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Jubileusz 600-lecia parafii str. 5
» ...serdecznie zapraszamy na centralne 
uroczystości dziękczynne... » 

Modernizacje ul. Żeromskiego  
i Dobrzelińskiej str. 12 
» Ogłoszono przetarg na modernizację... » 

Sukces Radnego Kowalskiego str. 16
» ...Józef Kowalski reprezentujący OSP Żychlin, 
który z czasem 1.44.37, zajął... » 
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Lipiec
Turniej e-sportowy FiFA 18
Turniej, prezentacje, pokazy. 
Orlik

Rodzinna Biesiada u Apostołów
piotra i pawła w Żychlinie 
Tereny Parafii w Żychlinie

plenerowe Kino Letnie
Boisko 

i Otwarte Mistrzostwa 
wyciskania sztangi leżąc
ŻDK

Turniej Streetball
Turniej Koszykówki Ulicznej 
Boisko Orlik

SieRpieŃ
Turniej siatkowej piłki 
plażowej kobiet i mężczyzn
Boiska przy ul. Żeromskiego

Turniej Streetball
Turniej Koszykówki Ulicznej 
Boisko Orlik

Turniej w Siatkonogę

wRzeSieŃ
Gminne Obchody Rocznicy 
wybuchu ii wojny Światowej

Dożynki Gminne

Nadchodzące 
wydarzenia

1

1

2

1

27 i 28

29

echo
nowe

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

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

WYDARZENIA

Burmistrz Gminy Żychlin  
z absolutorium

Sprostowanie dot. artykułu z nr 1/2018

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

 14 czerwca 2018 r. podczas XLVI 
Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie, po otwar-
ciu posiedzenia przez Przewodniczącą Rady 
Miejskiej Elżbietę Tarnowską i stwierdzeniu 
prawomocności obrad, Radni zapoznali się 
m.in. z informacjami o stanie realizacji spra-
wozdania finansowego za 2017 r. oraz spra-
wozdania z wykonania budżetu za 2017 r. 
Po przedstawieniu wniosku Komisji Rewi-
zyjnej Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Gminy Żychlin oraz zapoznaniu się z treścią 
Uchwały Składu Orzekającego Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Łodzi w tejże 
sprawie, Radni Rady Miejskiej 12 głosami 
ZA przyjęło uchwałę i tym samym udzieliło 
absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin 
w zakresie realizacji budżetu gminy za 2017 
rok.

Red.

 Redakcja Nowego Echa Żychlina 
pragnie poinformować mieszkańców gminy 
Żychlin, a zarazem czytelników Nowego Echa 
Żychlina, iż w wydaniu 1/2018 w/w kwartal-
nika, wdał się błąd edytorski w artykule „Za-
wody Strzeleckie o Puchar Burmistrza”. Lapsus 

ten nie był spowodowany przez autora tekstu 
tj. Cezarego Kwiatkowskiego za co serdecz-
nie przepraszamy samego autora tekstu jak  
i czytelników.

Red.
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Żychlińska Gra Miejska Obchody 
Dnia Ziemi 
w Gminie 
Żychlin

Biesiada z Polską 
Kulturą Ludową 
w Zdworzu

 Towarzystwo Miłośników Historii Ży-
chlina z okazji Święta Flagi, Święta Konstytucji  
3 Maja oraz 100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę w dn. 2 maja 2018 r. przy-
gotowało grę miejską dla mieszkańców Gminy 
Żychlin.
 Gra miejska zorganizowana w naszym 
mieście miała za zadanie zaktywizować jego 
mieszkańców, a przy okazji przybliżyć im miej-
sce, w którym żyją. Gra tematycznie dotyczyła 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, historii 
Żychlina i rocznicy Niepodległości. Udział w niej 
mogły brać drużyny od 2 do 5 osób (szkolne, ro-
dzinne, koleżeńskie), które zaprosiliśmy na tor 
przeszkód, by sprawdziły swą wiedzę i umiejęt-
ności, zmierzyły się z innymi drużynami w kole-
żeńskiej rywalizacji.
 Miejscem gry było centrum Żychlina 
i jego okolice. Zbiórka uczestników przy stoisku 
TMHŻ na placu przed kościołem, gdzie od godz. 
11.30 trwały zapisy drużyn. Do gry zgłosiło się 8 
drużyn: 3 szkolne, 4 koleżeńskie i jedna rodzinna. 
Razem udział wzięły 28 osoby. Niestety, w tym 
roku nie dopisali harcerze. Start pierwszej dru-
żyny nastąpił o 12.15, po uroczystym wciągnięciu 
flagi na maszt – w ten sposób nasze miasto rozpo-
częło tegoroczne święto majowe. Każda drużyna 
otrzymywała pakiet z materiałami oraz kartę gry, 
gdzie były wpisywane punkty, zdobyte podczas 
gry.
 Na trasie było 6 punktów kontrolnych, 
które obsługiwali członkowie TMHŻ i mło-
dzieżowi sympatycy naszego stowarzyszenia 
oraz dwa zadania indywidualne: naszkicowanie 
planu centrum Żychlina z zaznaczeniem miejsca 
obiektów historycznych i rozwiązanie krzyżówki 
tematycznej. 
 Uczestnicy gry rozpoznawali m.in. 
smaki żychlińskich czekolad odpowiadali na pyta-
nia dot. historii i współczesności Gminy Żychlin, 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rozpoznawali na 
zdjęciach różne miejsca w Żychlinie. Uczestnicy 
gry podchodzili do zabawy z entuzjazmem. 
 I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły 

Podstawowej w Grabowie w składzie: Martyna 
Orzechowska, Natalia Lisiecka, Kacper Witkow-
ski i Ola Ćwiek. Na II miejscu z niewielką róż-
nicą punktów uplasowali się uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2: Sylwia Kaczmarek, Zuzanna 
Filipiak, Julka Biniewicz, Tadzio Czubiński  
i Maksym Wiśniewski. III miejsce z nieznaczną 
różnicą punktów zajęła drużyna strzelców LO: 
Marcysia Frątczak, Luiza Cordova, Marcel Janicki 
i Szymon Kunikowski. Gang Banana w składzie: 
Kacper Banasiak, Bartek Frątczak, Emil Brzeski 
i Adrian Jędrzejak, który uplasował się na IV 
miejscu, otrzymał również nagrodę. 
 Gra trwała około 2 godzin. Na zwycięz-
ców gry czekały atrakcyjne nagrody, ufundowane 
przez Urząd Gminy w Żychlinie, TMHŻ i Mar-
cina Maciejewskiego z firmy Budimpex, które 
wręczał burmistrz Grzegorz Ambroziak. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety i słody-
cze. Członkowie TMHŻ i młodzieżowi sympatycy 
wystąpili w strojach historycznych, wypożyczo-
nych z Teatru Dramatycznego w Płocku.
 Udział w grze miejskiej umożliwił 
dzieciom i młodzieży kształtowanie własnej toż-
samości poprzez identyfikację z miejscem za-
mieszkania i jego historią, powiększenie wiedzy 
oraz umiejętności oraz zachęcił uczestników do 
aktywności fizycznej. Razem z Towarzystwem 
Miłośników Historii Żychlina Święto Flagi uczcili 
strzelcy z jednostki strzeleckiej 1024 z LO w Ży-
chlinie, którzy przygotowali przemarsz z flagą 
i apel z podniesieniem flagi na maszt oraz uczest-
niczyli w rozgrywkach.
 Bardzo dziękujemy naszym młodzieżo-
wym sympatykom: Małgosi Gajdzie, Oli Jagniąt-
kowskiej, Mai Kornatowskiej, Julce Białkowskiej 
i Piotrkowi Wódce za pomoc w przeprowadzeniu 
gry, a jej uczestnikom za udział w niej.
 Projekt „Gra Miejska TMHŻ” jest czę-
ścią zadania „Historia Narodowa”, realizowanego 
przez Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina, 
finansowanego w ramach grantu Urzędu Gminy
w Żychlinie.

Anna Wrzesińska - Prezes THMŻ

 Już po raz siódmy dzieci z te-
renu Gminy Żychlin uczestniczyły w Ob-
chodach Dnia Ziemi zorganizowanych 
przez Urząd Gminy w Żychlinie w ra-
mach realizacji zadań z zakresu edukacji 
ekologicznej. W dniu 23.04.2018 r. w Ży-
chlińskim Domu Kultury uczniowie klas 
I-III szkół podstawowych, brali udział 
w niecodziennej lekcji ekologii. Krakow-
skie Biuro Promocji Kultury przedsta-
wiło spektakl ekologiczny dla dzieci pt. 
„Baron Smog”. Przedstawienie w sposób 
innowacyjny poruszało problemy niskiej 
emisji, smogu, zanieczyszczeń powietrza 
oraz segregacji odpadów. Poza wartością 
edukacyjną spektaklu, aktorzy zadbali 
również o atrakcyjną formę prezentacji 
zagadnień ochrony środowiska. Dzieci 
brały czynny udział w przedstawieniu, po-
magali aktorom, odpowiadali na pytania. 
Duża dawka przekazanej przez aktorów 
wiedzy oraz zadowolone miny dzieci, są 
zachętą do organizacji kolejnych obcho-
dów w następnych latach. 

A.J.

 9 czerwca 2018 r. w Centrum 
Wypoczynku i Rekreacji - „Relax”  
w Zdworzu odbyła się Biesiada z Polską 
Kulturą Ludową organizowana przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Łącku. Naszą 
Gminę reprezentowali: Zespół Wokalno 
– Instrumentalny „Melodia” z Klubu 
Seniora „Radość” działającego przy Ży-
chlińskim Domu Kultury oraz p. Tadeusz 
Kafarski wiceprezes Towarzystwa Miło-
śników Historii Żychlina. Seniorzy wyko-
nali trzy utwory „Siano, siano”, „Te polskie 
dziouchy” oraz „Łowickie przyśpiewki”, 
natomiast p. Tadeusz na harmonijce ust-
nej wygrał m.in. utwory „Od rana mam 
dobry humor”, „Mieliśmy wtedy po 16 
lat” czy „Ugi bugi”. Wszyscy wykonawcy 
otrzymali podziękowania w formie wy-
różnień. Serdecznie gratulujemy i dzięku-
jemy za godne reprezentowanie Żychlina 
na forum ogólnopolskim

Red.



4
Nowe Echo Żychlina  |  wydanie 2/2018  |  gminazychlin.pl

WYDARZENIA WYDARZENIA

VI edycja rozdania nagród 
konkursu „Puls Żychlina”
 12 kwietnia br. odbyła się szósta edy-
cja rozdania nagród Konkursu Puls Żychlina, 
który promuje lokalne wydarzenia, osobowo-
ści, inicjatywy, liderów, mecenasów kultury, 
oświaty i sportu.
 Patronat nad uroczystością objął 
Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Wi-
told Stępień, Starosta Powiatu Kutnowskiego 
Pan Krzysztof Debich, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Żychlinie Pani Elżbieta Tarnowska 
i Prezes Związku Miast Polskich Pan Zbigniew 
Frankiewicz.
 Gala Puls Żychlina zdecydowanymi 
krokami wpisuje się w lokalną tradycję. Trady-
cję, która jest fragmentem pewnej idei. Pomy-
słem na uhonorowanie zapału, pasji i ciężkiej 
pracy. Pomysłem na utrwalenie w historii 
naszego miasta jej mieszkańców i przyjaciół 
Żychlina, którzy są jego prawdziwym Pulsem, 
którzy razem współdziałają i współtworzą 
nową jakość miasta i gminy Żychlin.
 Kapituła konkursowa składająca się 
z laureatów z poprzednich edycji, Burmistrza 
i Przewodniczącej Rady Miejskiej, rozpa-
trzyła łącznie 45 nominacji z 72 nadesłanych 
zgłoszeń.
 Poniżej przedstawiamy nominowa-
nych, laureatów i wyróżnionych w VI Edycji 
Konkursu „PULS ŻYCHLINA”
 W Kategorii „Wydarzenie roku” 
zgłoszono następujące nominacje: Podpisa-
nie umów partnerskich pomiędzy miastem 
Żychlin, a miastem Brody z Ukrainy, Mię-
dzynarodowy mecz piłki siatkowej mężczyzn 
pomiędzy Volley Team Żychlin – VK Ednist 
Brody, Piknik Organizacji Pozarządowych, 
Mural w Żychlinie w ramach projektu Stowa-
rzyszenia Aktywizacji Społecznej i Twórczej 
„INTERSUM” Historia na Dobrzelińskiej 
w Street art, Plenerowe widowisko historyczne 
„Krzyżacy w Żychlinie”
 Mianem wydarzenia minionego 
roku zostało Podpisanie umów partner-
skich pomiędzy miastem Żychlin, a miastem 
Brody.
Wyróżnienia w kategorii „Wydarzenie roku” 
otrzymali: Międzynarodowy mecz piłki siat-
kowej mężczyzn Polska – Ukraina oraz Piknik 
organizacji pozarządowych.
 W kategorii „Inicjatywa lokalna” 
zgłoszono następujące nominacje: Sztab Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Ze-
spole Szkół Nr 1 w Żychlinie, Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin, Memoriał 
Krzysztofa Falkowskiego, Polski Komitet 

Pomocy Społecznej oddział w Żychlinie, Świe-
tlica socjoterapeutyczna prowadzona przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 
Żychlin, Żychlińskie Stowarzyszenie Pomocy 
Szkole „Adaś”, Stowarzyszenie Aktywizacji 
Społecznej i Twórczej Młodzieży „Intersum”, 
Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna „Emit”, 
Ekstra Szkolna Stołówka z Delmą w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II 
w Żychlinie, Klub Krasnala w Żychlińskim 
Domu Kultury, Klub Seniora Radość, Sto-
warzyszenie Skakanka, Inicjatywa Wianki 
Dworskie, Towarzystwo Miłośników Historii 
Żychlina.
 Laureatem w kategorii Inicjatywa 
lokalna został Sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy przy Zespole Szkół Nr 
1 w Żychlinie, a wyróżnienia w tej kategorii 
otrzymały Żychlińskie Stowarzyszenie Po-
mocy Szkole „Adaś” oraz Zakładowa Ochot-
nicza Straż Pożarna „Emit” w Żychlinie.
 W Kategorii „Człowiek sportu” zgło-
szono następujące nominacje: Andrzej Kapes, 
Łukasz Znyk, Daniel Szczepaniak, Tomasz 
Maciak, Damian Pasikowski.
 Miano człowieka sportu otrzymał 
Pan Tomasz Maciak, a wyróżnienia w w/w ka-
tegorii otrzymali Pan Andrzej Kapes i Pan Da-
niel Szczepaniak.
 W Kategorii „Osobowość” zgłoszono 
następujące nominacje: Anna Mikołajczyk, 
Mirosław Wasiak, Andrzej Moraczewski, Ewa 
Andrzejewska, Sylwia Sobierańska, Magda-
lena Modrzejewska – Rzeźnicka, Agnieszka 
Wawrzyniak, Roman Baranowski, Stanisława 
Puchalska, Anna Kwiatkowska, Edyta Le-
dzion, Anna Wrzesińska, Henryk Olszewski.
 Laureatem w tej kategorii została 
Edyta Ledzion, a wyróżnienia odebrały Panie: 
Ewa Andrzejewska, Magdalena Modrzejewska 
– Rzeźnicka i Anna Mikołajczyk.
 W Kategorii „Mecenas Kultury, 
Oświaty i Sportu” zgłoszono następujące 

nominacje: Flexserwice Kamila i Marcin Ku-
ciapscy, Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. 
Oskar Czechoński, Cargill Poland Sp. z o.o. 
Oddział Dobrzelin
 Kapituła w związku z otrzymaną 
identyczną liczbą głosów dla każdego nomi-
nowanego – jednogłośnie zadecydowała, że 
w tej kategorii wszyscy nominowani zostaną 
laureatami z uwagi na swój wielki wkład w roz-
wój wyjątkowych inicjatyw.
 Nominowani w kategorii „Lider 
z Obszarów Wiejskich” to: Michał Kowalik 
i Sławomir Rzymski.
 Laureatem w w/w kategorii został 
Pan Michał Kowalik, a wyróżnienie przypa-
dło Panu Sławomirowi Rzymskiemu.
 Do kategorii „Inwestycja Roku” 
zostały zgłoszone dwie inwestycje: Termo-
modernizacja i modernizacja Urzędu Gminy 
w Żychlinie oraz Termomodernizacja Żychliń-
skiego Domu Kultury.
 Inwestycją roku według kapituły 
została Termomodernizacja i Modernizacja 
Urzędu Gminy w Żychlinie, zaś wyróżnienie 
w tej kategorii otrzymała Termomodernizacja 
Żychlińskiego Domu Kultury
 Dziękujemy członkom Kapituły 
Konkursu Puls Żychlina, którzy swoimi opi-
niami pomogli dokonać jakże trudnego wy-
boru. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
obrady będą równie owocne i równie gorące, 
a kolejni kandydaci, będą mogli cieszyć się 
wyróżnieniami, a także cieszyć się z faktu, że 
przykładają rękę do wzmacniania i budowania 
lokalnego kapitału.
 Tegoroczną Galę poprowadzili Pani 
Edyta Ledzion i Pan Łukasz Garstka, a nie-
zwykłych muzycznych wrażeń dostarczył ze-
spół HEY CITY.
 Serdecznie gratulujemy wszystkim 
laureatom oraz wyróżnionym i gorąco wie-
rzymy, że będzie to impuls do dalszych działań 
na rzecz naszej małej ojczyzny.

Red.
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Jubileusz 600-lecia parafii 
p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Żychlinie
 Wdzięczni Bogu w Trójcy Je-
dynemu i wielu dobrym ludziom za 
600 lat parafii pw. Św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Żychlinie serdecz-
nie zapraszamy na centralne uro-
czystości dziękczynne, które odbędą 
się w dniach 28 czerwca – 1 lipca br., 
a także pozostałe wydarzenia wpisane 
w ten wielki jubileusz. Szczegóły na 
plakatach informacyjnych oraz na 
stronie parafii www.zychlinparafia.pl

 Wzmianki o kościele w Żychlinie 
są obecne w dokumentach od początku XIV 
wieku. Wówczas obszar parafii stanowiło 
17 wiosek. Kościół znajdował się na Starym 
Rynku (obecnie Plac Wolności). Administra-
cyjnie parafia należała do archidiecezji gnieź-
nieńskiej. Według spisu z 1434 roku do parafii 
należało 4018 osób. Obecny kościół w 1772 r. 
zaczął budować szlachcic litewskiego pocho-
dzenia Józef Antoni Sołłohub. Kiedy Żychlin 
w 1777 r. przeszedł w ręce Tomasza Tadeusza 
Pruszaka, ten dokończył budowę świątyni. 
Świątynia została konsekrowana 29 czerwca 
1782 przez biskupa płockiego Michała Jerzego 
Poniatowskiego (od 1784 ostatniego prymasa 
I Rzeczypospolitej, brata ostatniego króla 
Polski). 
 W XIX wieku kościół dzięki datkom 
parafian oraz rodzinie Pruszaków został roz-
budowany. W 1828 zbudowano dzwonnicę. 
W 1838 dobudowano zakrystię i prezbiterium. 
 W czasie I wojny światowej kościół 
nie ucierpiał, skradziono jedynie dzwony. 
W 1920 roku rozebrano wieżyczkę kościoła. 
Mieszkańcy Żychlina zapamiętali, że dokonali 
tego Niemcy, jednakże została ona zdjęta z po-
wodu spróchniałych belek. Powróciła na dach 
kościoła dopiero po 60 latach, gdy w 1979 roku 
dach z datków parafian został pokryty blachą 
miedzianą. 
 W czasach II wojny światowej od 
września do grudnia 1939 roku w kościele ulo-
kowany był szpital wojskowy, do którego zwo-
żono rannych żołnierzy w bitwie nad Bzurą. 
Po zajęciu Żychlina przez okupanta, Niemcy 
ze świątyni wywieźli księgi, stroje liturgiczne, 
sprzęty, podziurawili obrazy, chorągwie, zde-
wastowali i rozebrali ogrodzenie. W kościele 

urządzono magazyn na 
zboże. Ówczesny pro-
boszcz Henryk Osiń-
ski został aresztowany 
w sierpniu 1940, a dwa 
lata później został za-
mordowany w komorze 
gazowej w Dachau. 
 W lutym 1945 
roku świątynia znów zo-
stała otwarta dla kultu. 
Dokonał tego nowy pro-
boszcz ks. Remigiusz 
Dąbrowski. Przed pro-
boszczem stało nie lada 
wyzwanie, w świątyni 
brakowało sprzętów, 
nie działały organy. La-
tem 1945 r. odnaleziono 
i sprowadzono wywie-
zione przez Niemców 
księgi kancelaryjne. 
W 1948 we Włocławku 
odnaleziono najstar-
szy żychliński dzwon 
- „Piotr” (odlany w Ży-
chlinie w folwarku Pod-
wal w 1812 roku). 
 P o w o j e n n y 
proboszcz ks. Remigiusz Dąbrowski swoją 
funkcję sprawował do 1973 roku. Nowy pro-
boszcz ks. Jan Sabak pełnił ją do grudnia 
1978 roku, kiedy to nagle zmarł. Następnie 
proboszczem został ks. Franciszek Śliwonik, 
który był jednym z najdłużej sprawujących 
funkcję proboszcza księży (32 lata). Dłużej od 
ks. Franciszka funkcję tę sprawował jedynie 
proboszcz Walenty Kondracki w XIX wieku 
(38 lat). Latem 2010 roku nastąpiła zmiana na 
stanowisku proboszcza. Obecnie pełni ją ks. 
Wiesław Frelek.
 Przez 600 lat w parafii odbyło się sze-
reg uroczystości. Parafię wizytowało i odwie-
dzało wielu biskupów czy prymasów. W 1936 r. 
parafię wizytował prymas – ks. kardynał Alek-
sander Kakowski. 28 czerwca 1958 roku do 
żychlińskiej parafii przybył ks. prymas Stefan 
Wyszyński i jak zapisano w kronice parafialnej 
bawił trzy dni. W listopadzie 1982 roku od-
były się uroczyste obchodu 200-lecia kościoła 

w Żychlinie, na które przybył ks. prymas Józef 
Glemp, a udział w nabożeństwie wzięło ok. 10 
tysięcy osób. W trackie uroczystości prymas 
poświecił również plac pod budowę Kaplicy 
Św. Maksymiliana Kolbe, na budowę której 
oficjalne pozwolenie parafia otrzymała 23 
kwietnia 1983 r. 
  Każda parafia to przede wszystkim 
parafianie, niektórzy mieszkający na jej terenie 
od urodzenia aż do śmierci, inni przybywa-
jący z zewnątrz. Wśród parafian są również ci 
szczególni – wybrani, powołani do życia ka-
płańskiego czy zakonnego. Po drugiej wojnie 
światowej z parafii wyszło 6 księży: 1956 - ks. 
Roman Indrzejczyk - poeta, kapelan prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego; 1961 - ks. Stanisław 
Tomaszewski; 1981 r. - Wiesław Skonieczny; 
1989 roku – ks. Arkadiusz Grodzicki oraz ks. 
Ryszard Dobosz; 2003 - ks. Marek Chruścik. 

Aleksandra Głuszcz
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Uroczystości 3 maja

 Jak co roku obchody 3-go maja roz-
poczęły się Mszą Św. o godz. 12.00 w kościele 
parafialnym w Żychlinie. W czasie nabożeń-
stwa, które sprawowane było w intencji ojczy-
zny, gminy i miasta, miało miejsce wręczenie 
medalu „Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego”.  
Medal ten otrzymał Pan Ludwik Zalewski, a wrę-
czył go Starosta Powiatu Kutnowskiego Pan 
Krzysztof Debich.
 Po uroczystej mszy św., w asyście pocz-
tów sztandarowych udano się pod tablicę upa-
miętniającą generała Tadeusza Kościuszko. Po 
okolicznościowym przemówieniu Burmistrza 
Gminy Żychlin Grzegorza Ambroziaka zostały 
złożone kwiaty przez zaproszone delegacje.
 Część piknikową rozpoczął Polonez za-
tańczony przez dzieci ze Szkoły Podstawowej im. 
Marii Kownackiej w Grabowie. Podczas pikniku 
można było zapoznać się z kulturą szlachecką 
prezentowaną przez grupę rekonstrukcyjną 

„Karabela”. Młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 
2 w Żychlinie oraz z Gimnazjum Publicznego 
w Żychlinie pod kierunkiem Agnieszki Wawrzy-
niak przygotowała część artystyczną, w której zna-
lazły się zarówno pieśni patriotyczne jak również 
znane i lubiane przeboje ostatnich lat. Dużym za-
interesowaniem cieszyła się fotobudka. Młodzież 
miała możliwość wzięcia udziału w konkursach 
historycznych zorganizowanych przez Towarzy-
stwo Miłośników Historii Żychlina, a wszyscy 
zebrani mogli podziwiać albumy z działalności 
Towarzystwa. W części gastronomicznej można 
było skosztować kiełbaski z grilla oraz grochówki 
przygotowanej przez strażaków Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Żychlinie. 
 Dziękujemy wszystkim, którzy zaan-
gażowali się i przybyli na wspólne świętowanie 
Uroczystości 3 Maja.

Red.

 Jak co roku Zespół Szkół w Ży-
chlinie 11 czerwca gościł uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów na ekspe-
rymentalnych pokazach chemicznych 
i fizycznych, które były prowadzone  
w ramach IX Pikniku Naukowego. Ini-
cjatorami zabawy z nauką byli: Elżbieta 
Dobińska, Jolanta Kucharska-Jurek oraz 
Ryszard Zimny. Z zaproszenia na piknik 
skorzystały następujące szkoły: SP nr 1, 
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczy-
ków w Pacynie, Społeczna Szkoła Pod-
stawowa w Bedlnie, Szkoła Podstawowa  
im. M. Kownackiej oraz młodzież  
z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Żychlinie. Eksperymenty prezentowane 
przez nauczycieli dowiodły, jak fascynu-
jąca jest nauka i jak wiele codziennych 
zdarzeń ma związek z reakcjami chemicz-
nymi i zasadami fizyki. Organizowany co 
roku piknik daje możliwość obserwacji 
zjawisk naukowych z bliższej perspektywy 
i pozwala na aktywny kontakt z procesami 
fizycznymi i chemicznymi. 
 Szczególne podziękowania na-
leżą się Panu Ryszardowi Zimnemu, który 
co roku znajduje czas, by odkrywać z mło-
dzieżą tajemnice fizyki. Organizatorzy IX 
Pikniku Naukowego dziękują wszystkim 
nauczycielom i uczniom, którzy byli 
uczestnikami tegorocznego spotkania  
z nauką.

Elżbieta Dobińska / ZS w Żychlinie

IX Piknik 
Naukowy 
w Zespole Szkół
w Żychlinie

ZaPROSZENIE
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 Zabawę rozpoczęliśmy od barw-
nej Żakinady, w której wzięli udział ucznio-
wie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie 
oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2  
im. Jana Pawła II w Żychlinie a także wielu 
Rodziców z dziećmi. Wszyscy zaprezentowali 
przepiękne, kolorowe przebrania – jesteśmy 
bardzo wdzięczni za Wasze zaangażowanie 
i serdecznie dziękujemy. Tegoroczną Żakinadę 
poprowadzili Grzegorz Ambroziak, Burmistrz 
Gminy Żychlin, oraz Magdalena Modrzejew-
ska-Rzeźnicka, Dyrektor Żychlińskiego Domu 
Kultury wraz z muzykami z Kapeli Dobrzeli-
niacy. Burmistrz Żychlina i Dyrektor ŻDK nie-
przypadkowo wystąpili w strojach ludowych. 
W tym roku Kapela Dobrzeliniacy obchodzi 
40-lecie swojego istnienia. Gratulujemy i ży-
czymy jeszcze wielu lat działalności i wielu 

sukcesów. Część koncertową rozpoczął zespół 
WEEKEND. Ogromna energia, pozytywne 
emocje, dużo uśmiechu, wielbiciele muzyki di-
sco polo mieli powody do zadowolenia – usły-
szeliśmy największe przeboje grupy. Następnie 
wystąpił zespół LORD - sound of Queen. Po-
wstanie zespołu zostało zainspirowane kolejną 
rocznicą odejścia Freddiego Mercury i na jego 
cześć. Wokalista zespołu LORD, Damian Ry-
bicki, który wziął udział w VII edycji programu 
The Voice of Poland pochodzi z okolic Kutna. 
W swoim programie zespół prezentuje naj-
większe przeboje zespołu Queen i Freddiego 
Mercury. Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć 
największe przeboje tej legendarnej grupy. 
Koncert gwiazdy wieczoru – zespołu Blue Cafe 
okazał się fantastycznym przeżyciem. Muzycy 
i sekcja taneczna zaprezentowali żychlińskiej 

publiczności wspaniałe widowisko. Jesteśmy 
pełni podziwu dla profesjonalizmu artystów 
i wdzięczni za piękny koncert. Cieszymy się, 
że mogliśmy gościć na naszej scenie tak zna-
mienity zespół. Dziękujemy również za wspa-
niałe występy laureatkom tegorocznego III 
Przeglądu Piosenki Bajkowej, fantastycznym 
grupom tanecznym z Żychlińskiego Domu 
Kultury oraz grupie tanecznej ze Stowarzysze-
nia Skakanka, których występy poprzedziły 
część koncertową. W tym roku dla młodszych 
jak i starszych mieszkańców naszego miasta 
przygotowane były karuzele, dmuchańce i inne 
atrakcje, które już od 2 czerwca czekały na Ży-
chlinian. Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy włączyli się w organizację, sponsoring 
i przebieg tegorocznego święta.

ŻDK

Święto Żychlina 2018

Wizyta studyjna w Żychlinie k. Konina
 W sobotę 16 czerwca na zaproszenie 
Wójta Gminy Stare Miasto Ryszarda Nawroc-
kiego delegacja samorządowców z burmistrzem 
Grzegorzem Ambroziakiem na czele gościła 
w Żychlinie k. Konina. Zaproszenie samorzą-
dowców z naszej gminy wynikało z inicjatywy 
mieszkańców miejscowości Żychlin i jej Sołtysa 
Stanisława Kaszuby oraz Prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Żychlina Jolanty Knapkiewicz wraz  
z członkami stowarzyszenia.
 Program spotkania obejmował m.in. 
prezentację i objazd Gminy Stare Miasto, przed-
stawienie historii Żychlina przez pastora Tade-
usza Jelinka z Parafii Ewangelicko-Reformowanej, 
przedstawienie związków Żychlina z Fryderykiem 
Chopinem oraz promocję książki „Żychlińska 

muza” połączonej z kameralnym koncertem 
muzyków z Czech. Podsumowaniem spotka-
nia była dyskusja robocza na temat możliwości 
i zakresu współpracy partnerskiej Gminy Stare 
Miasto i Gminy Żychlin w sferze kultury, spotkań 
mieszkańców i innych wspólnych inicjatyw. Dele-
gacja zwiedziła m.in. posiadający bogatą historię 
i piękne klasycystyczne wnętrza Pałac Broni-
kowskich, będący siedzibą Zespołu Szkół Eko-
nomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina  
w Żychlinie i Kościół Ewangelicko-Reformowany. 
Nadmienić należy, że parafia w Żychlinie koło 
Konina jest jedyną parafią ewangelicko-reformo-
waną zachowaną od czasów polskiej Reformacji 
do dnia dzisiejszego.
 W delegacji uczestniczyła Anna 

Wrzesińska, prezes Towarzystwa Miłośników 
Historii Żychlina i Rafał Klimczak jako przed-
stawiciele Rady Miejskiej oraz Waldemar Barto-
chowski Sekretarz Gminy. Podczas zwiedzania 
obiektu nowej biblioteki okazało się, że wśród 
książek dla dzieci znajdują się te autorstwa Rafała 
Klimczaka, co zaowocowało spontanicznym za-
proszeniem na spotkanie autorskie. 
 Cała wizyta odbyła się w bardzo przy-
jaznej i rzeczowej atmosferze. Podsumowanie 
pobytu w Gminie Stare Miasto i dyskusja na 
temat przyszłych relacji zaowocuje prawdopo-
dobnie nawiązaniem ściślejszej współpracy obu 
samorządów. 

Red.
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 W dniu 27 marca br. w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Żychlinie obchodzono jubileusz 50-, 
60- i 65-lecia pożycia małżeńskiego. Pięćdziesię-
ciolecie i sześćdziesięciolecie pożycia małżeń-
skiego to bardzo długi okres czasu. Małżonkowie 
przeżyli razem wiele dobrego i złego. Wspólnie 
stawiali czoła problemom i przeciwnościom losu. 
Związek, który trwa pół wieku musi być oparty na 
poszanowaniu rodziny, miłości do drugiej osoby, 
wzajemnej tolerancji i wyrozumiałości. Taka ży-
ciowa postawa zasługuje na szczególny szacunek.
Jubilatom należą się zatem gorące podziękowania 
za wspólnie przeżyte lata, za trud włożony w wy-
chowanie dzieci, za pracę na rzecz swojej rodziny, 
najbliższego otoczenia i całej naszej gminy.
 Uroczystej dekoracji medalami „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, z udziałem 
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Żychlinie Pani 
Elżbiety Tarnowskiej, dokonał w imieniu Pre-
zydenta RP Burmistrz Gminy Żychlin Grzegorz 
Ambroziak. Medale otrzymały następujące pary:
•	 Dorota i Stanisław Ciesielscy,
•	 Barbara i Mścisław Dąbkowie,
•	 Elżbieta i Jan Fiołkowie,
•	 Anna i Zbigniew Kopciowie,
•	 Zofia i Józef Kowalscy,
•	 Zenobia i Jerzy Kudelowie,

•	 Krystyna i Mścisław Kunikowscy,
•	 Barbara i Zygmunt Michalakowie,
•	 Teresa i Stanisław Milczarscy,
•	 Krystyna i Bogusław Szymańscy,
•	 Stanisława i Stanisław Wiśniewscy,
•	 Mirosława i Marian Witeczkowie,
•	 Stanisława i Stanisław Woźniakowie,
•	 Maria i Zbigniew Wójcikowie,
•	 Alicja i Jerzy Wypychowie.
 Listami gratulacyjnymi uhonorowana 
została para obchodząca 60-lecie pożycia mał-
żeńskiego: Liliana i Stanisław Szczepańscy.
oraz para obchodząca 65-lecie pożycia małżeń-
skiego: Marianna i Józef Staszewscy.
 W tak ważnej chwili nie zabrakło go-
rących życzeń i kwiatów. Był również muzyczny 
upominek w wykonaniu uczennic Gimnazjum  
w Żychlinie Weroniki Mrozowicz i Natalii Kubiak 
pod kierownictwem Agnieszki Wawrzyniak. Po 
części oficjalnej wzniesiono uroczysty toast jubi-
leuszowy.  
 Szanownym Jubilatom jeszcze raz ży-
czymy kolejnych lat życia w zdrowiu, zgodzie, 
wzajemnej miłości i poszanowaniu oraz szacunku 
dzieci, wnuków i prawnuków.

USC Żychlin

Złote i Diamentowe Gody

 W dniach 11 i 12 maja br.  
w Żychlińskim Domu Kultury udział  
w III Przeglądzie wzięły dzieci z Przed-
szkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie, 
Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła w Ży-
chlinie oraz oddziału Przedszkolnego ze 
Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej  
w Grabowie. Jury nagrodziło najlepsze wy-
stępy przyznając w grupie przedszkolnej:
I miejsce Michalinie Śmigielskiej z Przed-
szkola Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie, 
która zaśpiewała piosenkę „Bursztynek”.
Ex aequo dwa drugie miejsca: Aleksan-
drze Maciak z Oddziału Przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej im. Marii Kow-
nackiej w Grabowie, która zaśpiewała 
piosenkę „Szczotka, pasta” oraz Szymo-
nowi Gajewskiemu z Przedszkola Nr 2  
im. Jana Pawła II w Żychlinie, który za-
śpiewał piosenkę „Kulfon co z Ciebie 
wyrośnie”. Ex aequo dwa trzecie miejsca: 
Antoninie Aniszewskiej z Przedszkola 
Samorządowego Nr 1 w Żychlinie, która 
zaśpiewała piosenkę „Ogórek wąsaty” 
oraz Kalinie Pawlik z Przedszkola Nr 2 
w Żychlinie, która również zaśpiewała 
piosenkę „Ogórek wąsaty”.
 Jury przyznało także wyróż-
nienie najmłodszej uczestniczce 3 letniej 
Gabrysi Maciejewskiej, która zaśpiewała 
piosenkę „Zuzia, lalka nieduża”. 
 W grupie szkolnej nagrody 
otrzymali:
I miejsce Trio „Stokrotki” w składzie: 
Wiktoria Lewaniak, Dominika Wolińska, 
Roksana Trojanowska ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 w Żychlinie, które zaśpiewały 
piosenkę „Witajcie w naszej bajce”
II miejsce Duet „Spryciary” w składzie 
Lena Mikołajczyk, Klaudia Piątkowska 
ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie, 
które zaśpiewały piosenkę „Meluzyna”
III miejsce otrzymała Maria Zieleniewska, 
również uczennica Szkoły Podstawowej 
Nr2, która uczęszcza także do wokal-
nej grupy „Rozśpiewani”w Żychlińskim 
Domu Kultury, Marysia zaśpiewała pio-
senkę „Bursztynek”.
 Laureaci Przeglądu otrzymali 
dyplomy oraz edukacyjne gry planszowe, 
wystąpili również podczas tegorocznego 
Święta Miasta Żychlin 3 czerwca. Wszyst-
kim uczestnikom serdecznie dziękujemy 
za występy. Laureatom życzymy dalszych 
sukcesów.

ŻDK 

III Przegląd 
Piosenki Bajkowej
w ŻDK
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XL Rejonowy Konkurs Recytatorski 
„Pięknie być człowiekiem”

 17 kwietnia 2018 r. Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej  
w Żychlinie była organizatorem XL edycji re-
jonowego konkursu recytatorskiego dla dzieci 
i młodzieży im. Janusza Korczaka „Pięknie być 
człowiekiem”. W związku z przypadającym 
w tym roku Jubileuszem 100-lecia odzyskania 
Niepodległości recytatorzy mieli za zadanie wy-
brać i przedstawić najpiękniejsze teksty literackie 
opowiadające o Polsce, patriotyzmie, potrzebie 
wolności, bohaterskich czynach. W konkursie 
wzięło udział 25 uczniów ze Szkół Podstawowych 
z Grabowa i Żychlina.
 Komisja w składzie: Małgorzata Szy-
mańska – kierownik Referatu Oświaty i Zdrowia 
w gminie Żychlin – przewodnicząca, Magdalena 
Gawrońska – kierownik Centrum Usług Wspól-
nych w gminie Bedlno, Sylwia Chrulska – nauczy-
ciel bibliotekarz w Zespole Szkół nr 1 w Żychlinie, 
po wysłuchaniu recytacji uczestników konkursu 
wyłoniła laureatów:
 Grupa wiekowa klasy I-III szkoła 

podstawowa:
I miejsce – Dominika Wolińska (SP nr 2 
w Żychlinie)
II miejsce – Oliwia Kukuła (SP nr 2 w Żychlinie)
III miejsce – Antonina Zielińska (SP nr 2 
w Żychlinie)
Wyróżnienia: Patrycja Kaczyńska, Agata Kumor, 
Gabriela Staszewska.

Grupa wiekowa klasy IV-VII szkoła podstawowa:
I miejsce – Aleksander Furman (SP nr 2 
w Żychlinie)
II miejsce – Klaudia Studzińska (SP nr 1 
w Żychlinie)
III miejsce – Sylwia Kaczmarek (SP nr 2 
w Żychlinie)
Wyróżnienia: Antonina Kowalska, Julia Suder, 
Roksana Banasiak, Amelia Rosłonek.
 Organizatorzy zadbali o miłą atmosferę 
podczas konkursu, przygotowali nagrody książ-
kowe oraz pamiątkowe dyplomy.

MGBP w Żychlinie

 W dniu 21 maja 2018 r. człon-
kowie Towarzystwa Obserwatorów Słońca 
zorganizowali dla młodzieży z Młodzie-
żowego Ośrodka Socjoterapii „DoMO-
Stwo” w Żychlinie wieczorne obserwacje 
astronomiczne. Pogoda nie była zbyt 
sprzyjająca, dlatego uwagę skupiono na 
obserwacjach dwóch aktualnie najjaśniej-
szych obiektach na niebie: Księżycu oraz 
planecie Jowisz. Młodzież z zachwytem 
podziwiała księżycowe krajobrazy pełne 
kraterów i księżycowych mórz. Na tarczy 
Jowisza dostrzeżono pasma chmur, oraz 
cztery najjaśniejsze satelity tej ogrom-
nej planety. Staraliśmy się odpowiadać 
na licznie zadawane pytania związane 
z obserwowanymi obiektami oraz ogólnie 
dotyczące astronomii. Dziękuję wycho-
wankom „DoMOStwa” za udział w spo-
tkaniu, a Pani Monice Arkuszewskiej za 
pomoc w jego organizacji.

Piotr Urbański

Wieczorny 
pokaz nieba

ZaPROSZENIE
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Święto Konstytucji 
z pieśnią i tańcem

 Popołudniem 3 maja 2018 roku w Ży-
chlińskim Domu Kultury miał miejsce piękny 
koncert pt. „A to Polska właśnie!”, którym uczcili-
śmy 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
To wyjątkowe święto jest okazją do przypomnie-
nia sobie doniosłego wydarzenia w naszej historii, 
jakim było uchwalenie tej pierwszej w Europie 
i drugiej na świecie (po konstytucji amerykań-
skiej) nowoczesnej konstytucji.
 Aby godnie wpisać się w obchody majo-
wego święta zaprosiliśmy mieszkańców Żychlina 
i okolic na koncert w wykonaniu Harcerskiego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha 
Wacława Milke oraz zespołów towarzyszących – 
Zespołu „Polonez” z Darmstadt w Niemczech 
oraz Zespół Jaskółki z Domu Polskiego w Bielcach 
w Mołdawii. 
 Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci 
Płocka” im. Druha Wacława Milke jest najstar-
szym zespołem dziecięcym w Polsce i może 
pochwalić się imponującym dorobkiem: liczne 
koncerty zarówno w kraju, niemal całej Europie, 
Azji oraz Ameryce Północnej, udział w wielu im-
prezach ogólnopolskich, reprezentowanie Polski 
na festiwalach i zlotach, widowiska plenerowe, 
wielokrotny udział w nagraniach telewizyjnych 
oraz produkcjach filmowych, liczne medale, na-
grody, wyróżnienia i odznaczenia, współpraca 
z wybitnymi artystami.
 W koncercie wziął udział również Ze-
spół „Polonez” pod kierownictwem Pani Zenony 
Choderny-Loew i Pana Dominika Karasia. Ze-
spół ten to grupa pasjonatów polskiego folkloru 
– tańca, śpiewu i muzyki ludowej. W ramach 
zajęć łączą naukę polskich tańców i przyśpiewek 
ludowych z zabawą folklorem i doborem stro-
jów, promują polską kulturę w Niemczech oraz 

podtrzymują więzi kolejnych pokoleń z Polską, 
krajem pochodzenia. Dla uczestników Zespołu 
polski folklor to powrót do korzeni i powód do 
dumy z własnej kultury i narodu. Swój dorobek 
zaprezentował także Zespół Jaskółki – wokalny 
zespół po kierownictwem Pani Malwiny Russu 
działający w ramach Stowarzyszenia „Dom Pol-
ski” w Bielcach w Mołdawii. W ramach zajęć 
prowadzona jest m.in. szkółka języka polskiego 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przy stowa-
rzyszeniu działa kilka zespołów polonijnych. 
W repertuarze zespołu są polskie tańce i pieśni 
ludowe oraz bardzo ciekawe współczesne aran-
żacje. Zespół Jaskółki wielokrotnie wyjeżdżał na 
różnorodne festiwale do Polski i Ukrainy.
 Jest nam szczególnie miło, że mogli-
śmy gościć tak wyjątkowych wykonawców na 
scenie Żychlińskiego Domu Kultury. Wspaniałe 
wykonania polskich pieśni i piosenek ludowych 
przeplatane pokazami tańców: poloneza, ma-
zura, krakowiaka, oberka i kujawiaka oraz in-
nych tańców regionalnych z różnych obszarów 
Polski, m.in. Krakowa, Rzeszowa i Śląska, a także 
różnych epok historycznych tj. okresu Księstwa 
Warszawskiego uzupełnione pięknymi strojami 
wzbudziły entuzjazm widzów. Ręce same skła-
dały się do oklasków, a nogi rwały się do tańca, 
co szczególnie dotyczyło naszych najmłodszych 
widzów.
 W wyjątkowym roku jubileuszu odzy-
skania przez Polskę niepodległości szczególnym 
powodem do dumy jest to, że polskie tradycje 
narodowe i ludowe są obecne zarówno na wscho-
dzie jak i na zachodzie Europy, co podkreślał p. 
T. Milke, dyrektor Zespołu z Płocka, dziękując 
zgromadzonej publiczności. 

ŻDK

 Czy szczęście można zgubić? 
Czy bycia szczęśliwym można się na-
uczyć? A może wymyślił już ktoś na nie 
jakiś lek albo magiczne zaklęcie? Na te  
i inne dotyczące szczęścia pytania mogli 
sobie odpowiedzieć uczniowie najmłod-
szych klas pobliskich szkół po obejrzeniu 
przedstawienia w Żychlińskim Domu 
Kultury, które odbyło się 14 czerwca br. 

 Na scenie wystąpił Dziecięcy Te-
atr Wizji, który należy do sekcji teatralnej 
ŻDK. W jego skład wchodzą: Gabrysia 
Staszewska, Antosia Zielińska, Weronika 
Michalska, Wiktoria Kalinowska, Natalka 
Kwiatkowska, Iga Jędrzejczyk, Michasia 
Staszewska, Klaudia Piątkowska, Wik-
toria Lewaniak, Oliwia Kukuła i Nadia 
Piątkowska. Przedstawienie pt. „W poszu-
kiwaniu szczęścia” – scenariusz i reżyseria 
Katarzyna Brzozowska – Zajączkowska 
- opowiada o smutnej dziewczynce, Zosi, 
która w ogromnym bałaganie, jaki pa-
nował w jej pokoju zapodziała również 
dobry humor. Na szczęście z pomocą 
przyszli mieszkańcy jej pokaźnej szafy, 
którzy z różnych powodów postawili so-
bie za cel rozweselić Zosie. Czy im się to 
udało? Tego będzie można się dowiedzieć 
po wakacjach na kolejnym przedstawie-
niu. Serdecznie zapraszamy. 

ŻDK 

Spektakl pt.:  
„W poszukiwaniu 
szczęścia”

Ogólnopolski 
Przegląd Kapel  
w Bedlnie
 10 czerwca 2018 r. Kapela Do-
brzeliniacy wzięła udział w Ogólnopol-
skim Przeglądzie Kapel Ludowych im. 
Adama Radzymińskiego w Bedlnie. Jury 
przyznało naszej Kapeli Specjalne Wyróż-
nienie. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Red.
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 W publikacji sfinansowanej w ramach 
Programu „Decydujesz, pomagamy”, organizo-
wanego przez spółkę Tesco (Polska) Sp. z o.o.  
pt. „Patriotyczne wartości historii lokalnej” zostały 
ukazane przyczyny wybuchu I wojny światowej, 
kalendarium ważniejszych wydarzeń związanych 
z I wojną światową oraz ogólny zarys operacji 

militarnych na ziemiach polskich w 1914 roku  
i charakterystykę armii zaborczych. Szczegó-
łowo zostały ukazane działania wojenne podczas  
I wojny światowej na naszym terenie: bitwa pod 
Włocławkiem, bitwy o Kutno, bój o Budy Suser-
skie i bój w Oporowie, wkroczenie wojsk nie-
mieckich do Żychlina, bój na Kaczkowiźnie, walki 

pozycyjne na linii Iłów – Łowicz oraz straszliwe 
ataki gazowe pod Bolimowem. Został też uka-
zany szpital wojenny w Dobrzelinie, cmentarze 
wojenne i inne obiekty pamięci I wojny światowej 
w najbliższej okolicy. Książka ukazuje też sprawy 
cywilne: postaci związane z Żychlinem, powsta-
nie Kopca Kościuszki, życie w Żychlinie podczas  
I wojny światowej i po niej. Książka została bogato 
zilustrowana kolorowymi zdjęciami.

Anna Wrzesińska - Prezes THMŻ 

KULTURA

II Biesiada z Kulturą

 14 kwietnia 2018 roku w Żychlińskim 
Domu Kultury odbyła się II Biesiada z Kul-
turą.Ideą „Biesiady z Kulturą” jest inspirowa-
nie seniorów do szukania nowych form pracy 
artystycznej i stworzenie możliwości zaprezen-
towania dorobku amatorskich zespołów i soli-
stów. W sobotę mogliśmy podziwiać występy 26 
wykonawców, zarówno solistów jak i zespołów. 
Niezmiernie nam miło, że tak wielu wykonawców 
zaszczyciło nas swoją obecnością na tegorocznym 
przeglądzie. Wszyscy zaprezentowali piękne wy-
konania znanych i lubianych piosenek biesiad-
nych, i ludowych. Występy porwały widzów do 
tańca oraz zachęciły do śpiewania utworów wraz 
z wykonawcami.
 II Biesiada z Kulturą rozpoczęła się od 
występu Zespołu ”Melodia”, działającego w Ży-
chlińskim Domu Kultury, który śpiewająco po-
witał naszych miłych gości. W tym roku na naszej 
scenie wystąpili również młodzi wykonawcy, re-
prezentujący sekcje Żychlińskiego Domu Kultury 
– Marcelina Tomaszewska, Mikołaj Pawlik, Piotr 
Pawłowski oraz pięcioletnia Michalina Śmigiel-
ska, która podbiła serca publiczności wykona-
niem piosenki „Szła dzieweczka do laseczka”. 
Na przeglądzie pojawiło się wielu wspaniałych 
wykonawców. Na początku zaprezentowały się 
Zespół Śpiewaczy Finezja z Kutna, Tadeusz Kafar-
ski grający na harmonijce ustnej, Chór „Melodia” 
ze Szczawina Kościelnego, Chór „Oporowskie 
Nutki” oraz soliści reprezentujący gminę Opo-
rów –Wiesław Tomaszewski i Irena Szymańska. 
Na scenie wystąpił również zespół „Łanięckie 

Słowiki” reprezentujący Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Łaniętach. Z gminy Góra Świętej 
Małgorzaty przyjechały Zespół Śpiewaczy „Mał-
gorzaki” oraz Kapela Ludowa „Witaszewiacy”, 
a zespół wokalno-instrumentalny „Daszynianki” 
godnie reprezentował gminę Daszyna. Z Ośrodka 
Kultury Gminy Kutno w Leszczynku przyjechały: 
Kapela „Okowita” oraz Ludowy Zespół Wokalno 
– Instrumentalny „Leszczynianki”. Gminę Nowe 
Ostrowy reprezentował zespół „Oktawa”, a Ze-
spół Śpiewaczy „Strzelce” i Zespół „Klonowianki” 
gminę Strzelce – obie te grupy działają pod patro-
natem Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach. 
Jako solista wystąpił Tadeusz Sobczyk, należący 
do zespołu „Klonowianki”. Z Gminy Bedlno wy-
stąpili soliści – Mieczysław Cichocki, który na co 
dzień śpiewa z zespołem „Żeroniczanki”, Krzysz-
tof Czarnecki, grający na harmonijce ustnej 
oraz zespół wokalno – instrumentalny „Wesołe 
Pleckowianki”. W przeglądzie zaprezentowały 
się również zespoły działające pod patronatem 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyża-
nowie – Zespół Śpiewaczy „Siemienice”, Zespół 
Wokalny „Kaszewianki” oraz Zespół Śpiewaczy 
„Krzyżanówek”. Żychliński Dom Kultury repre-
zentował Zespół Wokalny „Melodia” oraz „Złoty 
Akord” – chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim wy-
konawcom, gratulujemy wspaniałych występów, 
życzymy wielu sukcesów i zapraszamy do udziału 
w kolejnym przeglądzie twórczości seniorów już 
w listopadzie.

ŻDK

 11 czerwca 2018 roku w odbył 
się uroczysty koncert „Przeplatanki ar-
tystyczne 2018”, w którym wzięły udział 
dzieci uczęszczające na zajęcia muzyczne, 
taneczne, wokalne, teatralne działające 
w ŻDK. Tegoroczny koncert odbył się 
pod hasłem „Footloose” i był pełen mu-
zycznych i tanecznych niespodzianek. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim młodym 
wykonawcom za wzruszenia i radości, 
jakich dostarczył nam niedzielny koncert. 
Z ogromną przyjemnością wysłuchaliśmy 
utworów granych na pianinie i keyboar-
dzie przez uczniów p. Anny Kwiatkow-
skiej i p. Dawida Wójcika, na gitarze 
przez uczniów p. Jacka Kurnatowskiego 
oraz na perkusji przez uczniów p. Witolda 
Figurskiego. Wspaniale zaprezentowały 
się przed publicznością uczennice sekcji 
wokalnej prowadzonej przez p. Renatę 
Mosiołek. Najmłodsze dzieci z sekcji ryt-
miki prowadzonej przez p. Aleksandrę 
Przewłocką - Kopeć oraz dzieci z Klubu 
Krasnala prowadzonego przez p. Annę 
Kmieciak przygotowały pokazy taneczne, 
które bardzo podobały się publiczności. 
Wszystkie występy był sprytnie wplecione 
w scenariusz przedstawienia teatralnego 
„Footloose” przygotowanego przez grupę 
teatralną pod kierunkiem p. Katarzyny 
Brzozowskiej - Zajączkowskiej. Nasz 
koncert uświetnili swoim występem Zu-
zia, Szymon i Antoni Karczewscy, kiedyś 
uczniowie naszych sekcji muzycznych, 
obecnie uczniowie szkoły muzycznej. 
Było to bardzo miłe popołudnie, pełne 
wzruszeń i pozytywnych emocji. Serdecz-
nie dziękujemy naszym młodym artystom 
za wszystkie występy. Po wakacjach spo-
tkamy się znowu w Żychlińskim Domu 
Kultury - zapraszamy bardzo serdecznie 
wszystkie dzieci, które chciałyby dołączyć 
do naszych sekcji.

ŻDK

Przeplatanki 
artystyczne

Promocja książki Ryszarda Zimnego 
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INWEsTYcjE

Rondo w centrum 
po modernizacji

Zmodernizowana droga w miej-
scowości Oleszcze i Grabie

INWEsTYcjE

 Wykonawca inwestycji zakończył prace 
związane z modernizacją ronda w centrum 
Żychlina. 
 Inwestycja miała na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa użytkowników skrzyżowania, 
głównie pieszych przekraczających jezdnię, która 
w najszerszym miejscu miała prawie 12 metrów. 
Rozwiązanie techniczne z rondem przejazdowym 
oznaczonym kolorowym okręgiem, nie wymu-
szało zwalniania przez kierujących przed wjaz-
dem. Po modernizacji na przejściach pojawiły się 
bezpieczne wysepki dla pieszych, a wyprofilowa-
nie wjazdów i podniesienie poziomu centralnego 
punktu skrzyżowania wymusza ostrożniejszą 
i wolniejszą jazdę. Ponadto pod skrzyżowaniem 
znajdowała się stara studnia. Dla bezpieczeństwa 
kierowców należało ją wypełnić betonem. 

 Przedmiot zamówienia obejmował: a) 
wykonanie wysp dzielących, b) wykonanie wyspy 
środkowej, c) wykonanie nakładki z betonu as-
faltowego, d) zabetonowanie studni retencyjnej, 
e) wykonanie nowej organizacji ruchu zgodnie 
z załączonym projektem (oznakowanie poziome 
i pionowe), f) wykonanie tymczasowej organiza-
cji ruchu w czasie prowadzonych robót zgodnie 
z załączonym projektem, g) wykonanie inwenta-
ryzacji powykonawczej. 
 Koszty modernizacji to kwota 
260.792,45 zł. Kolejny etap modernizacji Pl. 29 
Listopada obejmie również modernizację drogi 
przy kościele w kierunku ul. 1 Maja wraz z chod-
nikami i miejscami parkingowymi. 

Red.

 Zakończyła się modernizacja drogi 
gminnej w miejscowościach Oleszcze i Grabie. 
Zły stan tej wąskiej drogi gminnej przeszedł do 
historii.
 Nowa jezdnia jest poszerzona, wyko-
nano pobocza i rowy przydrożne. Koszt prac 
wykonywanych przez wykonawcę modernizacji 
wyniósł 992.060,14 zł. Częściowo koszt inwestycji 
pokryty zostanie z dotacji zewnętrznej z funduszu 
budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
w kwocie 50.000 zł. 
 Przedmiotem zamówienia było wy-
konanie robót budowlanych w ramach zadania 

inwestycyjnego pn: Modernizacja drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych w m. Grabie – Oleszcze 
Gmina Żychlin. 
 Przedmiot zamówienia obejmował:
a) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 
b) wykonanie podbudowy poszerzeń 
c) wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej 
d) wykonanie nakładki z betonu asfaltowego 
e) odmulenie i profilowanie rowów przydrożnych 
f) wykonanie przepustów pod zjazdami
g) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

Red.

Usuwanie 
azbestu
 Po udanej 1 edycji realizacji 
programu usuwania azbestu w 2017 
roku, Gmina Żychlin prowadzi wstępny 
nabór wniosków o demontaż i usunięcie 
wyrobów zawierających azbest na 2018 
rok. Program dotyczy nieruchomości 
znajdujących się w obrębie Gminy Ży-
chlin, od właścicieli, którzy mają dachy 
budynków pokryte eternitem, a zamie-
rzają je wymienić w b.r. oraz mają eternit 
zdeponowany na paletach i zamierzają 
przekazać go do utylizacji. 
 Wnioski o udzielenie dotacji na 
zadanie związane z usuwaniem wyro-
bów azbestowych, należy składać w nie-
przekraczalnym terminie do 30 czerwca 
2018 roku w Urzędzie Gminy w Żychli-
nie, ul. Barlickiego 15, pokój nr 1 – biuro 
podawcze. Do wniosku należy załączyć 
zaświadczenie ze Starostwa Powiato-
wego w Kutnie, Wydział Architektury 
i Budownictwa o zgłoszeniu wykonania 
robót budowlanych niewymagających 
pozwolenia na budowę.
 W 2017 roku zrealizowano 
demontaż i utylizację ponad 12,5 ty-
siąca metrów kwadratowych eternitu. 
Łączny koszt wyniósł 83.727 zł, a kwota 
dofinansowania ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wyniosła 66.981 
zł. Dofinansowanie wynika z Programu 
Priorytetowego „Dofinansowanie usu-
wania wyrobów zawierających azbest 
z terenu województwa łódzkiego 2017-
2018”. Celem zadania było wspomaganie 
oczyszczania województwa łódzkiego 
z azbestu poprzez dofinansowanie za-
dań związanych z usuwaniem wyro-
bów zawierających azbest. Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest objęte 
było dofinansowaniem na podstawie 
umowy o dofinansowaniu ze środków 
WFOŚiGW w Łodzi nr 350/OZ/D/2017 
zawartej w dniu 20 września 2017 r. po-
między Funduszem a Gminą Żychlin.
 W ramach zadania zdemon-
towano 13,514 Mg odpadów zawierają-
cych azbest z budynków oraz odebrano 
i zutylizowano 189,257 Mg odpadów 
zawierających azbest, które były zdjęte 
z dachów wcześniej przez dekarzy zakła-
dających nowe dachy. Łącznie odebrano, 
przetransportowano i zutylizowano 
202,771 Mg odpadów zawierających 
azbest z terenu Gminy Żychlin.

Red.
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INWEsTYcjE

Modernizacja ulic Żeromskiego
i Dobrzelińskiej

ul. Żeromskiego
 Po licznych perturbacjach związanych 
z pracami projektowymi, Starostwo Powiatowe 
w Kutnie, ogłosiło przetarg na modernizację 
drogi powiatowej, ul. Żeromskiego w Żychlinie.
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria 
oceny ofert:

1. Cena 60%
2. Okres gwarancji i rękojmi za wady 40%

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany 
(zakończony) w terminie do 16.11.2018 r.
 Przypomnijmy, że modernizacja ulicy 
finansowana przez budżety Powiatu Kutnow-
skiego i Gminy Żychlin, planowana była już 
w ubiegłym roku. Niestety z uwagi na problemy 
związane z pracami projektowymi termin reali-
zacji musiał zostać przesunięty na rok bieżący. 
Długo wyczekiwana przez nasz samorząd inwe-
stycja ma wreszcie szansę zostać zrealizowana. 
Ulica Żeromskiego jest wyjątkowo wąska, co 
stwarza liczne utrudnienia w ruchu pojazdów. 
Lokalizacja szkoły podstawowej i marketu 
sprzyja dużemu natężeniu ruchu autobusów 
szkolnych i dużych pojazdów dostawczych. 
Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiato-
wej Nr 2120E Żychlin – Grzybów – Zalesie” 
polegać będzie na modernizacji drogi i chod-
ników oraz budowie kanalizacji deszczowej 
i kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą 
wodociągu. 
 Szczegółowy zakres prac obejmuje 
między innymi:
Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej
a) roboty przygotowawcze,
b) remont przepustu drogowego,
c) budowę kanalizacji deszczowej,

d) roboty dotyczące branży telekomunikacyjnej
e) wykonanie podbudowy ciągu głównego 
(jezdnia ul. Żeromskiego),
f ) prace bitumiczne wraz z pracami 
towarzyszącymi, 
g) regulacja pionowa studzienek,
h) wykonanie miejsc postojowych w ciągu ul. 
Żeromskiego,
i) wykonanie chodnika w ciągu ul. Żeromskiego,
j) wykonanie zjazdów do posesji,
k) wykonanie poboczy,
l) wykonanie oznakowania pionowego,
m) wykonanie oznakowania poziomego,
n) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Zadanie 2 – budowa kanalizacji sanitarnej 
z częściową wymianą wodociągu:
a) wykonanie kanalizacji sanitarnej:
− wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC 
315,200 mm,
− wykonanie studni żelbetowych 1000 mm,
− wykonanie studni PVC 425 mm,
− wykonanie przykanalików z rur PVC 160 
mm;
b) wykonanie przebudowy wodociągu z rur 
azbestowo-cementowych na wodociąg z rur PE:
− wykonanie rurociągu z rur PE Dn 
315,250,225,160,110 mm,
− montaż zasuw żeliwnych kołnierzowych Dn 
300,250,200.150,100,80 mm,
− montaż hydrantów podziemnych dn 80 mm,
 
ul. Dobrzelińska
 Jedna z ostatnich dróg bez na-
wierzchni asfaltowej na terenie miasta może zo-
stać w tym roku zmodernizowana. Do siedziby 
Zamawiającego tj. Urzędu Gminy w Żychlinie 

spłynęły dwie oferty, które na dzień wydania 
niniejszego kwartalnika są oceniane.
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria 
oceny ofert:

1. Cena 60%
2. Okres gwarancji i rękojmi za wady 40%

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany 
w terminie do 10.09.2018 r.
 Przypomnijmy, że część ul. Dobrze-
lińskiej od skrzyżowania z ul. Nową, to nadal 
droga brukowa, a z łącznej długości 1250 m, 
ponad 600 metrów ma nawierzchnie asfaltową. 
Modernizacja ulicy finansowana jest przez 
budżet gminy. Przedmiotem zamówienia jest: 
wykonanie robót budowlanych w ramach za-
dania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi 
ulicy Dobrzelińskiej w Żychlinie”. 
Przedmiot zamówienia obejmuje:
– wykonanie nowej nawierzchni jezdni 
z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni jako 
podbudowa,
– wymiana nawierzchni i podbudowy istnieją-
cych chodników oraz zjazdów,
– wykonanie terenów zielonych,
– wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej.
Kolejne inwestycje w obszarze pomiędzy uli-
cami Dobrzelińska - Dolna - Cicha obejmą 
przebudowę wodociągu (w trakcie przygoto-
wania) oraz wykonanie nakładek asfaltowych 
na ul. Dolnej i Nowej, a także wykonanie ro-
wów przy ul. Śląskiej i Cichej. Wprowadzenie 
zadania związanego z ułożeniem nakładki 
asfaltowej uzależnione jest od wystąpienia 
oszczędności poprzetargowych. 

Red.

ul. Żeromskiego ul. Dobrzelińska
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 Dużym sukcesem lekkoatletów 
z Żychlina zakończył się Powiatowy Finał 
Czwartków Lekkoatletycznych, który odbył 
się 6 czerwca na stadionie MOSiR-u w Kutnie. 
W finałowych zmaganiach zawodnicy Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Żychlinie zdobyli 22 me-
dale. Czwartki Lekkoatletyczne to organizo-
wana cyklicznie impreza dla dzieci w wieku 
dwunastu, jedenastu, dziesięciu lat i młodszych. 
W edycji 2017/2018 dzieci startowały w trzech 
kategoriach wiekowych: roczniki 2005, 2006 
oraz 2007 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. Dzie-
ciom zalicza się do tzw. punktacji Grand Prix 
pięć najlepszych startów w każdej konkurencji  
+ wynik w Finale Powiatowym. Warunkiem 
zakwalifikowania się do finału ogólnopolskiego 
jest zajęcie czołowych miejsc w zawodach 

oraz uzyskanie wyniku dającego szansę na 
skuteczną rywalizację z najlepszymi zawod-
nikami „Czwartków LA” w kraju. Finał XXIV 
Ogólnopolskiej Edycji Czwartków Lekkoatle-
tycznych organizowany przez Stowarzyszenie 
Sport Dzieci i Młodzieży z Warszawy odbędzie 
się w dniach 15-17 czerwca 2018 r. na stadionie 
AZS w Łodzi. Na te zawody ze Szkoły Pod-
stawowej nr2 w Żychlinie zakwalifikowali się: 
Adam Małachowski, Jakub Mrowicki, Klaudia 
Kuras, Oliwia Jóźwiak, Oliwier Matofel, Mak-
symilian Lewandowski, Szymon Andrzejczyk, 
Magdalena Szczerbiak, Julia Morawiec i Julia 
Kotecka.
 Udział w zawodach lekkoatletycznych 
był częścią zadania publicznego pn. „Sport- 
zdrowie, przyjemność i relaks” – realizowanego 
przy wsparciu finansowym z budżetu Gminy 
Żychlin.

Sport

SIATKÓWKA

Volley Team 
podbija Sierpc
 W niedzielę 15 kwietnia dru-
żyna kobiet Volley Team Żychlin wzięła 
udział w Wiosennym Turnieju Siatkówki 
Kobiet w Sierpcu. W turnieju oprócz 
naszej drużyny wystąpiły: Mechanik 
Sierpc, Wiślanki Dobrzyń na Wisłą, 
Team Volley Chalin, UKS SKOMPEN-
SIS Skępe i SKS Sierpc. Po losowaniu 
dziewczyny z Żychlina trafiły do grupy 
z SKS Sierpc i Team Volley Chalin. Za-
wody zostały rozegrane systemem każdy 
z każdym do dwóch wygranych setów 
do 21 pkt. Organizatorem zawodów 
było: Miasto Sierpc i MOSIR Sierpc. 
Podopieczne Piotra Wojciechowskiego 
okazały się bez konkurencyjne. Wygrały 
wszystkie cztery spotkania bez straty 
seta. Najlepszą zawodniczą całego tur-
nieju została Aleksandra Kowalczuk.  
Volley Team Żychlin wystąpił w skła-
dzie: Aleksandra Garboś, Michalina Le-
wandowska, Monika Szymańska, Julia 
Żurawik, Weronika Ciszewska, Daria 
Karasiewicz, Natalia Kubica, Weronika 
Bieniak, Aleksandra Kowalczuk.Trener: 
Piotr Wojciechowski.
 Z kolei w niedzielę 22 kwietnia 
męska drużyna Volley Team-u pojechała 
na turniej do Sierpca. Organizatorem 
zawodów było Miasto Sierpc i MO-
SIR Sierpc. W turnieju wzięło udział 
8 drużyn: Volley Team Żychlin, Lelice, 
Rol-Ryb Okalewo, Mechanik Sierpc, 
Impakt Żuromin, AZS PW Płock, Team 
Susk oraz Kisiel z Ryżem z Golubia-Do-
brzynia. Miejsce rozegrania imprezy 
siatkarskiej była Hala Sportowa im. 
Zdzisława Krzysztowiaka w Sierpcu. 
Zawody rozegrano systemem „każdy 
z każdym” do dwóch wygranych setów 
do 21 pkt. Drużyna z Żychlina w wyniku 
losowania trafiła do grupy z: Impakt Żu-
romin, AZS PW Płock, Rol-Ryb Oka-
lewo. Żychlinianie wygrali wszystkie 
spotkania w turnieju tracą tylko dwa 
sety. Najlepszym zawodnikiem zawo-
dów w Sierpcu został Damian Wiśniew-
ski. Drużyna Piotra Wojciechowskiego 
otrzymała pamiątkowy dyplom i pu-
char. Warto dodać, że w niedzielę 15 
kwietnia drużyna kobiet Volley Team 
Żychlin wzięła udział w Wiosennym 
Turnieju Siatkówki Kobiet w Sierpcu 
gdzie również zdobyła pierwsze miej-
sce. GRATULUJEMY

Sport

LEKKOATLETYKA

Finał powiatowych 
czwartków lekkoatletycznych

 7 czerwca na boisku Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 w Żychlinie odbył się Gminny Turniej 
Mini Piłki Nożnej chłopców klas III. Uczestni-
czyli w nim uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 
1 i Nr 2 w Żychlinie oraz Szkoły Podstawowej 
w Grabowie . Celem turnieju było popularyzo-
wanie piłki nożnej na terenie Gminy Żychlin, 
integrowanie młodzieży szkolnej, wpajanie za-
sad „fair-play” oraz propagowanie aktywnych 
form wypoczynku.
 Na zakończenie każda ze 
szkół otrzymała pamiątkowy puchar 
i medale. Organizatorem imprezy było 
Stowarzyszenie Przyjaciele Dwójki.   

Turniej ten był częścią zadania publicznego 
pn. „Sport- zdrowie, przyjemność i relaks” 
–realizowanego przy wsparciu finansowym  
z budżetu Gminy Żychlin.
 
WYNIKI:
SP2 ŻYCHLIN – SP GRABÓW 1:0
SP2 ŻYCHLIN – SP1 ŻYCHLIN 2:1
SP GRABÓW – SP1 ŻYCHLIN 2:1
TABELA:
1. SP2 ŻYCHLIN 4 pkt. 3:1
2. SP GRABÓW   2 pkt. 2:2
3. SP1 ŻYCHLIN 0 pkt. 2:4

Sport

PIŁKA NOŻNA

Gminny turniej piłki nożnej 
chłopców klas III
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 22 kwietnia w Warszawie odbyła się 
największa impreza biegowa w Polsce, Naro-
dowe Święto Biegania, a więc ORLEN Warsaw 
Marathon i Bieg OSHEE. Impreza przyciągnęła 
blisko dwadzieścia tysięcy biegaczy z całego 
świata oraz wielkie tłumy kibiców na ulicach 
stolicy. Niesamowita oprawa imprezy, specjal-
nie przygotowane punkty kibicowania, ponad 
20 zespołów muzycznych rozstawionych na tra-
sie maratonu to tylko niektóre z atrakcji. Nie-
dzielne biegi były już szóstą edycją tej imprezy. 
Biegacze Orlen Warsaw Marathon mieli do 
pokonania 42,195 km trasę natomiast uczest-
nicy Biegu Oshee rywalizowali na 10 km trasie. 
Jednocześnie były rozgrywane 88 Mistrzostwa 
Polski w Maratonie Mężczyzn.
 Na tak wielkiej imprezie nie mogło 
zabraknąć grupy Rozbiegani-Żychlin. Tym ra-
zem jednak większość z naszych biegaczy nie 
ścigała się na trasach obu biegów, a pełniła rolę 
„pacemakerów”. Dla wyjaśnienia, pacemaker 
zwany również „zającem” to osoba nadająca  
i utrzymująca od startu do mety z góry zało-
żone tempo biegu, biegnąca na określony czas 
licząc czas netto, to taki pomocnik i prowa-
dzący dla innych biegaczy.
 Wyniki biegaczy z grupy Rozbiegani-
-Żychlin w biegu Oshee:
1. Mędelewski Piotr – 00:36:47, miejsce 150
2. Mielczarek Krzysztof – 00:39:52, miejsce 377
3. Mamczarek Krzysztof – 00:52:08, miejsce 
2605, pacemaker na czas 00:52:30

4. Dzięgielewski Andrzej – 00:52:42, miejsce 
2737
5. Kowalczyk Michał – 00:53:52, miejsce 3056, 
pacemaker na czas 00:55:00
6. Jaźwiński Rafał – 00:54:10, miejsce 3138, 
pacemaker na czas 00:55:00
7. Sitkiewicz Paulina – 01:02:51, miejsce 1998
Wyniki biegaczy z grupy Rozbiegani-Żychlin 
w Orlen Warsaw Marathon:
1. Traczyk Łukasz – 03:11:39, miejsce 380
2. Durys Jarosław – 03:28:53, miejsce 887, pa-
cemaker na czas 03:30:00
3. Michalak Remigiusz – 03:28:56, miejsce 891, 
pacemaker na czas 03:30:00
4. Świątkowski Bartłomiej – 03:57:27, miejsce 
1992, pacemaker na czas 04:00:00
5. Jaźwiński Krzysztof – 03:57:29, miejsce 1995, 
pacemaker na czas 04:00:00
6. Kajak Agnieszka – 04:16:43, miejsce 320
 Impreza rewelacyjna, pogoda dopi-
sała, nasze humory także, jednym słowem nie-
zapomniana atmosfera! Dziękujemy wszystkim 
naszym zawodnikom za osiągnięcie celu i do-
tarcie na metę, a w szczególności pacemakerom 
za wzorowe wykonanie zadania. Podziękowa-
nia także dla organizatorów Orlen Warsaw Ma-
rathon, za wiarę w naszą grupę i powierzenie 
nam tak ważnego zadania na tak prestiżowych 
zawodach.
 Wyjazd na bieg zrealizowano przy 
pomocy finansowej Gminy Żychlin.

R.J. Rozbiegani Żychlin

BIEGANIE

„Rozbiegani-Żychlin” na 
Orlen Warsaw Marathon 
i Biegu Oshee

SIATKÓWKA PLAŻOWA

VI Turniej 
Siatkówki 
Plażowej kl. 6

MINISIATKÓWKA

Finał Ligi 
Wojewódzkiej 
Minisiatkówki 
„Trójek” Chłopców 
w Ozorkowie

 W dniu 6 czerwca przy pięknej, 
słonecznej pogodzie na boisku przy Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym odbył się 
VI Turniej Siatkówki Plażowej w katego-
rii chłopców klas VI i młodszych. Do za-
wodów zgłosiło się 5 zespołów chłopców, 
rozgrywki prowadzone były systemem 
każdy z każdym do jednego wygranego 
seta (15 pkt.). Najważniejszym celem tej 
imprezy była popularyzacja siatkówki 
plażowej i gra fair - play, a dopiero na 
drugim miejscu sama rywalizacja. Orga-
nizatorem turnieju było Stowarzyszenie 
Przyjaciele Dwójki. Wszyscy zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe medale. 
 Turniej był częścią zadania 
publicznego pn. „Sport- zdrowie, przy-
jemność i relaks” – realizowanego przy 
wsparciu finansowym z budżetu Gminy 
Żychlin.

Red.

 W dniu 29 kwietnia 2018 r. 
rozegrany został Turniej Finałowy Ligi 
Minisiatkówki Województwa Łódzkiego 
2018 w kategorii „trójek” (rocz. 2006) 
chłopców. W zawodach udział wzięło 
osiem najlepszych zespołów wyłonio-
nych z pięciu turniejów zasadniczych, 
w których udział wzięły 32 drużyny. 
Miejscem zmagań najlepszych mini 
siatkarzy była hala sportowa w Ozorko-
wie. Powiat kutnowski reprezentowali 
siatkarze Volley Team Żychlin, którzy 
uplasowali się na wysokim VI miejscu. 
 Volley Team Żychlin repre-
zentowali: Patryk Czubiński, Ziemowit 
Michalak, Drążkiewicz Kacper, Jakub 
Mrowicki. Trener: Jacek Filiński.

Sport
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 27 maja w Gdańsku podczas Vienna 
Life LANGTEAM, odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski Ochotniczych Straży Pożarnych w mara-
tonie rowerowym o Puchar Prezesa Zarządu 
Głównego ZOSP RP. Strażacy startowali na 
dystansie mini w trzech kategoriach: Kobiet 
„Open” oraz mężczyzn w wieku do 45 roku 
życia oraz powyżej 45 lat. W kategorii „Open” 
powyżej 45 roku życia, udział wziął radny na-
szej gminy Józef Kowalski reprezentujący 
OSP Żychlin, który z czasem 1.44.37, zajął 
trzecie miejsce. Serdecznie gratulujemy.
 W strażackim boju na 43-kilometro-
wej trasie najlepszy wynik osiągnął Jarząbek 
Tomasz z OSP Górki, woj. pomorskie, który 
obronił ubiegłoroczny tytuł Mistrza Polski  

z czasem 1:15:57. 
 Celem mistrzostw jest m.in. propa-
gowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wy-
poczynku i rekreacji, umożliwienie strażakom 
współzawodnictwa w maratonie, popularyzacja 
kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce oraz 
promocja miejscowości i szlaków turystycz-
nych w najciekawszych zakątkach kraju.
 Zwycięzcy otrzymali Puchar Prezesa 
Zarządu Głównego ZOSP RP oraz nagrody 
ufundowane przez Związek OSP RP, Wytwór-
nię Umundurowania Strażackiego w Brzezi-
nach i Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego. 
Nagrody wręczył Dh Zygmunt Tomczonek – 
Członek Zarządu Głównego ZOSP RP.

źródło:www.zosprp.pl

KOLARSTWO

Sukces Radnego Kowalskiego 
na MP OSP Vienna Life 
LANGTEAM w Gdańsku

SIATKÓWKA

Volley Team Żychlin na Charytatywnym 
Turnieju Piłki Siatkowej ,,Gramy dla Zosi”

LEKKOATLETYKA

,,Dwójka” Pierwsza 
w Powiatowej 
Turniejadzie Klas 
I-III
 W piątek 11 maja w Szkole 
Podstawowej w Imielnie odbyła się Jubi-
leuszowa XX Powiatowa Turniejada klas 
I-III ,,Imielno 2018”. W turnieju rywa-
lizowały ze sobą drużyny: SP1Krośnie-
wice, SP Nowe Ostrowy, SP Dąbrowice, 
SP2 Żychlin oraz gospodarz zawodów 
SP Imielno. Podczas turniejady pano-
wała wspaniała jak i zacięta sportowa 
walka, a zawodnicy musieli wykazać się 
wszechstronną sprawnością fizyczną. 
Zwycięzcami zostali reprezentanci 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie. 
Po zakończonych zawodach puchary, 
nagrody oraz okolicznościowe medale 
i dyplomy wszystkim drużynom wrę-
czył: Krzysztof Debich Starosta Powiatu 
Kutnowskiego, Zdzisław Kostrzewa 
Wójt Gminy Nowe Ostrowy oraz Anna 
Sikora Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Imielnie.
 Udział w turniejadzie był czę-
ścią zadania publicznego pn. „Sport 
- zdrowie, przyjemność i relaks” – re-
alizowanego przy wsparciu finansowym 
z budżetu Gminy Żychlin.
 Szkołę podstawową nr 2 w Ży-
chlinie reprezentowali:
Klasa I
Filip Zieliński, Maciej Cieniewski, Bar-
tosz Pawlak, Filip Urbański, Michalina 
Staszewska, Natalia Kwiatkowska, We-
ronika Michalak, Wiktoria Kalinowska.
Klasa II
Adam Babecki, Łukasz Białkowski, 
Natalia Roźniatowska, Agata Kumor, 
Natalia Olejniczak, Maciej Markiewicz, 
Klaudia Piątkowska, Jakub Falkowski.
Klasa III
Maja Król, Marcel Szadkowski, Maks 
Roźniatowski, Maja Morawiec, Bartło-
miej Fajkowski, Natalia Joźwiak, Oskar 
Długołęcki, Julia Kotecka.

Sport

 21 kwietnia drużyna seniorów Volley 
Team Żychlin wzięła udział w Charytatywny 
Turniej Piłki Siatkowej ,,Gramy dla Zosi”. Głów-
nym celem tej imprezy sportowej była zbiórka 
środków na leczenie i rehabilitację Zosi Wi-
śniewskiej, 2,5 letniej dziewczynki chorej na 
nowotwór, mieszkanki Wiskitek. W turnieju 
wzięły udział drużyny głównie 3 ligowe z 4 woj. 

mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, święto-
krzyskiego na specjalne zaproszenie. W grupie 
A znalazły się: MOS Wola Warszawa (finaliści 
MP U 17),Trenerzy Mos Wola, KS Jaguar Wo-
lanów, UKS Herkules Sulejówek, Volley Team 
Żychlin. Natomiast w grupie B: KS Stal Głowno, 
Jimi Zambrów, Olimp Skaryszew, UKS Powsinek 
Wilanów Warszawa, Absolwenci Starachowice. 

Zawody rozgrywano systemem „każdy z każdym” 
do dwóch setów w Hali Sportowej przy Zespole 
Szkół nr 1 w Żyrardowie. Żychlińska drużyna ro-
zegrała cztery spotkania. Zabrakło niewiele do 
wejścia do półfinału, bo tylko 1 pkt. Choć nie 
udało się zająć miejsca na podium cieszymy się 
z udziału w imprezie siatkarskiej, który miała tak 
szczytny cel.

Sport


