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Nadchodzące wydarzenia:
piątek, 13 marca 2015 - Żychliński Dom Kultury

Koncert Zespołu Acid Drinkers 
(bilety do nabycia w sekretariacie ŻDK)

sobota, 28 marca 2015 - Hala Sportowa przy ul. Łukasińskiego 

VOLLEY TEAM ŻYCHLIN - SIATKARZ DRUŻBICE

niedziela, 12 kwietnia 2015 - Żychliński Dom Kultury

Dorobek artystyczny Żychlińskiego Domu 

Kultury „50 lat ŻDK”

niedziela, 3 maja 2015 - Żychliński Dom Kultury

Obchody Święta Konstytucji 3-go maja

niedziela, 31 maja 2015 - Żychliński Dom Kultury

Święto Żychlina / Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Kobiet 

Drogie Panie! 

Z okazji Waszego Święta w imieniu 
własnym, męskiego grona Rady Miejskiej 
oraz pracowników Urzędu Gminy 
i podległych jednostek, życzę Wam 
aby wasze buzie zawsze promieniały 
radością, by każdy dzień był dla 
Was spełnieniem, a zdarzające się 
przeciwności losu hartowały wasze 
serca, które są ostoja dla najbliższych.

Burmistrz Gminy Żychlin
Grzegorz Ambroziak
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WYDARZENIA

 W ostatni piątek stycznia odbyła 
się sesja Rady Miejskiej w Żychlinie. 
Najważniejszym punktem obrad było 
uchwalenie przez radnych, Budżetu Gminy 
na pierwszy rok, obecnej VII kadencji 
samorządu. W swoim wystąpieniu tuż 
przed glosowaniem Burmistrz Gminy 
Żychlin Grzegorz Ambroziak podkreślił, iż 
„uchwalony projekt nie będzie dokumentem 
zamkniętym, będzie jeszcze wielokrotnie 
modelowany – w ramach prac nad realizacją 
zadań bieżących i inwestycyjnych”. Burmistrz 
nakreślił również najważniejsze zadania 
stojące przed Gminą, oraz przedstawił 
założenia budżetu na 2015 rok.
Fragment wystąpienia burmistrza:

Szanowni Państwo,
 Przed nami nowe realia 
programowania zadań inwestycyjnych, na 
które chcielibyśmy pozyskiwać dofinansowanie 
ze środków europejskich. Czeka nas istotny 
etap przygotowań, który powinniśmy 
przeprowadzić i zakończyć w tym roku 
kalendarzowym.
 Poprzez analizy stanu bieżącego, 
prace zespołów roboczych, etap planistyczny 
i konsultacje społeczne – musimy osiągnąć 
efekt w postaci przygotowania nowej Strategii 
rozwoju Gminy i Miasta Żychlin od roku 2015, 
na kolejne 4, a najlepiej sześć, do ośmiu lat.
 Strategia ma być tym dokumentem, 
zawierającym istotne zadania, z punktu 
widzenia rozwoju gminy. Dokument musi 
być akceptowany przez lokalną społeczność. 
Musi być realistyczny i ma nam pomóc  
w przygotowywaniu wniosków o przyznawanie 
dotacji unijnych z RPO i PROW. 
 W związku z tak istotnym zakresem 
prac planistycznych, które przeprowadzone 
mają zostać w okresie od marca do sierpnia 
– bieżący rok chcemy poświęcić w znacznej 
mierze na przygotowania planistyczne 
towarzyszące pracom nad strategią.
 W związku z tym obecny budżet 
inwestycyjny, zaprojektowany jest skromnie. 
Drugim ważącym elementem w tym 
zakresie, jest konieczność przeprowadzenia 
modernizacji obiektu urzędu gminy. Wiele 
osób – oczywiście na czele z szanownymi 
radnymi – zwracało mi uwagę, już w ubiegłej 
kadencji, że musimy mocno poprawić estetykę 
obiektu.
 Pytany dlaczego nie wcześniej – 
odpowiadam: odsuwałem w czasie inwestycję 
w obiekt urzędu gminy, do momentu 
rozwiązania największych problemów  
z użytkowaniem obiektów szkolnych. Dzieci 
i młodzież, oświata sport to były priorytety 

ostatnich dwóch kadencji samorządu. Urząd 
jak widać mógł poczekać, aż do tego roku. 
 Oczywiście przygotowywaliśmy się 
małymi krokami do tej inwestycji. W bieżącym 
roku chciałbym ją zrealizować.
 Wiąże się to niestety z dużymi 
problemami organizacyjnymi ponieważ, 
praktycznie muszę przenieść prace urzędu do 
innego obiektu.
 Podstawą jest bezpieczeństwo 
użytkowników. Nie chciałbym w żaden sposób 
dopuścić do sytuacji, że osoba postronna, 
mieszkaniec czy osoba przyjezdna, znajdzie się 
w obszarze prowadzenia robót. Tym bardziej, 
gdyby jakiś niedopilnowany przez chwilę 
malec, postanowił odbyć spacer po placu 
budowy. 
 Muszę w tym miejscu prosić 
wszystkich o wyrozumiałość i cierpliwość, bo 
z uwagi na tą inwestycję nasza praca będzie 
w tym roku bardzo utrudniona. Musimy 
zachować płynność usług administracji, co 
będzie dużym wyzwaniem organizacyjnym. 
 W zakresie tematów bieżących. 
Zapewniam, że dotychczasowe profesjonalne 
przygotowanie pozwoli nam na realizację 
zadań, w zakresie wydatków bieżących  
i utrzymania ciągłości najważniejszych zadań 
własnych gminy.
 Gmina utrzymuje poprawne 
wskaźniki finansowe zawarte w ustawie 
o finansach publicznych. Eksperci z RIO 
wskazują że, jest on projektowany rzetelnie 
i co ważne realnie. Terminowo będziemy 
realizować wszelkie zobowiązania finansowe 
i pozostaniemy wiarygodnym partnerem na 
lokalnym rynku finansowym.”
 Rada Gminy Żychlin jednogłośne 
przyjęła dokument i uchwaliła budżet 
Gminy na 2015 rok. Najważniejsze założenia 
uchwalonego budżetu to:
 DOCHODY. Plan dochodów to 
ponad 30,4 mln złotych. Ogólna kwota 
dotacji na zadania bieżące gminy – ponad 5,2 
mln zł: 
· w tym na dofinansowanie zadań własnych 
gminy ponad 1,4 mln zł 
· na realizacje zadań zleconych gminie ponad 
3, 7 mln zł.
Planowana kwota subwencji ogólnej ponad 
6,7 mln zł., w tym subwencja oświatowa 
ponad 5,8 mln zł.
 Kwota udziałów gminy w podatku 
dochodowym od osób fizycznych ponad 
6,8 mln zł. Kwota udziałów w podatku 
dochodowym od osób prawnych – ponad 
655 tysięcy zł. Kwota dochodów z tytułu 
podatku od nieruchomości wynosi 6,78 mln 
zł, w podatku rolnym ponad 796 tysięcy zł, 

w podatku od środków transportowych 
ponad 220 tysięcy zł.
 Dochody własne gminy 
zaplanowano na podstawie przewidywanego 
wykonania roku ubiegłego oraz podjętych 
przez Radę Miejską uchwał w sprawach 
stawek podatków lokalnych.
 WYDATKI. Na wydatki w 2015 
roku planuje się kwotę ponad 30,3 mln zł. 
z której kwota 29 mln zł to kwota planowanych 
wydatków bieżących, a kwota wspomniana 
wcześniej 1 miliona 236 tysięcy zł to kwota 
planowanych wydatków majątkowych.
 Największą pozycję stanowią 
wydatki na oświatę – ponad 12,4 mln zł. 
Tradycyjnie, kwota subwencji b.r., nie 
pokrywa nawet wydatków na wynagrodzenia 
i pochodne pracowników placówek 
subwencjonowanych (szkół podstawowych, 
gimnazjum i liceum). Dopłata do tych 
placówek z dochodów własnych gminy 
wynosi ponad 2,8 mln zł.
 Znaczną część wydatków 
przeznacza się na pomoc społeczną. 
W kwocie ponad 7,6 mln zł zabezpieczone są 
środki finansowe na wypłatę m.in. zasiłków 
i dodatków mieszkaniowych, zarówno 
z dotacji celowych, jak również finansowane 
ze środków własnych w wysokości ok. 5,8 mln 
zł. Wszystkie wydatki na zadania statutowe, 
tj. wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka 
Pomocy w 100% są pokrywane z dochodów 
własnych gminy.
 Na zadania z zakresu administracji 
publicznej w 2015 roku proponuje się 
przeznaczyć kwotę 3,6 mln zł.
 Wydatki inwestycyjne gminy 
zaplanowane w kwocie 1.236.707,60 zł. 
obejmą głównie:
- modernizację UG; budowę sieci 
wodociągowej (w oparciu również o środki 
z UE); budowę chodnika dla poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa 
Dobrzelin i Grabów (w oparciu również 
o środki z UE). 
 Nadwyżka budżetu na 2015 
rok wynosi 138 tysięcy zł. Wolne środki 
ustalono w wysokości 880 tysięcy zł. 
Rozchody w łącznej wysokości 1,018 
mln zł. Utworzono rezerwę ogólną 
w wysokości 130.000 Złotych i rezerwę celową 
na zarządzanie kryzysowe w wysokości 
80.000 zł.
 Gmina udzieli w bieżącym roku 
dotacji m.in.:
- dla Samorządowego Zakładu Budżetowego 
w Żychlinie w kwocie 869.114 zł.
- dla instytucji kultury 1.013.694 zł

(red.)

Budżet na rok 2015 
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Żychlinianin osobiście 
pogratulował 
brązowym 
medalistom 
Mistrzostw Świata  
w Piłce Ręcznej

 Tomasz Matczak, 47-letni 
niewidomy kibic, rodowity Żychlinianin, 
człowiek, który przez wiele lat czynnie 
uczestniczył na rzecz społeczności naszego 
miasta, wysłał bardzo emocjonalnego maila 
do Związku Piłki Ręcznej w Polsce. W swoim 
liście pogratulował i podziękował polskim 
szczypiornistom, którzy przywieźli z Kataru 
brązowy medal mistrzów świata. List tak 
poruszył działaczy ZPRP, że kibic dostał szansę 
osobistego pogratulowania medalistom 
w Pałacu Prezydenckim. Uroczystość odbyła 
się 12 lutego 2015 r. 
 „Granie dla takich kibiców to przyjemność 
– powiedział Michał Szyba. – Takie rzeczy 
chwytają za serce. Czytając ten list, łezka się 
w oku zakręciła – uzupełnił Adam 
Wiśniewski.”

 Dnia 19 lutego br. w budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie 
odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież 
Zapobiega Pożarom” w kategorii Gimnazjum.
 Dziesięcioosobowa grupa młodych 
osób, po wcześniejszych eliminacjach 
na szczeblu szkolnym, przystąpiła do 
sprawdzianu z wiedzy pożarniczej. Turniej 
rozegrał się w dwóch etapach. Pierwszy z nich 
to pisemny test, do którego podeszli wszyscy 
zawodnicy, a następnie troje uczestników 

z największa ilością pkt. z testu pisemnego 
rywalizowała 
w części ustnej. Zwycięzcą turnieju został 
Maciej Jackowski, drugie miejsce zajęła 
Klaudia Kośmider, a trzecie miejsce przypadło 
Konradowi Brzozowskiemu.
 Maciej Jackowski i Klaudia Kośmider 
będą reprezentować Gminę Żychlin na 
szczeblu powiatowym Turnieju Strażackiego. 
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

”Młodzi, internet, 
kariera”
 
 25 młodych mieszkańców Żychlina, 
już wie, co warto studiować i gdzie znaleźć 
przyszłościową pracę. W dn. 18 lutego 
2015r. uczniowie Zespołu Szkół nr 1 
spotkali się z Pawłem Luty, dziennikarzem 
zajmującym się biznesem technologicznym, 
redaktorem prowadzącym serwis Spider’s 
Web, wcześniej dziennikarz magazynu 
„Brief ” oraz dziennikarz i redaktor wydania 
internetowego magazynu „Forbes”. Zajmuje 
się takimi tematami jak nowe technologie, 
start-upy, marketing internetowy i media 
społecznościowe. Uwielbia przeprowadzać 
wywiady z ciekawymi ludźmi. Na swoim 
koncie ma między innymi rozmowy  

z Ericem Ly, współtwórcą LinkedIn, 
Stewartem Butterfieldem, współtwórcą Flickr.
com.
 Paweł Luty jest jednym z 20 
młodych profesjonalistów, którzy w całej 
Polsce odwiedzają biblioteki, szkoły  
i domy kultury. To młodzi ludzie mający 
ciekawą, przyszłościową pracę związaną  
z nowoczesnymi technologiami. 
 W czasie spotkania z Panem 
Pawłem młodzież miała okazję dowiedzieć 
się, jak wygląda jego dzień pracy, wspólnie 
rozmawiano o nowych zawodach  
i zastanawiano się, które z nich są najbardziej 
przyszłościowe. Całość miała charakter 
warsztatowy – były quizy, pytania i wspólne 

ćwiczenia.
 Spotkanie zostało zrealizowane 
przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną 
im. Marii Kownackiej, w ramach trzeciej 
edycji projektu „Link do przyszłości. Młodzi, 
Internet, Kariera”. Jest to przedsięwzięcie 
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, realizowane dzięki środkom 
firmy Microsoft i Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. Do tej pory – podczas 
dwóch poprzednich edycji projektu – w całej 
Polsce odbyło się blisko 750 takich spotkań,  
w których uczestniczyło ponad 21 tysięcy 
osób.

Ewa Andrzejewska, dyrektor MGBP
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WYDARZENIA

25 lat wolności. Kluczowa rola 
samorządowej reformy. 
 W tym roku przypada 25-lecie 
rozpoczęcia w Polsce transformacji 
systemowej. Wybory, które odbyły 
się 4 czerwca 1989 roku, umożliwiły 
przeprowadzenie szeroko zakrojonych  
reform ustrojowych, gospodarczych  
i społecznych. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.                   
o samorządzie terytorialnym dała milionom 
Polaków, możliwość decydowania o tym, 
kto będzie ich reprezentował na poziomie 
lokalnym. Na jej podstawie wprowadzono 
w ponad dwóch tysiącach istniejących gmin 
prawdziwy samorząd. W miejsce istniejących 
w PRL rad narodowych wprowadzono rady 
gmin o znacznie większych uprawnieniach. 
Polacy potwierdzili w pierwszych wolnych 
wyborach samorządowych, które odbył 
się 27 maja 1990 roku, że opowiadają 
się za zmianami i wolnością. Zwyciężyła 
solidarna decyzja, zwyciężyła wspólnota. 
Nowo wybrane rady gmin i miast wybrały 
swoje władze wykonawcze - prezydentów, 
burmistrzów oraz wójtów, co według 
późniejszej pogłębionej refleksji autorstwa 
prof. Jerzego Regulskiego, doprowadziło 
do przełamania monopolu państwa 
totalitarnego: monopolu władzy politycznej 
oraz jednolitego systemu organów państwa, 
a także jednego budżetu państwa, monopolu 
własności publicznej (państwowej) Skarbu 
Państwa i w końcu monopolu urzędników 
państwowych. 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym określa zakres 
działania gminy oraz najważniejsze 
zadania, które przed nią stoją. Do nich 
w szczególności należy zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty, realizowane  
w ramach zadań własnych gminy, 
zarówno o charakterze obligatoryjnym 
jak i fakultatywnym, które obejmują m.in. 
sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki 
nieruchomościami, ochrony środowiska  
i przyrody oraz gospodarki wodnej, 
gminnych dróg i ulic, wodociągów 
i kanalizacji, utrzymania czystości i porządku 
oraz urządzeń sanitarnych, pomocy 
społecznej, wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej, gminnego budownictwa 
mieszkaniowego, edukacji publicznej, 
kultury, w tym bibliotek gminnych 
i innych instytucji kultury, kultury fizycznej 
i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych 
i urządzeń sportowych, targowisk, zieleni 
gminnej i zadrzewień, porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 
przeciwpożarowej, utrzymania gminnych 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
oraz obiektów administracyjnych,  wspierania 
i upowszechniania idei samorządowej,  
w tym tworzenia warunków do działania 
i rozwoju jednostek pomocniczych 
i wdrażania programów pobudzania 
aktywności obywatelskiej, promocji gminy, 

współpracy i działalności na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów pożytku 
publicznego.
 Zachodzące zmiany łatwo również 
zaobserwować w Żychlinie.  Znaczna część 
usług świadczonych przez przedsiębiorstwa 
państwowe, przeszła w ręce sektora 
prywatnego. Gmina Żychlin zmienia się 
zarówno pod względem wizualnym jak 
i gospodarczym. 
 Od początku zmian,  
w latach dziewięćdziesiątych, gmina 
rozpoczęła nadrabianie licznych 
zaległości. Wybudowano kilometry sieci 
wodociągowych, modernizowano drogi.  
W ciągu tych 25 lat nasze miasto oraz gmina 
bardzo się zmieniły. Przed nami jeszcze wiele 
wyzwań lecz wierzymy, że tylko wspólny 
wysiłek i zaangażowanie ze strony całej 
wspólnoty  mogą przynieść oczekiwane 
przez nas wszystkich zmiany i pożądane 
rezultaty. Obecnie, niejako przy okazji 
jubileuszu samorządu terytorialnego, trwa 
dyskusja na temat jego obecnego kształtu,  
w rezultacie której, na bazie  dotychczasowego 
funkcjonowania samorządu, mają zostać 
wypracowane nowe regulacje, jeszcze 
bardziej poszerzające zakres samodzielności 
samorządu i upodmiotowienia jego 
mieszkańców.
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„Dąb Wolności” na Pl. Wolności 

 Od listopada ubiegłego roku na 
Placu Wolności w Żychlinie rośnie „Dąb 
Wolności”. 
 Sadzenie dębów to inicjatywa, 
z którą wyszedł Prezydent RP Bronisław 
Komorowski, dla upamiętniania 25. rocznicy 
odzyskania przez Polskę wolności w 
historycznych wyborach 4 czerwca 1989 roku 
oraz demokratycznych przemian w naszym 
kraju. 
 Od samego początku w akcję 
włączyły się Ochotnicze Straże Pożarne. 
Uroczysta inauguracja sadzenia dębów 
wspólnie ze strażakami miała miejsce 19 

czerwca 2014 r. w Łowiczu. Warto dodać, że 
„żychliński” dąb jest dokładnie sześćsetnym 
„Dębem Wolności” zasadzonym w Polsce. 
Oprócz posadzenia dębu, odbyło się również 
symboliczne przekazanie kluczyków do 
wozów bojowych dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Śleszynie i Ochotniczej Straży 
Pożarnej działającej na terenie Zakładu 
EMIT.S.A. 
 W uroczystości udział wzięli m.in.: 
Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP, Jerzy Maciak, Dyrektor Zarządu 
Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP, Paweł Bejda, Wicewojewoda 
Łódzki, Artur Bagieński, Wicemarszałek 
województwa łódzkiego; Elżbieta Tarnowska 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie; 
Grzegorz Ambroziak, Burmistrz Gminy 
Żychlin; Nadbrygadier Andrzej Witkowski, 
Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi, 
Włodzimierz Kęsicki, Prezes Zarządu EMIT 
S.A.; przedstawiciele rodzin założycieli OSP 
Żychlin oraz mieszkańcy, w tym strażacy 
ochotnicy i uczniowie pierwszej klasy Liceum 
o profilu pożarniczo-medycznym Zespołu 
Szkół w Żychlinie wraz dyrekcją szkoły.
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WYDARZENIA

 W tym roku mija 50 lat jak 
w Żychlinie przy ulicy Fabrycznej 3 swą 
działalność rozpoczął Dom Kultury. Ta 
rocznica skłania do wspomnień i zaglądania 
w przeszłość. W związku z jubileuszem 
przeglądamy kroniki, oglądamy stare zdjęcia 
i czytamy relacje prasowe z wydarzeń, które 
miały tu miejsce. A przez te 50 lat działo 
się naprawdę sporo. To wszystko nie byłoby 
możliwe bez zaangażowania pracowników, 
instruktorów i wszystkich naszych przyjaciół, 
którzy przychodzą tutaj jak do swojego domu: 
uczyć się śpiewu, grać na scenie, recytować, 
ale także obejrzeć film, przedstawienie, czy 
wysłuchać koncertu.
 Można by powtórzyć za słowami 
piosenki z serialu „ Czterdziestolatek – 
cokolwiek je zmieniając „50 lat minęło jak 
jeden dzień…” tak to się zaczęło, 50 lat 
temu mieszkańcy Żychlina bawili się na 
balu sylwestrowym w nowo wybudowanym 
Zakładowym Domu Kultury Zakładów 
Wytwórczych Maszyn Elektrycznych  
i Transformatorów im. Wilhelma Piecka. 
Późniejsza nazwa to Miejsko – Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji a obecnie 

Żychliński Dom Kultury. Działania ŻDK 
zawsze ściśle powiązane były z osobami, które 
nim zarządzały. Osobowość, cechy charakteru 
i osobiste fascynacje artystyczne kolejnych 
kierowników i dyrektorów nadawały kształt 
wydarzeniom kulturalnym w Domu Kultury.
 Pierwszym kierownikiem był 
Zygmunt Strzałkowski później Laura 
Olszewska, Jan Petera, Jerzy Holweg, 
Jadwiga Melcher, Zbigniew Tarka oraz 
dyrektorzy Teresa Ziółkowska, Magdalena 
Konczarek. Obecnie funkcję dyrektora pełni 
Magdalena Modrzejewska – Rzeźnicka. Przez 
te wszystkie lata bardzo dużo się działo. 
Powstawały zespoły muzyczne „Drgające 
struny”, „Delfiny”, „Biedroneczki”, „Urszulki”, 
zespół wokalny Wojciecha Kowalczyka, 
„Fatum”, kapela „Dobrzeliniacy”, działało 
ognisko muzyczne, orkiestra dęta, zespół 
pieśni i tańca, kabaret „Sowa”, kluby; Pogodna 
Jesień i Radość zespół Melodia. Najmłodszym 
dzieckiem domu kultury jest Uniwersytet 
Trzeciego Wieku założony w 2011 r. Przez 
te wszystkie lata dom kultury gościł wielu 
wybitnych gości, artystów Żychlina, którzy 
osiągnęli sukcesy nie tylko w kraju ale i znani 

są w świecie. Obecnie w Domu Kultury działa 
10 sekcji artystycznych oraz sekcja UTW. 
 Nikt tak naprawdę nie jest w stanie 
policzyć ile osób uczestniczyło w zajęciach 
muzycznych plastycznych, teatralnych, 
zespołach muzycznych. Wielu młodych 
ludzi mogło i może rozwijać tutaj swoje 
zainteresowania i pasje. Wielu rozpoczęło 
tutaj swoja dalszą drogę zawodową. Dla wielu 
ludzi Dom Kultury był, jest i będzie drugim 
domem, tutaj zawsze spełniały się marzenia, 
zawierały nowe przyjaźnie i miłości. 
Instruktorzy i pracownicy domu kultury to 
wspaniali ludzie, którzy przez te wszystkie 
lata umieli zaszczepić w ludziach pasję do 
muzyki, sztuki, kultury. 
 Wszystkim tym ludziom w 50 
urodziny Żychlińskiego Domu Kultury za 
ich pasję, oddanie i twórczą rzetelną pracę, 
pedagogiczny zapał i miłość do drugiego 
człowieka, składam serdeczne podziękowania.

Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka
Dyrektor ŻDK

Jubileusz 50-lecia 
Żychlińskiego Domu Kultury
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fotorelacja

Spotkanie słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku z bp. J. Zawitkowskim
 26 stycznia w Żychlińskim 
Domu Kultury odbyło się spotkanie ze 
wspaniałą osobistością, J.E. ks. bp Józefem 
Zawitkowskim – człowiekiem, który czyni 
użytek ze swoich rozlicznych talentów, jak 
choćby talent muzyczny czy przede wszystkim 
talent poetycki. Profesor Miodek nazwał go 
„lirykiem współczesnej ambony”. Bp. Józef 
Zawitkowski został odznaczony medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” , który 
wręczany jest wszystkim, którzy przyczyniają 
się do tworzenia i rozwijania polskiej kultury.
 Przybyli goście mieli możliwość 
poznania artysty „wielkiego słowa”. 
Ksiądz biskup z niezwykłą skromnością 
opowiedział o swojej 25 letniej działalności 
duszpasterskiej na antenie Polskiego Radia, 
o swoich kompozycjach pieśni kościelnych 
m.in. dobrze wszystkim znanej pieśni „Panie 
dobry jak chleb”, skomponowanej specjalnie 
na Kongres Eucharystyczny w Warszawie, 
który swą obecnością zaszczycił Papież Jan 
Paweł II, a także o licznych publikacjach 

literackich, w tym także bajek dla dzieci. Po 
zakończeniu spotkania można było nabyć 
najnowsze publikacje autorstwa bp. Józefa 

Zawitkowskiego oraz uzyskać pamiątkowy 
wpis.

 22 luty dla harcerzy i skautów z całego 
świata to jeden z najważniejszych dni w roku. 
Jest to święto przyjaźni, braterstwa. Dzień 
ten uświadamia skautom, że są braćmi bez 
względu na kolor skóry, narodowość czy wiek. 
 Z Dniem Myśli Braterskiej wiąże 
się dość zabawna historia. Pod koniec życia 
Lorda Roberta Baden Powella, założyciela 
skautingu, jego organizacja liczyła już kilka 
milionów ludzi. Większość z nich chciała 
złożyć swojemu wodzowi urodzinowe 
życzenia i wysłała do Anglii pocztówkę. W 
1926 roku tych pocztówek, zaadresowanych 
do Roberta Baden Powella, zostało 
przesłanych aż 15 ton. Wtedy lord Robert, 
znany ze swojego poczucia humoru, wraz z 
żoną Olave wpadł na pomysł, żeby z okazji 
jego urodzin nie przysyłano życzeń do niego 
samego, ale aby pocztówki te były wysyłane 
do zaprzyjaźnionych skautów. 
 22 lutego 1927 roku  
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Baden 
Pawella światowe władze skautowe uczciły 
założyciela organizacji ogłaszając dzień 22 
lutego Dniem Myśli Braterskiej. Święto to na 
trwałe, aż do dzisiejszego dnia, wpisało się  

w życie organizacji skautowych i harcerskich 
całego świata. W ten dzień przy tysiącach 
ognisk i kominków spotykają się dziewczęta 
i chłopcy spod znaku lilijki „złączeni węzłem 
braterskiej miłości”, wspominając wspólnie 
przeżyte dni wielkiej harcerskiej przygody. 
W sobotę 21 lutego br. harcerki i harcerze 
z Hufca ZHP Żychlin spotkali się w ZS nr 
1 w Żychlinie na obchodach Dnia Myśli 
Braterskiej - święta przyjaźni i radości 
harcerzy. 
 Zuchy, czyli najmłodsi, świetnie 
bawili się przygotowując przyjęcie 
urodzinowe dla generała Roberta Baden - 
Powella. Oczywiście nie zapomniały o torcie, 
który był głównym obiektem zainteresowania 
wśród innych pionów wiekowych. 
 Harcerze oraz harcerze starsi 
(uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów) 
wzięli udział w grze terenowej. Zostali 
postawieni w trudnej sytuacji - jedna osoba z 
ich patrolu nie była zdolna do wzięcia udziału 
w grze. Oczywiście wszystko było mistyfikacją 
organizatorów, która doprowadziła do 
integracji środowisk hufcowych. 
 Wędrownicy, w których skład wchodzą 

licealiści i studenci, odkrywali tajemnicę 
czarnego neseseru: czasami ważniejsza jest 
droga, aniżeli wygrana. W obliczu krótkiej 
wędrówki mogli lepiej się poznać i znaleźć 
chwilę na rozmowę.
 Instruktorzy wzięli udział w zajęciach 
„Więź braterska wśród instruktorów”. Był 
czas na zintegrowanie się, poprzez grupowe 
rozwiązywanie quizu, czas na refleksję, gdy 
wszyscy doszukiwali się cech idealnego 
instruktora oraz czas na wspomnienia  
i dyskusję. 
 Jedno z ważniejszych świąt 
harcerskich przebiegło w miłej atmosferze 
przy współudziale gości: Sekretarza Gminy 
Żychlin Pana Waldemara Bartochowskiego 
oraz Pana Tomasza Walczaka przedstawiciela 
Firmy Budimpex IT S.C. Adam i Marcin 
Maciejewscy. Impreza była wypełniona 
radością oraz energią zebranych. Mamy 
nadzieję, że harcakumulatory zostały 
naładowane do pełna!

 Martyna Jarota 
 Drużynowa 34 Żychlińskiej Drużyny 

 Starszoharcerskiej „Aldabra”

Dzień Myśli Braterskiej w Hufcu ZHP Żychlin
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Złote i Diamentowe Gody 

 W dniu 28 stycznia br. w sali 
konferencyjnej urzędu, Burmistrz Gminy 
Grzegorz Ambroziak oraz Przewodnicząca 
RM Elżbieta Tarnowska uhonorowali 17 
par małżeńskich z terenu miasta i gminy 
obchodzących Złote i Diamentowe Gody.
 16 par małżeńskich wspólnie 
świętowało jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego, a jedna para doczekała się 
60-lecia pożycia małżeńskiego.
 Pięćdziesięciolecie i sześćdziesięciolecie 
pożycia małżeńskiego to bardzo długi okres 
czasu. Małżonkowie przeżyli razem wiele 

dobrego i złego. Wspólnie stawiali czoła 
problemom i przeciwnościom losu. Związek, 
który trwa pół wieku musi być oparty na 
poszanowaniu rodziny, miłości do drugiej 
osoby, wzajemnej tolerancji i wyrozumiałości. 
Taka życiowa postawa 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 
otoczenia i całej naszej gminy.
 

 Uroczystej dekoracji medalami „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dokonał 
w imieniu Prezydenta RP Burmistrz Gminy 
Żychlin Grzegorz Ambroziak. Medale 
otrzymały następujące pary:

Lucyna i Roman Ambroziakowie,
Maria i Stanisław Ciesielscy,
Maria i Stefan Dąbrowscy,
Wanda i Błogosław Fudałowie,
Marianna i Leszek Garstkowie,
Danuta i Stanisław Jagniątkowscy,
Halina i Bogusław Kamińscy,
Wanda i Stanisław Karpiakowie,
Henryka i Marcin Kowalczykowie,
Helena i Piotr Olczakowie,
Zofia i Wiesław Przybyszowie,
Janina i Tadeusz Szczerbiakowie,
Urszula i Andrzej Szymańscy,
Bożena i Franciszek Świeccy,
Teresa i Stefan Trojanowscy,
Bożenna i Julian Workowscy.

 Listem gratulacyjnym uhonorowana 
została para obchodząca 60-lecie pożycia 
małżeńskiego: Helena i Bogusław Kurowscy.
 W tak ważnej chwili nie zabrakło gorących 

życzeń i kwiatów. Był również muzyczny 
upominek w wykonaniu młodzieży 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego 
w Żychlinie pod kierownictwem Agnieszki 
Wawrzyniak. Po części oficjalnej rodziny 
Jubilatów oraz przedstawiciele władz gminy 
wznieśli toast jubileuszowy.
 Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy 
kolejnych lat życia w zdrowiu, zgodzie, 
wzajemnej miłości i poszanowaniu oraz 
szacunku dzieci i wnuków. 

Zuzanna Szymańska
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WYDARZENIA

Szlachetna Paczka 

Konkurs kolęd i pastorałek 

Tuż przed świętami w Żychlińskim Domu 
Kultury odbyła się Gala podsumowująca 
projekt Szlachetna Paczka (rejon Żychlin). 
W tegorocznej edycji wzięło udział 11 
wolontariuszy. Szlachetna Paczka objęła 
pomocą 20 rodzin z gminy Żychlin i 2 rodziny 
z gminy Bedlno. Deklarowana wartość 
dwustu pięćdziesięciu paczek wyniosła około 
30 tysięcy złotych. 
W paczkach znajdowały się najpotrzebniejsze 
rzeczy takie jak: żywność, odzież czy środki 
czystości. Nie zabrakło także mebli, opału czy 
pralek i odkurzacza. Oficjalnie akcję wsparło 
22 darczyńców, lecz przy tym nie można 
pominąć osób, które pomagały przy tworzeniu 
prezentów. Były to zarówno szkoły, firmy jak 
i grupy znajomych. Dlatego całkowita liczba 
zaangażowanych w projekt wyniosła, aż 1.584 

osoby. Średnia wartość pomocy dla danej 
rodziny wyniosła około 1.400 zł.
Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu 
akcji. Bez Waszego wielkiego serca nie 
udałoby się nam. 

Koordynator projektu 
Aleksandra Jankowska

 Z kronikarskiego obowiązku 
nadmieniamy, że ubiegłoroczna edycja była 
pierwszą Szlachetną paczką z wyodrębnionym 
rejonem dla Żychlina. Gratulujemy udanego 
debiutu naszym wolontariuszom. Wcześniej 
darczyńcy z tego terenu przyłączali się do akcji 
prowadzonej w Kutnie, która obejmowała 
również rodziny z Żychlina. 

(red.)

Sukces wokalny 
uczniów 
„Mickiewicza”
Niezwykle miłe chwile przeżyli, na 
początku stycznia b.r., uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. 
Utalentowali wokaliści, Aleksandra 
Sampolska i Wojciech Dzwonkowski, zostali 
wyróżnieni w konkursie prezentacji kolęd 
i pastorałek dla uczniów z województwa 
łódzkiego.
W patio Akademii Humanistyczno-
Ekonomicznej w Łodzi odbył się 
Koncert Galowy ,,Kolędujemy razem” 
będący podsumowaniem konkursowych 
prezentacji kolęd i pastorałek dla uczniów  
z województwa łódzkiego, zorganizowanych 
przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Łodzi, Akademię 
Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi 
oraz Parafię Św. Anny w Łodzi. W kategorii 
,,szkoły średnie - soliści” nasi uczniowie 
zajęli pierwsze dwa miejsca! Wojciech 
Dzwonkowski został zwycięzcą, a II miejsce 
zgarnęła Aleksandra Sampolska. Serdecznie 
gratulujemy nagrodzonym uczniom oraz 
ich opiekunowi Agnieszce Wawrzyniak. 
Wierzymy, że młodzi wokaliści jeszcze nie raz 
wrócą z konkursów z wyróżnieniami, czego 
im bardzo życzymy!

 
 
 
 
 
 

 W sobotnie przedpołudnie 24 
stycznia, w sali widowiskowej Kaplicy św. MM 
Kolbe w Żychlinie, odbył się II Konkurs Kolęd 
i Pastorałek. Konkurs skierowany był do dzieci  
w wieku przedszkolnym i szkolnym z klas od 
I doVI. Organizatorem była Parafia p.w. św. 
Ap. Piotra i Pawła w Żychlinie oraz Urząd 
Gminy w Żychlinie. Rywalizacja odbywała 
się wg następujących kategorii: przedszkole 
soliści, przedszkole zespoły, klasy I-III soliści, 
klasy I-III zespoły, klasy IV-VI soliści, klasy 
IV-VI zespoły.
 Jury w składzie: przewodnicząca 
RM Elżbieta Tarnowska, Sylwia Szymczak 
i kleryk Rafał Nawrocki, miło nie lada 
trudność w wyborze najlepszych z pośród 
uczestników. Umiejętności i zaangażowanie 
„małych artystów” stały na naprawdę 
wysokim poziomie. Podczas sobotnich 
występów, każdy z uczestników otrzymał 

drobny upominek. Ogłoszenie wyników i 
wręczenie nagród odbyło się w niedzielę 25 
stycznia o godz. 17.30 w kościele. Zwycięzcy 
mieli okazję zaprezentować się ponownie 
przed zebraną publicznością, która każdego 
„artystę” i każdy utwór nagradzała gromkimi 
brawami. Gratulujemy młodym wokalistom 
i życzymy równie udanych występów  
w kolejnej edycji konkursu. 

Laureatami II Koncertu Kolęd i Pastorałek 
zostali:
Przedszkole soliści:
I miejsce – Maria Zieleniewska - Przedszkole 
Samorządowe nr 2
II miejsce – Piotr Charążka – PS nr 2
III miejsce – Antonina Zielińska – PS nr 2
Wyróżnienie – Gabriela Staszewska - PS nr 2
Przedszkole zespoły
I miejsce – Iga Jędrzejczyk i Mikołaj Klimczak 

- Przedszkole Samorządowe nr 1
II miejsce – Kajetan Jendrzejewski i Jakub 
Wyżyński - PS nr 1
III miejsce – Kamil Przybysz i Jakub 
Sobierański - PS nr 1
Klasy I-III soliści
I miejsce – Maja Król – SP nr 2
II miejsce – Adrianna Lewaniak – SP nr 2
III miejsce – Martyna Lewandowska – SP nr 2
Klasa IV-VI soliści
I miejsce – Natalia Kubiak– Szkoła 
Podstawowa nr 2
II miejsce – Zuzanna Karczewska - Szkoła 
Podstawowa w Grabowie
III miejsce – Zuzanna Węgrzynowska – SP nr 
2
Szkoła Podstawowa – zespoły
I miejsce – Zofia Lewandowska, Anna 
Pawlak, Julia Pawliczak, Amelia Urbańska, 
Iza Lewandowska, Karolina Ziółkowska – 
Szkoła Podstawowa w Grabowie
II miejsce – Martyna Kowalska i Maja 
Sołtyszewska – SP nr 1
III miejsce – Michalina Laska, Natalia 
Machała i Oliwia Sobierańska – SP nr 1

Wszystkim wykonawcom serdecznie 
gratulujemy i do zobaczenia za rok… 
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Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy w Żychlinie 

 XXIII Finał WOŚP zaczął się  
w Żychlinie już w sobotę, 10 stycznia 
świetnym koncertem zespołu Kobranocka. 
Grupa nie tylko profesjonalnie zagrała, ale 
też podarowała na rzecz żychlińskiego sztabu 
WOŚP koszulkę zespołu wraz z autografami. 
Nie tylko ten prezent, ale także 
wiele przedmiotów z logiem 
WOŚP było licytowanych 
na facebookowym profilu 
Orkiestry.
 W dzień XXIII 
Finału Sztab w Zespole Szkół 
Nr 1 kwestował od 8.30. Na 
ulice Żychlina wyszło 80 
wolontariuszy z puszkami, 
parę osób kwestowało także  
w Śleszynie i Oporowie. O 9.30 
na boisku wielofunkcyjnym Orlik rozpoczęto 

rzut telefonem komórkowym (oczywiście 
atrapą). Było dużo śmiechu, dopisali 
uczniowie szkół podstawowych, którzy 
dzielnie próbowali swoich sił.

 Godzina 10.00 to pokaz Jednostki 
Strzeleckiej „Strzelec” z LO im. A. Mickiewicza. 
Młodzi strzelcy przemaszerowali ze śpiewem 
na plac przy fontannie, gdzie odbył się pokaz 
musztry paradnej, kata karabinkiem (walka  
z cieniem) oraz rozbijanie dachówek. 

Wycofali się marszobiegiem.
 Od godz. 10.30 w Zespole Szkół Nr 1 
można było odbierać zestawy startowe na 
2 Żychliński Bieg „Policz się z cukrzycą”. 

Na Orliku 30 biegaczy z Żychlina, Pniewa  
i Kutna przeszło krótką rozgrzewkę pod okiem 
Remigiusza Michalaka. Spod transformatora 
na ul. Łukasińskiego wystartowano  
o godz. 11.00. Na ulicach Żychlina od razu 
zrobiło się weselej od pomarańczowych 
i limonkowych koszulek. Trasę biegu 
obstawiali „mundurowi” – Strzelcy, strażacy 
oraz policja, a udział w nim brali członkowie 
grupy Night Runners, nauczyciele z ZS nr 
1 oraz członkowie Pokojowego Patrolu. 
Potem były pamiątkowe zdjęcia, medale, 
ale chyba wszystkich najbardziej ucieszyła 

pomidorówka, przygotowana 
przez stołówkę szkolną.
 Runnersi, wolontariusze 
i człon-kowie Pokojowego 
Patrolu zakończyli kwestę uliczną 
tworząc symboliczne serce na 
rynku Żychlina. Odtańczono 
nawet kankana w rytm hymnu 
WOŚP. Pomimo złej pogody 
wszystkim dopisywały humory.
W części koncertowej w ŻDK 
członkowie Sztabu i Pokojowi 

Patrolowicze pokazywali, w jaki sposób 
udzielać pierwszej pomocy na fantomach. 
Pokaz resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
cieszył się popularnością przede wszystkim 
wśród młodzieży. A potem już tylko 
bawiliśmy się i tańczyliśmy 
 Deklarowana na dziś kwota 
uzyskana ze zbiórki ulicznej, licytacji, części 
koncertowej i wpłat sponsorskich to 9527,88 
zł. Z całego serca dziękujemy sponsorom, 
opiekunom, Komisariatowi Policji  
i Ochotniczej Straży Pożarnej za ochronę 
biegu oraz Urzędowi Gminy w Żychlinie 
za pomoc w przygotowaniu trasy biegu. 
Najmocniej ściskamy wolontariuszy! 
POKOJOWY PATROL – byliście świetni!!! 
 

Koordynator WOŚP w Żychlinie  
Anna Mikołajczyk
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DOFINANSOWANIA i PROJEKTY

 Zespół Szkół w Żychlinie im. 
Bohaterów Września 1939 r. otrzymał 
24.776 Euro na realizację projektu Erasmus 
+ dotyczącego przedwczesnego kończenia 
edukacji przez młodzież. 

 Projekt „Nasza szkoła - nasza 
przyszłość - przedwczesne kończenie 
edukacji” uzyskał akceptację Narodowej 
Agencji i będzie realizowany w ZS do 2016 
r. Szkoła będzie współpracowała z czterema 
szkołami partnerskimi z Grecji, Turcji, 
Rumunii i Hiszpanii. 
 Celem proponowanego projektu 
jest stworzenie sieci edukacyjnej zajmującej 
się problemem przedwczesnego kończenia 
nauki (ESL), z którym boryka się wiele 
krajów europejskich. Zgodnie z raportami 
CEDEFOPs (Europejskie Centrum Rozwoju 
Kształcenia Zawodowego) porzucanie 
szkoły spowodowane jest zazwyczaj jest 

przez łączny proces braku osobistego 
zaangażowania wywołany przez szereg 
przyczyn natury społecznej, gospodarczej, 
geograficznej oraz rodzinnej. Znaczną część 
problemu można przypisać braku wsparcia 
i wskazówek ze strony szkoły. Projekt jest 
oparty na współpracy wszystkich szkół 
uczestniczących, w zakresie zbierania 
informacji, wymiany wiedzy, rozwoju, 
przenoszenia i wdrażania innowacyjnych 
metod i dobrych praktyk. Celem projektu jest 
tez rozwijanie i testowanie metod nauczania, 
a także nieformalnych i formalnych strategii 
edukacyjnych w zakresie zarządzania  
i profilaktyki ESL. 
 Projekt ma skupić się głównie na 
problemie porzucania szkoły w zakresie 
czynników uznanych w raporcie CEDEFOP 
za najważniejsze. Są to: 
a) Metody nauczania, programy nauczania i 
kwestie pozalekcyjne (strategie innowacyjne 

nauczanie, Zajęcia pozaszkolne itp). 
b) Kwestie związane z atmosferą panującą 
w szkole ( agresja, znęcanie się, relacje 
nauczyciel-uczeń, itp).
c) Ponadto projekt dotyczy udziału 
społeczeństwa w ogóle, a szczególnie 
rodziców, którzy odgrywają kluczową rolę w 
pomocy młodym ludziom w podejmowaniu 
tak ważnych decyzji. Projekt ma na celu 
informowanie rodziców o ESL i ich 
zaangażowanie w prace projektowe. 
 W ramach przygotowań odbyły 
się już trzy video konferencje ze szkołami 
partnerskimi, podczas których omówiono 
szczegóły dotyczące budżetu i pierwszej 
fazy realizacji projektu. Powstała też grupa 
na portalu społecznościowym (facebook) 
służąca komunikacji między partnerami 
i propagowaniu tematyki projektu.

Koordynator projektu: Iwona Kciuk

“Niepełnosprawni sprawni do życia”

Erasmus+ dotacja dla ZS

Bezpłatny kurs 
komputerowy  
dla osób 50+
 Biblioteka w Żychlinie zaprasza 
wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat do 
wzięcia udziału w kursie komputerowym.
 Celem kursu jest zwiększanie 
umiejętności osób starszych w zakresie 
obsługi komputera, a także zachęcanie 
seniorów do korzystania z Internetu. 
Podczas kursów chętni seniorzy poznawać 
będą tajniki obsługi komputera i zasady 
surfowania w sieci. W programie kursu 
praca w edytorze tekstu, zakładanie  
i obsługa konta pocztowego , obsługa 
portali społecznościowych, korzystanie  
z komunikatorów np. skyp’e i in. warsztaty 
w zakresie nowych technologii.
 Akademia e-Seniora powstała  
w 2014 roku w odpowiedzi na bardzo duże 
zainteresowanie Internetem wśród osób 
starszych. Dzięki ogólnopolskiej akcji 
edukacyjnej, obalono dość powszechny 
stereotyp na temat seniorów, jako 
grupy społecznej niezainteresowanej 
nowoczesnymi narzędziami komunikacji.  
Tymczasem poznanie obsługi komputera  
i Internetu zbliża osoby 50+ do ich rodzin, 
w szczególności młodego pokolenia.  
 Liczba miejsc jest ograniczona, 
dlatego obowiązują zapisy. Długość kursu 
dostosowana jest do tempa, w jakim 
uczestnicy przyswajają wiedzę.

 24 lutego w godzinach 
popołudniowych w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Żychlinie odbyło się 
spotkanie Burmistrza Gminy Żychlin Pana 
Grzegorza Ambroziaka z uczestnikami 
projektu ,,Niepełnosprawni sprawni do 
życia’’, który odbywa się w ramach programu 
Erasmus+.
 Projekt ten zorganizowany przez 
Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie będzie 
realizowany w miejscowości Soczewka 
oraz w Żychlinie. Weźmie w nim udział 
6 organizacji non-profit z Turcji, Włoch, 
Francji, Rumunii, Słowacji oraz Bułgarii. 
Łącznie – 24 uczestników z 6 państw. 
Założeniem organizatorów jest stworzenie 
międzynarodowych grup, które będą 
przez 5 dni pracować nad stworzeniem 
różnego rodzaju projektów, np.: wymiany 
młodzieży, kursów treningowych czy 
wolontariatu. Nowe projekty mają na celu 
rozpowszechnianie wiedzy na temat sytuacji 

osób niepełnosprawnych w różnych krajach. 
Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk 
spowoduje podniesienie jakości stworzonych 
wspólnie przyszłych projektów.
 W czasie realizacji projektu zostanie 
przedstawiona uczestnikom sytuacja osób 
niepełnosprawnych, w tym młodzieży na 
terenie naszej Gminy, regionu i kraju. W tym 
celu nasi partnerzy poznają pracę Ośrodka 
Terapii Zajęciowej w Żychlinie, dodatkowo 
wezmą udział w zajęciach z ekspertem.
 Warsztaty dotyczące konstruowania 
przyszłych projektów w ramach programu 
Erasmus + zostaną przeprowadzone przez 
facilitatora. Inne cele projektu to: poznanie 
kultur innych narodów, tworzenie sieci 
partnerskich, podnoszenie kompetencji 
językowych, przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i nietolerancji.

Jolanta Humka
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Nowy pojazd dla OSP Śleszyn

 W sobotę 24 stycznia 2015r o godz. 
15.00 w Kościele Parafialnym w Śleszynie 
została odprawiona uroczysta msza św. 
w intencji miejscowej Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Uroczystość ta, była jednocześnie 
„chrztem” oddanego do użytku nowego 
wozu bojowego, jaki otrzymała jednostka 
OSP Śleszyn. Samochód Ratowniczo-
Gaśniczy RENAULT MDB 3 MIDLUM został 
wykonany przez ISS WAWRZASZEK Bielsko-
Białą. Wyposażany jest w armaturę wodno-
pianową, sprzęt ratownictwa technicznego 

oraz zestaw do udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy. Całkowity koszt pojazdu 
to 712.800 zł. 
 Wóz ten sfinansowany został  
w głównej mierze ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Zarządu Głównego OSP RP, 
Komendanta głównego PSP, Gminy Żychlin, 
a także Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i środków własnych OSP Śleszyn. Jednostka 
w Śleszynie jest jednostką bardzo prężną, 
pod względem liczby wyjazdów do zdarzeń 

(pożary, wypadki, miejscowe zagrożenia) 
ma według statystyk, 3 miejsce w powiecie 
kutnowskim. Jednostka należy oczywiście do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
W systemie znajduje się od prawie piętnastu 
lat. 
 Strażakom ze Śleszyna życzymy 
bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych 
powrotów z akcji oraz by wóz bojowy nie 
zawiódł i sprawdzał się w każdych warunkach. 
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KULTURA

Festiwal muzyczny w „Mickiewiczu”

„Zakochane Melodie” w ŻDK

 Pod patronatem honorowym 
Burmistrza Żychlina, odbył pod koniec 
zeszłego roku, II Festiwal Pieśni Patriotycznej 
i Żołnierskiej ,,Z pieśnią przez 
dzieje”. Organizatorem festiwalu 
był Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie 
(popularny „Mickiewicz”). 
 Do udziału w konkursie 
zgłosili się uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Oporowie 
(Zespół Szkół im. Jana Pawła 
II), Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Żychlinie, Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Żychlinie (Zespół Szkolno-
Przedszkolny im. Jana Pawła II), 
Szkoły Podstawowej im. Marii 
Kownackiej w Grabowie oraz 
Gimnazjum w Oporowie (Zespół 
Szkół im. Jana Pawła II). 
 Zmagania konkursowe 
oceniało jury w składzie: Witold Figurski 
- instruktor ds. muzyki Żychlińskiego 
Domu Kultury, Dawid Wójcik - organista 
parafii w Żychlinie, p. Elżbieta Pawlik - 
nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w ZS  
w Oporowie, Anna Kwiatkowska - nauczyciel 

muzyki w SP w Grabowie i Agnieszka 
Wawrzyniak - nauczyciel muzyki w ZS Nr 1 w 
Żychlinie i ZS-P w Żychlinie.

 W kategorii ,,szkoły podstawowe”, I 
miejsce exequo zajęły Julia Fijołek oraz Zuzanna 
Karczewska. Przyznano również dwie drugie 
(Natalia Kubiak i Weronika Mrozowicz), i 
dwie trzecie nagrody (Wiktoria Liwarska 
i zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej 

Nr 1 w Żychlinie). Wyróżnienia otrzymali: 
Bartosz Sampolski, Katarzyna Tarka, 
Wiktoria Kawczyńska i Wiktoria Piechocka.  

W kategorii ,,gimnazja” I miejsce 
zajęła Patrycja Prószkowska. 
Nagrody i dyplomy wręczyli: 
Zbigniew Gałązka (zastępca 
burmistrza) Witold Figurski 
(przewodniczący jury) oraz 
Łukasz Antczak (dyrektor 
Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie).
 Uczniowie Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza  
w Żychlinie, jako gospodarze 
uroczystości, zaprezentowali się 
poza konkursem.
 II Festiwal Pieśni 
Patriotycznej i Żołnierskiej  
,,Z pieśnią przez dzieje” to 

wspaniała lekcja historii i patriotyzmu nie 
tylko dla uczniów ,,Mickiewicza”, ale także dla 
młodszych koleżanek i kolegów.

Agnieszka Wawrzyniak

 Niedziela 15 lutegoi 2015 r. minęła 
w Żychlińskim Domu Kultury w iście 
romantycznym nastroju. Powodem tego był 
koncert towarzyszący obchodom dnia Św. 
Walentego. Z tej okazji w ŻDK wystąpiła 
Grupa Teatralna Metafora prezentując 
utwory o miłości w koncercie pt. „Zakochane 
Melodie”. Licznie zgromadzona publiczność 
miała szansę przypomnieć sobie piosenki 
Maryli Rodowicz, Seweryna Krajewskiego, 
Budki Suflera czy Anity Lipnickiej. Nie 
jednemu „serduszko zapukało w rytmie cza 

cza”, a takie utwory jak „Do zakochania jeden 
krok” czy „Chodź pomaluj mój świat” odbiły 
się głośnym echem przybyłych gości. Każdy 
bowiem miał szansę nie tylko posłuchać 
utworów, ale i zaśpiewać je razem z młodzieżą, 
czy nawet zatańczyć. Na zakończenie 
dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury, pani 
Magdalena Rzeźnicka zaprosiła wszystkich na 
słodką przekąskę w postaci ciasta oraz kawę 
i herbatę. Romantyczny wieczór spędziło 
w domu kultury ponad 160 mieszkańców 
naszego miasta, którym aranżacje miłosnych 

piosenek niezwykle przypadły do gustu. 
Na scenie mogliśmy podziwiać Aleksandrę 
Szczepańską, Natalię Zadęcką, Martynę 
Gajewską, Ewelinę Abramowicz, Patrycję 
Jurek, Dominika Kowalskiego oraz Damian 
Wasielewskiego, a nad wszystkim czuwała 
pomysłodawczyni i reżyser spektaklu – 
Pani Katarzyna Brzozowska-Zajączkowska. 
Młodzież zapowiada nowe projekty  
i już zabiera się do pracy nad kolejnymi 
przedstawieniami.

Katarzyna Brzozowska-Zajączkowska
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 Młodzi artyści z Metafory, 
ponownie zaskoczyli publiczność 
zgromadzoną w Żychlińskim Domu Kultury. 
Amatorska grupa teatralna działająca przy 
Stowarzyszeniu na Rzecz 
Rozwoju Gminy Żychlin, 
przedstawiła kolejną, 
sympatyczną i wyjątkową 
stronę swojego talentu. 
Tym razem, młodzi 
artyści wzięli na warsztat  
i ukazali piękno 
rodzimych tradycji 
i obyczajów wsi 
polskiej, w komedii 
pt. „Posag”. Scenariusz 
p r z e d s t a w i e n i a 
to autorska praca 
Katarzyny Brzozowskiej-
Z a j ą c z k o w s k i e j . 
Przypomnijmy, że Kasia 
działa w stowarzyszeniu 
i jest instruktorem  
w ŻDK-u.
 Dopełnieniem gry aktorów były 
muzyczne ludowe akordy w wykonaniu 
znanej wszystkim Kapeli „Dobrzeliniacy”. 
Przedstawienie zgromadziło liczną 
widownię. Ponad 200 osób mogło 
podziwiać oryginalną scenografię  
i kostiumy aktorów. Pozwoliło to wczuć się 

widzom w atmosferę i przenieść na chwilę 
do rzeczywistości polskiej wsi lat 50-tych 
ubiegłego wieku.
 Wszelkie rekwizyty zgromadzone 

zostały dzięki szczodrości wielu osób,  
a stroje udostępniło Koło Gospodyń Wiejskich  
w Śleszynie. 
 Przedstawienie „Posag” w wyko- 
naniu Metafory odniosło zasłużony 
sukces w postaci gromkich oklasków  
i zachwytów widzów. Przyczynili się do 

tego, oprócz znanych już aktorów, również 
nowi członkowie grupy. Patrycja Jurek 
i Michał Jóźwiak oraz gościnnie radna 
i prezes wspomnianego wyżej stowarzyszenia 

Matylda Jakubowska-Czaja, 
we wdzięcznej roli starszej 
damy (mało kto rozpoznał!), 
debiut mieli okazały.
 Wszystkim artystom, 
których można już powoli 
nazywać „zawodowcami”, 
gratulujemy talentu, poczucia 
humoru, zapału i wyjątkowej 
gry aktorskiej. Wszystkim, 
którzy przyczynili się do 
powstania sztuki, aktorzy 
i reżyser serdecznie dziękują!
 A na polską wieś sprzed 
ponad pół wieku zabrali 
nas Damian Wasielewski 
(jako Kazek), Aleksandra 
Szczepańska (Dziuńka), Iga 
Studzińska (Aniela), Dominik 
Kowalski (Ciechu), Martyna 

Gajewska (Wacia), Ewelina Abramowicz 
(Wiśka), Natalia Zadęcka (Gieńka), Patrycja 
Jurek (Zofia) Michał Jóźwiak (w podwójnej 
roli jako Bronek i Ignacy), Matylda 
Jakubowska-Czaja (Eleonora). Scenariusz 
i reżyseria - Katarzyna Brzozowska-
Zajączkowska

Wyjątkowy i zabawny posag
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INWESTYCJE

 W dniu 23 stycznia miała miejsce 
miła uroczystość. Oficjalnie przekazano 
uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 w Żychlinie 
we władanie nową Salę Gimnastyczną. Jak 
przyznawali licznie zgromadzeni goście szkoły 
i rodzice, obiekt prezentuje się imponująco. 
Na samym początku głos zabrał dyrektor 
Jacek Dysierowicz, który po powitaniu wyraził 
wdzięczność „za tak wspaniały prezent, na 
który uczniowie niecierpliwie czekali…”
 Następnie przewodnicząca RM 
Elżbieta Tarnowska, burmistrz Grzegorz 
Ambroziak i dyrektor Jacek Dysierowicz, 

przecięli symboliczną wstęgę, dokonując 
tym samym uroczystego otwarcia nowego 
obiektu. Ceremonii dopełnił ks. Wiesław 
Frelek, który poświęcił nowo otwartą salę. 

Po formalnym początku uroczystości 
uczniowie zaprezentowali wyjątkową  
i barwną w swej treści część artystyczną. 
Ciekawym wydarzeniem, które uświetniło 
uroczystość był pokaz sztuk walki taekwondo 

w wykonaniu AZS WSGK Kutno (z udziałem 
srebrnej medalistki turnieju taekwondo - 
szczegóły w bieżącym numerze Echa).
 Sala gimnastyczna po remoncie 
faktycznie spełnia wszelkie oczekiwania 
młodych sportowców. Posiada również 
nowoczesne zaplecze socjalne. Prace 
modernizacyjne przebiegały w dwóch 
etapach. W pierwszym wykonano roboty 
budowlane wewnętrzne (salę gimnastyczną, 
instalację wodno-kanalizacyjną, instalację 
centralnego ogrzewania z węzłem, wentylację, 
instalację elektryczną. Nadzór inwestorski 

prowadziła dyrekcja inwestycji w Kutnie, 
która opracowała również projekt techniczny. 
Koszt pierwszej części to kwota: 624.906 zł. 

W II etapie prac ocieplono ściany zewnętrzne 
metodą lekką - mokrą, wykonano drenaż 
opaskowy wraz z przepompownią ścieków, 
wykonano chodniki z kostki betonowej. 
Koszt II części remontów to kwota: 287.820 zł. 
Łączny koszt modernizacji wyniósł 912.726 
zł. Gmina Żychlin uzyskała dofinansowanie 
do inwestycji na realizację I części zadania 
w kwocie 170.000 zł ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Pozostała kwota to środki 
własne gminy. Do zakończenia prac objętych 
projektem technicznym zostały jeszcze do 

wykonania roboty wewnętrzne w zachodniej 
części budynku.

Odnowiona Sala Gimnastyczna  
przy Szkole Podstawowej nr 1
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Zawody strzeleckie o Puchar 
Burmistrza Gminy Żychlin

SPORT

 Dnia 25 stycznia w Zespole 
Szkół w Żychlinie odbyły się IV Zawody 
Strzeleckie o Puchar Burmistrza Gminy 
Żychlin zorganizowane z okazji 152 rocznicy 
Powstania Styczniowego. W zawodach 
wystartowało 43 zawodników w kategoriach 
„młodzież szkolna” i „open”. Strzelanie z 
karabinka pneumatycznego odbywało się 
z pozycji stojąc z wolnej ręki do tarczy z 
odległości 10m. Imprezę uatrakcyjniła krótka 
prelekcja na temat Powstania Styczniowego 
z uwzględnieniem wydarzeń na terenach 
lokalnych oraz pokaz broni i technik walki 

ówczesnych powstańców. Przy dźwiękach 
pieśni patriotycznych z okresu Powstania 
Styczniowego uczestnicy i kibice mogli 
również obejrzeć tematyczną wystawę grafiki 
i malarstwa. Organizatorami zawodów byli: 
Urząd Gminy w Żychlinie, Zespół Szkół w 
Żychlinie, Zarząd Powiatowy Ligi Obrony 
Kraju w Kutnie oraz Polski Klub Kawaleryjski. 
Puchary, medale i dyplomy wręczył 
zwycięzcom Burmistrz Żychlina. Rywalizacja 
przebiegła w miłej atmosferze, a grono 
wiernych uczestników już po raz czwarty 
miało okazję do uczczenia narodowego 

powstania. Zwycięzcom gratulujemy i 
zapraszamy za rok!

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach: 
Trojak Miłosz (OPEN indywidualnie), 
Witeczek Robert, Witeczek Hubert, Witeczek 
Cezary (OPEN drużynowo), Witeczek Cezary 
(MŁODZIEŻ SZKOLNA indywidualnie), 
Maltańska Elwira, Kostun Paulina, Kuciapska 
Sylwia (MŁODZIEŻ SZKOLNA drużynowo)

Cezary Kwiatkowski
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Wielki sukces Oli!
 Pod koniec ubiegłego roku  
w Warszawie, odbyły się zawody o „Puchar 
Poomsae Centrum Kultury Ambasady 
Republiki Korei” w taekwondo. Wspaniałym 
osiągnięciem może pochwalić się nasza 
krajanka. Srebrny medal imprezy wywalczyła 
Aleksandra Domżał, mieszkanka Żychlina, 
uczennica Zespołu Szkół im. Bohaterów 
Września 1939 r. w Żychlinie. Ola jako osoba 
moda i energiczna czynnie działa również w 
naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Trenerem 
zawodniczki jest Tomasz Białobłocki. 
Cieszymy się niezmiernie z sukcesu Oli  
i życzymy jej dalszego rozwijana pasji i 
wielu jeszcze cennych trofeów. Nadmienić 
należy, że był to pierwszy w Polsce turniej 
pod patronatem Kukkiwon – czyli światowej 
stolicy Taekwondo. Sekcja Taekwondo,  
w której trenuje Aleksandra uświetniła 
otwarcie hali sportowej przy ul. Barlickiego 
(SP nr 1), dając wspaniały pokaz umiejętności 
w tej szlachetnej sztuce samodoskonalenia. 

 W lutym w Zespole Szkół 
Nr 1 w Kutnie odbył się Półfinał 
Powiatowy w koszykówce chłopców 
szkół ponadgimnazjalnych. W turnieju 
organizowanym przez kutnowski MOSiR 
wzięły udział cztery szkoły : Zespół Szkół 
Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, Katolickie LO 
w Kutnie, ZS w Żychlinie oraz I LO im. J. H. 
Dąbrowskiego w Kutnie
Turniej półfinałowy:
 ZS w Żychlinie – I LO im. J. H. Dąbrowskiego 
w Kutnie 57:38 , ZS nr 1 w Kutnie – 
Katolickie LO w Kutnie 111:37. Mecz  
o III miejsce: I LO im. J. H. Dąbrowskiego 

w Kutnie – Katolickie LO w Kutnie 38:22. 
Mecz finałowy: ZS nr 1 w Kutnie – ZS  
w Żychlinie 67:51
 Dwie pierwsze drużyny 
zakwalifikowały się do turnieju finałowego, 
który odbędzie się 3 marca w Zespole Szkół 
Nr 1 w Kutnie.
 Reprezentacja Zespołu Szkół  
w Żychlinie wystąpiła w składzie: Michał 
Jóźwik, Sebastian Matuszewski, Adam 
Kubiak, Damian Wiśniewski, Adam Filiński 
, Jakub Kmieciak, Wiliński Maciej, Mateusz 
Krzewicki i Rafał Pietrzak.

Powiatowa licealiada  
w koszykówce chłopców

 W dniu 18 lutego w hali sportowej 
Zespołu Szkół Nr1 w Żychlinie odbył 
się Finał Powiatowy w mini-siatkówce 
dziewcząt i chłopców. Po wygraniu eliminacji 
rejonowych do finału zakwalifikowały się 
cztery drużyny chłopców: SP2 Żychlin, SP6 
Kutno, SP9 Kutno i SP Strzelce oraz cztery 
zespoły dziewcząt: SP2 Żychlin, SP Strzelce, 
SP9 i SP1 Kutno.
FINAŁ Dziewcząt - SP2 Żychlin- SP1 Kutno 
2:1 (25:17, 23:25, 15:7)
FINAŁ Chłopców - SP2 Żychlin- SP6 Kutno 

2:1 (15:25, 25:2, 15:10)
 Siatkarki i siatkarze SP2 w Żychlinie 
będą reprezentować powiat kutnowski 
w zawodach rejonowych województwa 
łódzkiego, które odbędą się 27 lutego w Rawie 
Mazowieckiej.
 Drużyna dziewcząt SP2 w Żychlinie 
wystąpiła w składzie: Marcelina Lewandowska, 
Natalia Nowak, Patrycja Kunikowska, 
Amelia Urbańska, Klaudia Krysiak, Gabriela 
Jażwińska, Aleksandra Jagniątkowska, Julia 
Nowicka, Natalia Kubiak, Julia Szymańska  

i Natalia Ubysz. Opiekunowie: Jolanta Kapes  
i Joanna Florczak.
 Skład drużyny chłopców SP2 
Żychlin: Tomasz Niewiadomski, Adrian 
Obrębski, Mateusz Jarota, Klaudiusz Durys, 
Jakub Jarota, Miłosz Grochocki, Adam 
Banachowicz, Mateusz Sujecki, Jakub 
Przyłoga i Damian Przyłoga,
Opiekun Jacek Filiński.
 Serdecznie gratulujemy młodym 
zawodnikom i życzymy dobrego startu  
w dalszych grach.

Finał w mini-siatkówce szkół podstawowych
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Dziewczęta i Chłopcy 
z Gimnazjum Żychlin 
awansowali do 
Półfinału Mistrzostw 
Województwa 
Łódzkiego w Siatkówce

Volley Team Żychlin w III Łódzkiej 
lidze siatkowej mężczyzn

 Po trzech latach gry na amatorskich 
parkietach, drużyna Volley Team Żychlin 
postanowiła zgłosić się do III wojewódzkiej 
ligi siatkarzy. Drużyna spełniła wszystkie 
wymagania, które postawił przed nią Łódzki 
Związek Piłki Siatkowej. Przed startem 
rozgrywek wojewódzkich żychlińscy 
siatkarze rozegrali 10 spotkań kontrolnych, 
w których siedmiokrotnie wygrywali 

i trzykrotnie schodzili z parkietu jako 
pokonani. 8 Listopada w hali sportowej 
Zespołu Szkół Nr 1 drużyna Volley Team 
Żychlin zadebiutowała w III lidze. W sezonie 
2014/2015 rozegrała jak dotąd 9 spotkań. 
Bilans: to 1 zwycięstwo i 8 porażek. 
 Skład Volley Team Żychlin 
w sezonie 2014/2015: Rozgrywający: 
Piotr Wojciechowski, Błażej Chabowski; 

Atakujący: Rafał Mroziak; Przyjmujący: 
Damian Pasikowski, Witold Dzięgielewski, 
Łukasz Kiciński, Waldemar Marczak, Marcin 
Fortuna, Mateusz Matuszewski; Środkowi: 
Dawid Mamiński, Tomasz Wojciechowski, 
Łukasz Garstka Libero: Damian Jastrzębski, 
Andrzej Bieńkowski.

Tomasz Wojciechowski

 24 lutego 2015 r. w hali sportowej 
Zespołu Szkół Nr1 w Żychlinie, rozegrane 
zostały Gimnazjalne Finały Mistrzostw 
Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt  
i chłopców. W finale wystąpiły po trzy 
najlepsze drużyny wyłonione w eliminacjach 
rejonowych powiatu. Bardzo dobrze spisały 
się obie drużyny naszego gimnazjum 
zwyciężając w swoich kategoriach, uzyskując 
tym samym awans do Półfinałów Mistrzostw 
Województwa Łódzkiego, w których 
reprezentować będą Powiat Kutnowski. 
Półfinały rozegrane zostaną 11.03.2015 r.  
w Rawie Mazowieckiej.

CHŁOPCY
I miejsce – Gimnazjum Żychlin
II miejsce – Gimnazjum Nr1 Kutno
III miejsce – Gimnazjum Dąbrowice
Drużyna chłopców wystąpiła w składzie: 
Obrębski Patryk (I C), Jóźwiak Bartosz 
(III A), Kapusta Adrian (III A), Głogowski 
Przemysław (III B), Kaczyński Mateusz (III 
B), Kunikowski Szymon (III C), Kowalczuk 
Adam (III E), Ledzion Marcin (III E), 
Machnicki Karol (III E). Trener: Jarosław 
Kapes
 

DZIEWCZĘTA
I miejsce – Gimnazjum Żychlin
II miejsce – Gimnazjum Łanięta
III miejsce – Gimnazjum Strzelce
Drużyna dziewcząt wystąpiła składzie:
Garboś Jagoda (III E), Kowalczuk Aleksandra 
(III E), Ciszewska Weronika (III D), 
Beszczyńska Julia(II C), Żurawik Julia (II E), 
Frydrysiak Maria (I D), Żernicka Wiktoria (I 
C), Markiewicz Katarzyna (I D), Czubińska 
Wiktoria (I D), Sitkiewicz Aleksandra(I D), 
Tomasik Zuzanna (I C). Trener: Tomasz 
Maciak.
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 17 lutego w hali sportowej Zespołu 
Szkół Nr1 w Żychlinie odbył się kolejny 
mecz w Wojewódzkiej Lidze Juniora U-18. 
Koszykarze UKS ,,M-G” SZS Żychlin bez 
problemu wygrali z drużyną AZS PWSZ 
Skierniewice 85:38 (15:9,23:4,23:13,24:12).
 Był to ostatni mecz sezonu 2014/2015 
w którym juniorzy UKS,, M-G SZS” ŻYCHLIN 
zdobyli tytuł wicemistrza Województwa 
Łódzkiego. Za zajęcie drugiego miejsca w 
zakończonych rozgrywkach podopieczni 
trenera Jacka Filińskiego zostali nagrodzeni 
przez Burmistrza Gminy Żychlin Pana 
Grzegorza Ambroziaka oraz przedstawiciela 
Referatu Promocji Gminy Pana Krzysztofa 
Tomaszewskiego pamiątkowym pucharem 
,medalami i drobnymi upominkami. 

 W sezonie 2014/2015 nasi 
koszykarze odnieśli 16 zwycięstw i zanotowali 
2 porażki. Tytuł wicemistrza województwa 
dał awans do zawodów strefowych, które 
rozegrane zostaną w dniach od 4 do 8 marca 
2015r. w Łodzi.
 Drużyna UKS Żychlin wystąpiła 
w składzie: Lewandowski Hubert- 30pkt. 
Filiński Adam-15 (1×3), Szymczak Jakub, 
Wiliński Maciej-14, Pietrzak Rafał-23, 
Jóźwiak Mateusz -6, Stępień Mateusz – 3 
i Pietrowicz Kamil-3(1×3). Trener Jacek 
Filiński.
 Zdecydowanie sezon ten można 
zaliczyć do udanych, drużyna zrealizowała 
założenia przedsezonowe i powtórzyła 
osiągnięcia z poprzednich lat: 

Sezon 2008/2009 - Mistrzostwo 
Województwa i udział w Festiwalu Mini-
koszykówki w Koszalinie 
Sezon 2009/2010 - Mistrzostwo 
Województwa
Sezon 2010/2011 - Wicemistrzostwo 
Województwa i trzecie miejsce w zawodach 
strefowych(Bydgoszcz) oraz udział w 
Ćwierćfinale Mistrzostw Polski (Gdańsk)
Sezon 2012/2013- Wicemistrzostwo 
Województwa i czwarte miejsce  
w zawodach strefowych (Łódź) 
 Trener i zawodnicy UKS-u pragną 
podziękować wszystkim sponsorom dzięki 
którym mogli uczestniczyć w rozgrywkach 
wojewódzkich i turniejach ogólnopolskich  
w latach 2008-2015.

Zespół Koszykarski 
UKS M-G SZS Żychlin 


