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PAŹDZIERNIK
KS Żychlin - Olimpia Oporów
mecz piłki nożnej seniorów
godz. 15:00 / Stadion miejski

Spotkanie z Historią 
Wykład Pani Anny Mazurek
Biblioteka

III Lekcja Historyczna
„Życie Kulturalne mieszkańców Żychlina”  
Sala Konferencyjna UG w Żychlinie

KS Żychlin - Sazan Pęczniew
mecz piłki nożnej seniorów
godz. 14:00 / Stadion miejski

LISTOPAD
Kwesta „Ocalmy  
od zapomnienia”
Cmentarz parafialny

KS Żychlin - LKS Sokół Popów
mecz piłki nożnej seniorów
godz. 14:00 / Stadion miejski

Narodowe Święto 
Niepodległości
m.in. pokaz laserowy na placu  
przy fontannie

GRUDZIEŃ
Turniej Młodzieżowej  
Piłki Halowej roczniki 2006-2009
Hala Sportowa w Żychlinie

Kiermasz Świąteczny
Plac przy fontannie

Wspólne Zakończenie Roku 
Jubileuszowego  
Życzenia Noworoczne oraz  
pokaz sztucznych ogni
Plac przy fontannie

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

 Dyrekcji placówek, kadrze pedagogicznej  
i wszystkim pracownikom działającym na rzecz oświaty  

w naszej Gminie, a także wszystkim tym, którzy 
wspierają działalność oświatową, życzymy wielu 

sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym, spełnienia 
wyznaczonych celów oraz uznania w środowisku 

społecznym dla tak trudnej i odpowiedzialnej roli jaką 
jest proces edukacji.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Elżbieta Tarnowska

Burmistrz Gminy Żychlin
Grzegorz Ambroziak

 19 czerwca w Kutnowskim Domu 
Kultury miała miejsce gala rozdania nagród 
II Turnieju Przedsiębiorczości Młodzieży 
Powiatu Kutnowskiego Ekonom@niak. Pod-
czas trwania turnieju uczniowie klas pierw-
szych szkół średnich powiatu kutnowskiego 
musieli wykazać się wiedzą ogólną z zakre-
su ekonomii i biznesu. W etapie szkolnym, 
zakończonym testem sprawdzającym w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewi-
cza w Żychlinie, udział brało 10-ciu uczniów, 
do finału konkursu dostały się 4 uczennice: 
Lidia Ambroziak, Wiktoria Baranowska, 

Dagmara Bogulska i Karolina Kroczyńska. 
Dziewczęta musiały napisać biznesplan wła-
snej firmy położonej w powiecie kutnowskim 
wraz z rozliczeniem finansowym i analizą 
szans i zagrożeń. Miło nam poinformować, 
że II miejsce w II Turnieju Przedsiębiorczości 
Młodzieży Powiatu Kutnowskiego Ekono- 
m@niak zajęła Dagmara Bogulska, uczenni-
ca klasy I LO. Rok temu Klaudia Szymańska 
z LO im. A. Mickiewicza w Żychlinie zajęła 
III miejsce. Uczniów do konkursu przygoto-
wywała nauczycielka podstaw przedsiębior-
czości, Anna Mikołajczyk.

II Turniej Przedsiębiorczości Młodzieży  
Powiatu Kutnowskiego Ekonom@Niak

red.
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Ustawa i nowe nazwy ulic
 Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 
ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku (Dz. U.  
z 2016 r., poz. 744) nałożył na samorządy obo-
wiązek „dekomunizacji” w przestrzeni pu-
blicznej. Samorządy miast i gmin, miały czas 
do 2 września 2017 roku, na usunięcie nazw 
upamiętniających te osoby, organizacje, wy-
darzenia i daty, które symbolizują komunizm 
lub propagują go. Rada Miejska w Żychlinie  
z niewielkim opóźnie-
niem, w dniu 6 września, 
dokonała obowiązkowej 
zmiany. Jeśli nie dokona-
łaby tego w ogóle, to za-
rządzeniem zastępczym 
czynności wykonałby 
upoważniony ustawą 
Wojewoda Łódzki. Na-
zwy trzech ulic, tak czy 
inaczej zostałyby zmie-
nione.
 Mieszkańcy są najczęściej przy-
zwyczajeni do nazwy „swojej” ulicy, na 
której wiele osób zamieszkuje od urodze-
nia. Zapewne dlatego, większość miesz-
kańców dwóch z trzech „dekomunizowa-
nych” ulic, nie wyraziła swojej opinii nt. 
nowych patronów, bo nie chcieli zmiany. 
Tylko mieszkańcy ulicy Janka Krasickie-
go wzięli sprawy w swoje ręce i w dużej 
liczbie, ok. 90 osób, złożyli swoje pro-
pozycje. Większość wybrała na nowe-
go patrona Ignacego Krasickiego (74 gł.).  
Z ulicy Juliana Marchlewskiego i Hanki Sa-
wickiej wpłynęło tylko 18 i 26 głosów, z któ-
rych największe poparcie po 4 i 5 głosów 
miał Król Bolesław Chrobry i inż. Zygmunt 
Okoniewski.

 W związku z powyższym Komisje 
Rady Miejskiej obradowały dwukrotnie nad 
ostatecznym rozstrzygnięciem kwestii patro-
nów. Co do nowego patrona w osobie Igna-
cego Krasickiego nie było żadnych wątpli-
wości. Z uwagi na mały udział mieszkańców  
w konsultacjach, pozostałe dwie kandydatu-
ry były długo dyskutowane. Radni osiągnęli 
kompromis poprzez nadanie nowych patro-

nów dla ul. Hanki Sawic-
kiej w osobie inż. Zyg-
munta Okoniewskiego, 
Honorowego Obywatela 
Gminy Żychlin, twórcy 
zakładów elektrotech-
nicznych, a dla ul. Juliana 
Marchlewskiego w oso-
bie poetki i pisarki Marii 
Konopnickiej.
Tuż przed uchwałą zwią-
zaną z dekomunizacją, 

podjęto uchwałę o zmianie dotychczasowej 
ulicy Okoniewskiego, biegnącej wzdłuż 
rzeki Słudwi. Zyskała ona nową nazwę 
„Spacerowa”. Ta zmiana, niezwiązana 
z ustawą dekomunizacyjną, ale z uporząd-
kowaniem kwestii formalnych, nie niesie 
za sobą żadnych konsekwencji dla miesz-
kańców, ponieważ nie ma przy niej zamel-
dowanych osób i zarejestrowanych firm.
 Czekamy na opublikowanie uchwał 
w Dzienniku Urzędowym. Po uprawomoc-
nieniu się decyzji Rady Miejskiej przekaże-
my mieszkańcom zmienianych ulic ulotkę 
informacyjna o dalszych obowiązkach wy-
nikających ze zmian.

red.

Druga lekcja 
historyczna

 2 czerwca w Sali Konferencyj-
nej Urzędu Gminy w Żychlinie odbyła 
się kolejna Lekcja Historyczna poświę-
cona tym razem mieszkańcom Żychli-
na, jako tym, którzy nadawali mu wów-
czas swoisty charakter oraz stanowili 
o jego kształcie.
 

Podczas spotkania dr Piotr Stasiak, 
opowiadał o dziejach mieszkańców Ży-
chlina na przełomie lat 1918-1975, po-
nad to uczestnicy dowiedzieli się wielu 
różnych ciekawostek m.in., iż pierwszy 
klub sportowy został zorganizowa-
ny przez młodzież żydowską w latach 
1925-1926. Drużyny te rozgrywały me-
cze na targowisku, albo na placach pod-
miejskich. Żychliński Klub Sportowy” 
zorganizowali Leonard Gandziarek, 
Henryk Różycki oraz Kazimierz Janiak. 
Swój pierwszy mecz rozegrali z drużyną 
„Gwiazdy” wygrywając 2:0.
 Prelegent mówił również  
o twórcach ówczesnej kultury, Ochot-
niczej Straży Pożarnej i tworzeniu się 
lokalnego samorządu. Lekcja zgroma-
dziła liczną grupę pasjonatów lokalnej 
historii.

red.

Gminne zawody strażaków
 W dniu 11 czerwca w parku miej-
skim przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie, 
odbyły się Gminne Zawody Sportowo-
-Pożarnicze, w których brało udział pięć 
9-osobowych drużyn Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu naszej gminy.
 Zawody składały się ze sztafety 
pożarniczej 7×50 m. z przeszkodami oraz 
ćwiczenia bojowego. Nad regulaminowym 
przebiegiem rywalizacji czuwała Komisja 
Sędziowska z Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kutnie, na czele 
z kapitanem Robertem Przybyszewskim. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna Zakłado-

wej OSP EMiT z Żychlina, drugie miej-
sce OSP Grzybów, trzecie miejsce 
OSP Chochołów, czwarte miej-
sce OSP Źychlin i piąte miej-
sce OSP Śleszyn. Dyplomy oraz puchary 
ufundował Burmistrz Gminy Żychlin,  
a wręczał Sekretarz Gminy Waldemar 
Bartochowski .
 Dziękujemy wszystkim startu-
jącym drużynom za udział w zawodach,  
a jednostkom Ochotniczych Straży Pożar-
nych za stałą współpracę oraz gotowość 
bojową i pomoc mieszkańcom gminy.

red.

Krasickiego
ulica Ignacego

Okoniewskiego
ulica Zygmunta

Konopnickiej
ulica Marii
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 26 września 2017 r. w parku przed 
dworem w Dobrzelinie Towarzystwo Miło-
śników Historii Żychlina i Fundacja Dworu 
Dobrzelin, przy szerokim wsparciu Urzędu 
Gminy w Żychlinie, zaprezentowali barwne 
historyczne widowisko plenerowe pt. „Krzy-
żacy w Żychlinie”.
 Tegoroczna inscenizacja nawią-
zywała do wielkiej rajzy krzyżackiej z 1331 
roku, zakończonej bitwą pod Płowcami (27 
września 1331 r.). Krzyżacy idąc od Ziemi 
Dobrzyńskiej (12 września 1331 r.), przekro-
czyli Wisłę w okolicach Płocka i przez ziemię 
gostynińską poszli na zachód. Najechali Ży-
chlin, spalili zamek, a towarzyszący im Pru-
sowie splądrowali, a następnie spalili kościół 
i osadę zwaną też Wsią Żychlińską. Potem 
Krzyżacy poszli na Łęczycę, Uniejów aż do 
Kalisza, gdzie się mieli spotkać z wojskami 
Jana Luksemburskiego.
 Chcieliśmy odtworzyć nasz epizod 
żychliński: najpierw ukazać spokojne życie 
w grodzie i podgrodziu, na które znienacka 
napadają Krzyżacy. Zaprezentowaliśmy zaję-
cia niewiast i dzieci, przyrządzanie posiłków 
przy ognisku, mielenie mąki na żarnach, 
następnie po informacji o zbliżających się 
oddziałach Krzyżaków, wojowie pod wodzą 
rycerza Chwała – świetnie zagranego przez 
Ryszarda Zimnego szykowali gród do 
obrony opatrując broń i ćwicząc 

strzelanie z łuków oraz rzucanie dzidami  
i włóczniami. 
 W scenie finałowej – podwójnym 
pojedynku rycerzy polskich z krzyżackimi 
wystąpili zaproszeni członkowie Bractwa Ry-
cerskiego Ziemi Łęczyckiej „Signum Tempo-
ris”.
 O scenariusz, scenografię i stroje 
zadbała Anna Wrzesińska, zaś podgrodzie 
przygotowali Zbigniew Gajewski i Jacek Jóź-
wik. Na wyjątkową uwagą zasługiwała świet-
nie zrekonstruowana kuźnia średniowieczna, 
przygotowana przez pana Mirosława Zomer-
felda z pomocnikami. O rekwizyty zadbali 
również państwo Beata i Ryszard Łysakowie. 
Śpiewające dziewczynki przygotowała do 
występu pani Agnieszka Wawrzyniak. Nad 
bezpieczeństwem gości czuwał wiceprezes 
Tadeusz Kafarski i pozostali członkowie 
TMHŻ.
 Cieszy nas bardzo, że w naszej in-
scenizacji, jak zawsze, wzięło udział wiele 
dzieci ze szkół oraz DoMOStwa w Żychlinie.
Pogoda wyjątkowo nam dopisała. Przybyli na 
inscenizację mieszkańcy naszej gminy i mia-
sta, bawiąc się wspólnie, poznali w bardzo 
niebanalny sposób kolejny fragment historii 
Żychlina. Historyczne widowisko plenerowe 
pt. „Krzyżacy w Żychlinie” wpisane zostało 
i odbyło się w ramach obchodów 620-lecia 
nadania praw miejskich miastu Żychlin

Krzyżacy w Żychlinie

 W dniu 21 czerwca 2017 roku 
odbył się XI Ogólnopolski Przegląd 
Twórczości Muzycznej Osób Niepeł-
nosprawnych pod hasłem „WIOSNA 
RADOSNA”, który zorganizowało 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Żychlinie. Jest to regionalna 
impreza kulturalna o charakterze kon-
kursowym dofinansowana ze środków 
województwa łódzkiego oraz PFRON, 
przeznaczona dla osób niepełno-
sprawnych z aktualnymi orzecze-
niami o stopniu niepełnosprawności  
z powiatów: kutnowskiego, łęczyckie-
go, zgierskiego, łódzkiego, pabianic-
kiego, skierniewickiego, sieradzkiego, 
łowickiego. Głównym celem realizacji 
zadania była integracja, zwiększe-
nie uczestnictwa 132 osób niepeł-
nosprawnych w życiu kulturalnym 
i społecznym województwa łódzkiego, 
spotkanie uczestników WTZ Żychlin 
z kolegami i uczestnikami z innych 
placówek oraz z władzami miasta i po-
wiatu oraz pozostałymi gośćmi.
 Patronat nad XI Ogólnopol-
skim Przeglądem Twórczości Mu-
zycznej Osób Niepełnosprawnych pod 
hasłem „WIOSNA RADOSNA” objął 
Burmistrz Gminy Żychlin.
 Występy konkursowe zespo-
łów oceniało Jury w składzie: Edyta 
Ledzion, Sylwia Walczak oraz Dawid 
Wójcik. I-wszą nagrodę w konkur-
sie ufundował Powiat Kutnowski, 
a I miejsce zajął Warsztat Terapii Za-
jęciowej przy Stowarzyszeniu na rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „POKÓJ” 
w Łodzi, II nagrodę ufundowała Gmi-
na Żychlin - II miejsce zajął WTZ 
przy Spółdzielni Inwalidów „TĘCZA” 
w Łęczycy, zaś nagrodę za III miejsce 
ufundowała Rada Miejska w Żychlinie 
i otrzymał są WTZ PSOUU Koło w Ży-
chlinie. Wyróżnienie otrzymał Warsz-
tat Terapii Zajęciowej przy Stowarzy-
szeniu „NOWA ZORZA” w Łodzi.
 Występy na scenie dostarczy-
ły wiele radości i niezapomnianych 
wrażeń zarówno uczestnikom, jak 
i widzom, które zapewne pozostaną na 
długo w pamięci.

Elżbieta Woźniak

XI Ogólnopolski 
Przegląd Twórczości 
Muzycznej Osób 
Niepełnosprawnych 
„Wiosna Radosna”

Anna Wrzesińska



5
gminazychlin.pl  |  wydanie 3/2017  |  Nowe Echo Żychlina

WYDARZENIA

 27 sierpnia br. w parku miejskim 
przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie, odbył się 
Piknik Organizacji Pozarządowych działa-
jących na terenie miasta oraz gminy. Rozpo-
czął go dynamiczny występ zespołu tanecz-
nego prowadzonego przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Żychlina 
w Zakresie Sportu, Kultury i Rekreacji „SKA-
KANKA”. Następnie głos zabrał Burmistrz 
Gminy Żychlin Grzegorz Ambroziak, który 
dokonał oficjalnego otwarcia. 
 Na wszystkich, którzy postanowili 
spędzić niedzielne popołudnie na pikniku 
czekało moc atrakcji. Przede wszystkim cze-
kali Ci, którzy tworzą swoisty puls Żychlina, 
czyli organizacje pozarządowe: Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin, Sto-
warzyszenie Promujące Zdrowy Styl Życia 

Piknik Organizacji 
Pozarządowych

Be Well, Towarzystwo Miłośników Historii 
Żychlina, Fundacja Dworu Dobrzelin, Sto-
warzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
„Blisko Dziecka”, Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów koło w Żychlinie, 
Ochotnicza Straż Pożarna z Żychlina, Sto-
warzyszenie Aktywacji Społecznej i Twórczej 
Młodzieży INTERSUM, Towarzystwo Ob-
serwatorów Słońca, Żychliński Dom Kultury, 
Żychlińskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole 
ADAŚ, Stowarzyszenie Volley Team Żychlin, 
Stowarzyszenie PRZYJACIELE DWÓJKI, 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci  
i Młodzieży Żychlina w Zakresie Sportu, 
Kultury i Rekreacji „SKAKANKA”. Niestety 
z racji wcześniej zaplanowanych wydarzeń 
nie wszystkie organizacje mogły wziąć udział 

i zaprezentować się mieszkańcom Żychlina.
 Oprócz występów na scenie, gdzie 
odbywały się koncerty zespołów Nowy Stwór 
Mazowiecki i Atmosfera Band, a także kon-
kursy, warsztaty z DJ’em Adamem z Alfa 
DJCenter, pokaz pierwszej pomocy przedme-
dycznej, równolegle przy stoiskach stowarzy-
szeń można było zapoznać się z ich działalno-
ścią, zobaczyć różne ciekawe rzeczy, a także 
wziąć udział w prowadzonych przez nie inte-
raktywnych zabawach.
 Piknik odbył się w ramach obcho-
dów 620-lecia nadania praw miejskich mia-
stu Żychlin.

red.
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 Wzorem lat ubiegłych, również 
i w tym roku przedstawiciele lokalnych śro-
dowisk z władzami samorządowymi na cze-
le, uczestniczyli w obchodach upamiętnia-
jących ofiary kampanii wrześniowej 1939 
roku. Zgodnie z wcześniej zaplanowanym 
harmonogramem o godzinie 10:30 oddano 
cześć poległym w walce o wolność ojczy-
zny, składając wiązanki na kwaterach żoł-
nierskich w Śleszynie, a tuż potem w asyście 
uczniów, rodziców i grona pedagogicznego 
ze Szkoły Podstawowej w Grabowie przed-
stawicieli Cukrowni Dobrzelin, Towarzystwa 
Miłośników Historii Żychlina, Młodzieżo-
wego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie oraz 
przybyłych mieszkańców, złożono wieńce na 
cmentarzu wojskowym w Dobrzelinie. Uro-
czystości poprowadził burmistrz Grzegorz 
Ambroziak a słowo do zebranych skierował 

naoczny świadek wydarzeń września 1939 
rok pan Ludwik Zalewski. Modlitwę za pole-
głych odmówił ks. proboszcz Wiesław Frelek. 
O godzinie 16:30, w asyście pocztów sztan-
darowych rozpoczęła się msza święta cele-
browana przez księdza proboszcza, po któ-
rej udano się na cmentarz parafialny, gdzie 
kontynuowano uroczystości. Rozpoczęła 
je uroczysta zmiana warty przez Strzelców 
z LO im. A. Mickiewicza w Żychlinie, na-
stępnie odśpiewano hymn państwowy, oko-
licznościową mowę wygłosił Burmistrz Gmi-
ny Żychlin. Modlitwę w intencji poległych 
poprowadził ks. Wiesław Frelek. Następnie 
złożono wieńce na kwaterach żołnierzy po-
ległych w czasie kampanii wrześniowej 1939 
roku oddając im należną cześć.

red.

Obchody wybuchu II WŚ

 Tak jak 1 września obchodzi-
my pamiątkę wybuchu II wojny świa-
towej, tak 17 września czcimy pamięć 
tych wszystkich Polaków, którzy cier-
pieli i ginęli w wyniku ataku Związku 
Radzieckiego na Rzeczypospolitą Pol-
ską i jego konsekwencji.
 W tym roku, wzorem lat 
ubiegłych, 17 września na cmentarzu 
w Żychlinie odbył się Apel Pamięci, 
zorganizowany dzięki współpracy 
Towarzystwa Miłośników Historii 
Żychlina z Jednostką Strzelecką 1024 
z Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza w Żychlinie, przy 
wsparciu Urzędu Gminy w Żychlinie 
oraz Żychlińskiego Domu Kultury. 
 „…Mimo upływu lat pamię-
tamy o zdradzieckim „ciosie w plecy”. 
Do dziś nie w pełni uświadamiamy 
sobie rozmiar strat poniesionych 
przez Polskę z rąk Sowietów. Nie zna-
my pełni zbrodni sowieckich, ofiar 
ludobójstwa z tzw. listy białoruskiej 
i ukraińskiej. Ale szukamy i nadal bę-
dziemy szukać. Będziemy też pamię-
tać…” 

Anna Wrzesińska

Apel Pamięci  
w 78 rocznicę 
agresji Związku 
Radzieckiego  
na Polskę

Bieg Rodzinny
 10 września br. już po 
raz kolejny, ulicami naszego 
miasta odbył się Bieg Rodzinny 
pod hasłem „Wybieram świado-
mie przyszłość”. Na starcie biegu, 
który w tym roku objął ulice Wa-
ryńskiego, Sienkiewicza, Słowac-
kiego i Krasickiego stanęło po-
nad 60 biegaczy, wśród których 
znaleźli się zarówno profesjona-
liści jak i rodziny z dziećmi.
 Zawodowi biegacze 
mieli do pokonania dwa okrą-
żenia w/w ulic, natomiast każdy, 
kto chciał wziąć udział w loso-
waniu nagród rzeczowych w po-

staci rowerów miejskich, musiał 
przebiec jedno okrążenie. Wśród 
grupy zawodowców najszybciej 
trasę pokonał Krzysztof Bałatka, 
drugi był Jarosław Durys, a trze-
cie miejsce przypadło Bartło-
miejowi Świątkowskiemu. Każ-
dy z nich otrzymał pamiątkowy 
puchar oraz nagrody rzeczowe. 
Pośród pozostałych zawodni-
ków, którzy zapisali się i wzięli 
udział w biegu rozlosowano ro-
wery. Szczęśliwcami okazali się, 
Cieniewska Ilona, Julia Stuldych, 
Zuzanna Jackowska, Michał Ma-
iczak. Oprócz biegu na uczestni-

ków oraz mieszkańców Żychlina, 
którzy zechcieli aktywnie spę-
dzić te niedzielne popołudnie 
czekały różne atrakcje, gry, za-
bawy, a także konkurencje spor-
towe z nagrodami. Były to m.in. 
„Super Strzelec”, gdzie I miejsce 
zajął Patryk Kazimierczak, „Re-
fleksomierz” i tu najlepszy okazał 

się Michał Bartosiak oraz „Kon-
kurs łuczniczy”, który wygrał Fi-
lip Lewandowski.
 Bieg rodzinny „Wy-
bieram świadomie przyszłość” 
odbył się w ramach obchodów 
620-lecia uzyskania praw miej-
skich przez miasto Żychlin.

red.
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 6 października br. w Żychlinie go-
ściliśmy delegację z miasta Brody na Ukra-
inie. Wizyta ta związana była z wydarzeniem 
jakim było podpisanie porozumienia miast 
partnerskich między Żychlinem w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, a Brody na Ukrainie. Bro-
dy, jak napisał w liście Ambasador Ukrainy 
w Polsce Andrij Deszczycia, który objął pa-
tronat honorowy nad tym wydarzeniem, „to 
miasto w obwodzie lwowskim o bardzo cie-
kawej i bogatej historii, ściśle związane z wy-
bitnymi, historycznymi postaciami Polski, to 
również miejsce urodzenia wielu wybitnych 
Polaków, którzy wnieśli swój wkład w rozwój 
miasta”.
 Cieszymy się, że w roku jubileuszu 
620-lecia nadania praw miejskich miastu 
Żychlin, jak zaznaczył w swym powitaniu 
Burmistrz Gminy Żychlin pan Grzegorz Am-
broziak, Brody stają się naszym pierwszym 
partnerem samorządowym. Tym bardziej 
cieszy fakt, że zawieramy przyjaźń miast  
z miastem ukraińskim. „Mamy przecież tę 
słowiańską duszę i łączą nas europejskie 
aspiracje. Zarówno w Polsce mieszka wielu 
obywateli Ukrainy jak i na Ukrainie mieszka 
wiele osób o polskich korzeniach. Jesteśmy 
wielką europejską rodziną i w naszym wspól-

nym interesie leży dobra współpraca i wza-
jemne wsparcie”.
 Również Mer miasta Brody pan 
Anatolij Biełej, podkreślał, że nawiązanie 
współpracy samorządów przyczyni się do 
lepszego wzajemnego poznania, rozpoczę-
cia współpracy pomiędzy stowarzyszeniami 
i sportowcami, będzie przyczyną długich 

i owocnych lat przyjaźni mieszkańców obu 
miast. Mer w swoim emocjonalnym wystą-
pieniu podkreślił, że mieszkańcy jego kra-
ju otrzymują bardzo dużo pomocy z Polski 
w tym trudnym dla Ukrainy czasie wojny. 
Żołnierze ranni na froncie są m.in. leczeni  
w Polsce, a dzieci żołnierzy spędzają w Polsce 
wakacje. Ukraińcy otrzymują z polskiej stro-
ny wielkie wsparcie, co jest dla nich bardzo 

ważne.
 Pierwsza część wizyty była częścią 
formalną, związaną z powitaniem i podpi-
saniem umowy partnerskiej. Po jej zakoń-
czeniu, delegacja samorządowców, na zapro-
szenie burmistrza Ambroziaka, zwiedziła 
nasze miasto, zakład produkcyjny Cukrowni  
w Dobrzelinie oraz zamek w Oporowie.

 Drugą częścią i zwieńczeniem 
wydarzenia był towarzyski mecz siatków-
ki pomiędzy drużynami VK Ednist Brody  
a Volley Team Żychlin, który odbył się na 
Hali Sportowej w Żychlinie przy udziale 
delegacji samorządowych Żychlina i Brody, 
a także wspaniałej żychlińskiej publiczności.
 Po powitaniu przez burmistrza, Mer 
Brodów powitał zebranych i podziękował za 
okazaną gościnność i serdeczność.
 Wynik sportowy odzwierciedlił 
przyjacielski charakter rywalizacji, 3:2 dla 
VK Ednist, a w drużynie gości wystąpił mię-
dzy innymi srebrny medalista igrzysk olim-
pijskich weteranów. W przerwie między seta-
mi wystąpiły ze swoim pokazem tanecznym 
dzieci ze „Skakanki”, które wzbudziły wyjąt-
kowy aplauz. Przez całe zawody trwał głośny 
i radosny doping.
  Burmistrz Gminy Żychlin składa 
serdeczne podziękowania wszystkim, dzięki 
którym wydarzenie to mogło odbyć się w tak 
serdecznej, podniosłej i dobrej atmosferze.
Dziękujemy Volley Team Żychlin, partne-
rom: Flexservice Żychlin, Polski Cukier S.A., 
LuxMedica, Apteka Szlachetna, którzy byli 
sponsorem części kosztów organizacji impre-
zy, naszym szkołom oraz Bibliotece w Żychli-
nie. Dziękujemy za patronat Ambasadorowi 
Ukrainy panu Andrijowi Deszczycia, TVP3 
Łódź oraz Tygodnikowi Nowy Łowiczanin za 
patronat medialny. Dziękujemy pani Anecie 
Jóźwiak z firmy Rezydencja Różana i Gospo-
darstwu Agroturystycznemu H.H. Wyrwa za 
sfinansowanie części kosztów pobytu delega-
cji. Wszystkim zaangażowanym serdecznie 
dziękujemy.

red.

Podpisanie umów partnerstwa
miasta Żychlin oraz Brody
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Historia na Dobrzelińskiej w Street Art
 W niedzielę, 18 czerwca 2017 r. 
w godzinach popołudniowych skwer przy 
ulicy Narutowicza 59 w Żychlinie zmienił 
się w kolorowe i rodzinne centrum kultury. 
Piknik na zwieńczenie pierwszego wielkofor-
matowego muralu przygotowali wychowan-
kowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
w Żychlinie. Na tą okoliczność młodzież 
z DoMOStwa przygotowała wystawę mini-
-murali, fotobudkę oraz poczęstunek prosto 
z grilla. Happening był związany z zakoń-
czeniem jednego z zadań projektowych Sto-
warzyszenia Intersum realizującego projekt 
„Historia na Dobrzelińskiej w Street Art” 
w ramach programu Równać Szanse 2016 
PAFW i PFDiM. Na „podwórku” przed mu-
ralem stworzonym przez łódzkiego artystę 
Sławomira Krysiaka z Fundacji Urban Forms 
we współpracy z młodzieżą, zgromadzili się 
okoliczni mieszkańcy, zaproszeni goście, 
przedstawiciele władz oraz zaciekawieni 
przechodnie. Wszyscy od najmłodszych po 
najstarszych byli zachwyceni dziełem, robili 
pamiątkowe zdjęcia, rozmawiali z młodzieżą 
oraz planowali gdzie powstanie kolejne malo-
widło. Dyrektor MOS Żychlin, Ewa Rutkow-
ska wraz z koordynatorką projektu Kamilą 
Chomik-Wasiak opowiedziały o historii mu-
ralu oraz wielomiesięcznej pracy młodzieży. 
Burmistrz Żychlina Grzegorz Ambroziak 
podziękował za inicjatywę oraz pogratulował 
artystom i wychowankom pomysłu i talentu. 
Sławomir Krysiak, nasz artysta street art wraz  
z Justyną Bienias – odpowiedzialną za warsz-
taty graffiti opowiedzieli zgromadzonym 
o swojej misji zmieniania świata na kolorowy 

i inspirujący. Pozytywny odzew mieszkań-
ców miasta utwierdził wszystkich w przeko-
naniu o słuszności i potrzebie takich inicja-
tyw. 
 Mural powstał przy współfinanso-
waniu i współpracy z Gminą Żychlin oraz 
dzięki wsparciu z funduszy projektowych 
Równać Szanse. Akcję wsparły również fir-
my: Flexservice państwa Kamili i Marcina 
Kuciapskich, firma Marg Posadzki Przemy-
słowe, Złote Ręce PSB Mrówka oraz firma 
Majster: Małgorzata Bagnowska - Wypo-
życzalnia Sprzętu Budowlanego. Pomogły 
również osoby prywatne: Leszek Kwiatkow-

ski, Agnieszka Dombrowska, Alicja Dacz, 
Magdalena Pierzchalska, Beata i Krzysztof 
Wolińscy oraz mieszkańcy kamienicy przy 
muralu. 
 Wychowankowie DoMOStwa dzię-
kują wszystkim przyjaciołom za wsparcie 
i zaufanie. Dzięki ludziom dobrej woli, pa-
sjonatom kultury, młodzież pokazała swoją 
siłę sprawczą, i udowodniła kolejny raz, że 
potrafi jednoczyć pokolenia, tworzyć rze-
czy ponadczasowe i wyjątkowe. Ciąg dalszy 
muralowej historii w Żychlinie na pewno  
nastąpi...

Kamila Chomik-Wasiak

 20 czerwca w gmachu Zespo-
łu Szkół Nr 1 w Żychlinie przy ul. Łuka-
sińskiego 21 odbył się koncert muzyczny 
,,Noc, tak bezkresna od gwiazd…”.
 W pierwszej części koncertu  
w gronie solistów-wokalistów znaleźli się 
uczniowie Gimnazjum i Liceum Ogól-
nokształcącego im. Adama Mickiewicza 
w Żychlinie: Weronika Mrozowicz, Nata-
lia Kubiak, Anna Dzięgielewska, Wiktoria 
Żernicka, Katarzyna Szymańska, Aleksan-
dra Florczak oraz Aleksandra Sitkiewicz. 
Gościnnie na naszej scenie zaśpiewały 
uczennice Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ży-
chlinie – Maja Król, Antosia Zielińska i Syl-
wia Kaczmarek oraz absolwenci Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewi-
cza w Żychlinie - Wojciech Dzwonkowski 
i Aleksandra Sampolska, obecnie student-
ka Uniwersytetu Warszawskiego.
 Po prezentacjach solowych przy-
szedł czas na występ chóru szkolnego  
,,Allegro”. Tym razem chór zaprezentował 
się w piosenkach: ,,Nie pytaj mnie”, ,,Pią-
tek” oraz ,,Mamma Mia!”.
 Tradycją koncertów stało się to, 
że występ chóru szkolnego kończy uro-
czystość, ale tym razem organizatorka 
koncertu – p. Agnieszka Wawrzyniak – 
zgotowała słuchaczom niespodziankę. 
A mianowicie zaprosiła na koncert tenora, 
solistę Opery Wrocławskiej i Teatru Wiel-

kiego w Łodzi – p. Aleksandra Zuchowicza 
oraz p. Annę Liszewską – pianistkę, ad-
iunkta w Katedrze Kameralistyki i Jazzu 
łódzkiej Akademii Muzycznej na Wydziale 
Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instru-
mentów Dawnych oraz Prodziekana tego 
Wydziału. Niespodzianka była tym więk-
sza, że w tej części koncertu, ku wielkiemu 
zadowoleniu zaproszonej widowni, wy-
stąpiła również p. Agnieszka Wawrzyniak 
oraz Wojciech Dzwonkowski. 
 Przemiłym zaskoczeniem dla 
publiczności było wykonanie przez  
Aleksandra Zuchowicza, Agnieszkę 
Wawrzyniak oraz Wojciecha Dzwon-
kowskiego przeboju muzyki operetkowej  

Koncert muzyczny w Zespole Szkół nr 1
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 W sobotę 24 czerwca br. odbyła się 
kolejna edycja imprezy plenerowej pt. „Wian-
ki Dworskie”, przygotowanej przez Towarzy-
stwo Miłośników Historii Żychlina, Fundacje 
Dworu Dobrzelin i Stowarzyszenie „Skakan-
ka”, którą swym patronatem objął Burmistrz 
Gminy Żychlin. Inicjatywa została wpisana 
w kalendarz wydarzeń jubileuszowych zwią-
zanych z 620-leciem Miasta Żychlin oraz 
wsparta organizacyjnie przez Urząd Gminy 
w Żychlinie, który zaprosił kapelę „Burczy-
bas” oraz prowadzących warsztaty garncar-
skie.
 W tym roku niewątpliwym hitem 
dla dzieci było stoisko Budimpex IT z Żychli-
na, gdzie mogły zmierzyć się w grach kom-
puterowych. Budimpex był także sponsorem 
nagród w konkursie na najładniejszy strój 
panienki i kawalera dworu. Kawaler nieste-
ty się nie zjawił, więc nagrody powędrowały 
do Patrycji Szwajewskiej, Kai Walczak oraz 
Michaliny Staszewskiej. Odbył się także kon-
kurs na najładniejszy, własnoręcznie wyple-
ciony na miejscu wianuszek. Strażacy z OSP 
Żychlin jak zwykle przyciągnęli uwagę dzieci 
i młodzieży ścianką wspinaczkową, z której 
słyną na całą okolicę. Dużą atrakcją nie tylko 
dla dzieci było również stoisko z watą cukro-
wą.
 Dla dorosłych natomiast było sto-
isko wyplatania z wikliny ekologicznej oraz 
rękodzieła ludowego, prowadzone przez 
panią Renatę Kowalczuk z Żychlina, pokaz 
dawnych urządzeń służących do prania i ką-
pania się oraz starych i nowych motocykli, 
a także obrazów, które zaprezentował malarz 
z Łodzi Zbigniew Lewy. Dr Maria Rybicka 
udzielała porad medycznych. Było również 
stoisko charytatywne, gdzie były zbierane 

pieniądze na operację pani M. Sikorskiej. 
Głodni i spragnieni mogli zakupić lody, gofry 
i kiełbaski.
 Niespodzianką była Grupa Roz-
poznawczo-Szturmowa RANGER z Kutna, 
która prezentowała umundurowanie, wypo-
sażenie i uzbrojenie używane przez armię 
amerykańską.
 Na naszych „Wiankach” mogli się 
zaprezentować młodzi i starsi artyści. Pierw-
szy występ dali uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Grabowie, którzy pięknie śpiewali 
i tańczyli, Adrianna Lewaniak ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 zagrała na skrzypcach, 
a Tadeusz Kafarski na harmonijce ustnej. Po-
tem wystąpił chór „Finezja” z Kutna i zespół 
wokalno-muzyczny „Burczybas” z Kociewia.
Finałem imprezy było zapalenie ogniska 
i rzucanie wianków do wody. Tym razem 

nad bezpieczeństwem nad stawem czuwał 
„Wodnik Szuwarek”, czyli Ryszard Zimny 
z TMHŻ. Anna Wrzesińska wyjaśniła „Cze-
mu rzucamy wianki na wodę, czyli wian-
ki w ludowej tradycji”, a zespoły „Finezja” 
i „Burczybas” zaśpiewały wiązankę utworów 
ludowych, którym wtórowała znaczna cześć 
obecnych.
 Także późniejsza potańcówka z mu-
zyką na żywo w wykonaniu Piotra Jagiełło 
i solistki Ewy Olszewskiej, okazała się strza-
łem w 10-tkę, bo drewniana scena była wy-
pełniona tancerzami po brzegi aż do ostat-
niego utworu.
 Dzięki sprzyjającej pogodzie goście 
„Wianków Dworskich” spędzili bardzo uda-
ne popołudnie i wieczór. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy się do tego przyczynili: sponso-
rom, organizatorom i gościom.

Wianki Dworskie w Dobrzelinie

Anna Wrzesińska

,,Usta milczą, dusza śpiewa” z ,,Weso-
łej wdówki” Franciszka Lehara. Koncert 
z ogromnym wdziękiem i klasą popro-
wadziła Agata Klimczak, absolwentka 
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Żychlinie, obecnie stu-
dentka Uniwersytetu Łódzkiego
 To był przepiękny koncert. Były 
owacje na stojąco bardzo licznie przybyłej 
na ten koncert publiczności, były kwiaty, 
były serdeczne słowa uznania… Gratulu-
jemy wszystkim młodym artystom wystę-
pującym w tym koncercie, gratulujemy za-
proszonym gościom, a także organizatorce 
tego wspaniałego koncertu – p. Agnieszce 
Wawrzyniak. red.
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Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Żychlinie  
z wizytą projektową we Włoszech

 W dniach 16-22 maja br. siedmioro 
uczniów i troje nauczycieli ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Żychlinie wzięło udział 
w spotkaniu projektowym pn. „C.O.N.T.E-
.ST. - meeting the Challenge Of iNclusion 
Through music and trainEd Staff” w ramach 
programu „Erasmus+ edukacja szkolna” we 
włoskim mieście Tarquinia.
 Nowe znajomości, rozmowy w języ-
ku angielskim z nowopoznanymi koleżan-
kami i kolegami, emocje podczas lotu sa-
molotem, wycieczki, zwiedzanie, warsztaty 
muzyczne, fotograficzne, taneczne, poznanie 
włoskiej kultury, zwyczajów, smak praw-
dziwej włoskiej kuchni, uroki nadmorskich 
plaż… Wszystko to uczestnicy wyjazdu przy-
wieźli ze sobą do Żychlina, poszerzając tym 
samym swoje horyzonty, zdobywając nowe 
doświadczenia i wzbogacając się o nowe 
przeżycia.
 Zarówno nauczyciele jak również 
dzieci aktywnie uczestniczyli we wszystkich 

organizowanych podczas spotkania warszta-
tach, wymieniali się doświadczeniami, spo-
strzeżeniami i dużo ze sobą rozmawiali.
 Wolny czas młodzież aktywnie 
spędzała na plaży wspólnie z rówieśnikami 
kąpiąc się w morzu, grając w piłkę siatkową 
oraz poznając różne popularne gry i zabawy 
z innych krajów europejskich.
 W spotkaniu projektowym uczest-
niczyło 60 uczniów i 24 nauczycieli z 9 kra-
jów europejskich. 
 Aktywnie spędzony czas podczas 
spotkania we Włoszech na długo pozostanie 
w pamięci zarówno uczniów jak i nauczy-
cieli. Dzięki tego typu aktywnościom, inte-
gracji europejskiej poszerzają się horyzonty, 
otwierają nowe możliwości i zawierają nowe 
znajomości, które mogą wnieść bardzo dużo 
w życie uczestników. Zachęcamy gorąco 
wszystkich do podejmowania tego typu ini-
cjatyw, naprawdę warto!

Bogdan Kciuk

 XIII Edycja Kursu Kompu-
terowego dla osób 40+ „Poznaj cyfro-
wy świat”, uroczyste podsumowanie 
i zakończenie. Ideą Kursu jest akty-
wizacja lokalnej społeczności w cy-
frowym świecie, a także zapewnienie 
mieszkańcom kompleksowego dostę-
pu do nowych technologii i szeroko 
rozumianej informacji. Podczas zajęć 
uczestnicy poznali podstawy obsłu-
gi komputera, zdobyli umiejętność 
korzystania z poczty elektronicznej, 
internetowych przeglądarek, komuni-
katorów, portali społecznościowych.
 Pozytywna atmosfera pod-
czas zajęć, dobór odpowiedniego 
tempa pracy oraz motywowanie do 
działania to czynniki stymulujące 
edukację. Wszyscy uczestnicy kursu 
otrzymali certyfikaty.
 Biblioteka w Żychlinie ser-
decznie zaprasza wszystkie osoby  
w wieku 40+, chętne doskonalić swoje 
umiejętności w zakresie obsługi kom-
putera i internetu do wzięcia udziału 
w kursie komputerowym. Informacja 
w bibliotece lub pod nr tel. 24 285 11 
69

Ewa Andrzejewska

Podsumowanie 
XIII edycji kursu 
komputerowe-
go dla osób 40+ 
„Poznaj cyfrowy 
świat”

 Program „Extra Szkolna 
Stołówka” dobiegł końca. W kon-
kursie, który towarzyszył progra-
mowi, wśród laureatów znalazła 
się Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Jana Pawła II w Żychlinie. Szkoła 
otrzymała 30 000 złotych na re-
mont szkolnej stołówki!
 Inicjatorem programu-
była marka Delma, a partnerem 
społecznym Federacja Polskich 
Banków Żywności. Programo-
wi towarzyszył konkurs skiero-
wany do szkół podstawowych, 
w którym do wygrania był remont 

szkolnej stołówki o wartości 30 
000 złotych. W trakcie trwania 
konkursu przystąpiły do niego 
543 szkoły – opublikowały one 
zdjęcia stołówek wraz z uzasad-
nieniem, dlaczego to właśnie ich 
placówka powinna wygrać. Każ-
dy mógł codziennie głosować na 
wybraną szkołę na stronie www.
extrastolowki.pl.
 Zgodnie z założeniami 
konkursu nagroda główna, czyli 
remont stołówki o wartości 30 000 
oraz warsztaty gospodarowania 
żywnością prowadzone przez Fe-

derację Polskich Ban-
ków Żywności, została 
przyznana 5 szkołom. 
Program „Extra Szkol-
na Stołówka” miał na celu 
edukację w zakresie właściwego 
gospodarowania żywnością oraz 
polepszenie warunków, w jakich 
dzieci w szkołach spożywają po-
siłki. Inicjatorem programu była 
marka Delma, a partnerem spo-
łecznym – Federacja Polskich 
Banków Żywności.

J. Szałasz

Extra Szkolna Stołówka w SP nr 2
Bardzo gorąco 
gratuluję, a za-
razem dziękuję 

rodzicom, peda-
gogom, dyrekcji 

i wszystkim zaanga-
żowanym, którzy włączyli 

się w akcję „Extra Szkolna 
Stołówka”. Po raz kolejny 
udowadniacie Państwo, że  
w jedności siła oraz, że marze-
nia nakręcają czyny, bo chcieć 
to móc. DZIĘKUJĘ!

Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin
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INWESTYCJE

Lokalne firmy inwestują w rozwój

UNION CHOCOLATE
 
 Union Chocolate Sp. z o. o. realizu-
je inwestycje w ramach projektu „Czekolada 
Twoich marzeń”. Nowa technologia - nowe 
produkty z ziaren kakaowca”. Inwesty-
cja ta jak mówi Prezes Zarządu Ferdynand  
Terlecki, „wynika z prowadzonych od wielu 
lat w Zakładzie prac badawczo - rozwojo-
wych, mających na celu wprowadzenie inno-
wacji technologicznych oraz produktowych.  
W Żychlinie powstanie nowoczesny oddział 
produkcyjny o powierzchni 1800 metrów 
kwadratowych, w którym produkowane będą 
nowe asortymenty produktów:
- alkalizowana śruta kakaowa,
- alkalizowana miazga kakaowa,
- dezodoryzowane masło kakaowe, 
- wielokolorowy proszek kakaowy.
 Poszerzone portfolio produktów 
umożliwi wejście na nowe rynki oraz do-
tarcie do szerszego grona odbiorców. Dzię-
ki inwestycji zdolność produkcyjna fabryki 
osiąganie około 100t/dobę. Firma zakłada, 
że wydatki inwestycyjne pochłoną ponad 
30mln złotych. Inwestycja jest współfinanso-
wana ze środków unijnych w ramach progra-
mu Inteligentny Rozwój – wsparcie innowacji 
i wdrożenie wyników prac badawczo - roz-
wojowych. 
 Uruchomienie planowane jest w III 
kwartale 2018 roku, inwestycja pozwoli na 
stworzenie około 20 nowych miejsc pracy”. 

KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA 
S.A. ODDZIAŁ CUKROWNIA 
DOBRZELIN
 
 W ostatnich dwóch latach Krajowa 
Spółka Cukrowa S.A. Oddział Cukrownia 
Dobrzelin przeprowadziła kilka ważnych in-
westycji, które wpłynęły na poprawę wydaj-
ności fabryki, obniżenie kosztów produkcji, 
pakowania i przechowywania cukru oraz 
zmniejszenie oddziaływania na środowisko 
naturalne. Wszystkie przedsięwzięcia finan-
sowane były ze środków własnych firmy. 
 Największa inwestycja to wybu-
dowanie nowoczesnego kotła parowego  
o wydajności 50 ton pary na godzinę, który 
zastąpił wyeksploatowane 
dwa kotły o wydajności 30 
ton każdy i dużo mniejszej 
sprawności. Równoległe 
przeprowadzono budowę 
instalacji odpylania i mo-
dernizację turbiny. Wyko-
nana inwestycja pozwoliła 
na zwiększenie sprawności 
kotłowni, zwiększenie wy-
dajności produkcji pary, 
zmniejszenie zużycia węgla 
i efektywne wytwarzanie 
energii elektrycznej. Konse-
kwencją podjętych działań 
oprócz korzyści ekonomicz-
nych jest zmniejszenie od-

działywania na środowisko 
naturalne poprzez mniejszą 
emisję gazów spalinowych.
  Kolejnymi inwe-
stycjami zrealizowanymi 
w Cukrowni Dobrzelin jest 
modernizacja stacji wypar-
nej oraz stacji filtracji soku. 
W ramach pierwszego za-
dania wymieniono wypar-
kę typu Roberta na większy 
nowoczesny dział opadowy, 

co wpłynęło na lepsze wykorzystanie ciepła  
i poprawę skuteczności zatężania soku cu-
krowego. Budowa dekantatora w drugim za-
daniu poprawiła płynność przebiegu procesu 
technologicznego oraz zwiększyła przepusto-
wość stacji i możliwości przerobowe cukrow-
ni. 
 Wychodząc naprzeciw zapotrze-
bowaniu Klienta Cukrownia Dobrzelin 
elastycznie dostosowuje się do rynku oraz 
zwiększa portfolio produkowanych wyro-
bów. Potwierdzeniem tego jest budowa insta-
lacji do produkcji cukru pudru.
 Cukrownia Dobrzelin jest pro-
ducentem różnorodnego asortymentu, tj.  
cukru kryształu, cukru pudru oraz cukrów 

specjalnych. Zważywszy na 
różnorodność typów opako-
wań, począwszy od szaszetek, 
sticków, poprzez opakowania  
1 kg, worki 25 i 50 kg, skończyw-
szy na workach Big-Bag 1000 
kg, koniecznym było zwiększe-
nie powierzchni magazynowej.  
W trakcie realizacji jest budowa 
magazynu na cukier paczkowa-
ny o pojemności 4000 t, który 
poprawi procesy w obszarze ma-
gazynowo – logistycznym. 
 Należy wspomnieć, że 
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. 
Oddział w Dobrzelinie prowa-
dzi oprócz tradycyjnej produk-

cji cukru działalność badawczo - rozwojową 
we współpracy z instytucjami naukowymi.  
Korzystając z funduszy unijnych prowadzone 
są badania w zakresie przydatności biomasy 
wysłodkowej do produkcji nad wykorzy-
staniem ubocznych i odpadowych produk-
tów powstających w cukrowni do produkcji  
wodoru i metanu na drodze fermentacji. Pra-
ce badawcze prowadzone są wspólnie z Pol-
ską Akademią Nauk i Politechniką Łódzką.

Leszek Kwiatkowski



12
Nowe Echo Żychlina  |  wydanie 3/2017  |  gminazychlin.pl

KULTURA KULTURA

Gminny konkurs plastyczny 
„Żychlin na pocztówce”

 14 czerwca w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Gminy odbyło się uroczyste podsu-
mowanie i wręczenie nagród w Gminnym 
Konkursie Plastycznym „Żychlin na pocz-
tówce”, którego organizatorem była Gmina 
Żychlin, a koordynatorem Szkoła Podstawo-
wa im. Marii Kownackiej w Grabowie.
 Konkurs miał na celu: uczczenie 
rocznicy 620-lecia nadania miejscowości 
Żychlin praw miejskich, motywowanie do 
poznawania piękna swojej „małej ojczyzny”, 
rozwijanie zdolności plastycznych i wrażli-
wości artystycznej, pobudzanie twórczości, 
kreatywności, wyobraźni dzieci i młodzieży 
oraz promowanie miasta Żychlin.
 Konkurs trwał od 10 kwietnia do 2 
czerwca br. Skierowany był do dzieci z przed-
szkoli, uczniów szkół podstawowych i mło-
dzieży gimnazjalnej uczęszczającej do placó-
wek oświatowych w naszej gminie.
 Uczestnicy przygotowywali pracę 
dowolną techniką plastyczną, której przed-
miotem był projekt pocztówki, promującej 
miasto Żychlin. Do szkoły w Grabowie wpły-
nęły 72 prace.
 Powołana przez dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. M. Kownackiej w Grabo-
wie komisja w składzie: Dorota Klimczak 
- nauczyciel (koordynator konkursu), Anna 
Kwiatkowska - nauczyciel plastyki, Martyna 
Lewandowska - przedstawiciel Urzędu Gmi-

ny, w dniu 8 czerwca br. oceniła prace we-
dług następujących kryteriów: zgodność z te-
matem, pomysłowość i oryginalność formy, 
estetyka wykonania. Pani Barbara Pietrzak 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabowie 
po powitaniu zebranych gości ogłosiła wyni-
ki, a Burmistrz Gminy Grzegorz Ambroziak 
wręczył bardzo atrakcyjne nagrody i dyplo-
my ufundowane przez Gminę Żychlin i Radę 
Rodziców Szkoły Podstawowej w Grabowie.
Wszystkim biorącym udział w konkursie ser-
decznie dziękujemy. Swoje podziękowania 
kierujemy w stronę nauczycieli i rodziców, 
którzy motywują dzieci do rozwijania pasji 
i zdolności, bo „mała pas¬ja, często sta¬je się 
początkiem dro¬gi do spełnienia marzeń”. 
Zwycięzcom życzymy rozwijania swoich ta-
lentów i samych sukcesów.

WYNIKI KONKURSU

Przedszkola:
I miejsce – Roksana Olejniczak z Przedszkola 
Nr 2 w Żychlinie
II miejsce – Artur Rymarkiewicz z Przed-
szkola Nr 2 w Żychlinie
III miejsce – Szymon Grabarczyk z Przed-
szkola Nr 2 w Żychlinie
Wyróżnienia: Wiktoria Bednarczyk 
z Przedszkola w Grabowie; Anastazja Maciak 
z Przedszkola w Grabowie

Klasy I – III szkoły podstawowe:
I miejsce – Maja Kłys ze Szkoły Podstawowej 
w Grabowie
II miejsce – Małgorzata Racewicz ze Szkoły 
Podstawowej w Grabowie
III miejsce – Magdalena Szymańska ze Szko-
ły Podstawowej w Grabowie
Wyróżnienia: Wiktoria Banasiak ze Szkoły 
Podstawowej w Grabowie, Xavier Radzimir-
ski ze Szkoły Podstawowej w Grabowie

Klasy IV – VI szkoły podstawowe:
I miejsce – Martyna Sierakowska z Społecz-
nej szkoły Podstawowej w Orątkach
II miejsce – Rozalia Stepka ze Szkoły Podsta-
wowej w Grabowie
III miejsce – Hanna Jakubowska ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Żychlinie

Wyróżnienia: 
Damian Sadkowski ze Szkoły Podstawowej 
nr 1w Żychlinie, Jakub Ludwiczak ze Szkoły 
Podstawowej w Grabowie

Gimnazjum w Żychlinie:
I miejsce – Irmina Urbańska
II miejsce – Tomasz Niewiadomski
III miejsce – Julia Szymańska
Wyróżnienie – Krzysztof Traczyk

Dorota Klimczak
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KULTURA

Plenerowe Kino Letnie

 W dniu 27 września 2017 r. 
w Zespole Szkół w Żychlinie odbył się 
kolejny, dziewiąty już Rajd Śladami 
Bohaterów Września 1939 roku. Gru-
pa rowerzystów, co roku odwiedza 
mogiły żołnierzy poległych w cza-
sie II wojny światowej. W tym roku 
był to cmentarz przy parafii p.w. św. 
Marcina, biskupa w Osmolinie, gdzie 
znajduje się zbiorowa mogiła wojenna 
żołnierzy Wojska Polskiego poległych 
we wrześniu 1939 roku. Na miejscu 
grupa trzynastu uczniów pod opieką 
nauczycieli Cezarego Kwiatkowskiego 
i Zbigniewa Chrulskiego oddała cześć 
poległym żołnierzom oraz zapaliła 
symboliczny znicz. 
 Cała trasa liczyła 42km, 
a drobne awarie rowerów dały możli-
wość wykazania się umiejętnościami 
zawodowymi uczniom klasy tech-
nikum pojazdów samochodowych. 
Rajd, oprócz historyczno-patriotycz-
nych oraz turystyczno-krajoznaw-
czych walorów dał możliwość wy-
korzystania w praktyce znajomości 
przepisów ruchu drogowego oraz do-
skonalenia trudnej sztuki poruszania 
się w kolumnie rowerowej.
 Rajdy odbywają się od 2009 
roku, kiedy nadano szkole imię Boha-
terów Września 1939 roku.

 Cezary Kwiatkowski

IX Rajd śladami 
bohaterów 
września 1939 r.

Rok Reymontowski

 Łódzki Dom Kultury w 2017 r. po 
raz piąty ogłosił nabór dotyczący współor-
ganizacji projektów kulturalnych na terenie 
województwa łódzkiego. Tym razem konkurs 
dotyczył projektów związanych z wojewódz-
kimi obchodami Roku Reymontowskiego, 
bowiem w tym roku przypada 150 rocznica 
urodzin Władysława Stanisława Reymonta, 
którego życie i twórczość były silnie związa-
ne z naszym regionem. 
 Miło nam poinformować, że spo-
śród wielu wniosków, jakie wpłynęły na kon-
kurs, projekt Żychlińskiego Domu Kultury 
pod tytułem „Reymont, czyli jak niedoszły 
rzemieślnik został noblistą” znalazł się na 
liście projektów, które uzyskały dofinanso-
wanie ze środków Łódzkiego Domu Kultury, 
Instytucji Kultury Samorządu Województwa 
Łódzkiego.
 Adresatami projektu są mieszkańcy 
Gminy Żychlin oraz przyległych miejsco-
wości, dzieci i młodzież uczęszczająca do 

szkół i przedszkoli na terenie naszego miasta 
i gminy. Osią tematyczną projektu są działa-
nia skupione wokół promowania i populary-
zowania twórczości Władysława Stanisława 
Reymonta oraz samej postaci pisarza. 
 W ramach projektu dzieci z klas 
I – III szkoły podstawowej i przedszkoli bra-
ły udział w konkursie plastycznym „Barwy 
Reymontowskich Lipiec” natomiast dzieci 
z klas IV – VIII oraz młodzież z gimnazjum 
i szkół ponadgimnazjalnych udział w kon-
kursie wiedzy o życiu i twórczości Reymonta 
– „Reymontiada”. Dla uczniów starszych klas 
szkoły podstawowej oraz uczniów gimna-
zjum i szkół ponadgimnazjalnych słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowali 
montaż słowno-muzyczny pt. „Reymont zna-
ny i nieznany”. 
 W ramach projektu przygotowana 
została ekspozycja tematyczna „Dawna wieś 
w malarstwie”, a podsumowaniem projektu 
był „Piknik z Reymontem”.

 28 i 29 lipca br. odbyło się zaplano-
wane w ramach obchodów Jubileuszu 620-le-
cia nadania Żychlinowi praw miejskich, 
Plenerowe Kino Letnie. Wydarzenie, które 
wcześniej planowano na początek lipca, ze 
względu na warunki atmosferyczne zostało 
przeniesione na koniec miesiąca. Tym razem 
pogoda okazała się łaskawsza i mieszkań-
cy, którzy przybyli w tych dniach na seanse 
obejrzeli dwie produkcje. W piątek 28 lipca 
był to film „Bezwstydny Mortdecai „ w reży-

serii Davida Koeppa natomiast w sobotę 29 
lipca, „Kołysanka” Juliusza Machulskiego. 
Na przybyłych widzów czekały leżaki oraz 
koce, a także popcorn i wata cukrowa.
 Dziękujemy mieszkańcom za  
zainteresowanie i liczne przybycie. Jest to 
potwierdzenie, iż taka forma spędzenia wol-
nego czasu jest atrakcyjna i z pewnością wpi-
sze się w coroczny kalendarz imprez organi-
zowanych w naszym mieście.

red.

Renata Dziuba
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SPORT SPORT

SIATKÓWKA 

5 turniej siatkówki plażowej

BIEGANIE 

Rozbiegani - Żychlin na 27 biegu 
Powstania Warszawskiego 

LEKKOATLETYKA 

Europejskie biegi 
młodych
olimpijczyków

 W deszczowy weekend 19 i 20 sierp-
nia 2017 r. w Żychlinie, odbył się Turniej 
Siatkówki Plażowej. Była to już 5-ta edy-
cja zawodów, których organizatorem było 
Stowarzyszenie Volley Team Żychlin przy 
współpracy z Gminą Żychlin. 
 W tym roku w zawodach wzięło 
udział prawie 40 zawodników podzielonych 
na 2 kategorie: Kobiety Open (8 par) i Męż-
czyźni Open (11 par). Rywalizacja toczyła 
się według systemu brazylijskiego na boisku 
przy ulicy Żeromskiego 8. W rozgrywkach 
Kobiet bezkonkurencyjny okazał się duet 
dziewczyn Justyna Topolska i Klaudia Ku-
biak, a w turnieju mężczyzn najlepsi okazali 
się bracia Adam i Filip Filińscy.
Klasyfikacja Końcowa – Kobiety OPEN
1. Justyna Topolska (Żychlin) / Klaudia 

Kubiak (Kutno)
2. Marysia Frydrysiak / Wiktoria Żernicka 
(Żychlin)
3. Iga Chodorowska / Agnieszka Chodorow-
ska (Kutno)
4. Magdalena Żakieta / Agata Strosińska 
(Szczawin Kościelny)
Klasyfikacja Końcowa – Mężczyźni
1. Adam Filiński / Filip Filiński (Żychlin)
2. Adam Kiełbasa / Mateusz Kapes (Żychlin)
3. Cezary Dołowiec (Dobrów) / Przemysław 
Ciechoński (Kamieniec)
4. Marcin Topolski (Żychlin) / Damian 
Wronkowski (Kutno)
 Puchary i ufundowane dla zawod-
ników nagrody rzeczowe wręczył Burmistrz 
Gminy Żychlin.

red.

 W ostatnią sobotę lipca 11 tysięcy 
biegaczy wybiegło na ulice Warszawy, by jako 
pierwsi uczcić pamięć bohaterów Powstania 
Warszawskiego. Znalazła się wśród nich 
również grupa biegaczy z „Rozbieganych-Ży-
chlin”.
 Uczestnicy pobiegli na dwóch tra-
sach – 5 km lub 10 km. „Rozbiegani Żychlin” 
pokonało trasę 10-kilometrową. Bieg na tym 
dystansie wystartował o godz. 21.00, a trasa 
prowadziła ulicami: Bonifraterską, pl. Kra-
sińskich, Miodową, Krakowskim Przedmie-
ściem, Karową, Dobrą, Lipową, Browarną, 
Topiel, L. Kruczkowskiego, Ludną, Czernia-
kowską, Wilanowską, Wioślarską, Wybrze-
żem Kościuszkowskim, R. Krajewskiego, Za-
kroczymską i Konwiktorską.
 Najszybszym zawodnikiem był Ar-
kadiusz Gardzielewski – 30:05, najszybsza 
zawodniczka to Izabela Trzaskalska – 33:51. 
W biegu wystartowało blisko 7 tys osób.
  

Wyniki „Rozbieganych-Żychlin”:
Jarosław Durys – 40:23 – 254 miejsce,  
Bartłomiej Świątkowski – 40:25 – 258 miejsce, 
Remigiusz Michalak – 41:43 – 361 miejsce, 
Krzysztof Jaźwiński – 42:58 – 527 miejsce, 
Rafał Jaźwiński – 47:21 – 1394 miejsce,  
Michał Kowalczyk – 48:46 – 1760 miejsce, 
Andrzej Dzięgielewski – 50:31 – 2285 miej-
sce, Tomasz Stelmaszewski – 51:43 – 2676 
miejsce, Renata Stelmaszewska – 58:13 – 
4728 miejsce.
 Bieg ze swoją niezwykłą, wieczorną 
oprawą, historyczną trasą oświetloną zni-
czami, wpisuje się spektakularnie w formę 
i tradycję corocznych obchodów wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Cieszymy się, że 
mogliśmy w sposób sportowy uczcić pamięć 
bohaterów z 1944 roku.
Wyjazd na bieg „Zrealizowano przy pomocy 
finansowej Gminy Żychlin”.

Rafał Jaźwiński

 Tradycyjnie w czerwcu ucznio-
wie dwóch żychlińskich szkół: Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Ży-
chlinie oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Żychli-
nie, dwunasty raz z rzędu, brali udział 
w 25. Europejskich Biegach Młodych 
Olimpijczyków. Tegoroczne, jubileuszowe 
biegi odbyły się w sobotę, 3 czerwca na te-
renie jednostki wojskowej 3. Warszawskiej 
Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej 
w Bielicach koło Sochaczewa.
 Patronat nad zawodami obję-
li Marszałek Senatu, Minister Sportu 
i Turystyki, Prezes Polskiego Związ-
ku Lekkiej Atletyki, Polski Komitet 
Olimpijski, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego i Wojewoda Mazo-
wiecki. Podczas zawodów biegowych 
odbył się pokaz sprzętu wojskowego.  
 W biegach młodych olimpijczy-
ków udział wzięli uczniowie 53 szkół pod-
stawowych, 27 gimnazjów oraz 8 szkół 
ponadgimnazjalnych. 
 Reprezentacja Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 w Żychlinie w klasyfikacji 
zespołowej uplasowała się na 11 miejscu 
(64 pkt.). Indywidualne nagrody otrzy-
mali zawodnicy zajmując miejsca od 
pierwszego do szóstego: Julia Kotecka (III 
miejsce), Klaudia Piątkowska (IV miej-
sce), Maks Roźniatowski (III miejsce), 
Adam Babecki (III miejsce) oraz Łukasz 
Białkowski (IV miejsce). „Dwójka” brała 
udział w biegach pod opieką nauczycieli 
wychowania fizycznego SP Nr 2: Jolanty 
Kapes, Joanny Florczak i Jacka Filińskie-
go. Reprezentacja Gimnazjum im. A. Mic-
kiewicza w Żychlinie drużynowo sklasy-
fikowana została na 8 miejscu (38 pkt.).  
 Opiekunami żychlińskich gim-
nazjalistów podczas biegów byli nauczy-
ciele wychowania fizycznego: Jarosław 
Kapes, Remigiusz Michalak oraz Marcin 
Ranachowski. Udział SP Nr2 w Żychlinie 
w zawodach był częścią zadania publicz-
nego pn. „Sport- zdrowie, przyjemność 
i relaks” – realizowanego przy wsparciu 
finansowym z budżetu Gminy Żychlin.
 Udział Gimnazjum w Żychli-
nie w zawodach był częścią zadania pu-
blicznego pod nazwą ,,Kultura fizyczna 
i sport z „Adasiem” – realizowanego przy 
wsparciu finansowym z budżetu Gminy  
Żychlin.

red.



15
gminazychlin.pl  |  wydanie 3/2017  |  Nowe Echo Żychlina

SPORT

LEKKOATLETYKA 

Dwójka najlepsza 
w finale trójboju 
lekkoatletycznego

 Dużym sukcesem lekkoatletów 
z Żychlina zakończył się Powiatowy Finał 
Czwartków Lekkoatletycznych, który odbył 
się w czerwcu na stadionie MOSiR-u w Kut-
nie. W finałowych zmaganiach zawodnicy 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie zdo-
byli 31 medali. Czwartki Lekkoatletyczne to 
organizowana cyklicznie impreza dla dzie-
ci w wieku dwunastu, jedenastu, dziesięciu 
lat i młodszych. W edycji 2016/2017 dzieci 
startowały w trzech kategoriach wiekowych: 
roczniki 2004, 2005 oraz 2006 i młodsi. Za-
wodnicy brali udział w pięciu konkuren-
cjach: biegi na 60 m, 300 m oraz 600/1000 
m (dziewczęta/chłopcy), skoku w dal oraz 
rzucie piłeczką palantową. Dzieciom zalicza 
się do tzw. punktacji Grand Prix pięć najlep-
szych startów w każdej konkurencji + wynik 
w Finale Powiatowym. Warunkiem zakwali-
fikowania się do finału ogólnopolskiego jest 
zajęcie czołowych miejsc w zawodach oraz 
uzyskanie wyniku dającego szansę na sku-
teczną rywalizację z najlepszymi zawodnika-
mi „Czwartków LA” w kraju.
 Udział w zawodach lekkoatletycz-
nych był częścią zadania publicznego pn. 
„Sport – zdrowie, przyjemność i relaks” –
realizowanego przy wsparciu finansowym 
z budżetu Gminy Żychlin.
 Poniżej prezentujemy listę medali-
stów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żychlinie.

Złoci medaliści:
Adam Małachowski – kl. V bieg na dystansie 
60 m; Jakub Jarota – kl. VI bieg na dystan-
sie 300 m; Ziemowit Michalak – kl. IV skok  
w dal; Jakub Jarota – kl. VI rzut piłeczką pa-
lantową; Ziemowit Michalak – kl. IV bieg na 
dystansie 60 m; Szymon Dałek – kl. VI bieg 

na dystansie 60 m; Oliwia Jóźwiak – kl. IV 
rzut piłeczką palantową; Oliwia Materek – kl. 
V rzut piłeczką palantową.
 
Srebni medaliści:
Ida Kalinowska – kl. VI rzut piłeczką pa-
lantową; Michał Petera – kl. V skok w dal;  
Adam Dwojacki – kl.VI rzut piłeczką pa-
lantową; Jakub Kubiak – kl. IV skok w dal;  
Julia Morawiec – kl. V rzut piłeczką palan-
tową; Małgorzata Babecka – kl. IV rzut pi-
łeczką palantową; Aleksandra Popławska 
– kl. IV bieg na dystansie 300 m; Szymon 
Olejnicki – kl. IV rzut piłeczką palantową;  
Klaudia Kuras – kl. IV bieg na dystansie 60 
m; Mateusz Maltański – kl. VI bieg skok  
w dal; Mateusz Maltański – kl. VI bieg na dy-
stansie 1000 m; Klaudia Kuras – kl. IV skok 
w dal.
 
Brązowi medaliści:
Patryk Makowski – kl. VI skok w dal;  
Szymon Dałek – kl. VI bieg na dystansie 60 m; 
Kinga Garstka – kl. VI rzut piłeczką palanto-
wą; Michał Petera – kl. V bieg na dystansie 60 
m; Adam Małachowski- kl. V bieg na dystan-
sie 60 m; Koza Kacper – kl. VI rzut piłeczką 
palantową; Martyna Lewandowska – kl. IV 
rzut piłeczką palantową; Dawid Kujawa – kl. 
IV rzut piłeczką palantową; Julia Kunicka – 
kl. VI skok w dal; Zuzanna Kołaczyńska – kl. 
IV skok w dal; Zuzanna Kołaczyńska – kl. IV 
bieg na dystansie 60 m .
 
Opiekunowie grupy: Jolanta Kapes, Joanna 
Florczak i Jacek Filiński.Serdecznie gratulu-
jemy naszym młodym sportowcom! 

red.

 21 września na stadionie Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kutnie odbyły się Mistrzostwa Powia-
tu w Trójboju Lekkoatletycznym (100m, 
skok w dal i pchnięcie kulą) dziewcząt 
i chłopców klas siódmych. W zawodach 
brały udział szkoły: SP 9, SP 7, SP 6 z Kut-
na, SP Ostrowy oraz Szkoła Podstawowa 
nr 2 z Żychlina. 
 W klasyfikacji drużynowej 
chłopców pierwsze miejsce zajęli lekko-
atleci z Żychlińskiej dwójki gromadząc 
490 punktów. W indywidualnej kategorii 
chłopców drugie i trzecie miejsce zajęli 
lekkoatleci z ,,dwójki”. Adam Małachow-
ski (drugie miejsce) uzyskał w sumie 132 
punktów (6,58 m w pchnięciu kulą, 4,38 
m w skoku w dal, 13,86 sekund w biegu 
na 100 m). Na trzecim miejscu uplasował 
się Jakub Jarota – 129 punktów (7,80 m 
w pchnięciu kulą, 4,20 m w skoku w dal, 
14,46 sekund w biegu na 100 m). Udział 
w zawodach był częścią zadania publicz-
nego pn. „Sport – zdrowie, przyjemność 
i relaks” – realizowanego przy wsparciu 
finansowym z budżetu Gminy Żychlin.
 Drużyna dziewcząt SP 2 w Żychli-
nie wystąpiła w składzie: Alicja Ranachow-
ska, Ida Kalinowska, Aleksandra Mazurek,  
Dominika Krulikowska i Magdalena 
Szczerbiak. Opiekun: Jolanta Kapes. Dru-
żynę chłopców SP 2 w Żychlinie repre-
zentowali: Szymon Dałek, Kacper Świec-
ki, Jakub Jarota, Adam Małachowski  
i Mateusz Maltański. Opiekun Jacek Fi-
liński. Gratulujemy wspaniałych wyni-
ków! Tak trzymać!

Wyniki drużynowe chłopców:
1. SP 2 W Żychlinie – 490 Pkt.
2. SP 9 W Kutnie – 391 Pkt.
3. SP 6 W Kutnie – 330 Pkt.
4. SP w Ostrowach – 196 Pkt.
5. SP 7 W Kutnie – 120 Pkt.
Indywidualnie wyróżnienia otrzymali:
1. Miłosz Myszkowski – SP 9 Kutno – 139 pkt.
2. Adam Małachowski – SP 2 Żychlin – 132 pkt.
3. Jakub Jarota – SP 2 Żychlin – 129 pkt.
Wyniki drużynowe dziewcząt: 
1. SP 9 w Kutnie – 628 Pkt.
2. SP w Ostrowach – 464 Pkt.
3. SP 6 w Kutnie – 462 Pkt.
4. SP 2 w Żychlinie – 443 Pkt.

red.

SIATKÓWKA 

31 medali młodych 
lekkoatletów
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SIATKÓWKA 

Wicemistrzynie Orlikowej Ligi Mistrzów

PIŁKA NOŻNA 

Turniej z gwiazdą żychlińskiej piłki

 9 września br., na bo-
isku wielofunkcyjnym Gimna-
zjum nr 4 w Bełchatowie odbył 
się finał Orlikowej Ligi Mistrzów 
w piłce siatkowej zainicjowa-
nej przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Łódzkiego. 
O tytuł mistrzów wojewódz-
twa walczyły najlepsze drużyny 
siatkarskie w naszym regionie, 
a między nimi zespół dziewcząt 
z Żychlina. Nasze zawodnicz-
ki z Mickiewicza rywalizowały 
z koleżankami z Bełchatowa, 
Łodzi i Zduńskiej Woli. Zespoły 
chłopięce reprezentowały Kut-
no, Rawę Mazowiecką, Zduńską 
Wolę i Bełchatów. Sportowej ry-
walizacji przyglądali się zacni 
kibice w osobach marszałka wo-
jewództwa Witolda Stępnia i wi-
cemarszałka Dariusza Klimcza-
ka.
 Organizatorem imprezy 
był najbardziej utytułowany klub 
siatkarski w Polsce – Skra Bełcha-
tów. Zwyciężczyniami turnieju  
w kategorii dziewcząt zosta-
ły ubiegłoroczne triumfatorki 
z Publicznego Gimnazjum Nr 
5 w Zduńskiej Woli, które w fi-
nale spotkały się z dziewczętami 

z Żychlina. Podopieczne naszej 
Żychlińskiej Akademii Siat-
kówki Volley Team w finale sta-
wiły zacięty opór faworytkom  
i pokazały się z najlepszej strony. 
Wcześniej w półfinale, po dość 
jednostronnym meczu pokonały 
reprezentantki Łodzi.
 Rywalizację chłopców 
na pierwszym miejscu zakończy-
ła drużyna gospodarzy z Gimna-

zjum Nr 4 w Bełchatowie.
– Jestem bardzo zadowolony 
z postawy naszych zawodni-
czek i dumny. Rywalizowały  
z zespołami z dużo większych 
miast i pokazały charakter, a wi-
cemistrzostwo to duży sukces. 
Gratuluję im bardzo i mam na-
dzieję, że trener Tomasz Maciak 
będzie odnosił dalej sukcesy 
z kolejnymi rocznikami zawod-

niczek naszej Akademii Siat-
kówki. Nasze tradycje sportowe, 
w tym zakresie, są absolutnie 
bardzo krótkie i tym bardziej 
cieszy mnie awans do ścisłego 
finału i dobra gra drużyny – po-
wiedział burmistrz Grzegorz 
Ambroziak, który kibicował na 
miejscu naszym zawodniczkom.
 Bardzo miły gest ze 
strony klubu Skra to odwiedzi-
ny naszych mistrzów świata, za-
wodników klubu z Bełchatowa. 
Zawodniczki były zachwycone 
możliwością zrobienia zdjęcia 
z Mariuszem Wlazłym, Micha-
łem Winiarskim i innymi za-
wodnikami, którzy po treningu 
spotkali się z uczestnikami fina-
łu.
 Wicemistrzynie Or-
likowej Ligi Siatkówki zagrały 
w składzie: Zuzanna Tomasik, 
Katarzyna Markiewicz, Marceli-
na Lewandowska, Wiktoria Żer-
nicka, Natalia Kubiak, Amelia 
Urbańska, Ola Sitkiewicz, Mary-
sia Frydrysiak, Wiktoria Czubiń-
ska. Trener: Tomasz Maciak

red.

 11 czerwca, w ramach obchodów 
jubileuszu 620-lecia miasta Żychlin, odbył 
się turniej piłki nożnej chłopców. W turnie-
ju wzięły udział cztery drużyny: KS Żychlin, 
Widzew Łódź, Pelikan Łowicz oraz Unia 
Skierniewice. Turniej był rozgrywany w for-
mule „każdy z każdym”.
 Podczas turnieju odbyła się wyjąt-
kową uroczystość wręczenia statuetki dla 
najwybitniejszego piłkarza w historii na-
szego miasta. Statuetkę z rąk Elżbiety Tar-
nowskiej Przewodniczącej Rady Miejskiej  
otrzymał Jan Polańczyk.
 Jan Polańczyk był wychowankiem 
Emit-u Żychlin, a następnie był piłkarzem ta-
kich klubów jak Wisła Płock, Orzeł Łódź, ŁKS 
Łódź, Olimpia Poznań (w której rozegrał 23 
mecze w ekstraklasie). Karierę zakończył w ho-
lenderskiej drużynie SV Zwaluwen Wierden.  
W 2012 roku z okazji 65-lecia Wisły Płock 

został odznaczony Honorową Odznaką Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej oraz Mazowiec-
kiego Związku Piłki Nożnej. 
 
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Pelikan Łowicz         9 pkt. 19:4
2. KS Żychlin         6 pkt. 10:5
3. Widzew Łódź         3 pkt.  4:10
4. Unia Skierniewice   0 pkt.  4:18

WĘDKARSTWO 

Wędkarskie  
zawody  
jubileuszowe
 Bieżący rok to roku jubileuszu 
620-lecia nadania praw miejskich miastu 
Żychlin, ale również jest to rok 150-lecia 
powołania Powiatu Kutnowskiego. Mię-
dzy innymi z tej okazji Koło nr 109 PZW 
„METALURG” z Kutna 16 września br. 
na łowisku w Wojszycach zorganizowało 
zawody wędkarskie dla drużyn samorzą-
dowo - wędkarskich z terenu powiatu kut-
nowskiego. Naszą Gminę reprezentowali 
Radny Rady Miejskiej Józef Kowalski oraz 
Leszek Kamiński członek PZW Żychlin. 
Patronat nad zawodami objął Starosta 
Kutnowski Krzysztof Debich.

red.

Najbliższe zmagania Kadetek Volley Team Żychlin, już 22 października od godz. 11 na Hali Sportowej w Żychlinie


