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Informator lokalny nr 2/2017 | Egzemplarz bezpłatny

V Gala Puls Żychlina str. 5
» Gala honoruje zapał, pasję i ciężką pracę na 
rzecz miasta i mieszkańców... » 

Nowo wyremontowany  
budynek Urzędu Gminy str. 9 
» 16 marca w obecności zaproszonych... » 

Wizyta w mieście Brody str. 6
» Celem wyjazdu było nawiązanie współpra-
cy ze stroną ukraińską » 

Lokalny Program 
Rewitalizacji

granice obszaru  
do rewitalizacji
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CZERWIEC
Dzień Dziecka z kulturą
miasteczko gier i zabaw dla dzieci
godz. 16:00 / Boisko wielofunkcyjne 
SP2 / Organizator: ŻDK

„Żychlin - miasto 
tętniące życiem swoich 
mieszkańców...” 
Druga Historyczna lekcja tematyczna
godz. 15:30 / Sala konferencyjna UG

„Piechotą do lata...” 
Przeplatanki Artystyczne
godz. 15:00 / ŻDK

Turniej piłki nożnej chłopców 
z okazji 620-lecia miasta 
godz. 15:00 / Stadion miejski

Turniej siatkówki plażowej 
dzieci ze Szkół Podstawowych

Wianki Dworskie
impreza plenerowa 
Park Dworski w Dobrzelinie

Kino Letnie dzień 1
Plac przy fontannie

LIPIEC
Kino Letnie dzień 2
Plac przy fontannie

Biesiada u Apostołów
Teren Parafii

SIERPIEŃ
Turnieje Siatkówki Plażowej
Boiska Siatkówki Plażowej

Piknik Organizacji 
Pozarządowych
Park miejski przy ul. Barlickiego 4

Nadchodzące 
wydarzenia
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SPACERownik miejski
 SPACERownik miejski to edukacyj-
ny projekt realizowany przez Miejsko–Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną z okazji jubileuszu 
620 lat lokacji Żychlina. Przeznaczony jest 
dla  małych, dużych i starszych mieszkań-
ców Gminy. Celem projektu jest aktywiza-
cja mieszkańców, rozwijanie zainteresowań,  
a także  popularyzacja wiedzy o  historii mia-
sta, zabytkach, ludziach i wydarzeniach. Pro-
jekt obejmuje trasy spacerowe ulicami mia-
sta. Start projektu zainaugurowali  uczniowie 
oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej  
im. M. Kownackiej w Grabowie. Uczestnicy 

projektu spacerowali trasą „Starego miasta”.  
Mamy nadzieję, że SPACERownik miejski 
zainspiruje  dzieci, młodzież i dorosłych, do 
podejmowania samodzielnych badań nad hi-
storią swojej rodziny oraz środowiska zwią-
zanego z miejscem zamieszkania. Zaprasza-
my do spacerowania z nami i poznawania 
lokalnej historii. 
 Szczegóły odnośnie terminów spa-
cerów udziela Miejsko–Gminna Biblioteka 
Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie 
pod nr tel. 24 285 11 69 lub 24 285 49 79

E.A.
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Sukces plastyczny uczniów 
Żychlińskiego Gimnazjum
 27 kwietnia 2017 r., w siedzibie 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Kutnie, odbyło się rozstrzygnięcie XVII 
Edycji Konkursu Plastycznego dla Mło-
dzieży ,,Świat w kolorach”. Tegoroczne ha-
sło konkursu, którego organizatorem jest 
Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie przy 
współudziale Miejskiej i Powiatowej Biblio-
teki Publicznej, to „Powiat kutnowski – moja 
mała Ojczyzna”.
 Jesteśmy dumni, że wśród nagro-
dzonych i wyróżnionych gimnazjalistów 
znaleźli się również uczniowie Gimnazjum 
im. Adama Mickiewicza w Żychlinie. Szcze-
gólne gratulacje dla Irminy Urbańskiej, która 

zajęła I miejsce oraz dla Adama Berlińskiego, 
który zajął miejsce II, a także dla wyróżnio-
nych, wśród których znaleźli się: Julia Szy-
mańska i Adrian Ciechomski.
 Na wystawie pokonkursowej, 
w gmachu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Kutnie, znalazły się także prace 
naszych gimnazjalistów: Martyny Lewan-
dowskiej, Bartosza Mrowickiego, Patryka 
Banasiaka i Krzysztofa Szewczyka.
 Wszystkim nagrodzonym i wyróż-
nionym oraz ich opiekunowi – pani Agniesz-
ce Wawrzyniak – serdecznie gratulujemy

red.
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Miejski konkurs historyczny

 Włączając się w obchody 620-lecia 
miasta Żychlina, 12 kwietnia 2017 r. Miejsko–
Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminne 
Centrum Promocji i Informacji w Żychli-
nie, zorganizowały MIEJSKI KONKURS  
HISTORYCZNY „Żychlin dzieje miasta  
i gminy w latach 1918–1975”. 
 Do konkursu zaproszono uczniów 
szkół z terenu Gminy. Honorowy patro-
nat nad konkursem objął Burmistrz Gminy  
Żychlin Grzegorz Ambroziak. Cel konkursu 
to rozwijanie zainteresowań uczniów histo-
rią Żychlina i gminy, kształtowanie postaw 
patriotycznych dzieci i młodzieży oraz pro-
pagowanie wiedzy o historii małej ojczyzny. 
Zakres tematyczny konkursu obejmował 
historię Żychlina w latach 1918-1975. Zagad-
nienia: prawa miejskie, II wojna światowa, 
położenie i podział administracyjny, granice 
miasta, zakłady pracy, zabytkowa zabudowa, 
przemysł, ludzie i wydarzenia. 
 Do historycznych zmagań przy-
stąpiło 22 uczestników. Konkurs przebiegał  
w dwóch etapach: w I etapie uczniowie roz-

wiązywali zadania logiczne, w II etapie odpo-
wiadali na pytania. 
 Kompetencje historyczne uczniów 
oceniało jury w składzie: Edyta Ledzion – 
kierownik Gminnego Centrum Promocji  
i Informacji UG w Żychlinie, dr Piotr A. Sta-
siak – regionalista, historyk, autor publika-
cji o regionie, Ewa Andrzejewska - dyrektor 
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Żychlinie. 
 Laureatami Konkursu – specjalista-
mi lokalnej historii zostali:
Piwowarski Tomasz – I miejsce
Banasiak Patryk – II miejsce
Mroziewicz Jan – III miejsce
Wyróżnienia otrzymali:
PIWOWARSKI BARTOSZ i KALINOWSKA 
ZUZANNA
 Laureatom gratulujemy sukcesu. 
Wszystkim uczestnikom , nauczycielom 
dziękujemy za udział w konkursie, zachęca-
jąc jednocześnie do brania udziału w przy-
szłych zmaganiach z historią.

red.

Złożenie 
ślubowania 
przez nowo 
wybranego  
radnego

 Podczas obrad XXXI Sesja 
Rady Miejskiej w Żychlinie, w dniu 29 
marca, Przewodniczący Miejskiej Ko-
misji Wyborczej Jacek Cholewa wręczył 
zaświadczenie o wyborze na Radnego 
Rady Miejskiej w Żychlinie wybranemu 
w wyborach uzupełniających Leszkowi 
Kwiatkowskiemu. Wybory na radnego 
w wyborach uzupełniających, odbyły 
się 12 marca 2017 r. 
 W związku z tym, iż w okrę-
gu wyborczym, w którym dokonywano 
wyborów uzupełniających została zare-
jestrowana tylko jedna lista kandyda-
tów, kandydat uzyskał mandat radnego 
bez przeprowadzenia głosowania. 
 Pan Leszek, zgodnie z art. 
23 Ustawy o Samorządzie Gminnym, 
przed przystąpieniem do wykonywania 
mandatu radnego złożył ślubowanie, 
po czym przyjął życzenia od przewod-
niczącej RM oraz burmistrza. Leszek 
Kwiatkowski pełnił już funkcję radne-
go Rady Miejskiej w Żychlinie w kaden-
cji 2010 – 2014. Nowemu radnemu ży-
czymy wytrwałości, sił oraz satysfakcji 
ze służby dla dobra mieszkańców oraz  
naszej małej ojczyzny.

red.

Strzelcy z LO najlepsi w województwie
 19 kwietnia na terenie XV Sieradz-
kiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, odbył 
się V Wojewódzki Przegląd Musztry Klas 
Mundurowych. Uczestnicy konkursu mie-
li zaprezentować się w trzech kategoriach: 
musztra regulaminowa, konkurs piosenki 
marszowej oraz musztra paradna. W pierw-
szej kategorii każdy z zespołów musiał wyko-
nać 3 zadania, polegające na wydawaniu ko-
mend przez dowodzącego grupę. Były to np. 
przeszeregowanie zespołu z dwóch kolumn 
w jedną, kolumny czwórkowej w dwójkową, 
zaginanie skrzydeł oraz inne elementy musz-
try regulaminowej. Kolejną dyscypliną był 

marsz ze śpiewem. Pokaz musztry paradnej 
był przygotowany jako przedstawienie zgra-
nia drużyny i co najmniej 7 minutowa pre-
zentacja układu. 

 Miło nam poinformować, że Jed-
nostka Strzelecka 1024 z Liceum Ogól-
nokształcącego im. Adama Mickiewicza 
w Żychlinie zdobyła w tym konkursie  
I miejsce. Co za tym idzie Strzelcy będą repre-
zentować województwo łódzkie w V Ogólno-
polskim Przeglądzie Musztry Klas Mundu-
rowych w Zakopanem. To ogromny sukces 
drużyny z Mickiewicza! 
 Przegląd Musztry jest organizo-
wany pod patronatem Łódzkiego Kuratora 
Oświaty.

A.M.
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Strażacy  
w maratonie 
rowerowym

Akcja „Bezpieczny 
Przedszkolak 
to widoczny 
przedszkolak”

 22 kwietnia w Warszawie  
w uroczej dzielnicy Wilanów, podczas 
Vienna Life LANGTEAM odbyły się IX 
Mistrzostwa Polski Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w maratonie rowerowym 
o Puchar Prezesa Zarządu Głównego 
ZOSP RP. Strażacy startowali na dy-
stansie mini (43 km) w trzech katego-
riach: Kobiet „open” oraz Mężczyzn  
w wieku do 45 roku życia oraz powyżej 
45 lat.  W kategorii Mężczyzn powyżej 
45 roku życia, udział wziął przedsta-
wiciel Żychlińskiej OSP, Radny Rady 
Miejskiej w Żychlinie Józef Kowal-
ski, który po zaciętej walce na finiszu, 
przegrał nieznacznie, bo zaledwie o 3 
sekundy z reprezentantem OSP Topola 
Mała i z czasem 1:39:35, stanął na po-
dium zajmując III miejsce. 
 Serdecznie gratulujemy dru-
howi Kowalskiemu i życzymy dalszych 
sukcesów.

red.

 W marcu br., dzieci w przed-
szkolach prowadzonych przez nasz 
samorząd, odwiedził niespodziewany 
gość. Okazał się nim Burmistrz Gminy 
Żychlin ze specjalnym zespołem. Spo-
tkanie z dziećmi odbyło się w ramach 
akcji zorganizowanej przez Gminne 
Centrum Promocji i Informacji w Ży-
chlinie, która dotyczyła bezpieczeństwa 
najmłodszych mieszkańców naszej lo-
kalnej społeczności.
 Wiosna to czas, który sprzy-
ja zabawom i spacerom na świeżym 
powietrzu, dlatego każde dziecko 
otrzymało od Burmistrza Grzego-
rza Ambroziaka upominki w postaci 
tzw. odblasków – specjalnego worka, 
opaski na rękę oraz zawieszki. Każda 
grupa przedszkolna otrzymała rów-
nież kamizelki odblaskowe, tak by  
w czasie wędrówek dzieci były widocz-
ne i bezpieczne. Na kamizelkach wid-
nieje miejski logotyp. Akcją objęto w 
sumie 320 przedszkolaków z terenu na-
szego miasta oraz gminy.

red.

Ortożychliniada 2017

 Włączając się w obchody 620-lecia 
miasta Żychlina, na początku kwietnia Szko-
ła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II zor-
ganizowała gminny konkurs ortograficzny  
ORTOŻYCHLINIADA 2017.
 Do ortograficznych zmagań, nad 
którymi patronat objął Burmistrz Gminy Ży-
chlin, zaproszeni zostali uczniowie klas IV-
-VI szkół podstawowych naszej gminy oraz 
dla zabawy powołano kategorię ViP. Swoją 
chęć udziału w konkursie oprócz gospodarza 
zgłosiły pozostałe szkoły podstawowe z gmi-
ny, Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Pod-
stawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie. 
Do szkolnych etapów konkursu przystąpili 
wszyscy chętni uczniowie. Musieli oni wy-
kazać się poprawną pisownią i znajomością 
zasad ortograficznych rozwiązując specjalnie 
przygotowany test ortograficzny.
 Do gminnego etapu zakwalifikowało 
się po trzech uczniów z każdej szkoły, którzy 
popełnili najmniej błędów w etapie szkolnym. 
Najlepszymi znawcami polskiej ortografii  
w żychlińskich szkołach (klasy IV-VI) okazali 
się: Julia Biniewicz, Zuzanna Bonińska, 
Nadia Czaja, Dominika Krulikowska, 
Izabela Lewandowska, Natalia Lisiecka, 
Jan Mroziewicz, Bartosz Piwowarski, Julia 
Stuldych.
 Kompetencje ortograficzne uczest-
ników finału gminnego zostały ocenione  
w formie dyktanda, sprawdzającego prak-
tyczne zastosowanie norm ortograficznych. 
Uczniowie okazali się profesjonalistami  
w dziedzinie ortografii, o czym świadczy 
dwukrotna pisemna dogrywka między Iza-
belą Lewandowską, Julią Biniewicz i Domi-
nika Krulikowską. Ostatecznie tytuł Mistrza 
Ortografii zdobyła Dominika Krulikowska,  
a Wicemistrza Ortografii – Julia Biniewicz. 
 Podczas drugiej części ortograficz-
nych zmagań w szkolnych ławkach zasie-
dli zaproszeni goście: Burmistrz Grzegorz 
Ambroziak, Kierownik Referatu Oświaty 
i Zdrowia Małgorzata Szymańska, przed-
stawiciele Gminnego Centrum Promocji  

i Informacji Edyta Ledzion, Martyna Lewan-
dowska, Adam Staszewski, przedstawicielka 
Domu Kultury Renata Dziuba, redaktorka 
wydania „Nowego Łowiczanina” dla Żychli-
na i okolic Dorota Grąbczewska, przedsta-
wiciel Zespołu Szkół w Żychlinie Zbigniew 
Chrulski, przedstawicielka Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Żychlinie Maria Jędrzejczak, 
przedstawicielka Szkoły Podstawowej im. 
Marii Kownackiej w Grabowie Aleksandra 
Ćwiek, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. Jana Pawła II w Żychlinie Piotr Wysocki. 
Przenosząc się wspomnieniami do dawnych 
lat uczestniczyli oni w lekcji języka polskiego, 
podczas której napisali tekst dyktanda spe-
cjalnie przygotowanego przez jedną z uczen-
nic Szkoły Podstawowej Nr 2 Idę Kalinowską.
Również w tej kategorii okazało się, że mamy 
w naszej gminie wielu specjalistów od jakże 
trudnej polskiej ortografii. Niestety, jury mu-
siało wyłonić spośród grona utalentowanych 
gości dwoje najlepszych. Okazały się nimi: 
zdobywczyni tytułu Mistrza Ortografii ViP 
Dorota Grąbczewska oraz Wicemistrzyni 
Ortografii ViP Aleksandra Ćwiek.
 Organizatorzy podczas uroczystości 
podsumowującej wyniki konkursu wręczy-
li laureatom statuetki, dyplomy i nagrody 
ufundowane przez Burmistrza Gminy Ży-
chlin, a pozostałym uczestnikom upominki 
i dyplomy potwierdzające udział w ortogra-
ficznych zmaganiach. 
 Gminny Konkurs Ortograficzny 
ORTOŻYCHLINIADA 2017 wzbudził duże 
zainteresowanie i wyzwolił wiele pozytyw-
nych emocji zarówno wśród uczniów, zapro-
szonych do dyktanda gości oraz widowni. 
Szczególnie miłym akcentem okazał się wy-
stęp muzyczny uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 pod kierownictwem Agnieszki 
Wawrzyniak, a popisy wokalno-taneczne 
„specjalnego gościa Zenka” wywołały nie tyl-
ko wielki aplauz, przysporzyły dużo radości, 
ale też zachęciły uczestników dyktanda do 
wspólnej zabawy.

red.
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 30 marca w nieco innym otoczeniu 
niż dotychczas, a mianowicie w murach Ży-
chlińskiego Domu Kultury, odbyła się Jubi-
leuszowa V Gala Finałowa Konkursu „Puls 
Żychlina”, która z całą pewnością wpisała się 
w lokalną tradycję. Konkurs „Puls Żychlina”, 
który honoruje zapał, pasję i ciężką pracę na 
rzecz miasta i jego mieszkańców, jak co roku 
objęty został Patronatami Honorowymi: Ar-
tura Dunina Posła na Sejm RP ,Marszałka 
Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia 
oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej Elżbie-
ty Tarnowskiej.

 W tym roku, wyjątkowym ze wzglę-
du na jubileusz 620-lecia nadania praw miej-
skich Miastu Żychlin, wprowadzono katego-
rię konkursową „SUPER PULS ŻYCHLINA” 
która przyznawana będzie raz na 5 lat po-
cząwszy od roku 2017.
 Przez kategorię „SUPER PULS ŻY-
CHLINA” należy rozumieć osobę, zespół 
ludzi, wydarzenie kulturalne, sportowe, spo-
łeczne, podmioty działające na terenie gminy, 
inwestycję, które na przełomie 4 ubiegłych lat 
zostały laureatem statuetki „Puls Żychlina”.
 W roku wyboru kategorii „SUPER 
PULS ŻYCHLINA” znosi się wybór nowych 

laureatów w kategoriach: Wydarzenie roku, 
Osobowość, Inicjatywa Lokalna, Człowiek 
Sportu, Lider Gospodarczy, Mecenas Kultu-
ry, Oświaty i Sportu, Lider Obszarów Wiej-
skich, Inwestycja Roku.
 Laureatami „Super Pulsów Żychlina 
2017” zostali:
Człowiek Sportu  – Jacek Filiński
Lider Gospodarczy – Zakład Maszyn Elek-
trycznych Emit S.A.
Osobowość – Matylda Jakubowska – Czaja.
Inicjatywa lokalna – Volley Team Żychlin.
Lider z obszarów wiejskich – Koło Gospodyń 

Wiejskich w Śleszynie.
Mecenas Kultury, Oświaty i Sportu – Pra-
cownia Wizualna Łukasz Garstka
Wydarzenie roku – Siatkarski Weekend  
z Volley Team Żychlin
Inwestycja roku  –  „Podwórko Nivea”
 Tegoroczna Gala okraszona została 
niezwykłymi wrażeniami muzycznymi du-
etu Ania Kłys oraz Marek Pędziwiatr. Ser-
decznie gratulujemy laureatom Super Pulsu 
Żychlina i życzymy wielu jeszcze wspania-
łych sukcesów na polu zawodowym i działal-
ności prospołecznej.

red.

Jubileuszowa V Gala  
Puls Żychlina

Dzielnicowy 
na spotkaniu 
z seniorami 
 Dzielnicowy Komisariatu 
Policji w Żychlinie asp. szt. Grzegorz 
Wasilewski realizując założenia pro-
gramu „Dzielnicowy bliżej nas”, 19 
kwietnia 2017r. spotkał się z seniora-
mi w Miejsko Gminnej Bibliotece im. 
Marii Konopnickiej. Celem programu 
jest zbliżenie Policji do społeczeń-
stwa i zainteresowanie problematyką 
bezpieczeństwa. Asp. szt. Grzegorz 
Wasilewski przeprowadził spotkanie 
z seniorami Akademii Aktywnego 
Seniora i Klubu Seniora „Spokojna Je-
sień”. Spotkanie miało na celu uświa-
domienie seniorów i przekazanie im 
wiedzy na temat zagrożeń, jakie mogą 
występować w codziennym życiu. Pan 
Grzegorz przekazał uczestnikom nie-
zbędną wiedzę dotyczącą bezpieczeń-
stwa osób starszych oraz informacje 
jak nie stać się ofiarą przestępstw 
między innymi metodą „na wnucz-
ka” lub „na policjanta”. Apelował do 
osób starszych o ograniczone zaufanie 
w stosunku do osób nieznajomych. 
W kolejnej części spotkania dzielnico-
wy przedstawił zasady bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, zwracając jedno-
cześnie szczególną uwagę na pieszych. 
Seniorzy chętnie dzielili się z dziel-
nicowym swoimi doświadczenia-
mi życiowymi. Spotkanie stanowiło 
okazję, aby przypomnieć słuchaczom 
ideę funkcjonowania „Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa” i aplikacji 
„Moja Komenda”. Pan Grzegorz prze-
kazał seniorom zasady oraz sposób 
funkcjonowania tych aplikacji. Na 
koniec spotkania seniorzy otrzymali 
elementy odblaskowe oraz ulotki in-
formacyjne na temat Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji 
Moja Komenda. Spotkanie upłynęło 
w miłej atmosferze i okazało się po-
mocne dla tej grupy wiekowej.

E.A.
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Przyjacielska wizyta w mieście Brody
 Miasto Żychlin, dzięki kontaktom 
jednej z lokalnych firm, nawiązało wspólną 
nić porozumienia z ukraińskim miastem 
Brody, na mocy której, Anatolij Bełej mer 
tego miasta zaprosił burmistrza Żychlina do 
złożenia przyjacielskiej wizyty w swoim mie-
ście. 
 21 kwietnia 2017 roku doszło do hi-
storycznego wydarzenia w dziejach miasta 
Żychlin. Na Ukrainę, a dokładnie do miej-
scowości Brody, udała się delegacja z Żychli-
na. W składzie znaleźli się burmistrz Grze-
gorz Ambroziak, siatkarska drużyna Volley 
Team Żychlin oraz Kamila i Marcin Kuciap-
scy (właściciele firmy Flexservice i sponsor 
drużyny VTŻ). Celem wyjazdu było nawią-
zanie współpracy ze stroną ukraińską, a do-
kładnie pozyskanie miasta partnerskiego dla 
Żychlina, w celu organizowania wspólnych 
cyklicznych imprez sportowych, spotkań 
mieszkańców i wymianę doświadczeń samo-
rządowych. 
 W tym celu zorganizowano towa-
rzyski mecz siatkówki w Brodach, pomiędzy 
drużynami VK Ednist Brody, a Volley Team 
Żychlin.
 Przed spotkaniem nasza delega-
cja spotkała się w tamtejszym magistracie z 
merem Bełejem, który przedstawił historię 
i bieżącą sytuację społeczno-gospodarczą 
miasta, natomiast Burmistrz Ambroziak za-
poznał gospodarzy z naszym miastem. Obaj 
samorządowcy wymienili się spostrzeżenia-
mi na temat możliwości nawiązania współ-
pracy obu miast. Burmistrz przekazał na ręce 
mera projekty listu intencyjnego dotyczące-
go współpracy oraz zakresu porozumienia o 
miastach partnerskich.
 Patronat honorowy nad meczem 
VTŻ z Ednistem objął konsul Rzeczpospo-
litej Polskiej we Lwowie. Gościem na meczu 
był konsul Marian Orlikowski (Wydział 
Współpracy z Polakami na Ukrainie), któ-
ry przed rozpoczęciem spotkania wygłosił 
przemówienie, podobnie jak gospodarz mer 
miasta Brody i burmistrz Żychlina. Prowa-
dzeniem uroczystości zajmowała się Natalia 
Celiuch (kierownik oddziału w Brodach or-

ganizacji Polaków na Ukrainie „Orzeł Biały), 
oraz Natalia Łotocka (kierownik oddziału w 
Łopatyniu organizacji Polaków na Ukrainie 
„Orzeł Biały).
 Kolejno przedstawiono zawodni-
ków obu drużyn oraz trenerów. Następnie 
wykonano pamiątkowe zdjęcie. Zawodnicy 
drużyn z Żychlina i Bród wymienili się spe-
cjalnie przygotowanymi na tą okazję gadże-
tami. Przed rozpoczęciem spotkania ode-
grano hymny państwowe Polski i Ukrainy. 
Następnie rozegrano cztery sety, z czego je-
den w mieszanych polsko-ukraińskich skła-
dach. Rywalizację obserwowało około 200 
mieszkańców miasta Brody, którzy mocno 
dopingowali swoich zawodników. Spotkanie 
odbyło się w bardzo przyjaznej, sportowej at-
mosferze.
 Po zakończonym meczu obie dru-
żyny wraz z zaproszonymi gośćmi udali się 
na uroczystą kolację, gdzie mer miasta Brody 
przekazał burmistrzowi Żychlina podpisany 
list intencyjny o współpracy między miasta-
mi i zaakceptowany projekt przyszłego po-
rozumienia o miastach partnerskich. Było 
to możliwe z uwagi na wcześniejsze przygo-
towanie przez nasz samorząd wersji dwuję-
zycznej.
 W trakcie pobytu na Ukrainie nasza 
delegacja odwiedziła także siedzibę Orga-

nizacji Polaków na Ukrainie „Orzeł Biały”. 
Burmistrz wraz z zawodnikami Volley Team 
Żychlin przekazali znaczną ilość książek dla 
organizacji „Orzeł Biały”. Były to pozycje dla 
dzieci autorstwa żychlinianina Rafała Klim-
czaka ze specjalnymi dedykacjami od autora 
oraz pozycje o historii i geografii Polski.
 Zawodnicy drużyny VK Ednist 
Brody oprowadzili kolegów z Żychlina po 
swoim rodzinnym mieście i pokazali jego 
najciekawsze miejsca i zabytki. Ostatnim ele-
mentem wyjazdu na ziemię ukraińską była 
wycieczka do Lwowa. W dawnym polskim 
mieście, uczestnicy wyjazdu zwiedzili sta-
rówkę i ważniejsze zabytki miasta oraz od-
wiedzili cmentarz we Lwowie gdzie zapalili 
znicze na grobach obrońców Lwowa.
 Wszyscy zgodnie stwierdzili, że 
strona ukraińska wykazała się dużą ser-
decznością w stosunku do naszej delegacji i 
starała się, żeby pobyt w Brodach był miłym 
wspomnieniem.
 Organizacja meczu towarzyskiego i 
nawiązanie współpracy pomiędzy miastami 
Żychlin i Brody to wspólna inicjatywa kilku 
stron, Burmistrza Grzegorza Ambroziak, 
Mera Anatolija Beleja, Marcina i Kamili Ku-
ciapskich (Flexservice) oraz Piotra Wojcie-
chowskiego (Volley Team Żychlin).

red.
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Gminne obchody uroczystości 3 Maja

 „Pierwsze dni miesiąca 
maja to dla większości Polaków 
przede wszystkim długi weekend 
i sposobność do odpoczynku, wy-
jazdów w plener i relaksu z rodzi-
ną. Nie wszyscy o tym pamiętają, 
ale jest to czas wyjątkowego świę-
ta. Ciągle jesteśmy pochłonięci 
swoimi codziennymi sprawami, 
a okazja do dłuższego wytchnie-
nia nie prowokuje do celebrowa-
nia świąt narodowych. Powinni-

śmy na moment zatrzymać się, 
znaleźć czas, żeby w tym bardzo 
ważnym dniu pochylić się nad na-
szą historią oraz postaciami, które 
ją kształtowały…”. Tymi słowami 
burmistrz Ambroziak rozpoczął 
drugą część obchodów 3 Maja, 
które w naszym mieście miały 
w tym roku wyjątkowy charak-
ter.Rozpoczęły się one Mszą Św. 
o godz. 12.00 w kościele parafial-
nym w Żychlinie. W czasie nabo-

żeństwa, które sprawowane było 
w intencji ojczyzny, gminy i mia-
sta, miało miejsce poświęcenie 
nowego sztandaru naszego mia-
sta i gminy zaprojektowanego 
przez Duet Heraldyczny, a wyko-
nanego przez Annę Staniszewską 
z Łowicza.
 Po uroczystej mszy św., 
w asyście pocztów sztandaro-
wych, Orkiestry Dętej „Clono-
via” oraz grupy rekonstrukcyjnej 
„Kościuszkowców” udano się 
do parku przy Miejsko Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Żychli-
nie, gdzie po blisko 80 latach, 
w roku jubileuszu nadania pra-
wa miejskich Żychlinowi, w roku 
200. rocznicy śmierci Tadeusza 
Kościuszki, w dniu Święta Kon-
stytucji 3 Maja, przywrócono 
symboliczne miejsce pamięci 
tego wielkiego Polaka. Trzy gła-
zy symbolizują rozbicie Polski na 
zabory. Ich powierzchnia pokry-
ta jest bruzdami, co odnosi się do 
ran zadawanych naszej Ojczyźnie 
przez wieki historii. 

 Po zakończeniu części 
oficjalnej, zebrani mieli możli-
wość podziwiać pokaz musztry 
paradnej w wykonaniu strzel-
ców z LO im. A. Mickiewicza 
w Żychlinie, nabyć pierwsze eg-
zemplarze publikacji „Żychlin 
dzieje miasta i gminy w latach 
1918-1975 wraz z dedykacją au-
tora dr. Piotra Stasiaka, wybić 
pamiątkową monetę wykonaną 
specjalnie na jubileusz 620-lecia 
nadania praw miejskich miastu 
Żychlin. Można było również 
wziąć udział w tworzeniu wyro-
bów z gliny, a także skosztować 
pysznej kiełbaski z grilla. Taka 
forma upamiętnienia 
i obchodów Święta Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja miała pozy-
tywny wydźwięk wśród miesz-
kańców i przyczyni się prawdo-
podobnie do podobnych akcji 
w przyszłych latach.
 Dziękujemy wszystkim, 
którzy zaangażowali się i przyby-
li na wspólne świętowanie Uro-
czystości 3 Maja.

 W dniu 10 maja br. w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie ob-
chodzono uroczyście Złote i Diamentowe 
Gody. Pięćdziesięciolecie i sześćdziesięcio-
lecie pożycia małżeńskiego to bardzo długi 
okres czasu. Małżonkowie przeżyli razem 
wiele dobrego i złego. Wspólnie stawiali czo-
ła problemom i przeciwnościom losu. Zwią-
zek, który trwa pół wieku musi być oparty 
na poszanowaniu rodziny, miłości do drugiej 

osoby, wzajemnej tolerancji 
i wyrozumiałości. Taka życio-
wa postawa w obecnych cza-
sach zasługuje na szczególny 
szacunek. Jubilatom należą się 
zatem gorące podziękowania 
za wspólnie przeżyte lata, za 
trud włożony w wychowanie 
dzieci, za pracę na rzecz swojej 
rodziny, najbliższego otocze-
nia i całej naszej gminy.
 Uroczystej dekoracji me-
dalami „Za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie” w imieniu 
Prezydenta RP dokonał Bur-

mistrz Gminy Żychlin Grzegorz Ambroziak.
Medale otrzymały następujące pary:
Adamczyk Stanisław i Jadwiga; Durmaj Jan 
i Henryka; Głuszcz Bogdan i Urszula; Ja-
kubowski Sławomir i Anna; Jędrachowicz 
Czesław i Maria; Kaczmarek Jan i Halina, 
Krzewicki Eugeniusz i Irena; Lewandowski 
Czesław i Urszula; Markiewicz Mieczysław 
i Marianna; Matysiak Eljasz i Krystyna; 
Michalak Jan i Józefa; Nowakowski Roman 

i Wanda Osypowicz Bogdan i Ewa; Rogacki 
Jerzy i Lucyna; Skowroński Mścisław i Bar-
bara; Studziński Stanisław i Emilia; Szubka 
Tadeusz i Danuta; Śmigielski Tadeusz i Zofia
Witek Wiesław i Zdzisława; Wojnowski Bo-
gusław i Anna; Zubek Mieczysław i Halina
 Listami gratulacyjnymi uhonoro-
wane zostały pary obchodząca 60-lecie poży-
cia małżeńskiego: Wiśniewski Jerzy i Krysty-
na; Zalewski Ludwik i Krystyna; Zduńczyk 
Jan i Krystyna
 W tak ważnej chwili nie zabrakło 
gorących życzeń i kwiatów. Był również mu-
zyczny upominek w wykonaniu młodzieży 
z Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie pod kie-
rownictwem Pani Agnieszki Wawrzyniak. 
Po części oficjalnej rodziny Jubilatów oraz 
przedstawiciele władz gminy wznieśli toast 
jubileuszowy. 
 Szanownym Jubilatom jeszcze raz 
życzymy kolejnych lat życia w zdrowiu, zgo-
dzie, wzajemnej miłości i poszanowaniu oraz 
szacunku dzieci i wnuków. 

E.A.

Złote i diamentowe gody
red.
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 Towarzystwo Miłośników Historii 
Żychlina z okazji Święta Flagi, Święta Kon-
stytucji 3 Maja oraz jubileuszu 620 roczni-
cy nadania praw miejskich miastu Żychlin 
w dniu 2 maja 2017r. przygotowało grę miej-
ską dla mieszkańców Gminy Żychlin.
Gra miejska zorganizowana w naszym mie-
ście miała za zadanie zaktywizować jego 
mieszkańców, a przy okazji przybliżyć im 
miejsce, w którym żyją. Gra tematycznie do-
tyczyła rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja i historii Żychlina. Udział w niej mogły 
brać drużyny od 2 do 5 osób (szkolne, ro-
dzinne, koleżeńskie). Miejscem gry był rynek 
Starego Miasta i jego okolice.
 Do gry zgłosiło się 10 drużyn: 4 
szkolne, 4 harcerskie, jedna koleżeńska mło-
dzieżowa. Razem udział wzięły 43 osoby. 
Start pierwszej drużyny nastąpił o 12.00, 
po uroczystym wciągnięciu flagi na maszt – 
w ten sposób nasze miasto rozpoczęło tego-
roczne święto majowe. Każda drużyna otrzy-
mywała zaszyfrowany wierszowany opis 
trasy oraz kartę gry, gdzie były wpisywane 
punkty, zdobyte podczas gry.
 Na 6 punktach kontrolnych, które 
obsługiwali członkowie TMHŻ i młodzieżo-
wi sympatycy naszego stowarzyszenia ubrani 
w stroje historyczne, wypożyczone z Teatru 

D r a m a t y c z -
nego w Płoc-
ku, uczestnicy 
ot rz y my wa l i 
zadania, które 
sprawdzały ich 
wiedzę oraz 
umiejętności.
Drużyny były 
dobrze przy-
gotowane. Na 
30 punktów 
m o ż l i w y c h 
do zdobycia 
znaczna większość uzyskała ponad 25. Naj-
więcej, bo 29 punktów zdobyły drużyny ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 i ZHP 2. Biorąc pod 
uwagę czas przejścia I miejsce zajęła drużyna 
z SP Nr 2 w składzie: Małgosia Babecka, Syl-
wia Kaczmarek, Aleksander Furman, Stani-
sław Dałek, Patryk Czubiński. Na II miejscu 
z niewielką różnicą czasu byli harcerze: Kasia 
Kwiatkowska, Magda Plewa, Mikołaj Lewa-
niak i Jan Gasik. III miejsce zajęła drużyna 
ze Szkoły Podstawowej w Grabowie: Natalia 
Lisiecka, Martyna Orzechowska i Bartosz Pi-
wowarski. Najszybciej trasę przeszła drużyna 
ze Szkoły Podstawowej Nr 1, która łącznie za-
jęła IV miejsce.

Gra trwała około 2 godzin. Drużyny, które 
ukończyły ją wcześniej, mogły uczestniczyć 
w grach i zabawach, które przygotowali har-
cerze pod kierunkiem dh Macieja Trembiń-
skiego.
 Na uczestników gry czekały na-
grody, ufundowane przez Urząd Gminy 
i TMHŻ, które wręczał Zastępca Burmistrza 
pan Zbigniew Gałązka.
 Projekt „Gra Miejska TMHŻ” jest 
częścią zadania „Historia Jubileuszowa”, re-
alizowanego przez Towarzystwo Miłośników 
Historii Żychlina, finansowanego w ramach 
grantu Urzędu Gminy w Żychlinie.

A.W.

Gra miejska Towarzystwa Miłośników 
Historii Żychlina

Dzień w Akademii Pana Kleksa
 21 marca uczniowie, 
przedszkolaki, nauczyciele i pra-
cownicy Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Żychlinie przenieśli 
się do świata baśni i fantazji.  
Z okazji obchodów Pierwszego 
Dnia Wiosny zorganizowano 
akcję „Dzień w Akademii Pana 
Kleksa”.
 W sali gimnastycznej 
odbył się uroczysty apel, na któ-
rym Pan Kleks, w tej roli dyrek-
tor Piotr Wysocki, powitał ser-
decznie wszystkich przybyłych 
na spotkanie i przedstawił pro-
gram dnia: – dzień 21 marca jest 
dniem, w którym uczniowie nie 
będą pytani, nie będzie również 
sprawdzianów i prac klasowych 
(ten punkt programu spotkał się 
z ogromnym aplauzem ze strony 
zgromadzonych dzieci),
– o godzinie 09:40 na koryta-

rzach szkolnych wspólne zajada-
nie Tęczowych Galaretek,
– 09:50 – 10:35 lekcja kleksografii 
w klasie IIIc,
– 11:30 – 12:00 uroczysty obiad w 
stołówce Pana Kleksa.
 Obiad przygotował 
główny bohater dnia, pomagała 
mu Wróżka Mariola i Wiosenki.
W międzyczasie Ambroży Kleks 
musiał napić się zielonego soku i 
zjeść piega, ponieważ wjeżdżając 
w górę po poręczy na spotkanie 
z dziećmi poczuł się słabo. Kiedy 
nabrał już sił, zapraszał do siebie 
przewodniczących klas, których 
nagradzał za dobre sprawowanie 
piegami. Dzieci były zachwyco-
ne, kiedy na ich uśmiechniętych 
buziach pojawiły się duże, kolo-
rowe piegi.
 Pod koniec spotkania 
Pan Ambroży wręczył nagrody 

za udział w konkursach 
szkolnych zorganizowa-
nych specjalnie z okazji 
przeprowadzonej akcji:
– konkurs „Zgadnij kim 
jestem?”,
– konkurs plastyczny 
„Dzień w Akademii 
Pana Kleksa”.
 Dzieci, nauczyciele  
i pracownicy szkoły wykazali się 
dużą wyobraźnią, ich stroje były 
różnokolorowe i zaskakujące sty-
lem. Największe zainteresowanie 
wzbudziły ubiory nauczycieli.
 Do tak wyjątkowej 
szkoły jak Akademia Pana Klek-
sa z pewnością każdy uczeń 
chciałby trafić. O takim miejscu, 
gdzie czasem żmudną i nudną 
naukę łączy się z magią i czara-
mi, wykorzystuje indywidualną 
fantazję, można tylko pomarzyć. 

Nasi uczniowie w tym dniu choć 
na parę godzin przenieśli się do 
świata baśni, roześmiane buzie 
świadczyły o tym, że taki dzień 
był nam wszystkim potrzebny, 
żeby wspólnie się bawić i zapo-
mnieć na chwilę o troskach.
 Akcja „Dzień w Akade-
mii Pana Kleksa” jeszcze mocniej 
zintegrowała naszą społeczność 
szkolną, kolejny raz przekonali-
śmy się, że RAZEM MOŻEMY 
WIĘCEJ

ZSP w Żychlinie



9
gminazychlin.pl  |  wydanie 2/2017  |  Nowe Echo Żychlina

INWESTYCJE

Uroczyste otwarcie nowo wyremon-
towanego budynku Urzędu Gminy 

Lokalny program rewitalizacji

 W obecności zaproszo-
nych gości, radnych miejskich  
i pracowników urzędu, Bur-
mistrz Grzegorz Ambroziak 
wraz z Przewodniczącą Rady 
Miejskiej Elżbietą Tarnowską, 
dokonali uroczystego symbolicz-
nego otwarcia zmodernizowanej 
siedziby Ratusza. Do przecięcia 
wstęgi burmistrz zaprosił dwo-
je przedstawicieli młodego po-
kolenia pracowników urzędu, 
Agnieszkę i Michała oraz prze-

wodniczącą rady. Jak to określił, 
„to przecinający symboliczną 
wstęgę młodzi ludzie z racji swe-
go wieku i zapału, będą dobrymi 
prognostami, jeśli chodzi o dal-
sze lata funkcjonowania żychliń-
skiego samorządu”. Po krótkiej 
modlitwie w intencji pracowni-
ków i petentów, dziekan, ksiądz 
Wiesław Frelek, dokonał poświę-
cenia budynku. Następnie zapro-
szeni goście mieli możliwość sko-
rzystania z „drzwi otwartych” i 

zwiedzenia obiektu oraz 
przyjrzeniu się zmia-
nom, które dokonały się 
w trakcie jego moderni-
zacji na zaprezentowa-
nych planszach. 
  Budynek Urzę-
du Gminy powstawał 
na początku lat 80. i do-
tychczas poddawany był 
tylko drobnym pracom 
modernizacyjnym. Stan 
obiektu znany był do-
skonale i od lat wymagał 
interwencji. Obiekt pod-
dany został pracom ter-
momodernizacyjnym i 
remontowi wewnętrz-

nemu z wymianą wszystkich 
instalacji oraz zabezpieczeniami 
p.poż. Wybudowano również 
ekologiczną instalacje Odna-
wialnego Źródła Energii w celu 
produkcji energii elektrycznej z 
energii słonecznej.
 Ter momoder ni z ac ja 
oraz wykonanie instalacji foto-
woltaicznej (OZE) otrzymało 
dofinansowanie unijne z Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
IV Gospodarka niskoemisyjna, 
Działanie IV.2 Termomoderni-
zacja budynków. Koszt moderni-
zacji to 1,92 mln zł z czego blisko 
1 mln zł to koszt dofinansowania 
UE.
 Cieszymy się, iż po tylu 
latach, Urząd Gminy w Żychli-
nie zyskał nowe estetyczne ob-
licze. Wierzymy, że wpłynie to 
na pozytywny wizerunek wśród 
mieszkańców naszego miasta, 
gminy oraz odwiedzających nas 
gości. Pragniemy również z ra-
dością donieść, że modernizacja 
znalazła uznanie w oczach komi-
sji oceniającej w konkursie Krie-
sel - Elewacja roku. Inwestycja 
zajęła pierwsze miejsce w katego-
rii adaptacji, a wykonawca inwe-
stycji otrzymał nagrodę. Ponadto 
Marszałek Województwa Łódz-
kiego zgłosił inwestycję do na-
grody w XXI edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu „Modernizacja 
Roku”, organizowanego pod pa-
tronatem m.in. Ministerstwa In-
frastruktury i Budownictwa oraz 
Dziennika Rzeczpospolita.

red.

 Gmina Żychlin jest na 
etapie przygotowania Lokalnego 
Programu Rewitalizacji, który 
to dokument odgrywać będzie 
bardzo ważną rolę w obecnym 
okresie programowania Unii Eu-
ropejskiej. Bez takiego opracowa-
nego i skonsultowanego z miesz-
kańcami dokumentu Gmina nie 
będzie mogła aplikować o środki 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. 
 Przygotowując się do 
opracowania dokumentu Bur-
mistrz Gminy Żychlin powołał 
11 osobowy Zespół ds. Rewita-
lizacji, który opracowuje zało-
żenia do programu, zbiera in-
formacje i scala pozyskane dane 
źródłowe. Etap, który został za-
kończony to zebranie wszystkich 

danych statystycznych związa-
nych z usadzeniem problemów 
społecznych, funkcjonalno-prze-
strzennych, środowiskowych 
i technicznych na poszczególne 
ulice miasta i miejscowości na-
szej gminy. Wszystko to po to 
aby móc wyznaczyć zgodnie 
z wytycznymi Ministerstwa Roz-
woju obszar zdegradowany, któ-
ry zostanie poddany procesowi 
rewitalizacji. 
 Rewitalizacja jest pro-
cesem zmierzającym do wypro-
wadzenia ze stanu kryzysowe-
go obszarów zdegradowanych, 
prowadzonym w sposób kom-
pleksowy, poprzez zintegrowane 
działania na rzecz lokalnej spo-
łeczności, przestrzeni i gospo-
darki. Obszar zdegradowany to 
przestrzeń, w której koncentrują 

się negatywne zjawiska (społecz-
ne, gospodarcze, przestrzenne, 
środowiskowe) oraz problemy, 
które wpływają na pogorszenie 
jakości życia mieszkańców.
 W związku z urucho-
mieniem drugiego etapu opra-
cowywania dokumentu to jest 
określeniem uciążliwości pro-
blemów społecznych, funkcjo-
nalno-przestrzennych, środo-
wiskowych czy technicznych, 
które zostały wskazane podczas 
wyznaczania obszaru zdegrado-
wanego zwracamy się do Pań-
stwa jako mieszkańców naszej 
gminy z prośbą o wypełnienie 
ankiet w tym celu do 25 maja 
2017 r. Ankiety można pobrać ze 
strony internetowej www.gmina-
zychlin.pl z zakładki „Konsulta-
cje Programu Rewitalizacji” lub 

przyjść do Gminnego Centrum 
Promocji i Informacji w celu za-
poznania się z wyznaczonym ob-
szarem i wypełnienia ankiety na 
miejscu. 
 Drodzy mieszkańcy, 
nie bądźmy bierni włączmy się 
czynnie w tworzony proces re-
witalizacji. Jeśli macie jakiś po-
mysł na przeprowadzenie inwe-
stycji czy to infrastrukturalnej 
czy społecznej wypełnijcie do 30 
maja 2017 r. „Fiszkę Projektową”, 
która jest także udostępniona na 
stronie internetowej www.gmi-
nazychlin.pl lub przyjdźcie do 
Gminnego Centrum Promocji 
i Informacji i podzielcie się swo-
imi pomysłami. Serdecznie za-
praszamy. 

red.
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Kabaret Smile w ŻDK

 11 marca na scenie Żychliń-
skiego Domu Kultury odbyło się 
nowe przedstawienie teatralne w wy-
konaniu dziecięcej grupy teatralnej 
Zedeku. Spektakl pt. „Psiapsiółki” 
opowiadał o codziennych problemach 
grupki znajomych, którzy spotykają 
się w ulubionej kawiarni. Bohatero-
wie sztuki spędza swój wolny czas na 
rozmowach, w poszukiwaniu zrozu-
mienia, harmonii, pokrewnej duszy. 
Na szczęście, mimo wielu przeciwno-
ści losu, problemy zostają rozwiązane  
i wszystko kończy się szczęśliwie. 
 W skład grupy pod kierow-
nictwem Katarzyny Brzozowskiej-
-Zajączkowskiej wchodzą: Julia Szcze-
pańska, Zofia Czaja, Julia Stuldych, 
Wanesa Wojtasiak, Nadia Czaja, Zu-
zanna Jackowska, Oliwia Sobierańska, 
Klaudia Pirowska i Jasiek Mroziewicz. 

ŻDK

 10 maja Miejsko Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Żychlinie zorga-
nizowała spotkanie autorskie z Edytą 
Zarębską - lubelską graficzką i pisar-
ką, która zadebiutowała własnoręcznie 
ilustrowaną bajką napisaną wierszem 
pod tytułem „Opowieści babci Gruni”. 
W 2007 r. zdobyła wyróżnienie w ogól-
nopolskim konkursie im. Astrid Lind-
gren organizowanym przez Fundację 
ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom. 
Autorce towarzyszył jej mąż - Robert 
Zarębski, muzyk i kompozytor.
 W spotkaniu wzięli udział 
uczniowie klas II i III Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 ze swoimi wychowawcami.
 Autorka bardzo szybko na-
wiązała kontakt z młodymi czytelni-
kami, którzy chętnie włączali się do 
rozmowy z nią oraz odpowiadali na 
jej pytania. Poza tym spotkanie było 
okazją ku temu, by dzieci zobaczyły jak 
powstaje rysunek i wspólnie z Panem 
Robertem zaśpiewały piosenkę, do któ-
rej słowa napisała Edyta Zarębska, zaś 
muzykę skomponował, jej mąż, Robert 
Zarębski. 

ŻDK

Spektakl 
“Psiapsiółki”

Spotkanie 
autorskie z Edytą 
Zarębską

Wieczór wspomnień
 “Dla Ireny”

 „Ludzie mogą należeć do nas tylko 
we wspomnieniach” (John Updike)
 Te słowa stały się mottem montażu 
słowno-muzycznego pt. „Dla Ireny” przy-
gotowanego przez słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Żychlinie, który odbył się 
w środę, 15 marca 2017 roku w Żychlińskim 
Domu Kultury. 
 Montaż poświęcony był wyjątkowej 
osobie Ireny Adaszewskiej, wieloletniej kie-
rowniczce Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ży-
chlinie, Honorowemu Obywatelowi Miasta  
i Gminy Żychlin, wspaniałemu nauczycielo-
wi i działaczowi społecznemu.
 Pomysłodawcami zorganizowania 
wieczoru wspomnień poświęconemu pani 
Irenie były słuchaczki Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Żychlinie Jadwiga Melcher  
i Zofia Banasiak. 
 W realizację pomysłu zaangażowali 
się członkowie grupy dyskusyjno-literackiej 
działającej w ramach UTW pod kierunkiem 

Renaty Dziuby, którzy włożyli wiele serca  
w przygotowanie montażu słowno-muzycz-
nego „Dla Ireny”.
 Program składał się z wierszy Ire-
ny Adaszewskiej „w której dorobku znajdu-
je się ponad 300 utworów. Jej wiersze były 
refleksją na temat spraw wielkich i małych.  
W jej twórczości zawiera się wszystko, co bli-
skie każdemu człowiekowi - głęboka wiara  
w Boga i w człowieka, zachwyt nad pięknem 
dnia i trudem codzienności, nad bogactwem 
i różnorodnością natury. Jej poezja wzrusza 
czytelnika prostym spojrzeniem na życie  
i głębokością uczuć” cyt. Anna Wrzesińska. 
Wybranym wierszom towarzyszyła prezen-
tacja multimedialna, w której wykorzystano 
zdjęcia udostępnione przez rodzinę pani Ire-
ny oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1, 
a także zdjęcia i krótkie filmiki prezentujące 
najciekawsze miejsca w Żychlinie udostęp-
nione przez słuchaczy UTW.

ŻDK

 7 kwietnia 2017 roku 
mieliśmy przyjemność gościć  
w Żychlińskim Domu Kultury 
Kabaret Smile z Lublina. W skład 
tej formacji wchodzą trzej pano-
wie Michał Kincel, Andrzej Mie-
rzejewski oraz Paweł Szwajgier. 
Dzięki wykreowaniu charakte-
rystycznych postaci tworzą prze-
zabawne historie, które z łatwo-
ścią zapadają widzom w pamięci. 
Charakterystyczną cechą pro-
gramów kabaretu Smile jest to, że podczas 
występów na żywo wchodzą w interakcje  
z publicznością, dlatego każde ich spotkanie 
z publicznością  jest szczególne i niepowta-
rzalne.

Ze spokojnym sumieniem możemy powie-
dzieć, że kto raz obejrzy występ Kabaretu 
Smile na żywo  – nie będzie mógł doczekać 
się kolejnego spotkania

ŻDK
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Pięknie być człowiekiem

Alla Vienna na scenie ŻDK

 Dnia 11 kwietnia 2017 r. Miejsko–
Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii 
Kownackiej w Żychlinie była organizatorem 
rejonowych eliminacji konkursu recytator-
skiego „Pięknie być człowiekiem” dla dzieci 
i młodzieży im. Janusza Korczaka, w którym 
udział wzięło 35 uczniów.
 Komisja w składzie: Małgorzata 
Szymańska – Kier. Referatu Oświaty Urzędu 
Gminy-przewodnicząca, Katarzyna Krze-
wicka – Kierownik Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Bedlnie oraz Elżbieta Siemińska 

– bibliotekarz MGBP w Żychlinie po wysłu-
chaniu recytacji uczestników konkursu, wy-
łoniła laureatów:
Grupa wiekowa klasy I-III szkoła podstawo-
wa
I miejsce – Kinga Stępniak (SP nr 2 Żychlin)
II miejsce – Oliwia Kukuła (SP nr 2 Żychlin)
III miejsce – Antonina Zielińska (SP nr 2 Ży-
chlin)
Wyróżnienia: Gabriela Staszewska, Domi-
nika Wolińska, Natalia Rogacka, Sandra Pa-
rzęcka, Zofia Lewandowska, Agata Kumor, 

Patrycja Kaczyńska, Julia Celak.
Grupa wiekowa klasy IV-VI szkoła podstawo-
wa
I miejsce – Klaudia Studzińska (SP nr 1 Ży-
chlin)
II miejsce – Olga Ranachowska (SP nr2 Ży-
chlin)
III miejsce – Sylwia Kaczmarek (SP nr 2 Ży-
chlin)
Wyróżnienia: Małgorzata Babecka, Klara 
Jendrzejewska, Izabela Lewandowska, Karo-
lina Ziółkowska.
Grupa wiekowa klasy I-III gimnazjum
I miejsce – Krzysztof Szewczyk (Gimnazjum 
Żychlin)
II miejsce – Gabriela Pszczółkowska (Gimna-
zjum Żychlin)
III miejsce – Małgorzata Gajda (Gimnazjum 
Żychlin)
 Organizatorzy zadbali o miłą at-
mosferę podczas konkursu, przygotowali 
nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy 
i niespodzianki. Finał konkursu odbędzie się 
27 maja 2017 r. w Książnicy Płockiej. Rejon 
Żychlin reprezentować będą laureaci pierw-
szego i drugiego miejsca z każdej kategorii 
wiekowej. Trzymamy kciuki za finalistów 
i życzymy powodzenia!

E.A.

 W Żychlińskim Domu Kultury 
z okazji obchodów Uchwalenia Konstytucji 3 
Maja odbył się „Wiosenny Koncert” w wyko-
naniu zespołu Alla Vienna.
 Jest to zespół, w skład którego wcho-

dzi siedmioro instrumentalistów, dysponu-
jących bogatym dorobkiem artystycznym 
i estradowym. Na co dzień muzycy związani 
są z Filharmonią Łódzką im. A. Rubinsteina, 
Akademią Muzyczną im. G i K. Bacewicz 

w Łodzi i Filharmonią Świętokrzyską im. O. 
Kolberga. Jako Alla Vienna występują pod 
dyrekcją zastępcy koncertmistrza Filharmo-
nii Łódzkiej – Marty Niedźwieckiej.
 Z roku na rok wzbogacają swoje 
artystyczne portfolio, wypełniając do ostat-
niego miejsca najbardziej prestiżowe sale 
koncertowe. Występują dla szerokiej publicz-
ności, jak i zapewniają oprawę muzyczną róż-
nych wydarzeń. Sukcesy zespołu nie umknę-
ły uwadze zagranicznym impresariom. Od 
2012 roku współpracują z holenderską agen-
cją, koncertując w Holandii.
 „Koncert Wiosenny”, z jakim przy-
jechał do nas zespół Alla Vienna był dla pu-
bliczności wspaniałą okazją, by spotkać się 
z muzyką klasyczną oraz muzyką popularną 
w klasycznej aranżacji

ŻDK
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Przegląd piosenki bajkowej

 Maj w Żychlińskim Domu Kultury 
rozpoczął się w niezwykle muzycznym kli-
macie. 9 i 10 maja 2017 r. odbył się kolejny już 
Przegląd Piosenki Bajkowej, w którym wzię-
ły udział dzieci z przedszkoli i szkół podsta-
wowych naszej gminy. Przegląd jest stałym 
punktem 
w kalendarzu imprez organizowanych przez 
ŻDK i cieszymy się bardzo, że w tym roku 
wyjątkowo dużo dzieci zdecydowało się wy-
stąpić na naszej scenie. Uczestnicy przeglądu 
musieli się zmierzyć z repertuarem pocho-
dzącym z bajek. Wszyscy występujący pora-
dzili sobie rewelacyjnie z tym zadaniem.
Najlepsze występy:
Kategoria „PRZEDSZKOLE”
I – Igor Popławski, Artur Różycki oraz Kac-
per Kuciapski - trio z Przedszkola Nr 1 w Ży-
chlinie: 
II – Wiktoria Grochocka i Zofia Michalak  - 
duet z Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II
III – Żaneta Ciećwierz - solistka z Oddziału 

Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. 
Marii Kownackiej w Grabowie 
Kategoria KLASY I – III
I – Antonina Zielińska ze Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 w Żychlinie
II – Amelia Stępniak ze Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Żychlinie
III – Antoni Badurek – ze Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 w Żychlinie
wyróżnienie – Maja Król ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 w Żychlinie
KLASY IV – VI:
I – Julia Pawliczak ze Szkoły Podstawowej 
im. Marii Kownackiej w Grabowie
II – Julia Szczepańska ze Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Żychlinie
III – Sylwia Kaczmarek ze Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 w Żychlinie.
 Laureaci konkursu wystąpią pod-
czas tegorocznego Święta Żychlina 28 maja 
2017 roku.

ŻDK

„Kwiecień
-plecień” 
w Sierpcu
 „Kwiecień-Plecień” to święto 
dziecięcych i młodzieżowych prezentacji, 
które poprzez udział w festiwalu rozbu-
dzają własną aktywność teatralną, wo-
kalną i taneczną. Prezentacje konkursowe 
odbywają się w trakcie Dni Teatru, Dnia 
Piosenki, Dnia Tańca, które są szczegóło-
wo opracowane i dostosowane do oczeki-
wań i potrzeb zgłoszonych przez uczestni-
ków. 
 W tym roku nasze sekcje te-
atralna i taneczna po raz pierwszy wzięły 
udział w Ogólnopolskim Festiwalu Te-
atru „Kwiecień-Plecień”, który odbył się 
w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu 
prezentując swoje umiejętności. 
 28 kwietnia wystąpiła grupa te-
atralna „Młodzieżowy Teatr Wizji” ze 
spektaklem pt. „Porządki w warzywnia-
ku”, natomiast 30 kwietnia 2017 na Festi-
walu wystąpiła grupa taneczna „Różowe 
Pantery”, która swoim żywiołowym tań-
cem wywalczyła wyróżnienie.

 Występy sprawiły dzieciom wiele 
radości i były pierwszą taką okazją do za-
prezentowania swoich umiejętności przed 
Jury i festiwalową publicznością.
 Młodym aktorom i tancerzom 
oraz ich opiekunom pani instruktor Ka-
tarzynie Brzozowskiej – Zajączkowskiej 
i pani instruktor Joannie Teśli serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

ŻDK
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SIATKÓWKA 

Mistrzostwa Kinder+Sport 
z półfinałem Żychlinie

 W sobotę 6 maja 2017 w hali spor-
towej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęczycy, 
odbyły się eliminacje do Mistrzostw Wo-
jewództwa Łódzkiego w mini-siatkówce 
chłopców klas IV (,,dwójki”) i V (,,trójki”). 
Zawody należą do ogólnopolskiego projektu 
,,Puchar Kinder+Sport”, nad którym patro-
nat objął Polski Związek Siatkówki. Pierwsza 
i druga drużyna z finału reprezentować bę-
dzie województwo łódzkie w Mistrzostwach 
Polski w mini piłce siatkowej chłopców Kin-
der+Sport. Do rywalizacji „dwójek” (rocznik 
2006 i młodsi) zgłoszonych zostało 72 zespo-
ły, które podzielono na cztery grupy: Łódź 
(26 drużyn), Północ (15 drużyn), Południe 
(14 drużyn) i Wschód (17 drużyn). Szkoła 

Podstawowa Nr 2 Akademia Siatkówki Vol-
ley Team Żychlin zgłosiła do rozgrywek trzy 
zespoły w kategorii dwójek i dwa w kategorii 
trójek. Wszystkie drużyny awansowały do 
dalszego etapu (półfinału). 
 Drużynę „dwójek” chłopców SP2 
ASVT Żychlin reprezentowali: 
SP2 ASVT I – Szymon Kotecki i Kacper 
Drążkiewicz; SP2 ASVT II – Ziemowit Mi-
chalak i Dawid Kujawa; SP2 ASVT III - Pa-
tryk Czubiński, Aleksander Furman i Patryk 
Kaźmierczyk. 
 Drużynę „trójek” chłopców SP2 
ASVT Żychlin reprezentowali: 
SP2 ASVT I – Michał Petera, Jakub Kiciński, 
Adam Andrzejczyk i Bartosz Ratajczyk; SP2 

ASVT II - Michał Petera, Maks Wiśniewski, 
Filip Lewandowski i Mateusz Włodarczyk. 
Trener: Jacek Filiński 
 Dzień później tj. w niedzielę, 7 maja 
2017 w hali sportowej przy Zespole Szkół  
Nr 1 w Żychlinie, odbył się klubowy półfinał 
województwa łódzkiego w mini siatkówce 
chłopców klas VI (,,czwórki”) o Puchar Kin-
der+Sport. W zawodach brali udział młodzi 
siatkarze Szkoły Podstawowej Nr 2 Akade-
mia Volley Team Żychlin. Druga drużyna 
zakończyła turniej z kompletem punktów, 
a pierwsza mimo dwóch porażek również 
zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego 
(klub miał zagwarantowane jedno miejsce, 
ponieważ zajął piąte miejsce w lidze woje-
wódzkiej). Dwanaście zespołów zagra w dniu 
21 maja 2017 w Tomaszowie Mazowieckim 
w Finale Województwa Łódzkiego o awans 
do Mistrzostw Polski Kinder+Sport. 
 Udział w mistrzostwach był częścią 
zadania publicznego pn. „Sport - zdrowie, 
przyjemność i relaks” – realizowanego przy 
wsparciu finansowym z budżetu Gminy Ży-
chlin.
 Drużynę „czwórek” chłopców SP2 
ASVT Żychlin reprezentowali: 
SP2 ASVT II - Bartłomiej Łacheta, Jakub 
Król, Jakub Jarota i Adam Dwojacki; SP2 
ASVT I - Wiktor Głuszcz, Patryk Makowski, 
Szymon Dałek i Kacper Koza. Trener: Jacek 
Filiński  

red.

SIATKÓWKA 

Siatkarze SP2 na piątym miejscu 
w finale ligi mini siatkówki woj. łódzkiego

  
  
  
  
  
  
  

 29 kwietnia 2017 r. rozegrany zo-
stał Turniej Finałowy Ligi Mini Siatkówki 
Województwa Łódzkiego 2017 w kategorii 
„czwórek”(rocz. 2004) chłopców. W zawo-
dach udział wzięło 8 najlepszych zespołów 

wyłonionych w turniejach eliminacyjnych 
i półfinałowych. Miejscem zmagań najlep-
szych mini siatkarzy była Hala Milenium 
w Rawie Mazowieckiej. Powiat kutnowski 
reprezentowali siatkarze SP2 Volley Team 
Żychlin, którzy w swoim debiutanckim se-
zonie uplasowali się na wysokim V miejscu 
w województwie.
 Drużynę chłopców SP2 ASVT Ży-
chlin reprezentowali: Bartłomiej Łacheta, 
Jakub Król, Jakub Jarota i Adam Dwojacki. 
Trener Jacek Filiński. Udział w mistrzo-
stwach był częścią zadania publicznego pn. 

„Sport- zdrowie, przyjemność i relaks” –re-
alizowanego przy wsparciu finansowym 
z budżetu Gminy Żychlin.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. ATS LECHIA I Tomaszów Maz.
2. BZURA I Ozorków
3. KORONA Bełchatów
4. BZURA II Ozorków
5. SP2 ASVT Żychlin
6. KONTRA II Łódź
7. AS SKRA I Bełchatów
8. SPS I Zduńska Wola
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Mistrzowski weekend Kadetek Volley Team
 8 kwietnia drużyna kadetek wzięła 
udział w Wiosennym Turnieju Piłki Siatko-
wej Kobiet w Sierpcu. Organizatorem zawo-
dów był Burmistrz miasta Sierpc, MOSiR 
Sierpc oraz SP NR 2 w Sierpcu.
 W turnieju udział wzięło sześć 
drużyn: Volley Team Żychlin, „Mechanik” 
Sierpc, UKS „Skompensis” Skępe (Grupa A) 
oraz UKS „Victoria” Rosario Lubowidz, „Pe-
gaz” Drobin, „SKS Team” Sierpc (Grupa B).
 W fazie grupowej nasze zawodnicz-
ki odniosły dwa zwycięstwa po 2:0 i w pół-
finale zagrały z drugą drużyną grupy B – 
Pegazem Drobin, który także wygrały 2:0. 
W finale przyszło nam się zmierzyć z UKS 
„Victoria” Rosario Lubowidz. Finał był bar-
dzo zacięty i wyrównany, dziewczęta z jednej 
jak i drugiej drużyny zaprezentowały wysoki 
poziom. Z finałowej potyczki nasze siatkarki 
wyszły zwycięsko pokonując swoje rywalki 
2:1.
 Drużyny z miejsc od 1 do 3 uhono-
rowane zostały medalami i dyplomami.
Nagrody Indywidualne:
MVP Turnieju – Julia Żurawik (Volley Team 
Żychlin)
Najlepsza przyjmująca – Aleksandra Szeluga 
(Victoria Lubowidz),
Najlepsza rozgrywająca – Małgorzata Ka-
mińska (Pegaz Drobin)
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Volley Team Żychlin, 2. UKS „Victo-
ria” Rosario Lubowidz, 3. „Pegaz” Drobin,  

4. „Mechanik” Sierpc, 5. „SKS Team” Sierpc
6. UKS „Skompensis” Skępe
 Volley Team Żychlin wystąpił 
w składzie: Żurawik Julia, Beszczyńska Julia, 
Kubica Natalia, Frydrysiak Maria, Sitkiewicz 
Aleksandra, Żernicka Wiktoria, Czubińska 
Wiktoria, Tomasik Zuzanna, Markiewicz 
Katarzyna. Trener: Tomasz Maciak   

 9 kwietnia drużyna Volley Team 
Żychlin Kadetki rozegrała kolejny swój tur-
niej. Tym razem wzięła udział w Memoriale 
Agaty Mróz Olszewskiej. Turniej rozgrywa-
ny jest w hali MOSiR- u Koło od 2010 roku, 
organizatorami są Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Kole oraz Kolskie Towarzystwo 
Promocji Piłki Siatkowej. Przy organizacji 
tegorocznej edycji pomagali także członko-
wie zespołu Team Stare Miasto. Celem me-
moriałów jest uczczenie pamięci Agaty Mróz 
Olszewskiej honorowej patronki kolskiej hali 

sportowej.
 W zawodach, w kategorii gimna-
zjów udział wzięło 12 drużyn w tym drużyna 
naszych kadetek. Zespoły w wyniku losowa-
nia podzielone zostały na cztery grupy. Zwy-
cięzcy grup uzyskiwali bezpośredni awans 
do ćwierćfinałów, drużyny z miejsc 2 i 3 grały 
w barażach o miejsce w ćwierćfinale. Z powo-
du dużej liczby zgłoszonych drużyn i dużej 
liczby spotkań do rozegrania organizatorzy 
postanowili że mecze będą rozgrywane do 
dwóch wygranych setów do 15 pkt. W przy-
padku remisu decydujący trzeci set także do 
15 pkt.
 Drużyny z pierwszej trójki zostały 
nagrodzone medalami oraz pucharami. Sta-
tuetkę MVP Turnieju (najbardziej wartościo-
wa zawodniczka), otrzymała zawodniczka 
Volley Team-u Wiktoria Czubińska.
 Volley Team Żychlin wystąpił 
w składzie: Frydrysiak Maria, Sitkiewicz 
Aleksandra, Żernicka Wiktoria, Czubińska 
Wiktoria, Tomasik Zuzanna, Markiewicz 
Katarzyna, Lewandowska Marcelina, Urbań-
ska Amelia i Kubiak Natalia. Trener: Tomasz 
Maciak 
Klasyfikacja Końcowa
1. Volley Team Żychlin, 2. Sompolno,  
3. Sławsk, 4. Siatkarz Koło 2002, 5-8. Siatkarz 
Koło 2003, Victoria Koło, Gimnazjum Po-
znań 33, Łubianka, 9-12. Babiak, Powiercie, 
Brzeźno, Krzymów.

red.

Finał Mistrzostw Powiatu w Piłce Siatkowej 
Szkół Ponadgimnazjalnych
 W dniu 24 marca w hali sportowej 
w Żychlinie odbył się finał powiatowy w piłce 
siatkowej dziewcząt i chłopców szkół ponad-
gimnazjalnych. Organizatorem zawodów był 
MOSiR Kutno i Zespół Szkół Nr 1 w Żychli-
nie. W rozgrywkach dziewcząt udział wzięły 
cztery reprezentacje szkół: LO im. A. Mic-
kiewicza w Żychlinie, ZS w Żychlinie LO im. 
Dąbrowskiego w Kutnie i ZS Nr 1 w Kutnie. 
Natomiast wśród chłopców udział wzięły na-
stępujące reprezentacje szkół: LO im. A. Mic-
kiewicza w Żychlinie, ZS w Żychlinie, ZS Nr 
1 w Kutnie oraz ZS Nr 3 w Kutnie. 
Kolejność końcowa dziewcząt:
1.LO Mickiewicz Żychlin
2.LO im. Dąbrowskiego w Kutnie
2.ZS Żychlin
3.ZS Nr 1 Kutno 

Kolejność końcowa chłopców:
1.ZS Żychlin
2.ZS Nr 3 w Kutnie
3.LO Mickiewicz Żychlin
4.ZS Nr 1 w Kutnie
  Skład reprezentacji dziewcząt LO 
im. A. Mickiewicza w Żychlinie: Agnieszka 
Balcerzak, Małgorzata Balcerzak, Aleksan-
dra Garboś, Aleksandra Kowalczuk, Oliwia 
Romańczuk, Paulina Suchińska, Monika 
Szymańska, Sandra Więcek. Opiekun: To-
masz Maciak.
 Skład reprezentacji chłopców LO 
im. A. Mickiewicza w Żychlinie: Bartosz Jóź-
wiak, Adam Kowalczuk, Michał Kubiak, Szy-
mon Kunikowski, Karol Machnicki, Kamil 
Pietrowicz, Mateusz Skrodzki, Kacper Wal-
czak. Opiekun: Marcin Ranachowski
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Volley Team Cup Kobiet

 W niedzielę 9 kwietnia 2017 r. w hali 
sportowej przy ul. Łukasińskiego, rozegrano 
turniej kobiet Volley Team CUP Kobiet. Or-
ganizatorami zawodów byli: Gmina Żychlin 
i Volley Team Żychlin. W turniej wzięło 
udział sześć drużyn: Volley Team Żychlin 
(gospodarz), KS Zamek Ciechanów, Gosty-
nin Team, UKS Czwórka Novamed Aleksan-
drów Łódzki, ZS Żychlin i Hurt Pap Ars Vita 
Kutno. Drużyny zostały podzielone na dwie 
grupy. W grupach grano systemem „każdy 
z każdym”. 
 Po fazie grupowej przystąpiono 
do spotkań o poszczególne miejsca. W me-
czu o 5-te miejsce na przeciw siebie stanęły 
drużyny Gostynin Team i ZS Żychlin. Mecz 
o 3-cie miejsce to pojedynek pomiędzy KS 
Zamek Ciechanów, a Hurt Pap Ars Vita Kut-
no. W finale spotkały się gospodynie turnieju 
Volley Team Żychlin i UKS Czwórka Nova-
med Aleksandrów Łódzki.
 Dziękujemy przybyłym drużynom 
za grę fair - play i walkę o każdą piłkę na bo-

isku, oraz kibicom za stworzenie niesamowi-
tej atmosfery w hali.

Wyniki spotkań: Grupa A
Volley Team Żychlin 2 – 0 Gostynin Team 
(25:23, 25:17), 
Gostynin Team 2 – 0 KS Zamek Ciechanów 
(25:21, 25:22), 
Volley Team Żychlin 0 – 2 KS Zamek Ciecha-
nów (27:29, 20:25)

Wyniki spotkań: Grupa B
ZS Żychlin 1 – 2 Hurt Pap Ars Vita Kutno 
(18:25, 25:21, 9:15), 
Hurt Pap Ars Vita Kutno 0 – 2 UKS Nova-
med Aleksandrów Łódzki (17:25, 21:25), 
ZS Żychlin 0 – 2 UKS Czwórka Novamed 
Aleksandrów Łódzki (9:25, 13:25)

Finał
Volley Team Żychlin 0 – 2 UKS Czwórka No-
vamed Aleksandrów Łódzki (12:25, 7:25)

Klasyfikacja Końcowa
1. UKS Czwórka Novamed Aleks. Łódzki
2. Volley Team Żychlin
3. Hurt Pap Ars Vita Kutno 
4. KS Zamek Ciechanów
5. ZS Żychlin
6. Gostynin Team

Nagrody Indywidualne
MVP – Sandra Marciniak (UKS Czwórka 
Novamed Aleksandrów Łódzki), Najlepsza 
Libero – Daria Karasiewicz (Volley Team 
Żychlin), Najlepsza rozgrywająca – Oliwa So-
bocińska (KS Zamek Ciechanów), Miss Foto 
– Ola Pawlak (Gostynin Team).
 Volley Team Żychlin wystąpił 
w składzie: Daria Karasiewicz, Sandra Wię-
cek, Paulina Suchińska, Aleksandra Garboś, 
Monika Szymańska, Aleksandra Kowalczuk, 
Weronika Ciszewska, Michalina Lewandow-
ska, Jagoda Garboś, Weronika Bieniak. Tre-
ner: Piotr Wojciechowski 

VTZ
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Rozbiegani na warszawskim maratonie
 Za nami już piąta edycja Orlen War-
saw Marathon. Zawodnicy mierzyli się z wła-
snymi siłami na dwóch dystansach: mara-
tońskim i 10 km. Start do tych dwóch biegów 
znajdował się na Wybrzeżu Szczecińskim, 
natomiast meta była na błoniach Stadionu 
Narodowego. Trasa biegu maratońskiego 
prowadziła przez 5 dzielnic stolicy: Śródmie-
ście, Mokotów, Ursynów, Wilanów i Pragę. 
Bieg na 10 kilometrów to trasa w całości po 
prawobrzeżnej części Warszawy m.in. przez 
Gocław i Saską Kępę.
 Sygnał do rozpoczęcia obu biegów 
dała nasza wspaniała lekkoatletka Anita 
Włodarczyk.
 Trasy szybkie, sprzyjające biciu re-
kordów życiowych, jednak aura zafundowała 
nam wszystko: grad, śnieg, deszcz i przede 
wszystkim porywisty wiatr.
 Podczas ORLEN Warsaw Marathon 
odbyły się 87. PZLA Mistrzostwa Polski Męż-
czyzn w Maratonie. Mistrzem Polski został 
trzeci na mecie, ubiegłoroczny triumfator 
maratonu Artur Kozłowski.
Wyniki „Rozbieganych-Żychlin”.
Maraton (5519 startujących):
Jarosław Durys 3:06:37 – 385 miejsce, Bar-
tłomiej Świątkowski 3:16:48 – 662 miejsce, 
Krzysztof Jaźwiński 3:32:29 – 1356 miej-
sce, Rafał Jaźwiński 3:35:21 – 1503 miejsce, 

Krzysztof Mielczarek 3:36:00 – 1534 miejsce,
Krzysztof Wiśniewski 3:51:14 – 2261 miejsce,
Remigiusz Michalak 3:52:00 – 2292 miejsce, 
Agnieszka Kajak 4:19:53 – 415 miejsce, An-
drzej Dzięgielewski 4:47:54 – 4321 miejsce.
Bieg na 10 km (8914 startujących):
Piotr Mędelewski 41:11 – 488 miejsce, Adam 
Wiśniewski 48:49 – 1906 miejsce, Michał Ko-
walczyk 49:23 – 2057 miejsce, Renata Stelma-
szewska 56:11 – 1036 miejsce, Tomasz Stel-
maszewski – 57:02 – 3896 miejsce, Katarzyna 
Wiśniewska – 58:54 – 1541 miejsce.
 Kolejne nasze wspólne zawody, ko-
lejne super wyniki i wspaniałe życiówki. Po-

goda nie chciała nam pomóc, ale my daliśmy 
jak zawsze radę, bo siła tkwi w drużynie i su-
per atmosferze jaką tworzymy. Dziękujemy 
naszym kibicom za doping, za wsparcie, za 
to, że po prostu jesteście razem z nami.
 Kolejne nasze zawody to 14 maja 5. 
Bieg Europejski – Polska Biega 5 km w Płoc-
ku i 27 maja 15.Bieg Ulicą Piotrkowską Ros-
smann Run – 10 km.
 Wyjazd na bieg „Zrealizowano przy 
pomocy finansowej Gminy Żychlin”.

R.J.

PIŁKA NOŻNA 

Finał Wojewódzki ,,Z Podwórka na Stadion...”

 23 marca na boiskach łódzkiego 
ChKS-u rozegrany został Finał Wojewódz-
ki XVII edycji Turnieju z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbarku w kategorii  U-10 
chłopców. W zawodach wystartowały zespo-
ły chłopców  z rocznika 2007 i młodsi, wy-
łonionych we wcześniejszych eliminacjach 
gminnych i powiatowych. W kategorii U-10 
udział wzięło 24 mistrzów powiatu. Powiat 
kutnowski reprezentowała drużyna Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Ży-
chlinie. Pozostałe druży-
ny w kategorii wiekowej 
U-10 to: SP Kleszczów, 
Rzgów/Brzeziny, Funi-
nio Łask, SP 4 Łęczyca, 
Pelikan Łowicz, SKS Bu-
kowiec, UKS SMS Łódź, 
SP Drzewica, SP 1 Pa-
bianice, MUKS Libero, 
SP Moszczenica, UKS 
Piotrcovia Piotrków Try-
bunalski, UAF Uniejów, 
RAP Radomsko, SP Bo-

guszyce, UKS Warta, SP 2 Skierniewice, SP 
Maków, AP UKS Mazovia Tomaszów Mazo-
wiecki, UMKS Wydrzyn, SP Łubnice, Pogoń 
Zduńska Wola, SP Rąbień.          
 24 finalistów podzielonych zostało 
na 6 grup po cztery zespoły, w których dru-
żyny rozgrywały mecze systemem „każdy 
z każdym”. Do rozgrywek półfinałowych 
awansowali zwycięzcy grup i dwie druży-
ny z drugich miejsc z najlepszym wynikiem 

punktowym. Młodzi piłkarze SP2 Żychlin 
zajęli w swojej grupie drugie miejsce przez 
gorszy bilans bramkowy i odpadli z dalszej 
części rozgrywek.
 Rywalizację  w kategorii U-10 chłop-
ców wygrała drużyna RAP Radomsko. Kolej-
ne miejsca na podium zajęły: AP UKS Mazo-
via Tomaszów Mazowiecki  i UKS SMS Łódź. 
Na wszystkich uczestników czekały medale, 
nagrody rzeczowe i oczywiście doskonała 
zabawa, a wszystko odbyło się w atmosferze 
fair play i przy oprawie godnej największych 
światowych turniejów.
Skład drużyny SP2 Żychlin:  Łukasz Biał-
kowski, Maksymilian Lewandowski, Szymon 
Andrzejczyk, Gabriel Cieślak, Patryk Kaź-
mierczak, Oliwier Martofel, Maksymilian 
Roźniatowski, Maksymilian Szczepaniak i 
Olaf Kornatowski. Opiekun Jacek Filiński.
Udział w mistrzostwach był częścią zadania 
publicznego pn. „Sport - zdrowie, przyjem-
ność i relaks” realizowanego  przy wsparciu 
finansowym  z budżetu  Gminy Żychlin.

red.


