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 Burmistrz Żychlina Grzegorz Ambro-
ziak ponownie z absolutorium. Przy jednogło-
śnym poparciu 12 obecnych na sesji radnych, 
podjęto uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wo-
tum zaufania, co jest nowością wprowadzoną od 
obecnej kadencji samorządowej oraz udzielono 
tradycyjnego absolutorium za poprzedzający rok.
Sesja absolutoryjna jest jednym z najważniejszych 
wydarzeń w roku kalendarzowym. Ta była wy-
jątkowa z uwagi na to, że po raz pierwszy radni 
analizowali raport o stanie gminy przedstawiany 
przez burmistrza. Wiąże się to z ostatnią nowe-
lizacją prawa samorządowego. Na pewno bur-
mistrz Ambroziak ma powody do zadowolenia, 
gdyż uchwały o wotum zaufania i absolutorium 
podejmowano jednogłośnie.
 Burmistrz złożył serdeczne podzię-
kowania radnym, współpracownikom, kierow-
nikom miejskich jednostek organizacyjnych 
i wszystkim zaangażowanym w sprawy gminy.
 Przedstawiamy wystąpienie Burmistrza 
Grzegorza Ambroziak podczas sesji:

 „Szanowni Państwo, zgodnie z przyjętą 
tradycją przedstawię Państwu podstawowe para-
metry budżetu i najważniejsze kwestie związane 
z realizacją budżetu w 2018 roku.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI WYKONANIA 
BUDŻETU 2018 ROKU:
Dochody Gminy wyniosły ponad 44 mln zł co sta-
nowiło 98,8 % wartości założonego planu.
Wydatki wyniosły 48,7 mln zł czyli 96 % planu.
Osiągnięte dochody bieżące Gminy to kwota 43,6 
mln zł, czyli w 99,8 % planu.
Wydatki bieżące 41,9 mln zł, co wskazuje na osią-
gnięcie nadwyżki operacyjnej w kwocie ponad 1,7 
mln zł bardzo istotnej z punktu widzenia zapisów 
ustawy o finansach publicznych.
Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 
6,7 mln zł. Wartość ta jest znaczna, jak na naszą 
praktykę budżetową ponieważ realizowane były 
ważne zadania drogowe. Takim na pewno była 
wspólna z Powiatem Kutnowskim realizacja zada-
nia „Modernizacja ul. Żeromskiego”. Przechodząc 
do szczegółów:

DROGI – 1,71 mln zł – modernizacja ul. Żerom-
skiego. Kwota stanowiła 50% kosztów jako udział 
gminy w zadaniu powiatowym. To 25 % całkowi-
tych wydatków inwestycyjnych. Od lat oczekująca 
na modernizację droga powiatowa ul. Żeromskiego 
doczekała realizacji. Wcześniejsze problemy or-
ganizacyjne ze strony projektanta i Zarządu 
Dróg Powiatowych spowodowały, że inwestycja 
nie była realizowana w 2017 roku. Wywołało to 
pewną kumulację wydatków już zaplanowanych 
na 2018 plus istotna pozycja kwotowa na pomoc 
dla powiatu.

265 tys. zł – modernizacja ronda. Ta inwestycja 
to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa pie-
szych. Poprawa jakości korzystania z tego skrzy-
żowania przez kierowców. Zlikwidowanie ryzyka 
zapadnięcia się drogi poprzez zlikwidowanie studni 
pod rondem. Oczywiście również poprawa warun-
ków estetycznych centrum miasta.
992 tys. zł – modernizacja drogi gminnej Gra-
bie-Oleszcze. Poprawa jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania drogi gminnej. Obecnie to jedna 
z najlepszych dróg na naszym terenie.
760 tys. zł – modernizacja ul. Dobrzelińskiej. Po-
dobna sytuacja jak wcześniej w przypadku drogi 
Grabie-Oleszcze.
406 tys. zł – modernizacja skrzyżowania przy 
strażnicy OSP w Żychlinie. Od dawna newral-
giczne miejsce z uwagi na otwartą przestrzeń dla 
ruchu pojazdów w kształcie trójkąta oraz sąsiedz-
two targowicy miejskiej, gdzie w dni handlowe 
dochodziło do blokowania wyjazdu straży.

InfRaStRuktuRa – 1,25 mln. zł – przy 
okazji modernizacji ul. Żeromskiego, gmina wy-
konała niezbędny odcinek kanalizacji sanitarnej 
w celu umożliwienia dalszego rozwoju infrastruk-
tury w kierunku Woli Popowej Dolnej i Budzy-
nia. Wymieniono również stary odcinek sieci 
wodociągowej.
•	 55 tys. zł – infrastruktura oświetleniowa terenu 

rekreacyjno-koncertowego przy ul. Łąkowej.
•	 8 tys. zł – budowa pierwszego aktywnego przej-

ścia dla pieszych
•	 30 tys. zł – budowa oświetlenia ulicznego  

w ul. Traugutta (wewnętrzna ulica w osiedlu 
mieszkaniowym). Istniejące oświetlenie będące 
własnością gminy było bardzo zdegradowane.

•	 321 tys. zł – wymiana starych sieci wodocią-
gowych w ul. Dolnej, Krótkiej, Cichej, Śląskiej 
i Granicznej oraz modernizacje urządzeń 
wod-kan.

•	 30 tys. zł – budowa oświetlenia ulicznego
Jak wynika z powyższego z łącznej kwoty 6,7 mln 
zł – 4,1 mln zł czyli 61 % wydatkowano na drogi.
Na infrastrukturę 1,6 mln zł. – 23%
W ramach wydatków majątkowych wykonano 
ponadto kwotę 944 tys. zł na: 
– 249 tys. zł na wykup nieruchomości
– 86 tys. zł na modernizację zasobów komunalnych
– 538 tys. zł na modernizację obiektów oświatowych
– 50 tys. zł na modernizację świetlicy wiejskiej 
w Czesławowie
– 21 tys. zł. na modernizację w Zedeku

Dwie największe sfery działalności gminy i główne 
pozycje w wydatkach bieżących to oświata i pomoc 
społeczna.
•	 pomoc społeczna – kwota 16,3 mln zł czyli 34 % 

poniesionych wydatków ogółem;
•	 oświata – kwota ponad 14,4 mln zł, czyli 29,63% 

wykonanych wydatków ogółem.
Występuje standardowa, niestety dopłata do obu 
działalności z dochodów Gminy wyniosła ponad
3 mln złotych na pomoc społeczną oraz ok 3,6 mln 
zł do wydatków w oświacie na placówki subwen-
cjonowane z budżetu państwa. Jak wiadomo czeka 
nas podwyżka 9% pensji nauczycieli, a do tej pory 
toczy się dyskusja czy budżet państwa zabezpieczy 
te środki, w związku z czym w obecnym roku mo-
żemy spodziewać się istotnej zmiany tych wartości. 
In minus dla budżetu samorządu. 
Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku 
krajowym pozyskała środki na wydatki majątkowe 
w wysokości 3,8 mln zł. Łącznie wartość długu na 
koniec ub. roku to kwota 11,2 mln zł, co stanowi 
25 % wykonanych dochodów i jest zgodne z treścią 
art. 170 starej ustawy o finansach publicznych z 30 
czerwca 2005 r.
Pomimo pogarszających się zewnętrznych warun-
ków funkcjonowania, nasz samorząd radzi sobie
z wykonywaniem zadań bieżących. Czuwamy nad 
prawidłowym funkcjonowaniem naszych samorzą-
dowych instytucji, zabezpieczamy wydatki sztywne 
wynikające z umów i staramy się jak najwięcej 
inwestować. Budżet realizowany jest w sposób 
przemyślany, analizujemy skutki podejmowanych 
decyzji, co pozwala nam zachować stabilność fi-
nansów publicznych, za co również dziękuję moim 
współpracownikom z urzędu i jednostek gminy.
Bieżący rok przynosi wiele zagrożeń w otoczeniu 
zewnętrznym w jakim funkcjonuje gmina. Z roku 
na rok sytuacja jest coraz trudniejsza. Chciał-
bym zwrócić Państwa uwagę na kilka ciekawych 
aspektów:
1. Wzrost cen energii teoretycznie zamrożony, ale 
zwrócić należy uwagę na fakt, że gmina jest po 
przetargu z połowy ub.r. czyli zanim rząd zdążył 
zareagować na krytyczną sytuację. Efekt? Wzrost 
kosztów energii o ok 25%.
2. Wzrost kosztów obsługi gospodarki odpadami. 
Praktyka innych samorządów w tym naszych są-
siadujących gmin, pokazuje, że ceny rosną w za-
straszającym tempie. Na szczęście nasz przetarg 
odbył się przed największą falą wzrostów i dla nas 
był to wzrost bagatela o 20%. Obecnie mamy do 
czynienia na rynku usług ze wzrostami nawet o 70 
do 80%.
3. Ubytki w dochodach własnych samorządów 
wywołanych obniżkami stawek PIT. Państwo 
raczej nie zrekompensuje strat w budżetach 
samorządowych.
4. Braki w subwencji oświatowej i środkach na pro-
wadzenie zadań w pomocy społecznej.
Musimy być mentalnie przygotowani do zderzenia 
się z licznymi przeszkodami i jak zawsze dość czujni 
przy planowaniu i realizacji budżetów kolejnych 
lat.”

Red.

Sesja absolutoryjna
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Złote i Diamentowe Gody

Strażacy z wizytą w Przedszkolu

 W czwartek 11 kwietnia w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Żychlinie dwanaście par 
małżeńskich obchodziło szczególne święto „Złote 
Gody”, a jedna para obchodziła „Diamentowe 
Gody”. Jubilaci 50 i 60 lat wspólnego pożycia świę-
towali w towarzystwie bliskich, dzieci i wnuków.
“Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” 
w imieniu Prezydenta RP wręczył burmistrz, 
natomiast dyplomy okolicznościowe i kwiaty wrę-
czyła Jubilatom Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Żychlinie Elżbieta Sikora.
 „Medal za długoletnie pożycie małżeń-
skie” to polskie cywilne odznaczenie państwowe 
wręczane osobom, które przeżyły co najmniej 50 
lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenie 
co roku przyznawane jest przez Prezydenta RP, 
a wręczane przez Wójtów, Burmistrzów i Prezy-
dentów miast i gmin w całej Polsce. 
 Po części oficjalnej nastąpiła część ar-
tystyczna podczas której wystąpiły: zespół wo-
kalno-instrumentalny Melodia i zespół wokalny 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku działające w Ży-
chlińskim Domu Kultury. Uroczystość zakoń-
czono wspólnym toastem jubileuszowym.

Dyplom okolicznościowy otrzymali Państwo 
Krystyna i Cyryl Rosa, którzy obchodzili rocznicę 
60 lat pożycia małżeńskiego – Diamentowe Gody.
 Medale Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie (50 Lat) Otrzymali:
1. Urszula i Feliks Bzowi
2. Jadwiga i Edward Dankiewiczowie
3. Henryka i Stanisław Gładochowie
4. Alina i Zdzisław Gurazdowscy
5. Teresa i Henryk Jarosowie
6. Irena i Jan Lipińscy
7. Elżbieta i Ryszard Pankiewiczowie
8. Czesława i Zbigniew Rublewscy
9. Marianna i Jan Stelmasiakowie
10. Krystyna i Jerzy Szymczakowie
11. Janina i Włodzisław Tomaszewscy
12. Elżbieta i Henryk Wasielewscy
 Szanownym Jubilatom jeszcze raz ży-
czymy kolejnych lat życia w zdrowiu, zgodzie, 
wzajemnej miłości i poszanowaniu oraz szacunku 
dzieci, wnuków i prawnuków. 

Red.

 Niecodzienne zajęcia odbyły się 6 maja 
2019 roku w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 
w Żychlinie. W odwiedziny do dzieci przybyli 
Druhowie strażacy z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Żychlinie. Spotkanie odbyło się w ramach 
realizacji programu preorientacji zawodowej dla 
przedszkolaków a także z okazji obchodzonego 
Dnia Strażaka. Druhowie: Mateusz Kućba, Paweł 
Florczak i Jakub Pawlak z Drużyny Młodzieżowej 
OSP przeprowadzili bardzo ciekawą lekcję poglą-
dową na temat zadań, jakie wykonują strażacy 
oprócz gaszenia pożarów. Dzieci dowiedziały 
się miedzy innymi, na czym polega udzielanie 
pierwszej pomocy, jak należy prawidłowo trans-
portować osoby poszkodowane w wypadku, w 
jakim stroju strażacy zdejmują gniazda szerszeni. 

Najwięcej ochotników zgłosiło się do  pokazu 
transportu rannych. Byli też chętni do przymie-
rzenia ciężkiego stroju, jaki strażacy wkładają na 
akcje ratunkowe. Jednak zdecydowanie najwięk-
szym powodzeniem, zwłaszcza wśród chłopców, 
czyli potencjalnych kandydatów na strażaków, 
cieszył się pokaz wyposażenia bojowego wozu 
strażackiego. Nieczęsto można oglądać to, co 
kryje się wewnątrz popularnego „czerwonego 
strażaka”. A gdy jeszcze można potrzymać wąż,  
z którego mocnym strumieniem leje się woda, to 
do pełni dziecięcego szczęścia niewiele brakuje. 
Każde dziecko mogło też poczuć się przez chwilę 
strażakiem, siedząc w kabinie wozu strażackiego. 

źródło : Przedszkole Nr 1

15 lat w Unii 
Europejskiej
 Szanowni Państwo! Drodzy 
Mieszkańcy Miasta i Gminy Żychlin!
 1 maja 2019 roku obchodzimy 
15 rocznicę wejścia Polski do Unii Euro-
pejskiej. Przynależność do europejskiej 
wspólnoty była pragnieniem i celem wielu 
kolejnych pokoleń Polaków. Doskonale 
zdawaliśmy sobie sprawę z szans rozwojo-
wych jakie przynosi współpraca europej-
ska. Przez te lata odbywała się wymiana 
doświadczeń pomiędzy krajami, a środki 
europejskie spowodowały, że Polska prze-
szła wyjątkową metamorfozę. Wszystko 
to mogło się odbyć dzięki zaangażowaniu 
władz naszego kraju, władz samorządo-
wych województw, powiatów i gmin, ale 
przede wszystkim dzięki wsparciu lokal-
nych społeczności.
 Powstało wiele nowej infra-
struktury, budowano autostrady, drogi 
ekspresowe i modernizowano te lokalne, 
rewitalizowano przestrzeń publiczną, bu-
dowano i modernizowano obiekty spor-
towe i kulturalne. Od 15 lat Polska jest 
częścią wspólnego rynku, którego łączne 
PKB ustępuje na świecie wyłącznie USA. 
Tysiące firm działających w Polsce, potra-
fiło z powodzeniem wykorzystać możli-
wości, jakie daje taka sytuacja. Warto 
również pamiętać o licznych programach 
wymiany dla młodzieży, szkoleniach 
i kursach dla pracowników różnych branż, 
rozwoju turystyki oraz wielu projektach 
społecznych podnoszących jakość życia 
oraz niwelujących nierówności. Wspól-
nota dała nam również możliwość swo-
bodnego poruszania się po kontynencie, 
tak w celach turystycznych jak i w celu 
znalezienia nowego miejsca do życia. 
W ostatnim tylko okresie programowania 
środków unijnych, od 2014 do 2018 r., na 
terenie naszego miasta i gminy Żychlin, 
wykorzystano ponad 49 milionów złotych 
dofinansowania. Ze środków tych skorzy-
stała wspólnota samorządowa i podmioty 
gospodarcze. 
 Europa jest wśród nas, Europa 
to my! Polska i nasze małe ojczyzny, mogą 
pochwalić się wieloma sukcesami! 

Grzegorz Ambroziak 
Burmistrz Gminy Żychlin
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VII edycja Gali Puls Żychlina
 25 kwietnia br. w gościnnych progach 
Żychlińskiego Domu Kultury odbyła się VII uro-
czysta Gala wręczenia nagród „Puls Żychlina”. 
W imieniu Burmistrza Gminy Żychlin Grzegorza 
Ambroziaka, zebranych powitali prowadzący galę 
Edyta Ledzion i Łukasz Garstka.
 Wśród przybyłych na Galę nomino-
wanych do poszczególnych kategorii, członków 
kapituły, dyrektorów placówek oświatowych, pre-
zesów i dyrektorów firm, lokalnych przedsiębior-
ców i działaczy oraz przedstawicieli stowarzyszeń, 
znaleźli się również zaproszeni goście w osobach 
Członka Zarządu Województwa Łódzkiego Ro-
berta Baryły, Wicestarosty Powiatu Kutnowskiego 
Marka Jędrzejczaka, Dyrektor Narodowego Insty-
tutu Samorządu Terytorialnego Iwony Wieczorek 
czy Przewodniczącego Związku Gmin Regionu 
Kutnowskiego Jakuba Świtkiewicza.

 Patronat Honorowy nad uroczystością 
objął Marszałek Województwa Łódzkiego Grze-
gorz Schreiber, Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Elżbieta Sikora, Prezes Związku Miast Polskich 
Zbigniew Frankiewicz. Patronat medialny objęli: 
Gazeta „Nowy Łowiczanin” i Radio Q.
 Nawiązując do nagród „Puls Żychlina”, 
na wstępie wydarzenia, zaprezentowano premie-
rowo film promocyjny miasta i gminy Żychlin. 
Nagranie nawiązuje do hasła promocyjnego 
„Miasto z pulsem”, pokazując potencjał ludzki, 
inwestycje gospodarcze, wydarzenia lokalne i ini-
cjatywy mieszkańców. Następnie przystąpiono do 
części głównej, czyli wręczono laureatom, których 
z dumą przedstawiamy, statuetki oraz wyróżnie-
nia w poszczególnych kategoriach. 
 Do miana „Wydarzenia roku” zgłoszono:
Jubileusz 600-lecia Parafii, Rowerem w stulecie 
odzyskania niepodległości Polski, Marsz Niepod-
ległości, 11 listopada – 100 rocznica odzyskania 
niepodległości, Piknik Rodzinny przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie. Kapituła 
w głosowaniu niejawnym przyznając 1, 2 lub 3 
punkty za najlepsze wydarzenie roku uznała: 
Marsz Niepodległości. Wyróżnienie w tej kate-
gorii przyznano: „Rowerem w stulecie odzyskania 
niepodległości Polski i „11 listopada – 100 rocz-
nica odzyskania niepodległości”.

 Inicjatywa lokalna to zespół ludzi, którzy 
wykreowali, opracowali oraz stworzyli przedsię-
wzięcie wpisujące się w życie lokalnej społecz-
ności. W kategorii tej nominowano: Zakładowa 
Ochotniczą Straż Pożarną EMIT, Stowarzysze-
nie Bone Breakers Żychlin, Cztery Łapy Żychlin, 
Grupę Rekonstrukcyjną „Browery”, Projekt 
TMHŻ „ Dla Niepodległej”, Projekt ekologiczny 
pod koordynacją Emilii Chabowskiej i Wiesławy 
Kaczmarek, Stowarzyszenie „Skakanka”, Świetlicę 
socjoterapeutyczna prowadzoną przez Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin, Polski 
Komitet Pomocy Społecznej w Żychlinie, Ochot-
niczą Straż Pożarną w Żychlinie, Żychlińskie Sto-
warzyszenie Pomocy Szkole „ADAŚ”. Statuetką 
Puls Żychlina w kategorii „Inicjatywa Lokalna” 
nagrodzono „Cztery Łapy Żychlin”. Wyróżnienia 
zostały przyznane Zakładowej Ochotniczej Straży 

Pożarnej „Emit” i Żychlińskiemu Stowarzyszeniu 
Szkole Pomocy „Adaś”.
 Człowiek sportu to osobowość dzia-
łająca na rzecz propagowania i rozwoju sportu 
w Gminie Żychlin. Człowiek sportu zaraża en-
tuzjazmem, pokazuje drogę, wyznacza cele.
Nominowanymi byli: Jacek Filiński, Agnieszka 
Kajak, Łukasz Znyk, Remigiusz Michalak, To-
masz Wojciechowski, Krystian Kutrzepa, Andrzej 
Kapes, Jacek Jackowski, Józef Kowalski.
Laureatem w kategorii Człowiek Sportu został 
Jacek Filiński. Wyróżnienia otrzymali Tomasz 
Wojciechowski i Remigiusz Michalak.
 Do kategorii „Osobowość” nomino-
wani zostali: Anna Wrzesińska, Mirosław Wa-
siak, Sandra Jońska, Dariusz Skonieczny, Iwona 
Motylewska-Białek, Maria Jędrzejczak. Puls Ży-
chlina w kategorii Osobowość otrzymała Pani 
Anna Wrzesińska. Wyróżnienia otrzymali Sandra 
Jońska i Dariusz Skonieczny.
 Laureatem w tej kategorii „Lider z ob-
szaró wiejskich” został Pan Sławomir Rzymski a 
wyróżnienie otrzymał Marcel Wyżyński.
 Do kategorii „Lider Gospodarczy” 
nominowano: PHU ELVIS Robert Kaczmarek, 
Flexservice Marcin Kuciapski, SERAF Biuro 
Projektowe Rafał Sembrat. Puls Żychlina otrzy-
mała firma „Flexservice” Marcin Kuciapski. 

Wyróżnienia w kategorii Lider Gospodarczy 
otrzymała firma PHU Elvis Robert Kaczma-
rek oraz firma SERAF Biuro Projektowe Rafał 
Sembrat.
 Mecenasem Kultury, Oświaty i Sportu 
może zostać osoba lub firma, która wspiera czy 
to w sposób finansowy czy pozafinansowy rozwój 
kultury, oświaty i sportu. Nominowani zostali: 
EKOPOL Przemysław Walczak, Ekoplast Adam 
Karolak, Złote Ręce Polskie Składy Budowalne 
Mrówka Pan Tobiasz Pietrzak, PIT STOP Marcin 
Kapes, OPTIS Piotr Kunikowski, Stowarzysze-
nie Rozwoju Wsi Orątki i Okolice, PHU ELVIS 
Robert Kaczmarek. Kapituła w głosowaniu nie-
jawnym wyłoniła laureata tej kategorii, a została 
nim Firma Złote Ręce Polskie Składy Budowlane 
Mrówka. Wyróżnienia przyznano firmie Ekopol 
Przemysław Walczak i PHU Elvis.

 Za Inwestycję Roku uznano „Budowę 
boisk do siatkówki plażowej przy Stadionie 
Miejskim w Żychlinie”. Wyróżnione inwestycje 
to Modernizacja ronda i Przebudowa drogi w ul. 
Żeromskiego.
 Tuż po wręczeniu statuetek Puls Ży-
chlina na scenę poproszono Pana Ludwika 
Zalewskiego, któremu Burmistrz Ambroziak 
wręczył przyznany przez Kapitułę „Super Puls 
Żychlina”, za całokształt działalności społeczno-
-obywatelskiej. Pan Ludwik Zalewski to hono-
rowy Obywatel Gminy Żychlin, emerytowany 
nauczyciel Zespołu Szkół w Żychlinie im. Bohate-
rów Września 1939 r., z zamiłowania przewodnik 
turystyki pieszej, historyk amator, który przez 
całe życie gromadzi dokumenty dotyczące historii 
miasta i gminy Żychlin oraz regionu.
 Uroczystą VII Galę Konkursu Puls Ży-
chlina uświetnili muzycy sceny warszawskiej: Ra-
fał Łępa, Kamil Kukla, Artur Siejka, Beata Orbik. 
 Wszystkim Laureatom, Wyróżnionym 
oraz Nominowanym serdecznie gratulujemy. Są 
to w pełni zasłużone słowa uznania za zaanga-
żowanie w sprawy lokalne, bezinteresowną po-
moc oraz wkład w rozwój osobisty. Dziękujemy 
również Patronom oraz Kapitule Konkursu za 
wspólną pracę.

Red.
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Obchody 3 maja

70-lecie Zespołu Szkół w Żychlinie 

 Jak co roku obchody 3-go maja roz-
poczęły się Mszą Św. o godz. 12.00 w kościele 
parafialnym w Żychlinie. Nabożeństwo, było 
sprawowane w intencji ojczyzny, gminy i miasta.
Po uroczystej mszy św., w asyście pocztów sztan-
darowych oraz Dziecięco-Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu 
udano się pod tablicę upamiętniającą generała 
Tadeusza Kościuszko. Po okolicznościowym 
przemówieniu Burmistrza Gminy Żychlin, zo-
stały złożone kwiaty przez zaproszone delegacje.
 Część piknikową rozpoczął koncert 
Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej z OSP 
Wicie. Podczas pikniku zebrani mieli możliwość 
zapoznania się z dawną kulturą, uczestniczyć 
w pokazie mody historycznej, w pokazie tanecz-
nym, turnieju łuczniczym oraz w grach i zaba-
wach historycznych. Dla uczestników pikniku 

udostępnione były również atrakcje stoiskowe 
w postaci: zbrojowni, namiotu szlacheckiego, 
fraucymera, strzelnicy łuczniczej, majdanu szer-
mierczego, stoiska garncarskiego, plecionkar-
skiego, mincerskiego oraz stanowiska kata.
 Podczas pikniku dla zgłodniałych cze-
kały kiełbaski z grilla oraz ciasta przygotowane 
przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Żychlinie. W tym roku również gościliśmy po 
raz pierwszy Food Truck „Dziupla Wróbla”, który 
serwował przepyszne burgery oraz hot dogi.
 Dziękujemy wszystkim, za wspólne za-
angażowanie się w uroczystość oraz tym, którzy 
byli razem z nami i świętowali obchody uroczy-
stości 3 -go Maja.

Red.

 31 maja 2019 r. Zespół Szkół w Żychlinie 
obchodził 70-lecie istnienia. Jubileusz istnienia 
szkoły odbył się w Żychlińskim Domu Kultury. 
Wśród zaproszonych gości byli poprzedni dyrek-
torzy szkoły, dyrektorzy okolicznych szkół, przed-
stawiciele firm i instytucji, absolwenci szkoły. 
70-lecie to wspaniała okazja, aby w uroczystej 
atmosferze przypomnieć sobie historię naszej pla-
cówki, spotkać wielu pracowników szkoły, absol-
wentów. Akademię rozpoczęto od minuty ciszy, 

wspominając dyrektorów, nauczycieli, uczniów 
i pracowników, którzy odeszli na zawsze. Były 
podziękowania, gratulacje, przemówienia i wrę-
czanie okolicznościowych tarcz z okazji 70-lecia 
szkoły. Po zakończonej części oficjalnej uczniowie 
przedstawili program artystyczny przygotowany 
przez panią prof. Annę Siergiej. Obecni goście po 
części artystycznej przeszli do Zespołu Szkoły na 
okolicznościowy poczęstunek.

Red.

 Towarzystwo Miłośników Hi-
storii Żychlina w dniu Święta Flagi, tj. 2 
maja 2019 r. przygotowało tematyczną grę 
miejską dla mieszkańców Gminy Żychlin.
Udział w niej mogły brać drużyny od 2 do 
5 osób (szkolne, rodzinne, koleżeńskie).
 Miejscem gry było centrum 
miasta i jego okolice. Do gry zgłosiło się 
6 drużyn: trzy szkolne, jedna koleżeńska 
i dwie rodzinne. Razem udział wzięło 26 
osób. Start pierwszej drużyny nastąpił 
o 12.08, po mini-przemarszu wszystkich 
uczestników z flagą i uroczystym wcią-
gnięciu jej na maszt – w ten sposób nasze 
miasto rozpoczęło tegoroczne święto ma-
jowe. Każda drużyna otrzymywała pakiet 
z materiałami oraz kartę gry, gdzie były 
wpisywane punkty, zdobyte podczas gry.
Na trasie było 5 punktów kontrolnych, 
które obsługiwali członkowie TMHŻ 
i młodzieżowi sympatycy naszego sto-
warzyszenia oraz pięć zadań indywidu-
alnych: naszkicowanie planu centrum 
Żychlina z zaznaczeniem miejsca obiek-
tów historycznych, rozwiązanie krzyżówki 
tematycznej, rozwiązane dwóch testów: 
z wiedzy o Konstytucji 3 Maja oraz z wie-
dzy o Żychlinie, a także napisanie cztero-
wersowego wiersza o Żychlinie.
 I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Żychlinie w składzie: 
Sylwia Kaczmarek, Aleksander Furman, 
Wiktoria Czubińska i Patryk Czubiński. 
Kolejne dwie drużyny osiągnęły taką 
samą ilość punktów, o zajętym miejscu 
zdecydował czas pokonania trasy. Na II 
miejscu uplasowała się pierwsza drużyna 
Szkoły Podstawowej w Grabowie: Izabela 
Lewandowska, Karolina Ziółkowska, Pa-
tryk Kłys, Kaczmarek Hubert, a na III 
miejscu druga drużyna z tej samej szkoły 
w składzie: Martyna Orzechowska, Alek-
sandra Ćwiek, Natalia Lisiecka, Kacper 
Witkowski i Filip Kostusiak. W zabawie 
uczestniczyła także rodzina Zomerfeldów, 
która zajęła IV miejsce ze stratą jednego 
punktu do poprzednich dwu miejsc, ro-
dzina Głuszczów, która wystartowała na 
trasę z psim pupilem i pięcioosobowa 
grupa podwórkowa chłopców.
 Projekt „Gra Miejska TMHŻ” 
była częścią zadania „Historia Wojenna”, 
realizowanego przez Towarzystwo Miło-
śników Historii Żychlina, a finansowa-
nego w ramach grantu Urzędu Gminy 
w Żychlinie.

źródło: LO w Żychlinie

Gra Miejska
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 Obecny rok to kolejne wybory 
do izb rolniczych, które odbędą się w całej 
Polsce 28 lipca. Już po raz szósty w III RP 
wszyscy płatnicy podatku rolnego, posia-
dający czynne prawo wyborcze, będą wy-
bierali swoich przedstawicieli w gminie.
 Polskie Izby Rolnicze to histo-
ria sięgająca XIX wieku. Zlikwidowane 
dekretem w 1946 r., od połowy lat 90 XX 
wieku wznowiły swoją działalność, funk-
cjonując na podstawie przeprowadzanych 
co cztery lata demokratycznych wybo-
rów. Izby rolnicze wpływają na kształto-
wanie polityki rolnej i uczestniczą w jej 
realizacji.
 Każdy kto chce, by poprawiła 
się jakość życia i pracy rolników w Polsce, 
powinien wziąć odpowiedzialność za to 
dążenie do poprawy stanu rzeczy. Od-
bywa się to właśnie przez udział w wybo-
rach. Wybory są najważniejszym aktem 
państwa demokratycznego oraz podsta-
wowym środkiem wywierania wpływu 
na politykę kraju. Są one także jednym 
z podstawowych obowiązków obywa-
telskich. W ten sposób rolnicy mogą 
zdecydować kto będzie ich reprezento-
wał w celu rozwiązywania problemów 
rolnictwa i przedstawiania interesów 
członków samorządu rolniczego. Tylko 
liczny udział rolników w wyborach do 
izb rolniczych może zapewnić wybór 
właściwych przedstawicieli, skutecznie 
walczących o nasze interesy.
 Wybory do Izb Rolniczych od-
będą się 28 lipca 2019 r. w godz. od 8:00 
do 18:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu 
Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 
15A. Zachęcamy do głosowania!

źródło: izbarolnicza.lodz.pl

Wybory do izb 
rolniczych

Święto Żychlina 2019
 1 czerwca 2019 roku o godzinie 16.00 
tradycyjnie, spotkaniem z Kapelą „Dobrzeli-
niacy”, która istnieje już ponad 40 lat, rozpo-
częło się Święto Żychlina połączone z Dniem 
Dziecka.
 Wszystkich mieszkańców powitali 
burmistrz Grzegorz Ambroziak wraz z Prze-
wodniczącą Rady Miejskiej w Żychlinie Elż-
bietą Sikorą. 
 Po krótkiej części oficjalnej rozpo-
częły się występy dzieci i seniorów w ramach 
bloku rodzinnego, którzy na co dzień dosko-
nalą się pod okiem instruktorów Żychlińskiego 
Domu Kultury. ŻDK w swojej działalności 
stara się stwarzać wszystkim chętnym moż-
liwość rozwijania swoich pasji i talentów. 
Wystąpiły m.in. dzieci z Przedszkola Nr 2 
w Żychlinie, które wykonały krótkie pokazy 
taneczne, grupa „Rozśpiewani”, chór Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku „Złoty Akord”, mieli-
śmy również okazję obejrzeć pokazy taneczne 
przygotowane przez grupę „Cheerleaders”, 
którą stanowią dziewczynki od 5 do 11 lat, 
a także grupę tańca hip-hop „JUMP!” oraz wy-
stęp wyjątkowych gości. Były to dzieci i mło-
dzież z sekcji tanecznych Kutnowskiego Domu 
Kultury oraz Street Dance Studio. Na scenie 
Święta Żychlina zaprezentowały się ponadto 
dzieci z grupy tanecznej „Na ludową nutkę”, 
grupa wokalna „Śleszynianki”, która reprezen-
tuje niedawno reaktywowane Koło Gospodyń 
Wiejskich w Śleszynie. Blok rodzinny zakoń-
czył występ grupy tanecznej „SKAKANKA” 
po której nastąpiła część koncertowa. Rozpo-
częła się ona od mocnego uderzenia – na scenie 
wystąpiła łódzka grupa Hellrose. Jest to młody 
zespół, który uformował się w październiku 
2018 roku. Grupa składa się z czworga mu-
zyków i charyzmatycznej wokalistki z cha-
rakterystycznym, mocnym głosem. Kolejnym 
wykonawcą był zespół Tajm, grupa pasjonatów 
muzyki, których połączyła potrzeba tworze-
nia. Zespół gra szeroko pojętego rocka, oprócz 

gitarowych riffów i dynamicznych solówek 
w swoich utworach wykorzystuje także no-
woczesne brzmienie syntezatorów. Kolejnym 
punktem w bloku koncertowym był występ 
zespołu LOKA – rockandrollowej grupy, łą-
czącej taneczne rytmy z przebojowymi melo-
diami. Członkowie grupy pochodzą z Iławy, 
Wrocławia i Ostródy. Założenie ich zespołu 
odbyło się… przez internet. Ostatni koncert 
podczas sobotniego Święta Żychlina wzbudził 
oczywiście najwięcej emocji!
 W tym roku gwiazdą wieczoru był 
Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Występ 
niekwestionowanego króla muzyki disco polo 
przyciągnął wielu mieszkańców naszego mia-
sta i okolic. Z uwagi na zbliżające się urodziny 
wokalisty, dostał on od ŻDK urodzinowy bu-
kiet kwiatów z Kwiaciarni „Majka” oraz tort 
urodzinowy od Radia Q . Zaśpiewano również 
gromkie „Sto lat” przez licznie zgromadzoną 
publiczność.
 Nie możemy zapominać o tych 
wszystkich, którzy pomogli zorganizować te-
goroczne Święto. Dziękujemy Żychlińskiemu 
Domowi Kultury, Sponsorom, Darczyńcom, 
oraz wszystkim zaangażowanym w przygoto-
wanie tej wspaniałej, ale wymagającej imprezy.
Słowa podziękowania za pomoc, wsparcie 
i hojność składa również dyrekcja i wszyscy 
pracownicy Żychlińskiego Domu Kultury.

R.Dziuba / ŻDK
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Nudzimiś Hubek

Stowarzyszenie Rodzinnego Klubu 
Abstynenta „PRZYSTAŃ ŻYCIA”

 Od dosyć dawna zastanawialiśmy się, 
co może być identyfikowane z naszym miastem. 
Jedni mają różę, inni grę w palanta i tak po wielu 
burzliwych dyskusjach zostało wypowiedziane 
to magiczne słowo przez koleżankę Gosię, mamy 
„Nudzimisia” i tak się to wszystko zaczęło…
 1 czerwca w Dniu Dziecka i zarazem 
tegorocznego Święta Żychlina, powitano no-
wego mieszkańca Gminy Żychlin – Nudzimisia 
Hubka; postać nietuzinkową, bajeczną z serii 
książek autorstwa Pana Rafała Klimczaka, na-
szego mieszkańca i radnego.
 Od dziś Nudzimiś będzie mieszkał 
w naszym mieście. Oficjalnego powitania do-
konali Burmistrz Grzegorz Ambroziak wraz 
z Przewodniczącą Rady Miejskiej Elżbietą Si-
korą, którzy wręczyli nowemu mieszkańcowi 
„dowód osobisty”.
 Hubek od dziś będzie pojawiał się 
wśród nas podczas uroczystości kulturalnych, na 
piknikach, meczach ligowych drużyny siatkar-
skiej Volley Team Żychlin czy Klubu Sportowego 

KS Żychlin, w przedszkolach i wydarzeniach 
kulturalno-oświatowych organizowanych przez 
jednostki gminy czy organizacje pozarządowe.
Wchodząc razem z Nudzimisiem do miasta 
Żychlina na pewno otworzą się nudzimisiowe 
wrota i nikt z nas nie będzie już mówił, że w Ży-
chlinie nudzi mi się… Koniec z narzekaniem, 
zaczynamy czas odnudzania… dlatego od dziś 
nie narzekamy tylko aktywnie uczestniczymy 
w wydarzeniach kulturalno-oświatowych or-
ganizowanych przez Żychliński Dom Kultury, 
Bibliotekę Miejską czy wydział promocji naszego 
miasta.
 Aby być na bieżąco zapraszamy do 
pobrania naszej aplikacji na telefon „Żychlin — 
bez nudy”. Będą się w niej pojawiać informacje 
kulturalne, sportowe, nadchodzące wydarzenia, 
jak również ostrzeżenia i alerty.
 Aplikację można pobrać za darmo 
w sklepie Google Play i wkrótce App Store. Apli-
kacja jest w fazie rozwoju i mamy nadzieję, że 
będzie aktywnie wykorzystywana.

 W ramach realizacji Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na 2019 r. Stowarzyszenie 
Rodzinnego Klub Abstynenta ,,Przystań Życia” 
w Żychlinie prowadzi Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny oraz Poradnictwo i Pomoc Te-
rapeutyczną, Psychologiczną i Prawną. Osoby 
zainteresowane problematyką uzależnienia, 
współuzależnienia i przemocy mogą uzyskać 
bezpłatną pomoc i porady od terapeuty, psycho-
loga, prawnika oraz od członków grup samopo-
mocowych. Powyższe zadania finansowane są 
ze środków budżetu Gminy w ramach pożytku 
publicznego.
 Stowarzyszenie Rodzinnego Klubu 
Abstynenta „PRZYSTAŃ ŻYCIA” w Żychlinie 
realizując zadania publiczne: 
Nr 3 „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Kon-
sultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin 
oraz osób uwikłanych w przemoc” 
Nr 4 „Udzielanie rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe, pomocy psychospołecz-
nej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie” oferuje możliwość skorzy-
stania w lokalu Rodzinnego Klubu Abstynenta 
„Przystań Życia” z pomocy i porad: 
TERAPEUTY w każdy wtorek godz. 14-19, 
w co drugą sobotę godz. 13-15 (6 i 20.VII; 3 
i 24.VIII; 7 i 21.IX; 5 i 19.X; 9 i 23 XI; 7.XII) 2019 r.

PSYCHOLOGA w każdy piątek w godz. 
15:00-17:30
PRAWNIKA - w co drugą środę godz. 16-20. 
 (10 i 24.VII; 7 i 14.VIII; 4 i 18.IX; 2,16 i 30.X; 13 
i 27. XI;4.XII) 2019 r.
W lokalu Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przy-
stań Życia” w Żychlinie, ul. 1-go Maja 36
tel. 695-054-433 prowadzi działalność
•	 Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań Ży-

cia” od wtorku do piątku w godz. 17-19, 
niedziele w godz. 16-19

•	 Grupa Anonimowych Alkoholików „Nowa 
Droga” poniedziałki w godz. 18-20

•	 Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych:

 1) Zespół organizacyjno- informacyjny
 2) Zespół konsultacyjny
 1-wszy i 3-ci poniedziałek miesiąca - godz. 15:45-
17:30  w Urzędzie Gminy w Żychlinie 
 ul. Barlickiego 15 (pokój Nr 17 lub 13)
•	 Urząd Gminy w Żychlinie – codziennie 

w godz. funkcjonowania Urzędu (pokój Nr 
17 lub 13) tel. 24 351-20-37

•	 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciw Prze-
mocy w Rodzinie Miejsko - Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Żychlinie tel. 24 351 20 
63

Red.

 
 18 maja odbyły się na Monte 
Cassino oficjalne uroczystości związane 
z 75 rocznicą zwycięskiej bitwy 2 Korpusu 
Polskiego w Monte Cassino, otwierającej 
aliantom drogę na Rzym. Uczestniczyły 
w niej delegacje polskich władz, weterani, 
harcerze oraz córka dowódcy korpusu – 
Anna Maria Anders.
Nasze Towarzystwo Miłośników Histo-
rii Żychlina uczciło tę doniosłą rocznicę 
miesiąc wcześniej. Dwaj członkowie 
Towarzystwa Miłośników Historii Ży-
chlina: Leszek Łopata i Zbyszek Gajew-
ski w dniach 3-17 kwietnia wybrali się 
na wyprawę rowerową do Włoch szla-
kiem 2 Korpusu Polskiego gen. Andersa. 
Koledzy, którzy swą wyprawę zaczęli 
od Rzymu, posuwali się szlakiem walk 
2 Korpusu Polskiego Armii Polskiej na 
Zachodzie, poczynając od Monte Cassino, 
zamykające aliantom drogę na Rzym. 
Tam poznali kustosz Muzeum na Monte 
Cassino, panią Annę Fruneul, która nie 
dość, że pokazała im zbiory, to jeszcze 
obiecała przyjechać do Żychlina. Potem 
nasi cykliści ruszyli na Pescarę (zdobytą 
18 czerwca), a następnie szlakiem nad Ad-
riatykiem przez Loreto, Ankonę, Pesaro 
do Rimini, a stamtąd do Bolonii, która 2 
KP zdobył 20 kwietnia 1945 roku i tam 
zakończył walki. Zobaczyli trzy wielkie 
cmentarze: na Monte Cassino, w Loreto 
i w Bolonii, gdzie zapalili znicze z naklej-
kami TMHŻ. Z Bolonii wrócili do Łodzi 
busem, skąd do Żychlina przywiózł ich 
Jacek Jóźwik. Łącznie nasi koledzy po 
Włoszech przejechali 920 km, z tego część 
w bardzo górzystym terenie. Nocowali na 
campingach, po deszczu w hotelach, gdzie 
mogli się wysuszyć, w ośrodku Caritas, 
a nawet na dworcu.
Mimo trudów trasy i niezbyt sprzyjającej 
aury Leszek Łopata i Zbyszek Gajewski 
wrócili bardzo zadowoleni, przywożąc 
wiele zdjęć i filmików, które będą pod-
stawą do dalszej pracy TMHŻ.

Anna Wrzesińska

Wyprawa 
do Włoch

WYDARZENIA

Red.
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Piknik w Domostwie

Gmina Żychlin z dofinansowaniem na zaprojektowanie  
i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii

Stowarzyszenie Rodzinnego Klubu 
Abstynenta „PRZYSTAŃ ŻYCIA”

 Dnia 24 maja 2019 r już po raz kolejny 
w Domostwie w Żychlinie odbył się IV Piknik 
z Kulturą. Tym razem pn. „Wędrówką życie jest 
człowieka”. 
 Piknik odbył się pod honorowym 
patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Starosty 
Kutnowskiego, Burmistrza Gminy Żychlin. Pa-
tronatem medialnym wydarzenie objęło Radio 
VICTORIA, Radio Q, eKutno, Nowy Łowicza-
nin. Naszą coroczną imprezę zaszczycili: pan 
Tadeusz Woźniak - Poseł na Sejm RP, pan Ma-
rek Jędrzejczak – Wicestarosta Kutnowski, pan 
Tomasz Walczewski – członek zarządu Powiatu 
Kutnowskiego, pani Iwona Kaca – dyrektor 
Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Kutnie, dyrektorzy szkół i insty-
tucji oświatowych oraz społecznych.
 Kilkuosobowym ekipom uczniów 
i podopiecznych, towarzyszyli nauczyciele i wy-
chowawcy placówek i szkół. Uczestnikami święta 
w Domostwie było wielu rodziców i absolwentów 
MOS w Żychlinie.
 W Pikniku uczestniczyli również 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. 
Adama Mickiewicza w Kutnie, Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła w Oporowie, Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Żychlinie, Zespołu Szkół 
nr 1 w Żychlinie, Placówki Opiekuńczo-
-Wychowawczej w Franciszkowie, Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej Tęcza w Kutnie, 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie, 

MOS w Kiernozi, MOS w Rawie Mazowieckiej, 
MOS nr 3 w Łodzi, MOS nr 4 w Łodzi oraz 
podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Żychlinie i oczywiście gospodarze Pikniku – 
młodzież Domostwa w Żychlinie.
 Piknik był okazją do integracji śro-
dowisk dzieci i młodzieży szkolnej i placówek 
edukacyjno– terapeutycznych i opiekuńczych. 
Podczas Pikniku dzieci i młodzież zaprezento-
wali swoje talenty, dzielili się doświadczeniami 
artystycznymi w duchu tolerancji i otwartości, 
w pogodnej i serdecznej atmosferze.
 Podczas Pikniku młodzież Domostwa 
zaprezentowała z humorem przedstawienie o po-
dróży (Wiktoria Witczak, Michalina Miodek, 
Roksana Ziółkowska). Uczennice Marlena Wol-
ska i Paulina Badziak piosenkami, m.in. tytu-
łowym utworem do słów Stachury „Wędrówką 
życie jest człowieka” wprowadziły uczestników 
Pikniku w odpowiedni nastrój. Grupa taneczna: 
Sebastian Graszka, Roksana Ziółkowska i Mate-
usz Spociński roztańczyli całą publiczność. Od-
był się także konkurs piosenki pn. „Wędrówką 
życie jest człowieka”. W konkursie piosenki 
jury wyłoniło laureatów z następujących szkół 
i placówek:
I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 z Kutna oraz 
MOS nr 3 w Łodzi,
II miejsce: Placówka Opiekuńczo – Wychowaw-
cza Tęcza w Kutnie oraz Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Żychlinie,

III miejsce: MOS Rawa Mazowiecka oraz Szkoła 
Podstawowa w Oporowie.
 Zorganizowano również konkurs pla-
styczny nawiązujący do tytułu imprezy oraz za-
bawę integracyjną pn. „Moja wymarzona szkoła/
placówka”.
 Był czas na wernisaż zdjęć o podróży 
(piękne, artystyczne fotografie z udziałem 
wychowanków ośrodka wykonane m.in. na 
Dworcu w Kutnie), była też galeria rękodzieła, 
prac wykonanych przez młodzież Domostwa, 
był też Kącik Pozytywnego Myślenia prowa-
dzony przez psycholożki placówki, oraz „foto 
budka” m.in. z podobizną Włóczykija, znanego 
wszystkim z opowieści o Muminkach. Młodzi 
fani motoryzacji mogli podziwiać atrakcyjne 
samochody sportowe wystawione przez firmę 
Gazmot z Żychlina.
 Uczestnicy obejrzeli również film 
z udziałem młodzieży Domostwa, w którym 
młodzi z wrażliwością i z ogromną szczerością 
odpowiadali na pytania dotyczące ich osobistej 
podróży przez życie.
 Młodzież Domostwa z ogromnym 
wsparciem kadry zrealizowała plan. Impreza 
była udana, barwna, kolorowa, wybrzmiewała 
muzyką i radością uczestników.

Ewa Rutkowska

 26 czerwca br. podpisano umowę na 
dofinansowanie projektu pod nazwą „Ochrona 
powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastoso-
wanie odnawialnych źródeł energii na budyn-
kach mieszkalnych i użyteczności publicznej” 
pomiędzy Województwem Łódzkim, a Gminą 
Żychlin. Realizacja projektu zaplanowana jest od 
września 2019 r. do grudnia 2020 roku. Wartość 
całkowita projektu wynosi 2 351 902,47 zł w tym 
dofinansowanie stanowi 85 % kosztów kwali-
fikowanych projektu co stanowi 1 736 391,90 
zł. Projekt polega w głównej mierze na zapro-
jektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montażu 
i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznych, ko-
lektorów słonecznych oraz wymianie kotłów na 
kotły na biomasę. Przedmiotowe instalacje będą 
produkowały energię cieplną oraz elektryczną na 
potrzeby własne gospodarstwa domowego.
 Przedmiotem projektu jest zaprojek-
towanie i wykonanie instalacji odnawialnych 
źródeł energii tj. 6 szt. instalacji kotła na biomasę 

– pellet, 70 szt. instalacji fotowoltaicznych, 17 szt. 
instalacji kolektorów słonecznych z kolektorami 
płaskimi wspomagających podgrzewanie c.w.u. 
wraz ze zbiornikami i systemami magazynowa-
nia energii.
 Łącznie projekt będzie realizowany  
w 76 lokalizacjach tj:
– w 66 gospodarstwach domowych, z których 
skorzysta 311 użytkowników,
– w 10 budynkach użyteczności publicznej,  
w których mieszczą się:
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej 
w Grabowie, Zespół Szkół nr 1 w Żychlinie, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, 
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Żychlinie, 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. M. 
Kownackiej w Żychlinie, Stadion Miejski w Ży-
chlinie, Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie – filia 
w Żychlinie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żychlinie, Samorządowy Zakład 
Budżetowy w Żychlinie, Świetlica w Śleszynie.

 Instalacje fotowoltaiczne zostały tak 
dobrane, aby produkcja energii z instalacji fo-
towoltaicznej nie przewyższała rocznego zapo-
trzebowania na energie elektryczną w budynku. 
Moc kotła będzie pokrywać zapotrzebowanie na 
energię cieplną do ogrzewania oraz pozwalać bę-
dzie na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. 
 Celem wybudowania instalacji fotowol-
taicznej, kotła oraz kolektorów słonecznych przy 
zastosowaniu nowoczesnych urządzeń o wyso-
kiej sprawności będzie: zwiększenie udziału 
energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu 
krajowym, obniżenie kosztów zakupu energii 
elektrycznej, obniżenie kosztów podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej, obniżenie kosztów 
ogrzewania budynków, redukcja zanieczyszczeń 
atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu 
CO2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii 
uzyskanej z instalacji kolektorów słonecznych 
i fotowoltaicznej.

Red.

WYDARZENIA
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Przeplatanki artystyczne

Eliminacje gminne rejonowego 
konkursu recytatorskiego 

 Na zakończenie roku kulturalno-edu-
kacyjnego, w Sali widowiskowej ŻDK odbyły się 
„Przeplatanki artystyczne”. To dla Żychlińskiego 
Domu Kultury bardzo ważny projekt. To wtedy 
jest możliwość pochwalić się utalentowanymi 
podopiecznymi, zaprezentować efekty całorocz-
nej pracy i podziękować – dzieciom za zaangażo-
wanie w zajęcia, rodzicom za pomoc i wsparcie, 
instruktorom za wymagającą ale satysfakcjonu-
jącą pracę. 
Podczas tegorocznego przeplatankowego kon-
certu zaprezentowały się dzieci i młodzież 
z sekcji tanecznych, wokalnych i muzycznych 
działających w ŻDK. Publiczność zgromadzona 

podczas koncertu mogła również obejrzeć prace 
plastyczne wykonane przez dzieci podczas zajęć 
plastycznych i papieroplastycznych, zajęć Aka-
demii Rysunku i Malarstwa oraz warsztatów 
kreatywnego szycia. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim młodym 
wykonawcom za chwile radości i wzruszenia, 
których dostarczyli nam podczas przeglądu – 
jesteśmy z Was bardzo dumni! Wszystkim ży-
czymy wielu sukcesów i satysfakcji z rozwijania 
pasji i talentów. Życzymy udanego wakacyjnego 
wypoczynku i z niecierpliwością czekamy na Was 
w nowym roku szkolnym!

ŻDK

 24 maja, Biblioteka w Żychlinie była or-
ganizatorem rejonowych eliminacji XLI edycji 
konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży 
im Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem” . 
„Nikomu nie życzę źle. Nie umiem. Nie wiem, jak 
to się robi…” słowa pochodzące z „Pamiętnika” 
Janusza Korczaka stanowiły główne motto tego-
rocznego konkursu. Życzliwość, dobro, empatia 
to deficytowe „towary” współczesnych czasów, 
a globalizacja życia społecznego, chaos w zakresie 
reguł prawnych i obyczajowych generują kryzys 
więzi społecznej. Obojętnie patrzymy na to, co 
dzieje się tuż obok nas: w autobusie, na ulicy, za 
ścianą. Wielu z nas spotyka się na co dzień z nie-
chęcią lub wrogością. A mowa nienawiści, hejt 

stają się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. 
Eksperci twierdzą, że to znak czasów. Choroba 
XXI wieku.
 Tegoroczny konkurs recytatorski „Pięk-
nie być człowiekiem” był poświęcony literatu-
rze prezentującej piękno świata i dumę z bycia 
człowiekiem. Młodzi recytatorzy zaprezentowali 
najpiękniejsze teksty literackie, które są receptą 
i lekiem na chorobę naszych czasów. Konkursowi 
przyświecał główny cel konkursu, czyli kształto-
wanie mądrego, wrażliwego człowieka, uczenie 
poprzez literaturę tego, co najwartościowsze w ży-
ciu, odczuwanie radości z piękna i dobra wokół 
nas. 

ŻDK 

 Z okazji XVI Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek, żychlińska placówka 
zorganizowała spotkanie z Tomem Justy-
niarskim, autorem książek dla dzieci.
Autor książek z serii „Psie troski”, zwany 
jest Tom Serce, z uwagi na zaangażowanie 
w obronę zwierząt. Uratował około 1000 
zwierząt, a wszystkie książki napisał na 
podstawie swoich prawdziwych przygód 
w trakcie ratowania zwierząt. Autor uczy 
miłości, akceptacji, tolerancji i szacunku. 
Postanowił, że zmieni całe następne poko-
lenie dzieci. Jego książka została wpisana 
jako lektura szkolna.
W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Żychlinie, 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ży-
chlinie, z Przedszkola Samorządowego nr 
1 w Żychlinie oraz ze Szkoły Podstawowej 
w Oporowie
Biblioteka dziękuje Uczniom, Dyrek-
cji, Radzie Pedagogicznej za udział 
w przedsięwzięciu organizowanym przez 
Bibliotekę. 

Biblioteka

 Tym razem Seniorzy z grupy 
teatralnej „Scena dla Seniora” działającej 
w ramach UTW w Żychlinie przedstawili 
swoje interpretacje klasycznych wierszy 
dla najmłodszych dzieciom z Przedszkola 
Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie. Nasi 
mili goście przypomnieli sobie takie 
klasyki literatury dziecięcej jak „Zosia 
Samosia” czy „Na straganie” oraz wiele, 
wiele innych. Dziękujemy dzieciom oraz 
opiekunom, za obecność i szczere zaan-
gażowanie w nasz spektakl. 
 Wielkie podziękowania i wyrazy 
uznania należą się naszym Seniorom , któ-
rzy wzięli udział w inscenizacji: p. Jadwiga 
Melcher, p. Maria Łopata, p. Stanisława 
Trzaskowska, p. Wacława Gosławska, p. 
Ryszard Zimny, p. Stefan Kasprzak. Brawo 
Wy!

ŻDK

Spotkanie 
autorskie z Tomem 
Justyniarskim

Klasyka wierszyka
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Zakończenie roku akademickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Biesiada z Kulturą

 W sobotę 27 kwietnia 2019r. w Ży-
chlińskim Domu Kultury odbyła się III Biesiada 
z Kulturą. Ideą „Biesiady” jest inspirowanie 
seniorów do szukania nowych form pracy ar-
tystycznej i stworzenie możliwości zaprezento-
wania dorobku amatorskich zespołów i solistów. 
Pielęgnowanie tradycji ludowych i działalności 
zespołów artystycznych. Oddziaływanie na szer-
sze kręgi społeczne poprzez upowszechnianie 
właściwych wzorów spędzenia wolnego czasu. 
W sobotę mogliśmy podziwiać występy 24 wy-
konawców, zarówno solistów jak i zespołów. Nie-
zmiernie 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. Biesiadę rozpoczęła Dyrektor 
ŻDK, która przywitała wszystkich uczestników 
przeglądu i przedstawiła jego założenia regula-
minowe. Następnie Zespół ”Melodia”, działający 
w Żychlińskim Domu Kultury śpiewająco powi-
tał zebranych gości. Na przeglądzie pojawiło się 

wielu wspaniałych wykonawców. Zaprezentowały 
się najmłodsza solistka Zosia Cieniewska , Ze-
spół Wokalno- Instrumentalny „Śleszynianki”, 
Zespół Śpiewaczy „Strzelce”, Zespół Śpiewaczy 
„Klonowianki”, solista Tadeusz Sobczyk, Zespół 
Śpiewaczy „Żeroniczanki”, Zespół Wokalno- 
Instrumentalny „Wesołe Pleckowianki”, solista 
Mieczysław Cichocki, solista Krzysztof Czar-
necki, Zespół Śpiewaczy „Uśmiech Seniora”, 
Zespół Wokalno- Instrumentalny „Melodia” 
Zespół Wokalny „Dąbrowickie Nutki”, duet Ber-
nadetta Kacprowicz i Tadeusz Trzaskalski, Zespół 
Wokalno- Instrumentalny „Łanięckie Słowiki”, 
Zespół Wokalny „Oktawa”, solista Tadeusz Mag-
dziasz, duet Krystyna Kowalska i Zygmunt Dep-
tuła, Zespół Ludowy „Grzybowianki”, solista 
Tadeusz Kafarski.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim wy-
konawcom, gratulujemy wspaniałych występów, 
życzymy wielu sukcesów i zapraszamy do udziału 
w kolejnym przeglądzie twórczości seniorów.

ŻDK

 14 czerwca 2019r. w salach Żychliń-
skiego Domu Kultury miało miejsce zakończe-
nie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Oczywiście wszyscy studenci otrzymali 
promocję na następny rok studiów, co udoku-
mentowane zostało imiennymi certyfikatami. 
Przed ich wręczeniem wszyscy słuchacze oraz 
goście obejrzeli spektakl poetycko-muzyczny 
„Pamiętajcie o Osieckiej” w wykonaniu grupy 
teatralnej „Scena dla Seniora” działającej na UTW 
pod kierunkiem Pani Agnieszki Wichrowskiej. 
Zorganizowany został również wernisaż prac pla-
stycznych z sekcji mozaiki szklanej pod kierun-
kiem Joanny Cieniewskiej, Akademii Rysunku 
i Malarstwa pod kierunkiem Iwony Motylewskiej 

- Białek oraz prac wykonanych na zajęciach  
z rękodzieła artystycznego pod kierunkiem Stani-
sławy Puchalskiej. Swoim muzycznym występem 
na zakończenie zaszczycił zebranych Chór „Złoty 
Akord” z sekcji muzycznej UTW pod kierunkiem 
Witolda Figurskiego. Pamiątkowym dyplomem 
i kwiatami uhonorowani zostali także współpra-
cujący z UTW wykładowcy i pedagodzy. Żychliń-
scy żacy udali się zatem na zasłużone wakacje 
i mamy nadzieję, że pełni sił, wigoru i zapału do 
nauki wrócą w październiku by rozpocząć dzie-
wiąty już rok nauki na Żychlińskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku.

ŻDK 

 1 maja 2019 roku w Żychlińskim 
Domu Kultury odbył się koncert ope-
rowy „Szlagiery wszech czasów” w wy-
konaniu tenora Aleksandra Zuchowicza, 
sopranistki Anny Lichorowicz, Barbary 
Bagińskiej, mezzosopranistki oraz pia-
nistki, Katarzyny Neugebauer. Wszyscy 
artyści związani są z Operą Wrocławska. 
Aleksander Zuchowicz i jego przyjaciele 
są częstymi gośćmi w Żychlińskim Domu 
Kultury. Z powodzeniem wprowadzają 
w świat opery i operetki mieszkańców 
Żychlina, którzy z chęcią i entuzjazmem 
uczestniczą w tych muzycznych spotka-
niach. Jak zawsze wielu mieszkańców 
skorzystało z możliwości wysłuchania 
znanych arii operowych i operetkowych 
w znakomitym wykonaniu artystów. 
Aleksander Zuchowicz z wdziękiem 
i swobodą wcielił się również w rolę kon-
feransjera. Koncert składał się z dwóch 
części – w pierwszej mogliśmy wysłu-
chać znanych arii operowych. Nie mogło 
zabraknąć kompozycji Stanisława Mo-
niuszki, ze względu na to, że rok 2019 zo-
stał ogłoszony Rokiem Moniuszkowskim. 
W drugiej części koncertu artyści zapro-
ponowali licznie zgromadzonym widzom 
lubiane i powszechnie znane szlagiery 
operetkowe. Koncert dostarczył miłośni-
kom muzyki klasycznej wiele wzruszeń 
i pozytywnych emocji, za które z całego 
serca dziękujemy naszym znakomitym 
gościom. 

ŻDK

Koncert 
operowy

Dobrzeliniacy jak 
zawsze w formie
 Miło nam poinformować, że 
nasza żychlińska Kapela Dobrzeliniacy 
wywalczyła I nagrodę w XVIII Spotka-
niach Folklorystycznych Polski Central-
nej „Od Kujawiaka do Oberka autentyzm 
i inspiracje” w Sieradzu, oraz zajęła I miej-
sce w Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel 
Ludowych im. Adama Radzymińskiego 
w Bedlnie w kategorii: kapela auten-
tyczna! Serdecznie gratulujemy naszym 
muzykom panu Sławkowi Czekalskiemu, 
Marysi Stępień i panu Mieczysławowi 
Stańczykowi i życzymy wytrwałości, sił 
i dalszych sukcesów na arenie lokalnej 
i ogólnopolskiej!

Red.
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 Towarzystwo Miłośników Historii 
Żychlina w Roku Jubileuszowym dla uczczenia 
100. rocznicy odzyskanie niepodległości przez 
Polskę przeprowadziło cykl 8 zajęć multime-
dialnych dla szkół (Szkoła Podstawowa nr 1, 
Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa 
w Grabowie, Gimnazjum oraz MOS –u i senio-
rów pt. „Patriotyczne wartości historii lokalnej”, 
wydało drukiem i urządziło promocję książki 
Ryszarda Zimnego pt. „Żychlin a I wojna świa-
towa”. Ponadto przeprowadziło wycieczki ba-
dawcze „Śladami I wojny światowej po okolicy”: 
Plecka Dąbrowa, Kiernozia, Bolimów, Joachi-
mów Mogiły, Humin, Wólka Łasiecka, Wola 
Szydłowiecka, Krzyżanów, Łanięta. Zorganizo-
wało „Grę miejską” dla mieszkańców Żychlina, 
urządziło plenerową imprezę folklorystyczną pt. 
„Biało-czerwone Wianki Dworskie” , Apel Pa-
mięci i „Piknik narodowy z inscenizacją” (lekcja 
religii w szkole pruskiej we Wrześni, lekcja języka 
polskiego, pogardliwie zwanego językiem miej-
scowym, w szkole rosyjskiej (wg Syzyfowych prac 
Stefana Żeromskiego) spotkanie dziewcząt, po-
zornie poświęcone uczeniu się robótek ręcznych, 

a naprawdę będące tajnym spotkaniem grupy So-
koła oraz wystawki, związane tematycznie z okre-
sem zaborów i I wojną światową: oryginalne 
artefakty, mapy, zdjęcia biżuterii patriotycznej, 
życiorysy żołnierzy Wielkiej Wojny urodzonych 
w Gminie Żychlin, dioramę, ukazująca okopy 
z okresu I wojny światowej i namiot szpitalny, 
namioty żołnierskie, ognisko oraz cmentarzyk 
i konkurs „Wstąp do Legionów”, gdzie chętni 
mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności fi-
zyczne: rzut granatem i musztrę. Zorganizowało 
także trzy wyprawy rowerowe: Rowerem w stu-
lecie odzyskania niepodległości: do Wilna (22-27 
maj), do Częstochowy (11-15 sierpień), a także 
do Wiednia (03-12 wrzesień). TMHŻ urządziło 
także wystawę „Dla Niepodległej” połączoną 
z multimedialną prelekcją Ryszarda Zimnego 
pt. Żychlin a I wojna światowa i przeprowadziło 
dla Szkoły Podstawowej w Grabowie prelekcję 
multimedialną pt. „Bohaterowie I wojny świato-
wej z naszych stron” 

Anna Wrzesińska 
Prezes TMHŻ

  „Zespół Szkół w Żychlinie i jego przy-
szły rozwój w zakresie umiejętności ITC” to 
projekt mobilności dla pracowników oświaty, 
którego celem jest rozwój kompetencji cyfrowych 
w celu poprawy jakości nauczania poprzez inte-
grację ICT w edukacji.
 W ramach projektu przewidziano wy-
jazdy dla 14 nauczycieli w lipcu 2019 r. na kursy 
w zakresie umiejętności ITC.
1) COLLABORATIVE TOOLS FOR TEAM-
WORK 07/07/19 – 13/07/19 – 7 nauczycieli
2) VIRTUAL CAMPUS – THE E-LEARNING 
SYSTEM 14/07/19 – 20/07/19 – 7 nauczycieli
 Nasza szkoła stara się szukać najlep-
szych praktyk i wzorów, które można wykorzy-
stać i wdrożyć aby służyły kadrze nauczycielskiej, 
administracji szkolnej i uczniom. Szkoła ma 
pewne doświadczenie w nowych technologiach, 
ale z drugiej strony dokłada wszelkich starań, aby 
znaleźć różne rozwiązania, aby stworzyć efek-
tywną szkołę zintegrowaną kształceniem ITC. 
Wykorzystanie ICT w klasie może mieć bardzo 
pozytywny wpływ na sposób, w jaki uczniowie 
się uczą. Coraz więcej typów interakcji społecz-
nych zostaje zdigitalizowanych. Oznacza to, że 
aby w pełni skorzystać z możliwości, które są 
określone dla każdej osoby, na każdym etapie jej 

rozwoju, niezbędna jest potrzeba zrozumienia 
i umiejętności korzystania z ITC.
 „Badanie szkół: ICT w edukacji” wska-
zuje, że nauczyciele często napotykają trudno-
ści przy próbie włączenia technologii ICT do 
codziennej pracy. Mimo dostępu do środków 
technologicznych i pozytywnego nastawienia do 
ich realizacji w procesie nauczania-uczenia się, 
nauczyciel wymaga stałego wsparcia, zarówno na 
poziomie technologicznym, jak i pedagogicznym.
Projekt mobilności dla pracowników oświaty ma 
na celu sprostanie specyficznym potrzebom na-
uczycieli i innych pracowników w celu właściwej 
integracji ICT do swojej pracy.
 Pracownicy naszej szkoły będą mieli 
zatem możliwość rozwijania swojego wymiaru 
międzynarodowego i europejskiego, a także zdo-
bywania i doskonalenia umiejętności cyfrowych 
i kompetencji w oparciu o konkretne wcześniejsze 
potrzeby.
 Projekty mają bezpośrednie długoter-
minowe korzyści dla kadry nauczycielskiej i na-
szego zespołu edukacyjnego, ale także pośrednie 
korzyści dla uczniów i ogólnie, dla systemu edu-
kacji w Polsce.

Iwona Kciuk

Trwają remonty 
dróg

Nowy projekt

 Gmina Żychlin zaplanowała 
w tym zakresie wydatki w kwocie 178.965 
zł. Wykonawcą robót jest firma „Fa- Bud” 
Michał Nowacki z Pniewa. Formą rozli-
czenia jest ilość uzupełnionych ubytków 
w nawierzchniach asfaltowych wyrażona 
w m2. Przewidziano naprawę ubytków 
o głębokości do 10 cm. – mieszanką mi-
neralno-asfaltową na gorąco oraz ubyt-
ków do głębokości 5 cm. – przy użyciu 
remontera typu patcher. Drogi powia-
towe naprawiane będą przez Starostwo 
Powiatowe w etapach. Drogi powiatowe 
z terenu Gminy Żychlin obejmie etap 
z realizacją do końca sierpnia br. Na-
prawy cząstkowe obejmą m.in. drogi: 
z Żychlina do Kaczkowizny, z Dobrze-
lina do wsi Drzewoszki, ul. Jabłonkową, 
Tretki, Grzybów, Zarębów, Balików, Śle-
szyn, z Dobrzelina do Śleszyna.

Red.

 Sieć sklepów Tesco po raz VI 
ogłosiła edycję konkursu pt. „Decydujesz, 
pomagamy”. Do głosowania w sklepach 
Tesco zostały wytypowane trzy projekty: 
z Płocka, z Gostynina i z Żychlina.
„Fotograf Żychlina – zawodowiec czy 
pasjonat?” to projekt skierowany głów-
nie do osób starszych. Pozwala oswoić 
się z nowoczesnym sprzętem fotograficz-
nym i zasmakować radości fotografowa-
nia. Docelowo pozwoli stworzyć wystawę 
prac seniorów, a następnie album uka-
zujący nasze miasto pt: „Żychlin – place 
i ulice”. Projekt ma znaczenie obywatel-
skie, edukacyjne i integrujące. 
 Żychlin jest gminą miejsko-
-wiejską, o niewielkim dorobku wydaw-
niczym. Nie posiada żadnego albumu 
ukazującego miasto. Dzięki działalno-
ści Towarzystwa Miłośników Historii 
Żychlina zostało dotychczas wydanych 
siedem książek cieszących się dużym 
powodzeniem (w tym jedna dzięki pro-
jektowi Tesco III pt. „Żychlin a I wojna 
światowa).
 Prosimy mieszkańców Gminy 
Żychlin, by zagłosowali na nasz projekt 
w sklepie Tesco przy ul. Żeromskiego. 
Dziękujemy za wsparcie projektu, słu-
żącego popularyzacji Żychlina.

Red.

Dla niepodległej

Nauczyciele wyjadą do Hiszpanii
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SZTUKi WalKi

Sukces Bone 
Breakers Żychlin

SiaTKóWKa PlaŻOWa

Wakacje z Volley 
Team

 W sobotę 8 czerwca w Warsza-
wie odbyła się XXVIII edycja Ligi Brazylij-
skiego Jiu Jitsu. W zawodach wzięło udział 
6 zawodników klubu Bone Breakers Team 
Żychlin: Piotr Gajewicz, Szymon Walczak, 
Dariusz Skonieczny, Maciej Galus, Paweł 
Kubczak, Dominik Lewański. Żychlińscy 
zawodnicy wrócili z 5 medalami zajmując 
w swoich kategoriach następujące miejsca:
I miejsce: Dariusz Skonieczny, Paweł Kub-
czak. III miejsce: Dominik Lewański, Szy-
mon Walczak, Piotr Gajewicz.
 Ww. miejsc nie udałoby się zająć 
bez nauk trenera Emila Grzelaka i wsparcia 
finansowego firm Flexservice, PSB Złote 
Ręce oraz Gminy Żychlin. Dziękujemy! 

BBŻ

 Codziennie przez okres waka-
cyjny tj. lipiec i sierpień od poniedziałku 
do piątku w godz. 12:00-16:00 na Stadionie 
Miejskim w Żychlinie, będą prowadzenie 
zajęcia nauki gry w siatkówkę plażową dla 
chłopców i dziewcząt w wieku 10 -14 lat, 
14-18 lat i 18+.
 Na zajęciach z Volley Team Ży-
chlin będzie można nauczyć się zasad gry 
w siatkówkę, plażową, odbędą się treningi 
(będziemy ćwiczyć atak, obronę, blok) 
połączone z rozgrzewką i nauką taktyki. 
Będą również quizy i testy o tematyce 
siatkarskiej. 
 Na koniec wakacji odbędzie się 
turniej dla uczestników „Wakacji z Volley 
Team Żychlin”. 

Sport

 W drugim tygodniu maja, na stadionie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie 
odbyły się cykliczne zawody Czwartków Lekko-
atletycznych dla szkół podstawowych. W zwo-
dach brali udział zawodnicy Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Żychlinie. Osiągnęli oni dobre wyniki, 
które zostały nagrodzone dyplomami. Podczas 
zawodów przeprowadzono następujące konku-
rencje: bieg na 60 m, bieg na 300 m, bieg na 600 
m (dziewczęta), bieg na 1000 m (chłopcy), skok 
w dal, rzut piłeczką palantową. Opiekunami 
grupy byli nauczyciele wychowania fizycznego: 
Joanna Florczak, Jacek Filiński i Jarosław Kapes. 
Udział w zawodach był częścią zadania publicz-
nego pn. „Sport - zdrowie, przyjemność i relaks” 
– realizowanego przy wsparciu finansowym z bu-
dżetu Gminy Żychlin.
 
Wyniki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie:
Pierwsze miejsce zajęli:
Maja Król (rocznik 2008) bieg na 300 m
Julia Kotecka (rocznik 2008) bieg na 600 m
Julia Kotecka (rocznik 2008) rzut piłeczką 
palantową
Olga Ranachowska (rocznik 2006) bieg na 300 m
Łukasz Białkowski (rocznik 2008) bieg na 300 m
Michał Adamczyk (rocznik 2008) skok w dal
Gabriel Cieślak (rocznik 2007) skok w dal
Ziemowit Michalak (rocznik 2006) skok w dal
Jakub Mrowicki (rocznik 2006) bieg na 60 m

Dawid Kujawa (rocznik 2006) rzut piłeczką 
palantową
 
Drugie miejsce zajęli:
Nikola Fus (rocznik 2008) bieg na 60 m
Maja Król (rocznik 2008) rzut piłeczką palantową
Sylwia Kaczmarek (rocznik 2006) rzut piłeczką 
palantową
Klaudia Kuras (rocznik 2006) bieg na 60 m
Martyna Lewandowska (rocznik 2006) bieg na 
300 m
Julia Suder (rocznik (2006) bieg na 60 m
Michał Adamczyk (rocznik 2008) bieg na 60 m
Oskar Długopolski (rocznik 2008) bieg na 300 m
Oliwier Martofel (rocznik 2007) bieg na 60 m
Jakub Mrowicki (rocznik 2006) skok w dal
 
Trzecie miejsce zajęli:
Lena Rapsiewicz (rocznik 2007) bieg na 60 m
Klaudia Kuras (rocznik 2006) skok w dal
Aleksandra Popławska (rocznik 2006) bieg na 
60 m
Adam Babecki (rocznik 2008) bieg na 300 m
Oskar Długopolski (rocznik 2008) skok w dal
Gabriel Cieślak (rocznik 2007) bieg na 300 m
Bartłomiej Urbański (rocznik 2007) skok w dal
Aleks Kryśkiewicz (rocznik 2006) bieg na 300 m
Marcin Jagniątkowski (rocznik 2006) bieg na 60 
m

Sport

 W maju rozegrano również półfinał po-
wiatowy w piłce nożnej chłopców i dziewcząt. Or-
ganizatorem zawodów był MOSiR – Kutno oraz 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie. W dniu 
7 maja 2019 na boisku wielofunkcyjnym Orlik 
przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie rywalizo-
wali chłopcy. Natomiast dziewczęta swoje me-
cze zagrały w dniu 10 maja 2019 na boisku przy 
Szkole Podstawowej Nr 2 w Żychlinie. W tur-
nieju chłopców udział wzięły cztery reprezentacje 
szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Żychlinie, Szkoła Podstawowa w Grabowie, 
Szkoła Podstawowa Nr 1 Żychlin oraz Szkoła 
Podstawowa w Strzelcach. Najlepszą drużyną 
okazali się młodzi piłkarze ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 w Żychlinie i to oni będą reprezen-
tować nasz rejon w finale powiatowym. Wśród 
rywalizacji dziewcząt wystąpiły zespoły repre-
zentujące szkoły: Szkołę Podstawową Nr 2 w Ży-
chlinie, Szkołę Podstawową w Grabowie, Szkołę 

Podstawową w Żeronicach i Szkołę Podstawową 
w Szewcach Nadolnych. Wygrały dziewczęta ze 
SP w Grabowie, które uzyskały awans do finału 
powiatowego. 
 Skład reprezentacji dziewcząt Szkoły 
Podstawowej w Grabowie: Amelia Dutkowska, 
Gajewska Alicja, Julia kantorek, Natalia Kę-
pińska, Klaudia Maciejewska, Julia Przybysz, 
Angelika Wojdecka, Natalia Gajewska, Izabela 
Lewandowska, Julia Pawliczak, Amelia Stępka, 
Amelia Urbańska, Karolina Ziółkowska. Opie-
kun: Katarzyna Olszańska.
 Skład reprezentacji chłopców Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Żychlinie: Oliwier Martofel, 
Kacper Drążkiewicz, Dawid Kujawa, Paul Kon-
czarek, Aleksander Furman, Szymon, Ratajczyk, 
Szymon Andrzejczyk, Maks Roźniatowski. Opie-
kun: Jacek Filiński

Sport

lEKKOaTlETyKa

Czwartki lekkoatletyczne

MiNi PiłKa NOŻNa

Półfinał powiatowy



14
Nowe Echo Żychlina  |  wydanie 2/2019  |  gminazychlin.pl

spoRT spoRT

 1 czerwca br. odbyły się prawie, że rów-
nolegle zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży 
z okazji Dnia Dziecka organizowane przez Koło 
PZW w Żychlinie oraz Stowarzyszenie Wędkar-
skie „Oporów”
 Zawody zorganizowane przez Koło 
PZW w Żychlinie odbyły się na stawach w Do-
brzelinie i wzięło w nich udział 26 zawodników 
podzielonych na kategorie wiekowe. W kategorii 
Juniorów do lat 16 zwyciężyła Kidoń Julia przed 
Filipem Kostusiakiem i Kacprem Kozą, natomiast 
w kategorii Kadetów lat 12 zawody wygrała Mag-
dalena Wrońska przed Miłoszem Kucharskim 
i Anią Dąbrowską. Komisję sędziowską tworzyli 
Andrzej Maciak – sędzia główny, Jan Zadęcki 
i Tomasz Maciak pełniący rolę wagowego.
 Zawody Stowarzyszenia „Wędkar-
skiego Oporów” odbyły się z kolei na akwenie 

w Oporowie. Udział wizęło 18 dzieci, którzy 
również rywalizowali w dwóch kategoriach wie-
kowych: do 10 lat i powyżej 10 lat. W kategorii 
dzieci młodszych zwyciężył Filip Wiwała, który 
złowił również największą rybę (karp mierzący 
37 cm długości) drugie miejsce zajął Wiktor Ja-
goda, trzecie Dawid Kwiatkowski. W kategorii 
powyżej 10 lat na pierwszym miejscu uplasował 
się Szymon Gasik przed Norbertem Sakowskim  
i Tomaszem Ciszewskim.
 W komisji sędziowskiej zasiedli: Lecho-
sław Kamiński – sędzia główny, Józef Kowalski, 
Robert Ryżlak i Bogdan Czerbniak.
 Oba zawody odbyły się pod patronatem 
Burmistrza Gminy Żychlin, który ufundował pu-
chary oraz nagrody rzeczowe wespół z organiza-
torami zawodów.

Red.

MiNiSiaTKóWKa

Finał ligi 
Wojewódzkiej
 Finał Wojewódzkiej Ligi Mini 
Siatkówki Dziewcząt w kategorii „dwójki 
siatkarskie” odbył się 13 kwietnia 2019 
roku. Miejscem rozgrywek finałowych 
była hala sportowa MOSiR w Łodzi. 
Spotkały się najlepsze ekipy województwa 
łódzkiego wyłonione poprzez trzy turnieje 
eliminacyjne. W finale wzięło udział 
dwanaście drużyn „dwójek”, w tym jedna 
drużyna reprezentująca Volley Team Ży-
chlin. Zawody stały na bardzo wysokim 
poziomie, żaden zespół „nie odpuszczał” 
na boisku, grając do ostatniej piłki, co 
sprawiało że rozgrywane mecze były bar-
dzo wyrównane. Dziewczęta z Żychlina 
w pierwszej fazie turnieju zagrały w grupie 
D. Następnie rozegrano baraże o wejście 
do czwórki najlepszych zespołów.
Volley Team Żychlin I po zaciętym poje-
dynku z Liderem Konstantynów Łódzki 
II przegrał 1:2 i ostatecznie wywalczyła 
szóste miejsce w Wojewódzkim Finale 
Ligi Mini Siatkówki Dziewcząt w kategorii 
„dwójki”. Skład drużyny dziewcząt Volley 
Team Żychlin: Julia Kotecka, Maja Król, 
Julia Krysiak. Trener: Jolanta Kapes
 Finał Wojewódzkiej Ligi Mini 
Siatkówki Chłopców w kategorii „czwó-
rek” (rocz. 2006) rozegrano z kolei 14 
kwietnia 2019 r. Miejscem zmagań naj-
lepszych mini siatkarzy była Hala Energia 
w Bełchatowie. W zawodach udział wzięło 
osiem najlepszych zespołów wyłonionych 
podczas czterech turniejów zasadniczych, 
w których udział wzięło łącznie 28 drużyn. 
Podczas całego turnieju obecny był Mistrz 
Świata 2014 oraz Kapitan PGE Skra Beł-
chatów – Mariusz Wlazły, który również 
wręczał nagrody i medale wraz z Preze-
sem Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej 
– Markiem Hertlem.
Tegoroczny turniej finałowy zdomino-
wała Młoda Bzura / MKS Bzura Ozor-
ków, która została mistrzem województwa 
w każdej kategorii.
Powiat kutnowski reprezentowali siatka-
rze Volley Team Żychlin, którzy uplaso-
wali się na wysokim piątym miejscu.
Volley Team Żychlin reprezentowali:
Patryk Czubiński, Ziemowit Michalak, 
Drążkiewicz Kacper, Szymon Kotecki, 
Jakub Mrowicki. Trener: Jacek Filiński.

Sport

WęDKarSTWO

Zawody wędkarskie z okazji 
Dnia Dziecka

PiłKa NOŻNa

rozgrywki KS Żychlin

 W najważniejszym meczu w najnow-
szej historii piłki seniorskiej w Żychlinie, Klub 
Sportowy zmierzył się w Giecznie z LKS-em. 
Zwycięstwo w tym meczu dawało nam histo-
ryczny awans do A-Klasy. Początek meczu nie 
układał się po naszej myśli, LKS postawił wysoko 
poprzeczkę i dominował w spotkaniu. Jednak to 
my jako pierwsi zdobyliśmy bramkę. W 30 mi-
nucie po uderzeniu z niemal zerowego kąta ze 
skraju pola karnego bramkę zdobył Bogdan Pa-
całowski. Kolejny gol padł 10 minut później, gdy 

po składnej akcji gola strzelił Kamil Twardow-
ski. Po zmianie stron kontaktowego gola zdobyli 
gospodarze…po wyrzucie piłki z autu. Naszym 
zdaniem nikt nie przeciął lotu piłki i ta została 
zdobyta nieprawidłowo, jednak sędzia bramkę 
uznał. W 66 minucie jednak Bogdan Pacałowski 
ponownie wpisał się na listę strzelców i prowa-
dziliśmy 3:1. W końcówce meczu po dobrej akcji 
prawym skrzydłem i zamieszaniu w polu karnym 
wynik na 4:1 ustalił Kacper Walczak. Awans stał 
się faktem!

Sport
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 W niedzielę 9 czerwca odbyły się 
w Żychlinie II Otwarte Mistrzostwa w Wyciska-
niu Sztangi Leżąc. Impreza organizowana przez 
Gminę Żychlin oraz Taurus Gym Żychlin, przy-
ciągnęła miłośników ciężarów z całego regionu, 
a nawet województwa łódzkiego, mazowieckiego 
czy wielkopolskiego. Blisko 50 zawodników zma-
gało się w rywalizacji, startując w sześciu kate-
goriach wagowych. Jak się okazuje, dźwiganie 
ciężarów to nie tylko męska profesja, bowiem 
w żychlińskich zawodach wzięły udział również 
dwie kobiety. Wyciskanie sztangi odbywało się 
pod czujnym okiem sędziego WRPF Tomasza 
Węglińskiego – mistrza świata, którego rekord ży-
ciowy to 250 kg. Na naszych zawodach niektórzy 
zawodnicy ustanowili również swoje rekordy ży-
ciowe m.in Radosław Kubacki, Michał Dominiak 
czy Przemysław Dobrowolski. Serdecznie gratu-
lujemy zawodnikom rekordów, zajętych miejsc 
i zapraszamy oczywiście w przyszłym roku na III 
już zawody w wyciskaniu sztangi leżąc.
WYNIKI MężCzYzN
Kategoria wagowa do 74 kg
Kamil Szaramowicz – 140 kg
Robert Stańczak – 130 kg

Dawid Włodarczyk – 117,5 kg
Kategoria wagowa do 83 kg 
Radosław Kubacki – 167,5 kg
Damian Kasza – 155 kg
Piotr Stankiewicz – 150 kg
Kategoria wagowa do 93 kg
Marcin Trafalski – 190 kg
Marcin Pujan – 170 kg
Wiktor Świątnicki – 160 kg
Kategoria wagowa Do 105 kg
Jarosław Fabiszewski – 220 kg
Przemysław Dobrowolski – 212,5 kg
Mateusz Czarnecki – 207,5 kg
Kategoria wagowa do 120 kg
Łukasz Zdobiak – 250 kg
Jarosław Szymczak – 175 kg
Marek Okupski – 175 kg
Kategoria wagowa 120+ kg
Krystian Ludkowski – 190 kg
Dominik Van Dessel – 95 kg
WYNIKI KObIET
Joanna Drożdż – 80 kg
Daria Walczykiewicz – 75 kg

Sport

KUlTUrySTyKa

ii Otwarte Mistrzostwa 
w Wyciskaniu Sztangi leżąc

SiaTKóWKa PlaŻOWa

Mistrzostwa powiatu

 W dniu 30 maja 2019 r. na bo-
isku do siatkówki plażowej przy ul. Wa-
ryńskiego w Żychlinie odbył się Finał 
Mistrzostw Powiatu w Piłce Siatkowej 
Plażowej chłopców i dziewcząt w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej (rocznik 2003, 
2004, 2005). Organizatorem zawodów był 
MOSiR Kutno oraz Szkoła Podstawowa nr 
2 w Żychlinie. Cztery drużyny chłopięce 
rywalizowały o dwa miejsca gwarantujące 
udział w półfinale wojewódzkim (Gim-
nazjum Żychlin, Szkoła Podstawowa Nr 
2 w Żychlinie, Gimnazjum Nr 2 Kutno, 
Gimnazjum w Ostrowach). Wśród drużyn 
dziewczęcych rywalizacja odbywała się 
pomiędzy trzema zespołami (Szkoła Pod-
stawowa Nr 2 w Żychlinie II, Szkoła Pod-
stawowa Nr 2 w Żychlinie I, Gimnazjum 
w Ostrowach). Mecze rozgrywane były 
systemem ,,każdy z każdym” do dwóch 
wygranych setów. Awans do Półfinału Mi-
strzostw Województwa zapewniły sobie 
drużyny chłopców z Gimnazjum Żychlina 
oraz dziewcząt ze Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Żychlinie. 

Klasyfikacja końcowa chłopców:
1. Gimnazjum Żychlin
2. Gimnazjum Ostrowy
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie
4. Gimnazjum Nr 2 w Kutnie
 
Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie II
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie I
3. Gimnazjum w Ostrowach
 
 Skład drużyny chłopców Gimna-
zjum Żychlin: Bartosz Głogowski, Mateusz 
Jarota. Opiekun: Marcin Ranachowski.
 Skład drużyny dziewcząt szkoły 
Podstawowej nr2 w Żychlinie II: Magda 
Szczerbiak, Sandra Sobieszek, Iga Bałazy. 
Opiekun: Jolanta Kapes.

Sportanimatorzy sportowi, GRY I ZABAWY,
rozgrywki                            ,  LEŻAKI
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BiEGaNiE

rozbiegani  
w Warszawie

 W niedzielę 14 kwietnia w War-
szawie odbyła się 7 edycja ORLEN Warsaw 
Marathon. Na starcie biegów: maratoń-
skiego i biegu na 10 kilometrów stanęło 
łącznie około 20 tysięcy biegaczy z całego 
świata. Na trasach obu biegów nie zabrakło 
wspaniałych kibiców, którzy mocno wspie-
rali zawodników.W tegorocznej edycji Na-
rodowego Święta Biegania udział wzięli 
zawodnicy Rozbieganych z Żychlina.
 W związku z tym, iż w poprzed-
niej 6 edycji imprezy część z nas wzorowo 
wypełniła obowiązki „pacemakerów” or-
ganizator i tym razem zaproponował nam 
te same role. Ponieważ bycie pacemake-
rem na tak uznanej imprezie biegowej jest 
ogromnym zaszczytem bez zastanawiania 
się przyjęliśmy to wyzwanie.
 Tegorocznym triumfatorem kró-
lewskiego dystansu maratońskiego został 
Bejiga Regasa Mindaye z czasem 02:09:42. 
Wśród kobiet zwyciężyła Sheila Jerotich 
z czasem 02:26:06.
 Pierwsze miejsce w biegu 
OSHEE 10 km zajął Tomasz Grycko z cza-
sem 29:29. W kategorii kobiet wygrała Ka-
rolina Nadolska z czasem 32:31.
 Podczas ORLEN Warsaw Ma-
rathon, we współpracy z Polskim Związ-
kiem Lekkiej Atletyki rozegrane zostały 
również Mistrzostwa Polski w maratonie 
mężczyzn. 
Jeszcze raz dziękujemy organizatorom Or-
len Warsaw Marathon za okazane zaufanie 
i powierzenie nam tak odpowiedzialnych 
zadań.
 Naszym zawodnikom gratulu-
jemy wyników i dziękujemy za dobrze 
wykonaną robotę. Wyjazd na bieg „Zreali-
zowano przy pomocy finansowej Gminy 
Żychlin”.

źródło: Rozbiegani Żychlin

PiłKa NOŻNa

Podsumowanie rundy  
wiosennej KS Żychlin
 Dobiegł końca sezon 2018/2019 zakoń-
czony sukcesem piłkarzy KS Żychlin, którzy wy-
walczyli awans do A-Klasy. Zespół zajął 2 miejsce 
w tabeli gromadząc 44 punkty w 18 spotkaniach, 
na co składa się 14 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki. 
KS zdobył 77 bramek (4,28 gola/mecz), a stracił 
18 goli (1 gol/mecz). Najlepszym strzelcem w ze-
spole został Krystian Zdziarski z 17 trafieniami 
na koncie, a najlepszym asystentem został Eryk 
Podczaski z 13 kończącymi podaniami. W run-
dzie wiosennej najwięcej bramek zdobył Bogdan 
Pacałowski – 5, a najwięcej asyst mieli Bogdan 
Pacałowski i Eryk Podczaski – po 3.
 Najwięcej bramek w rundzie wiosennej 
padło w meczu: KS Żychlin 6:2 Iskra Góra Św. 
Małgorzaty. Najmniej bramek: Sokół Popów 0:0 
KS Żychlin, KP Byszewy 0:0 KS Żychlin
Najkrótszy wyjazd: Oporów (5 km). Najdalszy 
wyjazd: Dobieszków, Lipiny (Byszewy) (ok. 60 
km)
Najlepsi strzelcy:
Bogdan Pacałowski – 5, Kamil Twardowski, Kry-
stian Zdziarski – 4, Damian Arkuszewski – 3
Najlepsi asystenci:
Bogdan Pacałowski, Eryk Podczaski – 3, Piotr 
Domżał – 2
MŁODzIK
Młodzicy ukończyli tegoroczne rozgrywki na 
drugim miejscu, mając taki sam dorobek punk-
towy, co zwycięzca rozgrywek – Krośniewianka, 
jak i brązowy medalista – Witonianka. O kolej-
ności w tabeli zadecydowały mecze bezpośrednie 

i mała tabelka. KS zdobył w 7 meczach 15 punk-
tów na co składa się 5 zwycięstw i 2 porażki. 
Młodziki strzelili 21 goli (3 gole/mecz), a stracili 
20 goli (2,86 gola/mecz). Na czele listy strzelców 
znalazło się 3 zawodników: Szymon Andrzejczyk, 
Stanisław Florczak i Szymon Ratajczyk (po 6 goli).
Statystyki:
Najwięcej goli padło w meczu: KS 2:8 Sokół II 
Aleksandrów
Najmniej bramek: KS 2:1 Róża Kutno, Victoria 
Grabów 0:3 KS
Najdalszy wyjazd: Świnice Warckie (66 km)
Najbliższy wyjazd: Krośniewice (37 km)
Najlepsi strzelcy: Szymon Andrzejczyk, Stanisław 
Florczak i Szymon Ratajczyk (po 6 goli)
ORLIK
Orliki zakończyli zmagania na 3 miejscu groma-
dząc w 9 meczach 18 punktów, na co składa się 
6 zwycięstw i 3 porażki. Strzelili 50 bramek (5,56 
gola/mecz), a stracili 31 bramek (3,45 gola/mecz). 
Zdecydowanym królem strzelców w naszej dru-
żynie został Bartłomiej Fajkowski z 25 golami 
na koncie.
Statystyki:
Najwięcej bramek padło w meczu: Akademia 
Piłkarska 81 Łódź 3:11 KS
Najmniej bramek: Malina Piątek 1:3 KS
Najdalszy wyjazd: Łódź (60 km)
Najbliższy wyjazd: Kutno (20 km)
Najlepsi strzelcy: 1. Bartłomiej Fajkowski – 25, 
2. Jakub Wyżyński – 9, 3. Michał Adamczyk – 4

Sport

ZaWODy OGólNOSPOrTOWE

Bitwa na Dwa Ognie
 7 czerwca na Stadionie Miejskim 
w Żychlinie, odbyły się po raz pierwszy w naszym 
mieście, zawody w „Bitwie na Dwa Ognie o Pu-
char Burmistrza Gminy Żychlin”. Do rywalizacji 
stanęli uczniowie szkół podstawowych z terenu 
naszej gminy, jak również gmin ościennych. Łącz-
nie w zawodach , które podzielone były na dwie 
kategorie wiekowe, wzięło udział siedem dru-
żyn. Rozgrywki odbywały się systemem „każdy 
z każdym”. Najlepszymi zespołami zarówno 
w kategorii klas III-V jak i VI-VIII okazały się 
drużyny ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychli-
nie. Oprócz samych rozgrywek, na zawodników 
jak i kibiców czekały również atrakcje w postaci 
mega piłkarzyków, euro-bungee, gry w FIFA19 
czy kurtyny wodnej rozstawionej przez strażaków 

OSP Żychlin.
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe me-
dale, a zwycięskie drużyny puchary. Dekoracji 
dokonał Burmistrz Gminy Żychlin Grzegorz 
Ambroziak, a towarzyszył mu Nudzimiś Hubek .
Końcowa klasyfikacja zawodów:
Kategoria: Klasy III-V
I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Grabowie
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Oporowie
IV miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie
Kategoria: Klasy VI-VIII
I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Grabowie
III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1w Żychlinie

Sport


