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Grudzień
Warsztaty świąteczne - 
stroiki
godz. 9:00-13:00 / ŻDK

uroczyste zakończenie  
roku jubileuszowego
godz. 23:00 / Plac przy fontannie

Styczeń
carving - warsztaty 
dekoracyjne rzeźbienie w warzywach  
i owocach
godz. 13:00 / ŻDK

Koncert czadoman
impreza towarzysząca WOŚP
ŻDK

Spotkania z historią
Wykład Anny Mazurek  
nt. Królewskie skandale
Biblioteka

Kinderbal
zabawa z animatorami, poczęstunek 
ŻDK - wstęp 10 zł od dziecka

Aktywni 40+ Biblioteka,
Interaktywne warsztaty komputerowe 
Biblioteka, Ferie z Biblioteką
Ferie z ŻDK

Luty
Projekt 50+ z pasją 
w środę raz w miesiącu
Biblioteka

Spotkania z historią
Wykład Anny Mazurek  
nt. Królewskie skandale
Biblioteka

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

Nadchodzące 
wydarzenia
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WYDARZENIA

P O D Z I Ę K O WA N I E

Samorząd Gminy Żychlin 
składa serdeczne podziękowania

rodowitej śleszyniance

Pani Halinie Pietrzak zd. Kowalska 
za ufundowanie

pomnika żołnierzy Wojska Polskiego 
poległych wskutek działań wojennych 

w Śleszynie we wrześniu 1939 roku.
 
Dotychczasowa mogiła pochodząca z lat 60. XX wieku dzięki wielkiej ofiarności Pani 
Haliny Pietrzak została pokryta granitowymi płytami zwieńczonymi tablicą, na której 
umieszczone są nazwiska poległych żołnierzy oraz wizerunek godła Wojska Polskiego. 
W dniu 8 grudnia br. Burmistrz Gminy Żychlin Pan Grzegorz Ambroziak miał zaszczyt 
osobiście podziękować za wielkie serce i pomoc w realizacji szczytnego celu fundatorce 
pomnika. Pani Halinie Pietrzak życzymy pełni satysfakcji w życiu prywatnym, wielu 

sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.
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II powiatowy konkurs 
Lew Kutnowski

Finał policyjnej akademii bezpieczeństwa
 W październiku w Szkole Pod-
stawowej w Gołębiewku odbyły się po-
wiatowe eliminacje do wojewódzkiego 
konkursu sprawności fizycznej i wiedzy 
o bezpieczeństwie pn: „Policyjna Akade-
mia Bezpieczeństwa”. Patronat honorowy 
nad konkursem objął Zbigniew Burzyń-
ski Prezydent Miasta Kutno. W rywali-
zacji wzięło udział 10 drużyn klas 2 szkół 
podstawowych z terenu powiatu kutnow-
skiego. Każda drużyna składająca się 
z chłopca i dziewczynki musiała wspólnie 
rozwiązać test wiedzy o bezpieczeństwie, 
następnie już indywidualnie każdy za-
wodnik pokonywał tor sprawności fizycz-

nej. Regulamin przewidywał pokonanie 
toru przeszkód w określony sposób w jak 
najkrótszym czasie. 
 Kutnowskie eliminacje wygrała 
Szkoła Podstawowa nr 9 w Kutnie, która 
zgromadziła 23 pkt. tyle samo co drużyna 
z Żychlina, ale o pierwszym miejscu decy-
dował lepiej rozwiązany test wiedzy.
 Szkołę Podstawową Nr 2 repre-
zentowali: Klaudia Piątkowska i Adam Ba-
becki. Uczniowie otrzymali pamiątkowy 
puchar oraz nagrody rzeczowe. Uczniom 
w przygotowaniach pomagał opiekun Ja-
cek Filiński.

red.

 W piątek 20 października odbyła 
się uroczysta gala podsumowująca drugą 
edycję konkursu LEW KUTNOWSKI, 
organizowanego przez Zarząd Powiatu 
Kutnowskiego.
 LEW KUTNOWSKI to konkurs, 
który jak czytamy na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Kutnie, daje 
możliwość uhonorowania nowoczesnego 
rolnictwa oraz tych osób, które dzięki 
pomysłowości i wytrwałości w dążeniu 
do celu rozwijają swoje gospodarstwa 
i firmy, dbają o środowisko, kreują przy tym 
pozytywny wizerunek wsi i podnoszą jakość 
rolnictwa w powiecie kutnowskim.
 Miło nam zakomunikować, iż 
werdyktem kapituły w kategorii ROLNIK 
nagrodę główną i statuetkę Lew Kutnowski 
otrzymali państwo KAROLINA i CEZARY 
KOWALSCY z naszej gminy. Państwo 

Kowalscy prowadzą gospodarstwo rolne 
o profilu produkcja zwierzęca – hodowla 
bydła mlecznego i opasowego oraz produkcja 
roślinna.
 Zwycięzcy II edycji Konkursu 
LEW KUTNOWSKI w kategorii 
ROLNIK przekazali otrzymaną nagrodę 
pieniężną w kwocie 3 tysiące złotych na 
cele charytatywne. Nagroda trafiła do 
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej we 
Franciszkowie gm. Łanięta
 Wyjątkowe wyróżnienia przyznał 
również Marszałek Województwa Łódzkiego 
dla Karoliny i Cezarego Kowalskich oraz 
dla Włodzimierza i Macieja Czajkowskich 
w postaci certyfikatów PROMUJĘ ŁÓDZKIE. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

red.  |  foto: Starostwo Powiatowe w Kutnie

 Sleeveface to popularna 
w ostatnim czasie inicjatywa przed-
stawiająca osoby fotografowane 
z zasłoniętą przez okładkę książki 
lub płyty częścią ciała. Efektem jest 
złudzenie, które prezentuje w sposób 
kreatywny i zabawny połączenie oso-
bowości fotografowanego z jego ukry-
tym książkowym alter ego.
 Podążając za trendem rów-
nież bibliotekarze z MGBP w Żychli-
nie postanowili za pomocą sleeveface 
przedstawić część nowości wydawni-
czych, które w ostatnim czasie poja-
wiły się w bibliotece. Celem inicjaty-
wy jest niekonwencjonalna promocja 
książek oraz czytelnictwa :)
 W sleeveface potrzebna jest 
jedynie wyobraźnia, książka oraz apa-
rat. Dobra zabawa gwarantowana!
 Wszystkich czytelników za-
chęcamy do kreatywnej zabawy sle-
eveface w domu oraz serdecznie za-
praszamy po nowości wydawnicze do 
biblioteki!

E.A.

SLEEVEFACE - 
ubieramy się  
w książki
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Ocalmy od  
zapomnienia

 W tym roku, piąta już kwesta 
zorganizowana przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w ra-
mach akcji „Ocalmy od zapomnienia” 
ze względu na niesprzyjające warunki 
pogodowe prowadzona była jedynie 
przez jeden dzień czyli 1 listopada. Ze-
brano 4.475,98 zł oraz ćwierć dolara 
i kilka centówek, które zamieniono na 
złotówki. Zbiórka nadal trwa, każdy 
chętny może wpłacić pieniądze na kon-
to Stowarzyszenia z dopiskiem „Ocal-
my od zapomnienia”. 
 Składamy podziękowania 
wszystkim osobom, organizacjom 
i instytucjom, które kwestowały wraz 
z przedstawicielami Stowarzyszenia. 
Dziękujemy: Członkom Towarzystwa 
Miłośników Historii Żychlina, Dy-
rektorowi, uczniom i nauczycielom ze 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie, 
Nauczycielom oraz uczniom ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Żychlinie, Społecz-
nej Szkole Podstawowej w Orątkach, 
Grupie Mundurowej i jej opiekunowi 
z Zespołu Szkół Nr 1, Pani Dyrektor 
Biblioteki Miejskiej, Panom Burmi-
strzom, Radnym, przedstawicielom 
Stowarzyszenia Blisko Dziecka, oso-
bom prywatnym i pracownikom Urzę-
du Gminy.
 Dziękujemy również firmom 
z Żychlina, które po kosztach materia-
łów wykonali lub są w trakcie wykona-
nia prac remontowych na cmentarzu 
jak również dla osób, które pomagały 
podczas organizacji. Oprawą graficzną 
i techniczną zajęli się: Kasia Brzozow-
ska-Zajaczkowska, Łukasz Jakubowski, 
Beata Kalinowska oraz Roman Mro-
wicki.
 Szczególnie dziękujemy panu 
Zamertfeldowi oraz Piotrowi Kowal-
skiemu za odnowienie i zreperowanie 
ogrodzenia po kosztach materiałów 
i amortyzacji, Rafałowi Kalinowskiemu 

V Festiwal Pieśni 
Patriotycznej i Żołnierskiej

 30 listopada w auli Zespołu Szkół 
Nr 1 w Żychlinie, odbył się V Festiwal Pieśni 
Patriotycznej i Żołnierskiej „Z pieśnią przez 
dzieje”. Patronat honorowy nad festiwalem 
objął Burmistrz Gminy Żychlin Grzegorz 
Ambroziak. Tegoroczny festiwal miał szcze-
gólne znaczenie, bowiem włączony został 
do kalendarza wydarzeń jubileuszowych to-
warzyszących obchodom 620-lecia nadania 
praw miejskich miastu Żychlin.
 Część oficjalną festiwalu tradycyj-
nie otworzyła grupa „mundurowa” Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewi-
cza w Żychlinie, a w uroczysty nastrój wpro-
wadził wszystkich zebranych uczeń II klasy 
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Żychlinie 
– Bartosz Mrowicki – wykonując na pianinie 
Poloneza As – dur Fryderyka Chopina.
 Do udziału w konkursie zgłosili się 
uczniowie następujących szkół: Szkoły Pod-
stawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Oporowie, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ży-
chlinie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II 
w Żychlinie, Szkoły Podstawowej im. Marii 
Kownackiej w Grabowie, Społecznej Szko-
ły Podstawowej im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Bedlnie, Publicznego Gim-
nazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Oporowie oraz Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Żychlinie.
 Zmagania konkursowe oceniało 
jury w składzie: Edyta Ledzion (UG, Gmin-
ne Centrum Promocji i Informacji), Witold 
Figurski (ŻDK) oraz Dawid Wójcik (parafia 
w Żychlinie). 
 W kategorii „szkoły podstawowe” 
I miejsce zajęła Zuzanna Węgrzynowska 
(Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie), II 
miejsce – Sylwia Kaczmarek (Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 w Żychlinie), a III miejsce – Maja 
Król (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie). 

Wyróżnienia otrzymały: Julia Pawliczak 
(Szkoła Podstawowa w Grabowie) oraz Julia 
Szczepańska (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ży-
chlinie).
 W kategorii „gimnazja” I miejsce  
ex aequo zajęły Weronika Mrozowicz i Na-
talia Kubiak – uczennice Gimnazjum w Ży-
chlinie, a III miejsce – Natalia Chmielecka 
– uczennica Publicznego Gimnazjum w Opo-
rowie.
 Nagrody i dyplomy wręczali 
w zastępstwie burmistrza – Waldemar Barto-
chowski Sekretarz Gminy, dyrektor Zespołu 
Szkół Nr 1 w Żychlinie Łukasz Antczak oraz 
organizator festiwalu – nauczyciel muzyki 
Agnieszka Wawrzyniak.
 Ogromne podziękowania i pamiąt-
kowe nagrody, w postaci monografii ,,Żychlin 
dzieje miasta i gminy w latach 1918-1975” au-
torstwa dra Piotra A. Stasiaka otrzymali rów-
nież nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół, 
którzy od wielu lat zaangażowani są w przy-
gotowania dzieci i młodzieży do udziału 
w Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnier-
skiej ,,Z pieśnią przez dzieje”: Elżbieta Paw-
lik, Anna Kwiatkowska, Sylwia Walczak oraz 
Ilona Borowska-Karmelita.
 Festiwal uświetnił występ chóru 
szkolnego oraz solistek Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza 
w Żychlinie
 Uroczystość poprowadzili ucznio-
wie gimnazjum – Zuzanna Kalinowska i Szy-
mon Klimczak.
 V Festiwal Pieśni Patriotycznej 
i Żołnierskiej „Z pieśnią przez dzieje” to nie-
zwykła lekcja historii i patriotyzmu nie tyl-
ko dla uczniów „Mickiewicza”, ale także dla 
młodszych koleżanek i kolegów. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział 
w tej wspaniałej uroczystości.

A.W.
cd. str. 5
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Kiermasz świąteczny

 Tradycyjnie już w drugą niedzielę 
grudnia na placu przy fontannie w centrum 
Żychlina odbył się Kiermasz Świąteczny, na 
którym Stowarzyszenia oraz twórcy ręko-
dzielnictwa z terenu naszego miasta oraz 
gminy prezentowali swoje wyroby. W tym 
roku pogoda dopisała i bez przeszkód już 
od wczesnych godzin rannych można było 
nabyć świąteczne dekoracje, stroiki i inne 
wyroby ręcznie wykonane przez wystawców, 
świetnie nadające się na świąteczne prezen-
ty. Można było również rozgrzać się ciepłym 
barszczem przygotowanym przez Żychliński 
Dom Kultury oraz zrobić sobie pamiątkową 
fotografię na tle „śnieżnej krainy”.
 Po południu odbyła się wspólna 
zabawa z Elfem – pomocnikiem św. Miko-
łaja oraz samym Mikołajem, którzy dzielnie 

rozgrzewali naszych mieszkańców przed 
kulminacyjnym momentem jakim było roz-
świetlenie świątecznego drzewka. Prawie 
punktualnie o godz. 16:00 gdy już cała uwa-
ga skupiona była na miejskiej choince, Pan 
Burmistrz Grzegorz Ambroziak, poprosił 
św. Mikołaja by ten czynił honory i zechciał 
włączyć świąteczną iluminację. Następnie 
Burmistrz wraz z Przewodniczącą Rady 
Miejskiej złożyli przybyłym mieszkańcom 
życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia oraz zaprosili na Uroczyste 
Zakończenie Obchodów Jubileuszu nadania 
Żychlinowi praw miejskich, które odbędą się 
31 grudnia w godz. 23:00–24:00 na placu przy 
fontannie, zakończone pokazem sztucznych 
ogni. 

red.

Wojewódzki 
festiwal 
wokalny 
„Cantus”
 W listopadzie w Wojewódz-
kim Ośrodku Doskonalenia Nauczycie-
li w Zgierzu odbył się, pod Honorowym 
Patronatem Prezydenta Miasta Zgie-
rza, IV Wojewódzki Festiwal Wokalny 
dla Dzieci i Młodzieży ,,Cantus”. Jest 
nam niezmiernie miło poinformować, 
że na festiwalu tym Weronika Mrozo-
wicz (uczennica Gimnazjum im. Ada-
ma Mickiewicza w Żychlinie) zajęła II 
miejsce, Maja Król (uczennica Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Żychlinie) – III 
miejsce, a Antosia Zielińska (również 
uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Żychlinie) zdobyła wyróżnienie. 
 Laureatkom oraz ich opieku-
nowi wokalnemu nauczycielce muzyki 
Agnieszce Wawrzyniak serdecznie gra-
tulujemy.

red.

cd. art. „Ocalmy od zapomnienia”.
... firma Rafdet za rozbicie starej pod-
murówki i położenie kostki i firmie 
Granit za prace przy rozbiórce ogro-
dzenia.
 Z zebranych funduszy spłaci-
my brakujące pieniądze za renowacje 
pomnika Aleksandra Orłowskiego oraz 
utwardzimy teren wokół. Jeśli zostaną 
jeszcze fundusze to zajmiemy się na-
grobkiem Józefa Fijałkowskiego – po-
wstańca styczniowego i jego żony.
 Wiosną zostanie również 
umyty i oczyszczony nagrobek, któ-
ry był odrestaurowany jako pierwszy 
i niestety środki ochronne przestały 
działać po czterech latach więc zaczę-
ły wchodzić na niego glony. Zostanie 
on oczyszczony i ponownie zabezpie-
czony środkiem glonobójczym w ra-
mach dobrej współpracy z firmą, która 
zajmowała się renowacją wszystkich 
odnowionych w ramach naszej akcji 
pomników. Bardzo dziękujemy oczy-
wiście wszystkim, którzy wrzucili da-
tek do naszych puszek, bo dzięki temu 
możemy dbać o naszą lokalną kulturę 
i pielęgnować tym samym pamięć o na-
szych mieszkańcach. 

SnRRGŻ
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 4 października w naszej Bi-
bliotece Publicznej im. Marii Kow-
nackiej, Krajowa Rada BRD przy 
współpracy z Komendą Powiatową 
Policji w Kutnie oraz Instytutem 
Przedsiębiorczości przeprowadziła 
akcję informacyjno-edukacyjną „60+ 
bezpieczni w ruchu drogowym”.
 Głównym celem akcji było 
kształtowanie prawidłowych postaw 
i zachowań wśród uczestników ruchu 
drogowego powyżej 60 roku życia, 
budowanie poczucia współodpowie-
dzialności za bezpieczeństwo swoje 
i innych na drodze oraz podnoszenie 
świadomości seniorów kierowców, 
rowerzystów i pieszych w zakresie 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 
 Podczas warsztatów funkcjo-
nariusz Komendy Powiatowej Policji 
w Kutnie sierż. szt. Aneta Kowalska 
przedstawiła prelekcję dotyczącą 
ogólnych zasad bezpieczeństwa na 
drodze, natomiast dzielnicowy z Ko-
misariatu Policji w Żychlinie asp. szt. 
Grzegorz Wasilewski przypomniał 
zgromadzonym o funkcjonowaniu 
KMZB oraz aplikacji Moja Komen-
da. Seniorzy mogli także skorzystać 
z przygotowanego przez Krajową 
Radę BRD warsztatu rowerowego 
oraz spróbować sił w pokonaniu krót-
kiego toru przeszkód w alkogoglach 
– specjalnych okularach, w których 
widzimy świat, taj jakbyśmy byli pod 
wpływem alkoholu. Warsztaty cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem, wzię-
ło w nich udział ok 40 osób. Każdy 
uczestnik otrzymał certyfikat amba-
sadora Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego, elementy odblaskowe w postaci 
opasek oraz kamizelek, a także prze-
wodniki z podstawowymi zasadami 
ruchu drogowego.

E.A.

60+ bezpieczni 
w ruchu 
drogowym

Warsztaty z programowania 
w Grabowie

 W dniu 16 listopada w Szkole w Gra-
bowie odbyły się warsztaty edukacyjne dla 
nauczycieli powiatu kutnowskiego pt. „Pro-
gramowanie i robotyka w nowej podstawie 
programowej” oraz lekcja modelowa w klasie 
II z wykorzystaniem Ozobotów.
 Ozobot to mały robocik, który roz-
poznaje sekwencje kolorów oraz linie i wyko-
nuje odpowiednio zaprogramowane komen-
dy. Uczniowie programują zadania rysując 
linie oraz kolorowe kody na kartce papieru. 
Polecenia wydawane Ozobotowi można rów-
nież zaprogramować na komputerze lub ta-
blecie korzystając z platformy OzoBlockly.
 Inicjatorem i organizatorem warsz-
tatów dla uczniów i nauczycieli w ramach 
CodeWeek 2017 była Fundacja Dworu Do-
brzelin. Swoją obecnością zaszczycił nas Ra-
fał Mitkowski prezes firmy EduSense, który 
prowadził warsztaty dla nauczycieli. Lekcję 
modelową ze swoimi uczniami w klasie II 

przeprowadziła Lilla Mrozowicz nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej. Ozoboty wzbudzi-
ły w dzieciach wielkie zainteresowanie, chęć 
poznawania programowania oraz wywoła-
ły ogromną radość. Dzieci zgłębiały tajniki 
programowania. Za wspaniałą pracę i wiel-
kie zaangażowanie uczniowie wraz z wycho-
wawcą otrzymali prezent od firmy EduSense 
– Ozobota.
 Podziękowania Beacie Łysak Prezes 
Fundacji Dworu Dobrzelin oraz Rafałowi 
Mitkowskiemu Prezesowi Firmy EduSense 
za tę wspaniałą inicjatywę przekazała dyrek-
tor szkoły Barbara Pietrzak. Podziękowania 
otrzymała również Alina Wujcik Ambasador 
Programu eTwinning za współpracę i wspar-
cie przy realizacji kolejnych projektów.
 Szkoła Podstawowa im. Marii Kow-
nackiej w Grabowie aktywnie uczestniczy 
w różnych ciekawych projektach.

L.M.
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WYDARZENIA

Uroczyste obchody  
Święta Niepodległości

 11 listopada świętowaliśmy 99 rocz-
nicę odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Po ponad 123 latach niebytu Polski na 
mapach świata, nasz kraj odzyskał niepod-
ległość i na nowo zadomowił się w świado-
mości ludzi, a także wrócił na należne mu 
miejsce w Europie i świecie.
 Obchody Narodowego Święta Nie-
podległości w naszym mieście rozpoczęły 
się uroczystą mszą świętą odprawioną w ko-
ściele parafialnym w Żychlinie. W liturgii, 
którą sprawowano w intencji naszej ojczy-
zny, uczestniczyły władze samorządowe 
Żychlina z Przewodniczącą Rady Miejskiej 
i Burmistrzem na czele, poczty sztandaro-
we, przedstawiciele placówek oświatowych  

i kulturalnych, harcerze, „Strzelcy” oraz licz-
nie zgromadzeni mieszkańcy Żychlina.
 Po zakończonej mszy, udano się na 
plac przy fontannie w centrum naszego mia-
sta, gdzie odbył się pokaz laserowo-multi-
medialny. Niezbyt sprzyjająca aura, która na 
sam moment pokazu dała się szczególnie we 
znaki, nie przeszkodziła w przeżyciu niezwy-
kłego spektaklu łączącego w sobie światło, 
dźwięk oraz elementy pirotechniczne.
 Dziękujemy wszystkim, którzy ze-
chcieli włączyć się w radosne przeżywanie 
najważniejszego narodowego święta czy to 
poprzez udział w uroczystych obchodach, 
czy też wywieszenie flagi narodowej.

red.

 We wtorkowe popołudnie 24 
października w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Gminy, odbyła się kolejna lek-
cja historyczna prowadzona przez dra. 
Piotra Stasiaka. Tym razem słuchacze 
zapoznali się z życiem kulturalnym 
mieszkańców Żychlina na przełomie 
lat 1918-1975.
 Uczestnicy dowiedzieli się 
m.in., iż do ważnych inicjatyw kul-
turalnych należało organizowanie 
przedstawień teatralnych. Taką dzia-
łalność prowadził Związek „Strzechy 
Robotniczej”, sekcja dramatyczna 
OMTUR w Dobrzelinie, którzy orga-
nizowali amatorskie przedstawienia. 
Działalność kulturalną prowadziło 
także szereg związków i organizacji 
związanych z partiami politycznymi 
działającymi na terenie gminy. 
 W listopadzie 1935 r. urzą-
dzono w Żychlinie „Wieczór Wiejski”, 
aby zapoznać mieszkańców miasta 
z twórczością artystyczną wsi. W cią-
gu 2 tygodni urządzono 10 spotkań, 
w których wzięło udział 1700 osób. 
 Także strażacy organizo-
wali atrakcje kulturalne. W remizie 
funkcjonowała biblioteka (początki 
jej działalności sięgają 1912 r.), dzia-
łała 22 osobowa orkiestra dęta. Nad 
remizą zorganizowano salę widowi-
skową, gdzie wystawiano takie przed-
stawienia jak: „Książę leniuszek”, „Jaś 
i Małgosia”, a w 1924 r. uruchomiono 
tu również kino „Strażak”.
 Ważnym wkładem w życie 
kulturalne mieszkańców Żychlina 
w tamtych latach był również sport. 
W okresie międzywojennym działało 
szereg polskich i żydowskich towa-
rzystw i organizacji prowadzących 
działalność na polu kultury i oświaty.
 Z ciekawostek warto dodać, 
że w 1934 r. w Żychlinie odbyły się 
obchody „Święta Morza”, a punktem 
kulminacyjnym było poświęcenie 
wody morskiej w udekorowanym na-
czyniu. 
 Lekcja historyczna odbyła się 
w ramach obchodów 620-lecia nada-
nia Żychlinowi praw miejskich.

 red.

III Lekcja 
Historyczna
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pRojEktY I DofINANsoWANIA

Grant dla Towarzystwa  
Miłośników Historii Żychlina

Jeśli kochasz 
dzieci, nie pal... 
odpadami

 Mieszkańcy województwa łódzkie-
go wybrali 8 zwycięskich projektów, które 
otrzymają granty na realizację projektów 
społecznych w ramach III edycji programu 
„Decydujesz, pomagamy” organizowanego 
przez Tesco i Fundację Tesco. 
 Na potrzeby programu mapa Polski 
została podzielona na 125 mikroregionów. 
Spośród prawie pięciuset zgłoszeń z całej 
Polski jurorzy wyłonili 339 finalistów, któ-
rzy walczyli o granty o łącznej sumie 650 000 
złotych. Od 3 do 31 października mieszkań-
cy regionów głosowali na zwycięzców wśród 
autorów projektów, które dotyczą edukacji, 
promocji zdrowego stylu życia, rewitalizacji 
przestrzeni miejskich, aktywizacji osób star-
szych i wielu innych. 
 Klienci Tesco oddali ponad 4,8 mln 
głosów i wybrali 125 projektów, które zosta-
ną zrealizowane. Organizacje otrzymają po 
5.000 zł, dzięki którym będą mogły wcielić 
w życie swoje pomysły i wesprzeć lokalną 
społeczność.
 W województwie łódzkim klien-
ci Tesco wybrali 8 zwycięskich projektów. 
Wśród nich znalazł się projekt Towarzystwa 
Miłośników Historii Żychlina” Patriotyczne 
wartości historii lokalnej”. Otrzymana dota-

cja zostanie przeznaczona na uczczenie stule-
cia odzyskania niepodległości Polski po 123 
latach niewoli. 
 W mikołajki, 6 grudnia autorzy 
projektu: Anna Wrzesińska i Ryszard Zim-
ny odebrali z rąk przedstawicielek Tesco:  
p. Magdaleny Szczapa i Iwony Kołaczyńskiej 
symboliczny czek.
 „W imieniu Towarzystwa Miło-
śników Historii Żychlina i swoim własnym 
bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom 
Żychlina, którzy głosowali na nasz projekt – 
a otrzymaliśmy 13 297 głosów, czyli prawie 
tyle samo, co pozostałe dwa projekty łącznie 
(1357 = 9483 + 4087). Dziękuję bardzo ży-
chlińskim dzieciom, gdyż i one bardzo za-
angażowały się w głosowanie. Dziękujemy 
również naszym sympatykom w Płocku i Go-
styninie, bo i stamtąd też otrzymaliśmy wiele 
głosów. Dzięki Waszemu ogromnemu popar-
ciu otrzymaliśmy dotację, która pozwoli na 
wzbogacenie naszych lokalnych obchodów 
stulecia odzyskania niepodległości Polski.
 Dziękuję też kierownictwu i pra-
cownikom sklepu TESCO w Żychlinie, któ-
rzy służyli nam radą i pomocą oraz wykazali 
się ogromną cierpliwością”.

Anna Wrzesińska

 To właśnie nasze dzieci naj-
bardziej narażone są na szkodliwość 
dymów z pieców domowych.
 W sezonie grzewczym zanie-
czyszczenie powietrza trującymi pyła-
mi wyraźnie wzrasta. Niestety, bardzo 
często jest to wina ludzkiej bezmyśl-
ności i niedoinformowania. Wciąż nie 
brak osób, które do pieców oprócz opa-
łu wrzucają odpady, takie jak odzież, 
butelki czy kawałki pomalowanego 
drewna. Dlaczego? Bo chcą zaoszczę-
dzić lub zmniejszyć ilość produkowa-
nych śmieci. W efekcie do atmosfery 
trafiają toksyczne substancje: metale 
ciężkie, dioksyny, furany, pyły. To one 
są przyczyną wielu niebezpiecznych 
chorób, takich jak nowotwory, astma, 
nadciśnienie tętnicze, a także powo-
dują obniżenie odporności, zaburzenia 
hormonalne i osłabienie zdolności roz-
rodczych. 
 Zgodnie z badaniami prze-
prowadzonymi przez Komisję Euro-
pejską każdego roku z powodu zanie-
czyszczeń powietrza umiera blisko  
50 tys. Polaków.
 Miło nam poinformować, 
iż Gmina Żychlin znalazła się wśród 
ponad 100 gmin, w których realizo-
wany jest Dzień Czystego Powietrza, 
akcji wymyślonej i realizowanej od 13 
lat przez Fundację Ekologiczną Arka.  
Celem akcji jest walka o czyste powie-
trze i uświadamianie społeczeństwu, 
jak poważne konsekwencje dla zdrowia 
i środowiska niesie palenie śmieci, mu-
łów i innych trujących opałów w pie-
cach domowych. 
 Akcja odbędzie się w prawie 
100 miastach w całym kraju. Całość 
projektu zakończy się w lutym kon-
kursem „Kawałek błękitnego nieba”, 
w którym wybrane zostanie 10 najcie-
kawszych działań edukacyjnych pro-
wadzonych przez szkoły.
 Partnerem Strategicznym ak-
cji jest grupa PGNiG, realizująca kam-
panię „Powietrze bez śmieci”.

red. / FEA

INWEstYcjE
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INWEstYcjE

Termomodernizacja Żychlińskiego Domu 
Kultury z wykorzystaniem OZE, dofinan-
sowana ze środków Unii Europejskiej

 Gmina Żychlin skończyła w tym 
roku już drugi projekt termomodernizacyj-
ny z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii, który uzyskał dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi 
priorytetowej IV (Gospodarka niskoemisyj-
na), działania IV.2 (Termomodernizacja bu-
dynków), poddziałania IV.2.2 (Termomoder-
nizacja budynków).
 Inwestycja poprawiła efektywność 
energetyczną budynku Żychlińskiego Domu 
Kultury poprzez:
- zmniejszenie strat ciepła i zapotrzebowania 
na energię budynków użyteczności publicz-
nej;
- redukcję emisji szkodliwych gazów i pyłów 
do atmosfery;
- zmniejszenie negatywnego oddziaływania 
na stan środowiska naturalnego i zdrowie 
ludzi;
- promowanie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii;
- optymalizację kosztów eksploatacyjnych 
budynków użyteczności publicznej;
- poprawa stanu technicznego i estetyki bu-
dynków użyteczności publicznej.
 Przeprowadzenie powyższych prac 
termomodernizacyjnych wynikających z au-

dytu energetycznego pozwoli na zmniejsze-
nie zapotrzebowania na energię końcową 
dla budynku Żychlińskiego Domu Kultury 
o 61,97%.
 W ramach projektu przewidziano 
również wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii - doposażenie instalacji c.w.u. w in-
stalacje kolektorami słonecznymi. Elektrow-
nia słoneczna składa się z 77 polikrystalicz-
nych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 

20 kWp znajdujących się na dachu budynku. 
Wyprodukowana energia jest wykorzystywa-
na na potrzeby własne. Instalacja ma również 
charakter edukacyjno-demonstracyjny, gdyż 
możliwy jest pełny monitoring pracy zainsta-
lowanych urządzeń pozwalający na śledzenie 
efektywności i zarządzania systemem. Pro-
jektowana instalacja fotowoltaiczna została 
wyposażona w precyzyjne urządzenia ofe-
rujące inteligentną kontrolę całej instalacji. 
Urządzenia pozwolą monitorować elektrow-
nie PV oraz w sposób ciągły kontrolować 
konsumpcję energii z własnej produkcji.
 Projekt ma pozytywny wpływ na 
zasadę równości szans kobiet i mężczyzn 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami. W ramach 
projektu zainstalowano platformę schodową 
dla osób niepełnosprawnych na torowisku 
prostym przy schodach do wejścia głównego. 
 Gmina na realizację inwestycji 
otrzymała dofinansowanie w wysokości  
1 076 022,74 zł ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Całkowita wartość projektu 
wyniosła 2 792 477,59 zł.

red.
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IV Przegląd Artystycznego Ruchu 
Seniora w Żychlińskim Domu Kultury

Spotkanie z Panem  
Michałem Ogórkiem

 IV Przegląd Artystycznego Ruchu 
Seniora w Żychlinie upłynął pod znakiem 
radosnej i żywiołowej zabawy. W sobotę 25 
listopada od godziny 11.00 Żychlińskim Do-
mem Kultury zawładnęli seniorzy, którzy od-
powiedzieli na nasze zaproszenie i zechcieli 
uczestniczyć w IV Przeglądzie ARS 2017. Jest 
to bardzo istotne wydarzenie w kalendarzu 
żychlińskiego ośrodka i tym bardziej cieszy 
nas fakt, że tak wiele amatorskich grup se-
niorskich zechciało wystąpić na naszej sce-
nie. Występy zarówno grup jak i solistów 
podziwiała licznie zgromadzona tego dnia 
publiczność, która jak co roku wspólnie ba-
wiła się z uczestnikami. Tego dnia w ŻDK 
zgromadziło się ponad trzystu seniorów, któ-
rzy pielęgnują tradycje ludowe oraz oddzia-
łują na szersze kręgi społeczne poprzez upo-
wszechnianie właściwych wzorów spędzania 
wolnego czasu. 
 Tegoroczny IV Przegląd ARS roz-
poczęli tradycyjnie seniorzy tworzący chór 
„Melodia” z Klubu Seniora „Radość” dzia-
łającego w Żychlińskim Domu Kultury. 
Niespodzianką dla wszystkich uczestników 
przeglądu był występ dziewczynek z grupy 
„Rozśpiewani” z ŻDK – Michaliny Gołę-
biewskiej oraz Marceliny Tomaszewskiej, 
laureatki nagrody Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury w Bedlnie za udział w Fe-
stiwalu „Na ludową nutę”. Na naszej scenie 
wystąpił Zespół „Finezja” z Kutna z nowym 
programem, jak zwykle kolorowym i rado-
snym. Mieliśmy okazję podziwiać również 
wspaniały występ Zespołu „Krzyżanówek” 
związany z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
i Sportu w Krzyżanowie. Nie zawiodły nas 
Zespoły Żeroniczanki, Wesołe Pleckowian-
ki, Wojszycanki oraz soliści – Bogusława 

Stępniak, Mieczysław Cichocki i Krzysztof 
Czarnecki – wszyscy działają pod auspicja-
mi Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie. 
Dąbrowickie Centrum Kultury godnie re-
prezentował zespół „Dąbrowickie Nutki”. 
Z Góry Świętej Małgorzaty przyjechali do 
nas Kapela Witaszewiacy i zespół wokalno 
– instrumentalny „Małgorzaki”. Z Grzybo-
wa w gm. Słubice przyjechał do nas zespół 
„Grzybowianki”. Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Oporowie reprezentował zespół 
„Oporowskie Nutki” oraz soliści Irena Szy-
mańska i Wiesław Tomaszewski. Gościliśmy 
również zespoły śpiewacze „Strzelcce” oraz 
„Klonowianki”, oba związane z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Strzelcach. Zespół 
„Oktawa” godnie reprezentował Świetli-
cę Środowiskową w Ostrowach Cukrowni. 
Z gminy Daszyna przyjechał do nas zespół 
„Daszynianki”, a Gminny Ośrodek Kultury 
w Łącku reprezentował zespół „Alebabki” 
działający przy Stowarzyszeniu Koła Go-
spodyń w Podlasiu. Z Gminnego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach 
przyjechał do nas zespół „Młodzi Duchem”, 
zaś Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie 
Kościelnym reprezentowali Chór „Melodia” 
oraz solistka, Stanisława Falkowska. W IV 
Przeglądzie ARS 2017 uczestniczył również 
chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Zło-
ty Akord” działający w Żychlińskim Domu 
Kultury oraz grający na harmonijce ustnej 
solista, Tadeusz Kafarski.
 Wszystkie występy były udane i peł-
ne pozytywnej energii. Jest nam bardzo miło, 
że byliście Państwo z nami podczas naszego 
Przeglądu i serdecznie dziękujemy za ten 
piękny, kolorowy i rozśpiewany dzień. Ży-
czymy wszystkim wykonawcom wielu suk-
cesów i satysfakcji ze śpiewania i muzykowa-
nia. Życzymy, by nie zabrakło Wam radości 
i energii, którą dzielicie się z nami podczas 
występów. Pozdrawiamy Państwa bardzo 
serdecznie i … do następnego spotkania!

Renata Dziuba

 Na zaproszenie Dysku-
syjnego Klubu Książki, działają-
cego przy Bibliotece w Żychlinie 
gościliśmy Michała Ogórka - zna-
nego dziennikarza, felietonistę, 
satyryka, krytyka filmowego i au-
tora książek.
 Wtorkowe popołudnie 
z autorem upłynęło w bardzo 
sympatycznej atmosferze, która 

od początku pozwoliła uczestni-
kom zapomnieć o dystansie, jaki 
z reguły pojawia się podczas spo-
tkania z osobą znaną i popularną.
Pierwszą część, wypełniła rozmo-
wa na temat jego dotychczasowej 
działalności literacko-dzienni-
karskiej, w tym jej początków 
u boku takich mistrzów pióra jak 

cd str. 13
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Wspólne czytanie 
“Wesela” Wyspiańskiego
 Wieczorem 19 listopada w sali wi-
dowiskowej Żychlińskiego Domu Kultury 
odbyło się wspólne czytanie „Wesela” Stani-
sława Wyspiańskiego. 
 Jako ŻDK-a chcieliśmy włączyć się 
w nurt narodowego czytania wielkich dzieł 
literatury polskiej, tym bardziej, że w roku 
2017 wybranym do wspólnego czytania jest 
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, wiel-
kie narodowe dzieło, w którym zawiera się 
zarówno uniwersalny dialog z tradycją jak 
i przenikliwe diagnozy dotyczące losów Pol-
ski. 
 Nie jest to utwór łatwy, ale zajmu-
je ważne miejsce w polskim kanonie dzieł 
literackich. Do czytania zaprosiliśmy wielu 

gości m.in. przedstawicieli lokalnych władz, 
dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, 
przyjaciół i sympatyków ŻDK. Prezentowa-
li oni wybrane sceny z „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego z podziałem na role. Odczy-
tywane fragmenty utworu przeplatane były 
fragmentami filmu Andrzeja Wajdy „Wese-
le”. 
 Było to niezwykle miłe spotkanie, 
podczas którego nasi goście nie tylko odna-
leźli radość we wspólnym czytaniu, ale i wy-
kazali niemałe talenty interpretacyjne. 
 Serdecznie wszystkim dziękujemy 
i zapraszamy za rok na kolejne spotkanie!

Renata Dziuba

„Księżniczki” - historia  
dotąd nieznana

 Pod takim tytułem 9 grudnia 2017 
r. odbyło się przedstawienie teatralne w Ży-
chlińskim Domu Kultury, które wystawiła 
grupa teatralna z ŻDK - Dziecięcy Teatr Wi-
zji w reżyserii Katarzyny Brzozowskiej Za-
jączkowskiej. Nasze młode aktorki przedsta-
wiły widzą zupełnie nie oczywistą historię. 
Wszystkie dobrze nam znane i lubiane księż-
niczki z bajek Disneya spotkały się w tym 
samym miejscu i o tej samej porze. Okolicz-
ności tego spotkania nie były sprzyjające do 
czego przyczynił się oczywiście czarny cha-

rakter. Ale jak to bywa w bajkach wszystko 
skończyło się dobrze. Jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy młodym aktorkom za wspania-
ły występ sceniczny. W skład grupy teatral-
nej wchodzą: Natalia Kwiatkowska, Wik-
toria Lewaniak, Michalina Staszewska, Iga 
Jędrzejczyk, Klaudia Piątkowska, Gabrysia 
Staszewska, Antosia Zielińska, Wiktoria Ka-
linowska, Oliwia Kukuła, Julia Rachubińska, 
Nadia Piątkowska i Weronika Michalska.

ŻDK

... Ryszard Kapuściński czy Teresa 
Torańska. Barwnie i z humorem opo-
wiadając o swoich książkach i felie-
tonach, gość DKK opisywał również 
ciekawe spotkania z wieloma ludźmi 
ze świata kultury czy polityki, np. 
z wielką francuską aktorką Catheri-
ne Deneuve. Na przykładzie swojej 
książki „Kiełbasa i sznurek” (napi-
sanej wspólnie z prof. Jerzym Bral-
czykiem) zdradził niektóre sekrety 
procesu powstawania bestselleru. 
Nasz gość okazał się znakomitym 
rozmówcą. Opowiadał z pasją i hu-
morem. Michał Ogórek powiedział, 
że zawsze chciał być dziennikarzem, 
choć czasy, w których zaczynał swoją 
pracę, nie były łatwe. Wszechwładna 
cenzura zmuszała do pisania o spra-
wach istotnych w sposób zawoalo-
wany. Swoje opowieści przeplatał 
dowcipnymi anegdotami i komen-
tarzami odnoszącymi się do para-
doksów komunistycznej rzeczywi-
stości. Wspominał osobiste kontakty
i przyjaźnie z ludźmi kultury, polity-
ki oraz ze znanymi postaciami pol-
skiego dziennikarstwa. Wspominał 
także swój udział w rozrywkowych 
programach telewizyjnych i dzielił się 
doświadczeniami, jakie dzięki nim 
nabył. Mówił także o kondycji współ-
czesnego dziennikarstwa i przyszło-
ści prasy drukowanej zagrożonej 
wszechobecnym Internetem.
 Następnie autor odpowiadał 
na pytania uczestników, okraszając 
je licznymi anegdotami, co spotyka-
ło się z żywą reakcją publiczności. 
Spotkanie pozwoliło publiczności 
na bliższe poznanie Michała Ogórka 
jako pełnego pasji zawodowej, su-
miennego, obowiązkowego dzienni-
karza i literata oraz ciekawego świata 
człowieka.
 Co zdecydowało o jego wy-
borze wykonywanego zawodu? Skąd 
wziął się jego satyryczny odbiór ota-
czającej nas rzeczywistości? Czym 
kieruje się przy doborze tematu felie-
tonu? Kto ostatecznie został bohate-
rem programu muzycznego w którym 
lata temu brał udział? Te i inne sekre-
ty Pana Michała poznała żychlińska 
publiczność. Było warto!
 Spotkanie zostało dofinan-
sowane ze środków Instytutu Książ-
ki, w ramach Programu Dyskusyjne 
Kluby Książki. Współorganizatorem 
spotkania była Biblioteka w Żychli-
nie.

E.A.
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TENIS STOłOWy 

Rodzinny turniej tenisa stołowegoGminna turniejada 
klas I-III i turniej 
unihokeja klas  
IV-VII

 W sobotę 2 grudnia w hali sporto-
wej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie od-
była się siódma edycja Rodzinnego Turnieju 
Tenisa Stołowego. Organizatorem turnieju 
było Stowarzyszenie Przyjaciele Dwójki. Za-
wody rozegrano systemem do dwóch prze-
granych pojedynków. Pierwszym meczem 
każdego spotkania był pojedynek dzieci, 
następnie do stołu stawali rodzice, a gdy po 
tych dwóch meczach wynik był remisowy – 
o wszystkim decydowała gra deblowa. Celem 
turnieju była popularyzacja tenisa stołowego 
w miejscowości oraz propagowanie rodzin-
nych, aktywnych form wypoczynku w czasie 
wolnym.
 W turnieju udział wzięło 10 rodzin-
nych drużyn, na które oprócz rywalizacji 
czekał słodki poczęstunek i napoje. Drużyny, 
które stanęły na podium otrzymały statuetki 
oraz nagrody rzeczowe, które wręczył Jacek 
Filiński – nauczyciel wychowania fizyczne-
go SP Nr 2 w Żychlinie. Pozostałe drużyny 
otrzymały statuetki oraz upominki. Nad 

sprawnym prowadzeniem turnieju czuwali 
nauczyciele wychowania fizycznego: Jolanta 
Kapes, Joanna Florczak i Jacek Filiński.
Turniej ten był częścią zadania publicznego 
pn. „Sport – zdrowie, przyjemność i relaks” 
– realizowanego przy wsparciu finansowym 
z budżetu Gminy Żychlin.
 
Klasyfikacja końcowa w turnieju:
1.Marcin Ranachowski i Olga Ranachowska
2.Marek Banasiak i Oliwia Banasiak
3.Dariusz Kiciński i Jakub Kiciński
4.Krzysztof Wiśniewski i Maks Wiśniewski
 
 Pozostali uczestnicy turnieju ro-
dzinnego: Jacek Chomicki, Hanna Chomicka; 
Iwona Jagniątkowska, Marcin Jagniątkowski; 
Mariusz Tomaszewski, Filip Tomaszewski; 
Estera Gregorczyk, Roksana Gregorczyk; Łu-
kasz Czubiński, Patryk Czubiński; Krzysztof 
Radecki, Kacper Chomicki.

red.

 W dniu 23 listopada 2017 r. 
w hali sportowej w Szkole Podstawowej 
im. Marii Kownackiej w Grabowie odby-
ła się Gminna Turniejada klas I-III oraz 
Turniej Unihokeja klas IV-VII pod hasłem 
„Nie piję, więc triumfuję i wygrywam”. 
Patronem turniejady i turnieju unihokeja 
był Burmistrz Gminy Żychlin oraz Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Organizatorem zawodów 
była Szkoła w Grabowie.
 Uczestnicy turniejady rywalizo-
wali ze sobą w poszczególnych grupach 
wiekowych, w dziewięciu konkurencjach. 
W zabawach wzięło udział 90 uczniów. 
Wyniki końcowe:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ży-
chlinie 
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ży-
chlinie
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Grabo-
wie.
 Do turnieju unihokeja przystąpi-
ły wszystkie szkoły podstawowe z naszej 
gminy. Każdą szkołę reprezentowały dwie 
drużyny: dziewcząt i chłopców. Każda 
drużyna składała się z ośmiu najlepszych 
zawodniczek i zawodników danej szkoły. 
Turniej rozgrywany był systemem „każdy 
z każdym”. Drużyny były dobrze przygo-
towane do turnieju, rywalizacja była za-
cięta, ale prowadzona zgodnie z duchem 
fair play. 

Józef Kowalski i gospodarz szkoły dyrektor 
Barbara Pietrzak. Kulminacyjnym punktem 
turniejady było, po zakończonym turnieju 
unihokeja, wręczenie przez naszych patro-

nów prezentu dla organizatorów tegorocz-
nej turniejady. Szkoła Podstawowa im. Ma-
rii Kownackiej w Grabowie otrzymała duży 
zestaw sprzętu sportowego do unihokeja. 
Zawody odbyły się z inicjatywy samorządu-
przy wsparciu finansowym pochodzącym 
z Gminnej Komisji RPA.
 Organizatorzy i patroni tegorocznej 
turniejady pragną serdecznie podziękować 
wszystkim uczestnikom zawodów. Dzięku-
jemy Dyrektorom Szkół, opiekunom dru-
żyn i nauczycielom za dobre przygotowanie 
uczniów do turniejady, za poświęcony czas 
i zaangażowanie.
 Osoby odpowiedzialne za organiza-
cję turniejady: Katarzyna Olszańska, Wło-
dzimierz Dziedzic, Marta Maciak, Lilla Mro-
zowicz.

SP Grabów

 W kategorii dziewcząt wygrała 
drużyna Szkoły Podstawowej w Grabowie, 
II miejsce zajęły dziewczęta ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Żychlinie, a trzecie uczen-
nice z Szkoły Podstawowej nr 1 w Żychlinie. 
W kategorii chłopców również zwyciężyli 
reprezentanci Szkoły Podstawowej w Gra-
bowie, II miejsce zajęli chłopcy ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Żychlinie, a III miejsce 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Żychli-
nie.
 Po zakończonej turniejadzie i tur-
nieju unihokeja odbyły się dekoracje wszyst-
kich drużyn. Każda z nich otrzymała puchar 
oraz medale, a zwycięskie drużyny nagrody 
rzeczowe. Wszyscy grający zostali również 
obdarowani drobnymi upominkami oraz 
owocami i słodyczami. Dekoracji drużyn 
dokonali obecni na turniejadzie i turnieju 
Burmistrz Grzegorz Ambroziak oraz z-ca 
Przewodniczącego Gminnej Komisji RPA 



15
gminazychlin.pl  |  wydanie 4/2017  |  Nowe Echo Żychlina

spoRt

SIATKóWKA 

Memoriał siatkarski im. 
Krzysztofa Falkowskiego

 W sobotę, 2 grudnia 2017 roku 
w hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 
w Żychlinie odbył się Memoriał Siatkarski 
imienia Krzysztofa Falkowskiego. Siatka-
rze zagrali ku uczczeniu pamięci zmarłego 
w ubiegłym roku przyjaciela żychlińskich 
sportowców, propagatora sportu, człowieka 
wrażliwego, żywiołowego, pełnego pasji i po-
święcenia, Radnego Rady Miejskiej w Żychli-
nie. Krzysztof był wspaniałym psychologiem 
i pedagogiem w Szkole Podstawowej Nr 2 
w Żychlinie.
 „Pamiętamy o Tobie i gramy dla 
Ciebie” – te słowa przewodziły siatkarskiemu 
przedsięwzięciu, którego organizatorem była 
Rodzina Ś. P. zmarłego Krzysztofa oraz Sto-
warzyszenie Volley Team Żychlin.
 W tym dniu hala sportowa wypeł-
niła się po brzegi przybyłymi licznie kibica-
mi, którzy przed rozpoczęciem rozgrywek 
sportowych uczcili pamięć zmarłego minutą 
ciszy. 
 W Memoriale Siatkarskim wzięły 
udział trzy drużyny: UKS Parzęczew, Bzura 
Ozorków i Volley Team Żychlin. W turnieju 
nie przyznawano miejsc na podium, gdyż im-
preza nie miała charakteru konkursowego, li-
czył się bowiem sam fakt rozgrywek siatkar-
skich. Mecze rozgrywano systemem „każdy 
z każdym”, grając trzy sety. W trakcie przerw 

w rozgrywkach zaprezentowała się grupa 
taneczno-akrobatyczna „Skakanka”. Prowa-
dzeniem całego memoriału zajął się Kamil 
Falkowski, który zapewnił oprawę dźwięko-
wą. 
 Zanim dokonano wręczenia pucha-
rów dla drużyn, głos zabrał Mirosław Fal-
kowski, tata zmarłego, który podziękował 
przybyłym zespołom siatkarskim i kibicom 
za udział w memoriale oraz osobom pomaga-
jącym w organizacji tego sportowego przed-
sięwzięcia. Wyraził on nadzieję, iż memoriał 
będzie miał swoją kontynuację w przyszłych 
latach. 
 Na zakończenie turnieju zostały 
wręczone puchary i medale dla wszystkich 
zespołów biorących w nim udział. Wręcze-
nia pucharów dokonali: Mirosław Falkow-
ski, Grzegorz Ambroziak oraz Piotr Wysocki 
Dyrektor Szkoły, w której zatrudniony był 
zmarły i Prezes Stowarzyszenia Volley Team 
Żychlin Tomasz Wojciechowski. 
 
Wyniki meczów:
UKS Parzęczew – Bzura Ozorków   2:1
Volley Team Żychlin – Bzura Ozorków 1:2
Volley Team Żychlin – UKS Parzęczew 0:3

VTŻ / foto: M.R.

SIATKóWKA 

Ogólnopolski 
turniej 
minisiatkówki 
o Puchar ŻAS
 W niedzielę 19 listopada w hali 
sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Żychli-
nie odbył się kolejny Ogólnopolski Tur-
niej Minisiatkówki Trójek Chłopców, 
tym razem o Puchar Żychlińskiej Aka-
demii Siatkówki Volley Team. W roz-
grywkach uczestniczyło 18 zespołów 
m.in. z Łodzi, Warszawy, Rawy Mazo-
wieckiej i Żychlina. W zawodach wy-
startowało 70 młodych siatkarzy z klas 
V i mł. Zespoły zostały rozlosowane do 
trzech grup. W grupach grano ,,każ-
dy z każdym” jednego seta do 15 pkt. 
Mistrz i wicemistrz każdej grupy awan-
sował do grupy rywalizującej o miejsca 
1-6, trzeci i czwarty z najlepszym bilan-
sem do grupy grającej o miejsca 7-12, 
piąte i szóste miejsce dawało prawo gry 
o miejsca 13-18. Turniej wygrała druży-
na KS METRO Warszawa I (wicemistrz 
Polski 2017 ,,dwójek”).
 Młodych siatkarzy Volley Te-
am-u reprezentowały trzy drużyny, 
które zajęły 7, 12 i 16 miejsce. Zawod-
nicy zapewnili nam dużą dawkę emocji 
sportowych i wysoki poziom rozgry-
wek.
 Niedzielnym zmaganiom 
młodych siatkarzy w żychlińskiej hali 
przyglądał się oraz dopingował swojego 
syna Timote’a – Stefan Antiga, obecny 
trener ekstraklasowej drużyny ONICO 
Warszawa i reprezentacji Kanady oraz 
były trener reprezentacji Polski, z którą 
zdobył złoty medal na Mistrzostwach 
Świata 2014 roku. Przyjazd tak znanego 
zawodnika i trenera do Żychlina był dla 
nas dużą niespodzianką.
 Dziękujemy sędziom: Bartko-
wi Jóźwiakowi, Kacprowi Walczakowi, 
Witkowi Marczakowi, Patrykowi Ob-
rębskiemu, Damianowi Wiśniewskie-
mu i Mateuszowi Kurjacie za sprawne 
przeprowadzenie zawodów, jak rów-
nież pani Edycie Ledzion, kierowniko-
wi Gminnego Centrum Promocji i In-
formacji za zorganizowanie drobnych 
upominków dla uczestników zawodów 
siatkarskich. Trener Jacek Filiński.
 

Volley Team Żychlin 
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 Hala sportowa przy Zespole Szkół 
Nr 1 w Żychlinie zgromadziła w ciągu dwóch 
weekendowych dni – 9 i 10 grudnia 2017 pił-
karzy i kibiców na Turnieju Mikołajkowym 
Halowej Piłki Nożnej Chłopców. 
 Była to druga edycja turnieju. Or-
ganizatorami turnieju był Klub Sportowy 
Żychlin oraz Urząd Gminy Żychlin. Kibice 
licznie przybyli do żychlińskiej hali spor-
towej, żywiołowo dopingowali młodych 
adeptów piłki nożnej. Głośne wsparcie i ki-
bicowanie młodzi piłkarze otrzymali rów-
nież od rodziców, którzy przyszli zobaczyć 
swoje pociechy podczas zmagań na boisku. 
 Do sobotniego turnieju przystąpiło 
pięć drużyn z rocznika 2008/2010: KS Ży-
chlin I, KS Żychlin II, GKS Bedlno I, GKS 
Bedlno II, Pacyna. Zespoły grały systemem 
„każdy z każdym”. Najlepszą drużyną so-
botnich rozgrywek okazała się GKS Bedlno 
I. Rozdano również nagrody indywidualne. 
Wybrano najlepszego strzelca turnieju, któ-
ry został nagrodzony pamiątkową statuetką 

– otrzymał ją Maksymilian Roźniatowski 
(KS Żychlin I). Najlepszym bramkarzem za-
wodów został Kacper Korytkowski (Pacyna). 
Wszystkie drużyny otrzymały puchary i me-
dale, zespołom z trzech pierwszych miejsc 
wręczono nagrody rzeczowe. Skład drużyny 
KS Żychlin I (2008/2010): Kacper Krystecki, 
Kamil Przybysz, Jakub Adamkiewicz, Jakub 
Wyżyński, Maksymilian Roźniatowski, Filip 
Kapes, Szymon Puchalski, Mateusz Szcze-
paniak, Michał Adamczyk, Igor Adamczyk. 
Trener Daniel Szczepaniak.
Skład drużyny KS Żychlin II (2008/2010): Jan 
Mazurek, Bartosz Fajkowski, Kacper Płaszaj, 
Maciej Bogel, Mikołaj Klimczak, Jacek Pa-
rzęcki, Jakub Szałkowski, Kacper Makowski, 
Tomasz Mrowicki, Mateusz Lisiecki. Trener 
Daniel Szczepaniak.
 Również w niedzielnych spotka-
niach wzięło udział pięć drużyn z roczni-
ka 2006/2007: KS Żychlin, KS Kutno, Róża 
Kutno, Pelikan Łowicz i Malina Piątek. Me-
cze rozegrano systemem „każdy z każdym”. 

Zwycięzcą turnieju niedzielnego została 
drużyna Pelikan Łowicz. Wyróżniono także 
najlepszych zawodników indywidualnych: 
tytuł najlepszego strzelca turnieju przyznano 
Kacprowi Adamczykowi (Pelikan Łowicz), 
zaś najlepszym bramkarzem turnieju uzna-
no Szymona Mostowskiego (Pelikan Łowicz). 
Wszystkim zespołom biorącym udział w tur-
nieju wręczono puchary i medale, drużyny 
z trzech pierwszych miejsc otrzymały nagro-
dy rzeczowe.
 Wręczania pucharów i nagród do-
konali: Burmistrz Gminy Żychlin Pan Grze-
gorz Ambroziak, Prezes Klubu Sportowego 
Żychlin Pan Andrzej Szymański oraz spon-
sorzy turnieju Pan Marcin Maciejewski i Pan 
Marek Suder.
 Skład drużyny KS Żychlin 
(2006/2007): Bartosz Ratajczyk, Oliwier 
Martofel, Staś Florczak, Filip Karlikowski, 
Kacper Drążkiewicz, Szymon Kotecki, Alek-
sander Furman, Maksymilian Roźniatowski, 
Maksymilian Szczepaniak, Jakub Wyżyński, 
Szymon Ratajczyk. Trener: Łukasz Znyk.
 
Klasyfikacja końcowa rocznika 2008/2010:
1. GKS Bedlno I
2. KS Żychlin I
3. GKS Bedlno II
4. Pacyna
5. KS Żychlin II

Klasyfikacja końcowa rocznika 2006/2007:
1. Pelikan Łowicz
2. KS Kutno
3. KS Żychlin
4. Malina Piątek
5. Róża Kutno
 
 Na zakończenie imprezy Burmistrz 
Gminy Żychlin Pan Grzegorz Ambroziak 
podziękował za przybycie i pogratulował 
wszystkim piłkarzom sportowej rywalizacji 
w duchu fair play. 

Sport

PIłKA NOŻNA 

II Turniej Mikołajkowy  
Piłki Nożnej Chłopców

PIłKA NOŻNA 

Mistrzostwa pow. kutnowskiego XVIII turnieju  
,,Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Kutnie był organizatorem Mistrzostw Po-
wiatu Kutnowskiego XVIII Turnieju Piłki 
Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar 
Tymbarku”. W turnieju udział wzięło sie-
dem zespołów U-10 chłopców, dwanaście 
zespołów U-12 chłopców i dwa zespoły U-12 
dziewcząt. Rywalizacja odbywała się na 
dwóch boiskach. W kategorii U-12 chłop-
ców zespoły zostały rozlosowane na cztery  

grupy, U-10 dwie grupy.
 Udział w mistrzostwach był częścią 
zadania publicznego pn. „Sport - zdrowie, 
przyjemność i relaks” realizowanego przy 
wsparciu finansowym z budżetu Gminy Ży-
chlin. Zawody odbyły się w dniu 19 paździer-
nika.
WYNIKI KATEGORII U-10:
Grupa B 
SP 2 Żychlin – SP 5 Kutno 7:1 

SP 2 Żychlin – SP Dąbrowice 6:0
Finał:
Młode Byki Bedlno- SP2 Żychlin 4:1
 
WYNIKI KATEGORII U-12:
Grupa B
SP 2 Żychlin – SP Ostrowy 2:0
SP 2 Żychlin – SP Dąbrowice 5:0
Półfinał:
SP 2 Żychlin - SP Szewce Dolne 6:4
Finał:
SP2 Żychlin - SP 9 Kutno 1:4 

red.


