprowadził publiczność 
w realia codziennego życia, a doskonale 
nam znane kłopoty pacjentów ze służbą 
zdrowia podane w lekkiej formie bardzo 
rozbawiły widzów. W spektaklu wystą-
piły: Iga Jędrzejczyk, Gabrysia Staszewska, 
Michasia Staszewska, Antosia Zielińska, 
Weronika Michalak, Klaudia Piątkowska, 
Oliwia Kukuła, Wiktoria Lewaniak, Wik-
toria Kalinowska, Oliwia Filipiak, Alicja 
Karlikowska, Natalia Kwiatkowska, Nadia 
Piątkowska.

 Z kolei grupa teatralna „Dziew-
czyny zza kurtyny” przygotowała własną 
interpretację scen dobrze znanych z kul-
towych polskich komedii - „Sami swoi”, 
„Wyjście awaryjne” i „Kogel Mogel”. 
Poszczególne scenki przeplatane były 
wstawkami muzycznymi pochodzącymi 
z tych znanych i lubianych filmów. W role 
filmowych bohaterów wcieliły się: Nadia 
Czaja, Oliwia Sobierańska, Amelia Stępka, 
Weronika Lasota, Roksana Banasiak, Oli-
wia Banasiak, Natalia Machała, Joanna 
Krzewicka.
 Młodym artystkom dziękujemy 
i życzymy dalszych sukcesów Serdecznie 
dziękujemy również p. Kasi Brzozowskiej-
-Zajączkowskiej, która opiekuje się dzie-
cięcymi grupami teatralnymi w ŻDK za 
ogromne zaangażowanie w prowadzenie 
zajęć i przygotowywanie przedstawień.

ŻDK

Dzień Kobiet  
w ŻDK
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Nowoczesne nauczanie i uczenie się  
w ZS w Żychlinie - Erasmus+

Spotkanie burmistrza Ambroziaka  
z uczestnikami projektu Erasmus+ 

pRojEKtY I DofINANsoWANIA

 12 marca br. grupa 9 nauczycieli i 21 
uczniów z Macedonii, Portugalii, Włoch i Turcji, 
którzy przyjechali do Żychlina w ramach projektu 
Erasmus+ „Step up with Google Tools and Mo-
bile Apps”, a także przedstawiciele Zespołu Szkół 
w Żychlinie, którzy również są uczestnikami pro-
jektu, spotkali się z Burmistrzem Gminy Żychlin, 
Grzegorzem Ambroziakiem. Spotkanie odbyło 
się w sali konferencyjnej urzędu. Było to drugie 
spotkanie w ramach projektu, którego celem jest 
wykorzystanie urządzeń mobilnych do nauki. 
Nowe urządzenia mobilne mogą prowadzić do 
pozytywnej zmiany w nauczaniu i podejściu do 
nauki. Realizacja projektu ma nauczyć uczniów 
i nauczycieli korzystania z narzędzi, które oferuje 
Google oraz szeregu innych aplikacji mobilnych.
Nauczyciele i uczniowie z państw partnerskich 
przybyli do Żychlina aby przedyskutować szcze-
góły projektu, przedstawić swoje kraje, szkoły, 
rozwinąć umiejętności informatyczne oraz po-
znać się wzajemnie.
Pan Burmistrz w czasie spotkania przekazał go-
ściom informacje na temat naszego miasta 
i gminy oraz rozdał drobne prezenty. Spotka-
nie trwało około godziny, goście w tym czasie 
obejrzeli filmy promujące nasze miasto i ich 

mieszkańców oraz ukazujące uroczyste obchody 
stulecia niepodległości naszego kraju jakie miały 
miejsce w Żychlinie. Po oficjalnym spotkaniu 
nauczyciele i uczniowie odbyli jeszcze warsztaty 
związane z realizacją projektu.
Goście spędzą w naszym mieście tydzień. Wezmą 
udział w szeregu warsztatów z zakresu aplikacji 
Google. Elementem kończącym warsztaty, będzie 
nakręcenie specjalna kamerą 
o zasięgu 360 stopni materiału filmowego 
w zamku w Oporowie. Materiał ten zostanie 
następnie zmontowany przy użyciu narzędzi 
Google.
Oprócz zajęć typowo dydaktycznych nasi goście 
zapoznają się z historia i kulturą naszego kraju 
podczas wyjazdu do Torunia i Warszawy.
Wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie są 
świadome potrzeby pomocy uczniom 
w nabywaniu, rozwijaniu i doskonaleniu niektó-
rych kluczowych umiejętności XXI wieku: kry-
tycznego myślenia, umiejętności informacyjnych, 
współpracy i pracy zespołowej, elastyczności 
i zdolności dostosowawczych, inicjatywy i świa-
domości kulturowej.

Iwona Kciuk

 Troje nauczycieli z Zespołu Szkół  
w Żychlinie w dniach 10-14.12.2018 r. przebywało 
w Turcji w miejscowości Çarşamba uczestnicząc 
w inauguracyjnym spotkaniu projektowym 
w ramach programu Erasmus+, na który szkoła 
otrzymała grant w wysokości 25 963,00 €. Tema-
tyką 5-cio dniowego spotkania w gronie przed-
stawicieli z Portugalii, Turcji, Włoch, Macedonii 
i Polski była dyskusja dotycząca zadań projekto-
wych. Tytuł projektu „Step up with Google Tools 
and Mobile Apps” w tłumaczeniu na język polski 
brzmi „Krok do przodu w nowoczesnym naucze-
niu i uczeniu się z wykorzystaniem narzędzi Go-
ogle i aplikacji mobilnych”.
 Celem tego projektu jest wykorzystanie 
technologii informacyjnych w procesie nauczania 
i uczenia się. Z naszego punktu widzenia nowe 
urządzenia mobilne mogą prowadzić do pozy-
tywnej zmiany w nauczaniu i podejściu do nauki.
Współtworząc ten międzynarodowy projekt 
mieliśmy na celu pomoc naszym uczniom  
w zdobywaniu, rozwijaniu i doskonaleniu umie-
jętności cyfrowych. Aby tego dokonać, młodzież 
będzie współpracować przez dwa lata z innymi 

szkołami europejskimi, bardziej doświadczonymi 
w stosowaniu nauczania i uczenia się opartego na 
nowoczesnej technologii.
 Większość krajów w Europie nadal wy-
kazuje braki w zakresie korzystania z aplikacji 
mobilnych w kontekście edukacyjnym. Ponadto, 
mimo że niektóre szkoły zostały wyposażone 
w najnowocześniejsze udogodnienia, nauczy-
ciele nie zawsze przeszli odpowiednie szkolenie, 
aby korzystać ze wszystkich cyfrowych urządzeń 
i narzędzi, co czyni je nieskutecznymi. Powodem, 
dla którego zebraliśmy się w tym międzynaro-
dowym projekcie jest to, że naprawdę chcemy 
pomóc naszym uczniom w zdobywaniu, rozwija-
niu i doskonaleniu umiejętności cyfrowych. Aby 
to osiągnąć, będziemy współpracować z innymi 
szkołami europejskimi bardziej doświadczonymi 
w stosowaniu podejścia opartego na technologii 
i dlatego musimy koniecznie rzucić trochę światła 
na ogromną różnorodność aplikacji mobilnych 
i narzędzi Web 2.0., która unowocześni system 
nauczania i uczenia się.

ZS Żychlin

 Zakończony został pierwszy 
etap programu edukacji ekologicznej 
pn. „Chcesz chronić przyrodę – oszczę-
dzaj wodę” realizowanego w Zespole 
Szkolno- Przedszkolnym w Żychlinie 
przy udziale dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi. Działania zapla-
nowane na 2018 rok zostały zrealizowane 
z dużym entuzjazmem oraz zaangażowa-
niem zarówno ze strony przedszkolaków, 
uczniów jak i koordynatorów programu: 
Pani Wiesławy Kaczmarek i Pani Emilii 
Chabowskiej.
 W ramach przedsięwzięcia 
zakupiono różnorodne pomoce dydak-
tyczne tym m.in.: pakiety do badania 
wody, modele edukacyjne, mikroskop, 
puzzle i gry edukacyjne. Dzięki nowym 
pomocom lekcje przyrody oraz zajęcia dla 
przedszkolaków są prowadzone w sposób 
innowacyjny, a przyswojona wiedza po-
zostaje na dłużej w pamięci dzieci.
 W pierwszym etapie projektu 
zrealizowano również zajęcia terenowe 
w Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdat-
niania Wody w Żychlinie. Ponadto grupa 
90 uczniów uczestniczyła w zajęciach 
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ło-
dzi oraz zwiedziła ekspozycję pt. „Prze-
twarzanie energii” w Centrum Nauki 
i Techniki.
 Dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów cieszyły się również 
przeprowadzone dwa konkursy. Pierw-
szy z nich przeznaczony dla uczniów 
klas IV-VI szkoły podstawowej polegał 
na wymyśleniu hasła zachęcającego do 
oszczędzania wody. Drugi z konkursów 
przeznaczony dla uczniów klas I-IV to 
praca plastyczna przedstawiająca piękno 
zbiorników wodnych naszej okolicy. 
Atrakcyjne nagrody oraz dyplomy za-
kupione z dotacji WFOŚiGW w Łodzi 
ucieszyły zwycięzców oraz zachęciły 
wszystkich uczniów do udziału w kolej-
nych zaplanowanych konkursach.
Drugi etap konkursu przewidziany do re-
alizacji w 2019 roku zapowiada się równie 
ciekawie. Liczne konkursy z nagrodami, 
zajęcia terenowe, warsztaty oraz wycieczki 
podniosą poziom świadomości ekolo-
gicznej przedszkolaków i uczniów. Wie-
rzymy, że każde dziecko będzie chciało 
chronić przyrodę i oszczędzać wodę.

A.J.

Oszczędzaj 
wodę
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STRZELEcTWO

Zawody strzeleckie SIATKóWKA

Ogólnopolski 
Turniej Talentów

SIATKóWKA

Turniej Kobiet 
w Gostyninie

 20 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół 
w Żychlinie przy ul. Narutowicza 88 odbyły się 
po raz ósmy Zawody Strzeleckie o Puchar Bur-
mistrza Gminy Żychlin z okazji 156 rocznicy 
Powstania Styczniowego. Impreza, która na stałe 
zagościła w kalendarzu wydarzeń Żychlina cieszy 
się niesłabnącym zainteresowaniem. Do rywali-
zacji przystąpiło 69 miłośników strzelania wia-
trówkowego – 27 w kategorii młodzież szkolna 
i 42 w kategorii Open. Organizacja zawodów, to 
wspólne działania Urzędu Gminy w Żychlinie, 
Zespołu Szkół w Żychlinie, Ligi Obrony Kraju  
w Kutnie oraz Polskiego Klubu Kawaleryjskiego. 
Zawody otworzył dyrektor Zespołu Szkół w Ży-
chlinie pan Tomasz Rapsiewicz, następnie prezes 
Koła Strzeleckiego „Jeleń” z Żychlina pan Romu-
ald Kamiński przybliżył tematykę łowiecką oraz 
zaprezentował różne typy broni myśliwskiej. 
Szkolenie z obsługi karabinka pneumatycznego 
oraz z zasad bhp podczas strzelania przeprowadził 
prezes Zarządu Powiatowego LOK w Kutnie pan 
Janusz Kaczmarek, a nad sprawnym i bezpiecz-
nym przebiegiem strzelania czuwali panowie: 
Andrzej Kwiatkowski i Antoni Dobosz. Puchary, 
medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez Urząd Gminy w Żychlinie wręczył 
Sekretarz Gminy Żychlin pan Waldemar Barto-
chowski. Zawody przebiegły w miłej atmosferze 
przy dźwiękach muzyki patriotycznej. Zwycięz-
com gratulujemy, a wszystkich uczestników za-
praszamy ponownie za rok.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Kategoria – OPEN indywidualnie
1. Jacek Krzysztoszek – PKK 17 Pułk Ułanów 
Wielkopolskich
2. Marek Drabik – PKK 17 Pułk Ułanów 
Wielkopolskich
3. Jacek Malczewski

Kategoria – OPEN drużynowo
I miejsce – PKK 17 Pułk Ułanów 
Wielkopolskich
1. Marek Drabik
2. Adrian Pietrzak
3. Jacek Krzysztoszek
II miejsce
1. Mariusz Dominiak
2. Jacek Malczewski
3. Krzysztof Nadolski
III miejsce – Grupa Operacyjna Bzura
1. Krzysztof Jędrzejczak
2. Jacek Wasiak
3. Paweł Dałek
Kategoria – MŁODZIEŻ SZKOLNA 
indywidualnie
1. Filip Kowalski – PKK 17 Pułk Ułanów 
Wielkopolskich
2. Dawid Dębski – PKK 17 Pułk Ułanów 
Wielkopolskich
3. Damian Pietrzak – PKK 17 Pułk Ułanów 
Wielkopolskich
Kategoria – MŁODZIEŻ SZKOLNA drużynowo
I miejsce – PKK 17 Pułk Ułanów 
Wielkopolskich
1. Dawid Dębski
2. Damian Pietrzak
3. Krzysztof Pietrasiak
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Gołębiewku
1. Filip Dominiak
2. Adrian Dolatowski
3. Bartłomiej Nadolski
III miejsce – LO im. A. Mickiewicza 
w Żychlinie
1. Alan Pruszkowski
2. Tomasz Tomczak
3. Marcjanna Frontczak

Cezary Kwiatkowski

 W dniu 19 stycznia siatkarze 
Volley Team Żychlin (rocznik 2006) 
brali udział w Ogólnopolskim Turnieju 
„SIA-tkarskie TA-lenty” rozgrywanym 
w ramach Ligi Najmłodszych, który od-
był się w Tomaszowie Mazowieckim. 
Organizatorem imprezy były dwa toma-
szowskie kluby: KS „Lechia” i UKS „13 
Joker”. W rozgrywkach uczestniczyło 14 
zespołów z czterech województw: łódz-
kiego, wielkopolskiego, mazowieckiego 
i śląskiego. W zawodach wystartowało 80 
uzdolnionych minisiatkarzy, którzy przez 
8 godzin na 3 boiskach rozegrali 52 mecze 
siatkarskie dostarczając kibicom niesamo-
witych emocji.
 Turniej wygrała drużyna Bzury 
Ozorków będąca „poza zasięgiem” wszyst-
kich zespołów i mająca w swoich szeregach 
najwyższych graczy. Turniej „SIA-tkarskie 
TA-lenty” rozegrany został pod patrona-
tem fundacji Małgorzaty Glinki „Glinka 
Academy”.
Volley Team Żychlin reprezentowali:
Volley Team I (9 miejsce) - Ziemowit Mi-
chalak, Patryk Czubiński, Szymon Kotecki 
i Jakub Mrowicki.
Volley Team II (13 miejsce) - Dawid Ku-
jawa, Szymon Ratajczyk, Kacper Drąż-
kiewicz, Aleksander Furman i Marcin 
Jagniątkowski. Trener Jacek Filiński.

2 marca 2019 r. w Hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Gostyninie, odbył się 
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrek-
tora „ALIOR BANKU”o/GOSTYNIN. 
W turnieju uczestniczyło 6 drużyn. Dru-
żyna ZS Żychlin w grupie „B”, do której 
została przydzielona, rozegrała dwa zwy-
cięskie spotkania z LO Gostynin oraz GCE 
Gostynin, dzięki czemu awansowała do 
fazy finałowej z pierwszej pozycji. Mecz 
finałowy został rozegrany ze zwycięzcą 
grupy „A” - Liderkami Szczawin. Wynik 
2:0 dla ZS Żychlin. Wyróżnienie indywi-
dualne otrzymała Aleksandra Kowalska 
grająca w drużynie z Żychlina.

Sport
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Seniorzy 
Siatkarze rozegrali w sezonie 2018/2019 - 12 
spotkań. Przejechali - około 1300 km na sześć 
wyjazdów. Drużyna seniorów cały czas ewolu-
uje w celu zbudowania nowej drużyny na sezon 
2019/2020, która będzie rywalizowała z najlep-
szymi w III lidze. Trener: Piotr Wojciechowski

Juniorki
Siatkarski rozegrały w Wojewódzkiej lidze ju-
niorek w sezonie 2018/2019 - 14 spotkań
Przejechały - około 1500 km na siedem 
wyjazdów
Dziewczyny brały również udział w Kutnow-
skiej Amatorskiej Lidzie Siatkówki. Sezon za-
kończyły na 3 miejscu. Trener: Tomasz Maciak

Seniorki
Siatkarski rozegrały 16 spotkań w Kutnow-
skiej Amatorskiej Lidze Siatkówki w sezonie 
2018/2019. Zajęły 4 miejsce w tabeli. 
Trener: Piotr Wojciechowski

Kadeci i Kinder
Chłopcy biorą udział Kutnowskiej Amatorskiej 
Lidze Siatkówki w sezonie 2018/2019. Dotych-
czas rozegrali w rozgrywkach - 18 spotkań.
Rozgrywki nadal trwają.
Trener: Jacek Filiński 

Wojewódzka Liga Minisiatkówki 2019. 
W tych rozgrywkach biorą udział najmłodsi 
adepci siatkówki w naszym klubie. W tym cy-
klu mecze rozgrywane są w dwu-, trzy- i cztero-
osobowych zespołach. Zawody są rozgrywane 
w systemie turniejowym, a do zakończenia 
zmagań pozostały jeszcze: drugi turniej fazy 
zasadniczej, półfinały i finały. 
Trenerami wyżej wymienionych zespołów są: 
Jacek Filiński, Jolanta Kapes, Jarosław Kapes. 

Volley Team Żychlin

TENIS STOłOWy

III Mistrzostwa 
Polski 
cukrowników

 Dwie drużyny reprezentujące 
Cukrownię Dobrzelin zajęły kolejno trze-
cie i czwarte miejsce w III Mistrzostwach 
Polski Pracowników Przemysłu Cukrow-
niczego w Tenisie Stołowym. Organiza-
torem zawodów była Federacja Związku 
Zawodowego Pracowników KSC „Polski 
Cukier” S.A. przy współpracy z Gminą 
Żychlin. Tegoroczne zmagania odbyły się 
w hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 
w Żychlinie, gdzie przyjechały reprezen-
tacje trzech Cukrowni, z których każda 
zgłosiła do rywalizacji po dwie drużyny. 
Cały turniej odbywał się w ciągu dwóch 
dni: 7 i 8 marca 2019. W pierwszym dniu 
zawodów rozegrano turniej drużynowy 
w tenisa stołowego. Oprócz gospodarzy 
(Oddział KSC S.A. „Cukrownia Dobrze-
lin”) do rywalizacji stanęły reprezentacje: 
Oddziału KSC S.A. „Cukrownia Nakło” 
oraz „Cukrownia Werbkowice”. Natomiast 
w drugim dniu rozegrano turniej indywi-
dualny, w którym wzięło udział dwunastu 
zawodników. Otwarcia turnieju dokonał 
Dyrektor Oddziału Cukrownia Dobrze-
lin – Marek Giżyński. Zawody odbywał 
się w sportowej i koleżeńskiej atmosferze. 
Przyznano nagrody indywidualne – dla 
sześciu najlepszych zawodników, z któ-
rych każdy otrzymał pamiątkowy puchar 
oraz nagrodę rzeczową. Wyróżnienie dla 
najwaleczniejszego zawodnika turnieju, 
ufundowane przez redakcję kwartalnika 
„Polski Cukier” otrzymał Pan Lucjan 
Wyskiel. Zwycięzcą turnieju w klasyfi-
kacji drużynowej została drużyna KSC 
S.A. „Cukrownia Werbkowice” w skła-
dzie: Piotr Rafalski i Łukasz Jarosz. Zaś 
w klasyfikacji rozgrywek indywidualnych 
zwyciężył Pan Piotr Rafalski (KSC S.A. 
„Cukrownia Werbkowice”). 
Skład drużyn Oddziału KSC S.A. „Cu-
krownia Dobrzelin”: I drużyna: Tomasz 
Nowakowski i Wiesław Skotak; II dru-
żyna: Zbigniew Tamborski i Krzysztof 
Bagnowski.

Sport

SIATKóWKA

Volley Team Żychlin - 
podsumowanie sezonu 
2018/2019
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 6 lutego w hali sportowej XLVII Liceum 
Ogólnokształcącego w Łodzi rozegrano Finał Wo-
jewódzki Igrzysk Dzieci w minisiatkówce chłop-
ców. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało 
się sześciu zwycięzców turniejów półfinałowych: 
SP 13 Tomaszów Mazowiecki, SP 1 Bełchatów, SP 
56 Łódź, SP 4 Ozorków, SP6 Zduńska Wola i SP 
2 Żychlin.
 W wyniku losowania zespoły zostały 
podzielone na 2 grupy, w których rozegrano 
po 3 spotkania systemem „każdy z każdym”. 
W następnej fazie rozgrywek rozegrano 2 me-
cze: o 3 miejsce (A2 – B2) i o 1 miejsce (A1 – B1). 

Reprezentacja chłopców SP 2 Żychlin wygrała je-
den mecz grupowy, w spotkaniu o trzecie miejsce 
uległa SP 4 z Ozorkowa 1:2. Zwycięzcą turnieju 
została Szkoła Podstawowa Nr 56 z Łodzi, która 
w Głuchołazach będzie broniła tytułu Mistrza 
Polski zdobytego w 2018 roku.
 Skład drużyny chłopców SP2 Żychlin: 
Ziemowit Michalak, Patryk Czubiński, Szymon 
Kotecki, Jakub Mrowicki, Szymon Ratajczyk, 
Kacper Drążkiewicz, Kacper Chomicki, Alek-
sander Furman i Marcin Jagniątkowski.

Opiekun: Jacek Filiński.

MINISIATKóWKA

Siatkarze SP 2 czwartą drużyną  
w województwie

SIATKóWKA

Mistrzostwa powiatu

 27 lutego 2019 roku w hali spor-
towej Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Siatkowej Dziewcząt i Chłopców (rocznik 
2003, 2004, 2005). 
Rywalizacja chłopców toczyła się po-
między reprezentacjami: Gimnazjum 
w Żychlinie, Gimnazjum Nr 2 w Kut-
nie, Szkoły Podstawowej w Ostrowach 
i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie. 
Tytuł mistrzowski zdobyli po raz kolejny 
uczniowie Gimnazjum z Żychlina (po raz 
siódmy z kolei i po raz jedenasty w ciągu 
ostatnich dwunastu lat). Drugie miejsce 
uzyskali chłopcy reprezentujący Szkołę 
Podstawową Nr 2 w Żychlinie. 
 Skład drużyny chłopców Gim-
nazjum Żychlin: Mateusz Jarota, Bartosz 
Głogowski, Bartosz Sampolski, Kacper 
Fuss, Kacper Stępniak, Jakub Urbański, 
Szymon Klimczak, Kamil Fijałkowski, 
Adam Banachowicz. Opiekun: Marcin 
Ranachowski.Skład drużyny chłopców 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie: 
Adam Andrzejczyk, Jakub Jarota, Jakub 
Król, Mateusz Maltański, Wiktor Głuszcz, 
Kacper Koza, Bartłomiej Łacheta, Michał 
Petera, Maks Wiśniewski, Mateusz Wło-
darczyk, Bartosz Ratajczyk. Opiekun: Ja-
cek Filiński.
 W rywalizacji dziewcząt udział 
brały szkoły: Gimnazjum w Żychlinie, 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie, 
Szkoła Podstawowa w Strzelcach, Szkoła 
Podstawowa w Łaniętach. Zwycięsko 
z rywalizacji dziewcząt wyszły uczennice 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie i to 
one będą reprezentować powiat kutnow-
ski na dalszym szczeblu rozgrywek. Dru-
żyna dziewcząt reprezentująca żychlińskie 
Gimnazjum zajęła w rozgrywkach drugie 
miejsce.
 Skład drużyny dziewcząt Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Żychlinie: Ida Ka-
linowska, Alicja Ranachowska, Kinga 
Garstka, Dominika Krulikowska, Magda 
Szczerbiak, Oliwia Materek, Sandra So-
bieszek, Julia Morawiec, Aleksandra 
Mazurek, Zuzanna Bonińska, Kinga Ku-
nikowska. Opiekun: Jolanta Kapes, Jo-
anna Florczak. Skład drużyny dziewcząt 
Gimnazjum Żychlin: Gabriela Jaźwiń-
ska, Zuzanna Karczewska, Aleksandra 
Jagniątkowska, Roksana Rolińska, Maja 
Kornatowska, Anita Sujecka, Aleksandra 
Wrońska, Martyna Korowajska. Opiekun: 
Tomasz Maciak.

Sport

ZAWODy OGóLNOSPORTOWE

Finał powiatowy “Gry i zabawy”
 Ostatniego dnia lutego br. w ramach 
Igrzysk Dzieci, odbył się w Kutnie Finał Powia-
towy w konkursie ,,Gry i Zabawy”. Organizatorem 
zawodów był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Kutnie. W zawodach uczestniczyli uczniowie 
z trzech szkół podstawowych: Szkoły Podsta-
wowej Nr 9 w Kutnie, Szkoły Podstawowej Nr 2  
w Żychlinie i Szkoły Podstawowej Nr 7 w Kutnie. 
Reprezentacje szkół składały się z uczniów klas 
I – IV. Zawodnicy mogli sprawdzić się w różnych 
konkurencjach, w których decydowała nie tylko 
zwinność, szybkość i sprawność lecz również spo-
strzegawczość. Łącznie rozegrano 16 konkurencji, 
każdej towarzyszyły niebywałe emocje. Zwycięzcą 
konkursu „Gier i zabaw” został zespół Szkoły 
Podstawowej Nr 9 w Kutnie, który zgromadził 
41 punktów. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 
2 w Żychlinie uplasowali się na drugim miejscu  
z wynikiem 39 punktów na koncie, na trzecim zaś 
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Kutnie zdobywając 
17 pkt.
 

Szkołę Podstawową Nr 2 w Żychlinie 
reprezentowali: 
klasa I: Nikola Ciężarek, Natasza Bałazy, Karina 
Siemińska, Gabriela Florczak, Olaf Martofel, Szy-
mon Głuszcz, Jakub Jóźwik, Rafał Albinowski; 
klasa II: Wiktoria Kalinowska, Michalina Sta-
szewska, Serafina Jędrzejczak, Weronika Micha-
lak, Maciej Cieniewski, Bartek Pawlak, Kacper 
Szyburski, Filip Urbański; 
klasa III: Klaudia Piątkowska, Agata Kumor, 
Natalia Olejniczak, Natalia Roźniatowska, Jakub 
Falkowski, Adam Babecki, Łukasz Białkowski, 
Maciej Markiewicz; 
klasa IV: Julia Kotecka, Amelia Stępniak, Natalia 
Józwiak, Oskar Długołęcki, Wiktor Szampanty, 
Tomasz Mrowicki. 
Opiekunowie: Joanna Florczak, Jolanta Kapes 
i Jarosław Kapes.

Sport
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 W dniach 23-24 lutego w Luboniu 
odbyły się IX Mistrzostwa Polski NoGi Jiu Jitsu,
w których wzięło udział około 1500 osób  
z całej Polski. Bone Breakers Team Żychlin re-
prezentowali: Jacek Jackowski, Piotr Gajewicz, 
Dariusz Skonieczny, Paweł Kubczak, Dominik 
Lewański, Szymon Walczak, Paweł Florczak 
i Paweł Kucharski – zdobywając łącznie trzy 
medale.
 W kategorii masters II białych pasów 
-85,5kg Jacek Jackowski zajął I miejsce i zo-
stał Mistrzem Polski. Warto zwrócić uwagę, 
że Jacek Jackowski zaczął swoją przygodę z jiu 
jitsu dopiero rok temu – w wieku 45 lat. Jest 
on doskonałym przykładem na to, że zacząć 
trenować i wygrywać zawody można w każdym 
wieku. Wystarczą chęci i ciężka praca.
 W kategorii masters II niebieskie pasy 
+97,5kg Piotr Gajewicz zajął II miejsce i został 
Wicemistrzem Polski.

 W kategorii adult niebieskie pasy 
-85,5kg Dariusz Skonieczny zajął III miejsce.
Pozostali zawodnicy (chociaż w większości był 
to ich debiut i dopiero zaczęli swoją przygodę 
ze sportami walki) również pokazali się z bar-
dzo dobrej strony, każdy dał z siebie wszystko. 
Szymon Walczak pierwszą swoją walkę wygrał 
wysoko na punkty.
 Ogromne podziękowania należą się 
Trenerowi Emilowi Grzelakowi, który poświęca 
swój czas na przyjazdy z Łodzi, by przekazać za-
wodnikom Bone Breakers Team Żychlin swoje 
doświadczenie i wiedzę. To dzięki jego pomocy 
i zaangażowaniu udało się osiągnąć tak dobry 
wynik na zawodach rangi Mistrzostw Polski.
 Bone Breakers Team Żychlin dziękuje 
również Gminie Żychlin za pomoc finansową 
w zorganizowaniu wyjazdu oraz sponsorom 
firmie Flexservice oraz PSB Mrówka.

Bone Breakers Team Żychlin

SZTUKI WALKI

Mistrzostwo Polski  
dla zawodnika Bone Breakers

UNIHOKEj

Gimnazjaliści 
wicemistrzami 
województwa
 Chłopcy z Gimnazjum 
w Żychlinie brali udział w rozegranych  
w Uniejowie Mistrzostwach Wojewódz-
twa Igrzysk Młodzieży Szkolnej dziewcząt 
i chłopców w Unihokeju. Do rywalizacji 
stanęło ze sobą sześć najlepszych, chłopię-
cych drużyn rocznika 2003 i młodszych, 
które wywalczyły sobie wcześniej awans 
podczas rozgrywek rejonowych. W finale 
województwa łódzkiego zespoły chłopców 
reprezentowały szkoły: Gimnazjum Ży-
chlin, ZS w Walichnowach, Gimnazjum 
Nr 34 w Łodzi, SP Nr 12 w Bełchatowie, SP 
Łęki Szlacheckie, SP Uniejów. Rozgrywki 
zespołów chłopców przeprowadzono sys-
temem grupowym. Chłopcy z Gimnazjum 
w Żychlinie, trenujący unihokej pod okiem 
Marcina Ranachowskiego, zajęli wysokie 
drugie miejsce. W meczu finałowym wal-
czyli z zespołem Gimnazjum w Łękach. 
Spotkanie to zakończyło się remisem 2:2 
i o ostatecznym zwycięstwie zdecydowały 
rzuty karne. 
 Wyjazd na zawody wojewódz-
kie reprezentacji chłopców Gimnazjum 
w Żychlinie był częścią zadania publicz-
nego pod nazwą ,,Kultura fizyczna i sport 
z „Adasiem” – realizowanego przy wspar-
ciu finansowym z budżetu Gminy Żychlin. 
Skład drużyny chłopców Gimnazjum 
Żychlin: Bartosz Głogowski, Patryk Le-
waniak, Łukasz Tomczak, Norbert Kowal-
ski, Mateusz Jarota, Michał Frankiewicz, 
Szymon Wójciak, Piotr Karasek, Kacper 
Sobański. Opiekun: Marcin Ranachowski.

Sport

SIATKóWKA

Półfinał województwa
W dniu 13 marca 2019 w Rawie Mazo-
wieckiej w hali sportowej OSiR-u „Mi-
lenium” odbył się gimnazjalny półfinał 
wojewódzki w siatkówce chłopców. Udział 
w turnieju wzięły cztery zespoły: Gimna-
zjum Żychlin, Pijarska Szkoła Podsta-
wowa Łowicz, Szkoła Podstawowa Nr5 
w Skierniewicach, Szkoła Podstawowa 
Nr4 w Rawie Mazowieckiej. Awans do 
finału wojewódzkiego wywalczyła Szkoła 
Podstawowa Nr4 w Rawie Mazowieckiej. 
Gimnazjum w Żychlinie w zawodach za-
jęło drugie miejsce. 

Sport

ZaprasZamy na roZgrywki rundy wiosennej

KS Żychlin 
szczegóły oraz bieżące informacje  
o działalności Klubu 

www.Kszychlin.futbolowo.pl


