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Grudzień
Volley Team - LKS LuKS dobroń
Mecz III Ligi Siatkówki Mężczyzn
g. 18:00 / Hala Sportowa

STYCzeń
Volley Team - uKS Ozorków
Mecz Juniorek Volley Team
Hala Sportowa

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy

Volley Team - eKS Skra Bełchatów
Mecz Juniorek Volley Team
Hala Sportowa

Volley Team - MMKS Łęczyca
Mecz III Ligi Siatkówki Mężczyzn
g. 18:00 / Hala Sportowa

w Bibliotece
Bezpieczeństwo w sieci dla każdego - 
zajęcia komputerowe dla dzieci
Spotkanie z historią – wykłady A. Mazurek
Seniorzy na Start! – wyjazdy edukacyjno-
rekreacyjne do Term w Uniejowie
Biblioteczny Klubik „Plastusia”- spotkania 
i warsztaty edukacyjne
Nowości Wydawnicze – wystawa
Luty w Bibliotece
Feriada dla dzieci
Kurs komputerowy 40+
Spotkanie z historią – wykłady A. Mazurek
Seniorzy na Start! – wyjazdy edukacyjno-
rekreacyjne do Term w Uniejowie
Biblioteczny Klubik „Plastusia” – spotkania 
i warsztaty edukacyjne
Marzec w Bibliotece
Projekt Pora na Super Seniora!
SPACERownik miejski 
Cała Polska Czyta Dzieciom - kampania 
społeczna
Kurs komputerowy 40+
Spotkanie z historią – wykłady A. Mazurek
Seniorzy na Start! – wyjazdy edukacyjno-
rekreacyjne do Term w Uniejowie
Biblioteczny Klubik „Plastusia” – spotkania 
i warsztaty edukacyjne
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Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Żychlin!

Szanowni Goście uroczystych obchodów
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę!

Jestem zaszczycony i pełen wdzięczności, że mogliśmy 
wspólnie uczcić najważniejsze dla każdego polskiego patrioty 

Narodowe Święto. Jubileusz setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości zgromadził bardzo liczne grono uczestników, 

a widok całych rodzin niosących flagę Polski  
oraz śpiewających wspólnie hymn Polski wlał w moje serce 

moc pozytywnych uczuć i nadziei.
Kolejne pokolenia Polaków, wspólnie czczą pamięć wszystkich, 

którzy przez 123 lata walczyli orężem, piórem i dyplomacją, 
o upragnioną Wolność dla Narodu Polskiego. 

W ten wyjątkowy wieczór okazaliśmy wszyscy szacunek dla 
Ich pamięci, a naszą codzienną pracą i troską udowadniamy, 

że ta wartość najwyższa, Wolna Ojczyzna, możliwość 
swobodnego okazywania szacunku fladze biało-czerwonej 

i godłu, jest dla nas podstawowym dobrem i zdobyczą naszych 
przodków, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana 

Paderewskiego, Wincentego Witosa, Romana Dmowskiego, 
Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego i wielu, wielu 

innych, często bezimiennych bohaterów.
Serdecznie i z głębi serca dziękuję wszystkim i każdemu  

z osobna, za bardzo aktywną obecność w czasie uroczystości, 
za wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego  

i wspólną modlitwę za Ojczyznę!

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Ambroziak

Burmistrz Gminy Żychlin
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 23 listopada br. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Żychlinie odbyła się inaugu-
racyjna sesja Rady Miejskiej nowej kadencji.  
W sesji uczestniczyło 15 radnych, zarząd gminy, 
kierownicy jednostek, pracownicy urzędu, soł-
tysi, radni powiatowi i inni zaproszeni goście. 
Najważniejszymi punktami sesji było przyjęcie 
ślubowania przez radnych i burmistrza, a także 
wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczą-
cego rady.
 Na funkcję przewodniczącego zgło-
szono dwie kandydatury: Elżbietę Sikorę oraz 
Rafała Zajączkowskiego. W głosowaniu tajnym 
nową Przewodniczą Rady Miejskiej w Żychli-
nie została Elżbieta Sikora. Za jej kandydaturą 
głosowało ośmiu radnych, za kontrkandyda-
tem siedmiu. Podobna sytuacja miała miejsce 
w przypadku wyboru wiceprzewodniczącego. 
Kandydatami byli Michał Kowalik i Krzysztof 
Wojtalewicz. Przewagą głosu nowym wiceprze-
wodniczącym został Michał Kowalik. Nowo 
wybrane prezydium rady otrzymało gratulacje 
i kwiaty od burmistrza, w imieniu wszystkich 
radnych i pracowników jednostek samorządo-
wych. Po wręczeniu zaświadczenia Miejskiej 
Komisji Wyborczej i ślubowaniu, gratulacje od 
radnych i współpracowników odebrał również 
burmistrz Grzegorz Ambroziak.
 Poniżej przedstawiamy treść krótkiego 
przemówienia burmistrza na inaugurację VIII 
kadencji samorządu 2018-2023.
 „Szanowni Państwo Radni, Szanowni 

Goście Sesji Rady, Szanowni Współpracownicy.
 Gdy przed pierwszymi moimi wyborami, 
znajomi przekonywali mnie, że mam duże szanse 
na wygraną, podchodziłem do tego ze sporą re-
zerwą. Tak jak moi przyjaciele, czułem, że w na-
szym mieście i gminie niezbędne są zmiany, dlatego 
chcieliśmy wziąć na siebie ten obowiązek. Wygrana 
w 2006 r., dla wielu była zaskakująca, podobnie 
jak dla mnie. Patrząc z perspektywy tych lat, tych 
wszystkich doświadczeń, współpracy ze wspania-
łymi ludźmi, pokonywania problemów, chcę z całą 
stanowczością podkreślić, że jestem dumny, że 
mogę reprezentować mieszkańców naszej gminy, że 
mogę kierować ważnymi dla mieszkańców zmia-
nami i zapewniam, że będę dalej czynił wszystko, 
żeby spełniać pokładane we mnie nadzieje. 
 Jest to najlepszy czas i miejsce, żebym 
złożył na ręce wszystkich, serdeczne podziękowa-
nia za daną mi szansę. Dziękuję tym, którzy na 
mnie zagłosowali, ale też każdemu, kto uczestniczy 
w demokratycznym procesie wyborów samorzą-
dowych. Dziękuję radnym V, VI i VII kadencji 
za współpracę i cenną naukę. Dziękuję swoim 
współpracownikom ze wszystkich jednostek samo-
rządowych i proszę o jeszcze więcej wysiłku i kre-
atywności, bo przed nami cały czas ogrom zadań 
i pracy. Dziękuję za najcenniejsze wsparcie mojej 
rodzinie i przyjaciołom z komitetu wyborczego. 
 Gratuluję Radnym Miejskim VIII ka-
dencji samorządu wyboru na zaszczytne funk-
cje. Życzę Państwu dobrej współpracy w radzie, 
z urzędem gminy i z całą samorządową rodziną. 

Życzę sukcesów w spełnianiu Waszej misji, która 
w przypadku małych miejscowości do najłatwiej-
szych nie należała i taka też nie będzie. Zaręczam, 
że jestem człowiekiem kompromisu, zachęcam do 
współpracy, liczę, że wspólnota jest w stanie osią-
gnąć najwięcej.
 Chcę również podkreślić, że nadal liczę 
na dobrą współpracę z Radą Powiatu i Zarządem 
Powiatu. Chciałbym, żeby wzorem lat ubiegłych 
wspólne inwestycje przynosiły korzyści dla miesz-
kańców. Nasz mieszkaniec, radny z Żychlina jest 
wicestarostą czego mu serdecznie gratuluję i wiążę 
z tym faktem nadzieje, że podobnie jak w ubiegłej 
kadencji członkini zarządu powiatu wspierała nas 
całym sercem, tak będzie się działo cały czas.
 Kończąc, pozwolę sobie na przedstawie-
nie Państwu swojej refleksji. Trudno mi sobie było 
kiedyś wyobrażać, że znajdę się w takiej sytuacji 
po 12 latach, przyjmując z rąk mieszkańców za-
szczyt piastowania funkcji burmistrza po raz 4. 
Ma to dla mnie wyraz szczególny, związane jest 
bowiem z okazywanym mi od tylu lat zaufaniem. 
Przekonaniem większości mieszkańców, że sprawy 
w gminie idą w dobrym kierunku, że zarządzam 
naszym skromnym budżetem w sposób rozsądny 
i celowy. Zapewne również wiarą w to, że kolejne 
lata będą przynosiły nowe, ciekawe zmiany. Jest 
to dla mnie najważniejsza życiowa lekcja, najcen-
niejszy z możliwych darów, który otrzymałem od 
mieszkańców miasta i gminy Żychlin. Dziękuję.”

Red.

Pierwsza sesja Rady Miejskiej 
VIII kadencji
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Koncert pieśni patriotycznej
„Z Pieśnią przez dzieje”.

 29 listopada 2018 roku, w auli Zespołu 
Szkół Nr 1 w Żychlinie, odbył się VI Festiwal 
Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej ,,Z pieśnią 
przez dzieje”. Patronat honorowy nad festi-
walem objął Burmistrz Gminy Żychlin – pan 
Grzegorz Ambroziak. Tegoroczny festiwal 
miał szczególne znaczenie, bowiem włączony 
został do kalendarza wydarzeń towarzyszą-
cych obchodom setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. W uroczysty na-
strój wprowadził wszystkich zebranych uczeń 
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Żychlinie 
– Bartosz Mrowicki – wykonując na piani-
nie piękny temat muzyczny z filmu ,,Polskie 
drogi”.
 Po części oficjalnej przyszedł czas 
na koncert pieśni patriotycznej w wykona-
niu uczniów Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza w Żychlinie, Gim-
nazjum im. Adama Mickiewicza w Żychlinie, 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie oraz 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II 
w Żychlinie. W gronie solistów-wokalistów 
znalazły się: Martyna Lewandowska, Anto-
nina Kowalska, Sylwia Kaczmarek, Oliwia 
Sobierańska, Maja Król, Weronika Mrozo-
wicz, Gabriela Zweigert, Olga Ranachowska 
i Zuzanna Węgrzynowska.
 Po przepięknym repertuarze so-
lowym zaprosiliśmy na scenę chór, chór 

wyjątkowy, bowiem w jego skład weszły: ze-
spół wokalny ,,Vivo” Szkoły Podstawowej Nr 
1, chór ,,Con fuoco” Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. Jana Pawła II oraz zespół wokalny ,,Alle-
gro” Gimnazjumi Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza. W partiach solowych 
wystąpiły: Weronika Mrozowicz, Maja Król, 
Anna Dzięgielewska i Sylwia Kaczmarek, 
a recytowała – Małgorzata Babecka. Koncert 
z ogromnym wdziękiem i klasą poprowadzili: 
Ida Kalinowska i Szymon Klimczak.
 To była niezwykle wzruszająca uro-
czystość. Były ogromne brawa i owacje na sto-
jąco bardzo licznie przybyłej na ten koncert 
publiczności, były słowa uznania dla młodych 
artystów oraz organizatorki tego wspaniałego 
przedsięwzięcia – pani Agnieszki Wawrzy-
niak, zarówno ze strony Dyrektora Zespołu 
Szkół Nr 1 w Żychlinie – pana Łukasza Ant-
czaka, jak i Burmistrza Gminy Żychlin – pana 
Grzegorza Ambroziaka, który wszystkim 
zaangażowanym w przygotowanie tej wyjąt-
kowej uroczystości wręczył okolicznościowe 
upominki.
 VI Festiwal Pieśni Patriotycznej 
i Żołnierskiej „Z pieśnią przez dzieje” to nie-
zwykła lekcja historii i patriotyzmu. Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w niej 
udział.

Zdjęcia: Marta Tomaszewska

 4 października w Żychlińskim 
Domu Kultury po raz ósmy zabrzmiał 
„Gaudeamus Igitur” podczas uroczystej 
Inauguracji roku na Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku. W tym roku Żychliński 
Uniwersytet Trzeciego Wieku zrzeszył 
40 słuchaczy, którzy po latach wychowy-
wania dzieci i współuczestnictwie w wy-
chowywaniu wnuków znaleźli nową pasję. 
Wielu naszych Seniorów jest wciąż spraw-
nych, nie znoszą bezczynnego siedzenia 
w czterech ścianach. Jedną z form akty-
wizacji dla Nich jest właśnie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, który pobudza do ak-
tywizacji społecznej w interesie jednostki 
i ogółu, ułatwia nawiązywanie przyjaźni, 
ale również stwarza możliwość ciągłego 
poszerzania wiedzy. Sukcesów w nowym 
roku akademickim życzyli słuchaczom 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychli-
nie Elżbieta Tarnowska oraz Burmistrz 
Gminy Żychlin Grzegorz Ambroziak. 
Studenci wysłuchali również tradycyjnego 
wykładu inauguracyjnego pt. „Walka Po-
laków o wolność i niepodległość”, który 
wygłosiła Pani Anna Mazurek. Na zakoń-
czenie został rozdany plan zajęć, z których 
nasi słuchacze aktywnie korzystają W tym 
roku zaproponowaliśmy słuchaczom zaję-
cia z jęz. angielskiego i rosyjskiego, greki 
i łaciny, zajęcia teatralne, spotkania dysku-
syjno-poetyckie, gimnastykę korekcyjno-
-usprawniającą, SMOVEY z elementami 
tańca, warsztaty mozaiki ze szkła, Uni-
wersytecki Chór „Złoty Akord”, Akade-
mię Rysunku i Malarstwa, naukę obsługi 
komputera, taniec towarzyski oraz zajęcia 
z rękodzieła artystycznego.

ŻDK

Inauguracja 
roku na 
Uniwersytecie 
Trzeciego 
Wieku  
w Żychlinie
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Żychlin w niepodległej. Uroczyste 
obchody 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

 11 listopada to Narodowe Święto 
Niepodległości. Mineło już 100 lat od chwili, 
gdy po 123 latach niewoli, niebytu na mapach 
świata, Polska odzyskuje jakże upragnioną, 
okupioną daniną krwi i wymodloną wolność.
 W Żychlinie uroczyste świętowanie 
rozpoczęliśmy na sportowo. Już od wczesnych 
godzin rannych odbywał się Turniej Tenisa 
Stołowego o puchar Burmistrza Gminy Ży-
chlin z okazji 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Turniej odbywał się 
w kategoriach wiekowych 14-18 lat oraz 18+. 
Zwycięzcą turnieju w kategorii młodszych 
uczestników został Mikołaj Banasiak nato-
miast w kategorii starszej Paweł Włodarczyk
W obchody Narodowego Święta Niepodległo-
ści wpisał się również Siatkarski Dzień Nie-
podległości z Volley Team Żychlin. Turniej 
siatkówki mężczyzn, na którym poza gospoda-
rzem turnieju wystąpiły zespoły z Piotrkowa 
Trybunalskiego, Głowna i Szczawina Kościel-
nego, organizowany był przez Stowarzyszenie 

Volley Team Żychlin wespół z Powiatem Kut-
nowskim. Zmagania zawodników poprze-
dziło uroczyste odśpiewanie hymnu. Turniej 
wygrała drużyna KS Stal Głowno. Kolejne 
miejsca zajęli Volley Team Żychlin, Piotrków 
Trybunalski i Szczawin Kościelny.
 Centralne uroczystości miejskie roz-
poczęły się o godz. 17:00 przy Żychlińskim 
Domu Kultury. To właśnie stamtąd wyruszył 
Marsz Niepodległości, w którym mieszkańcy 
nieśli przygotowaną przez ŻDK 100 metrową 
flagę Polski. Pochód przeszedł ulicami Fa-
bryczną oraz Narutowicza i zakończył się na 
placu przy fontannie w centrum miasta. Tam 
wspólnie odśpiewany został hymn Polski, po 
którym nastąpił pokaz multimedialno-lase-
rowy z wykorzystaniem fontann wodnych 
z ogniem. Pokaz poprzedziło wystąpienie 
Burmistrza Gminy Żychlin, który w krót-
kich, żołnierskich słowach, wyraził swój po-
dziw i zadowolenie z udziału w obchodach 
tak wielu mieszkańców naszego miasta oraz 

gminy. Burmistrz Ambroziak podziękował 
za godne świętowanie Dnia Niepodległości, 
a przede wszystkim za obecność, która jest 
żywym dowodem na to, iż sprawy ojczyzny 
są dla nas ważne, a krew przelana przez bo-
haterów walczących o jej wolność nie idzie 
w zapomnienie.
 Elementem kończącym uroczyste 
obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości w naszym mieście oraz gminie 
była msza święta w intencji ojczyzny, którą 
w asyście pocztów sztandarowych sprawował 
Dziekan Żychliński Wiesław Frelek wraz z ks. 
Pawłem Muranowiczem.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy zaangażowali się w organizację oraz 
bezpieczny przebieg uroczystych obchodów 
100-lecia odzyskania niepodległości, dzięku-
jemy mieszkańcom za liczną obecność i godne 
upamiętnienie tej ważnej dla nasz wszystkich 
daty.

Red.

Koncert pieśni patriotycznej
„Z Pieśnią przez dzieje”.
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Rekord dla niepodległej

Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości w SP w Grabowie

 Sto lat odzyskania przez Polskę niepod-
ległości dla społeczności Szkoły Podstawowej  
im. Marii Kownackiej w Grabowie było szczegól-
nie uroczystym wydarzeniem. Wszyscy odświęt-
nie ubrani, udekorowani kotylionami spotkali się 
na uroczystym apelu. O godzinie 11:11 wspólnie 
odśpiewany został Hymn Państwowy. Część arty-
styczna składała się z wierszy, tekstów literackich 
dotyczących okresu walk Polski o niepodległość 
oraz scenki przedstawiającej lekcję w zaborze 

rosyjskim. Całość przeplatana była piosenkami 
legionowymi, ludowymi i patriotycznymi. Aby 
podkreślić szczególny charakter Narodowego 
Święta Niepodległości wszyscy uczniowie szkoły, 
nauczyciele oraz pracownicy zorganizowali słodki 
poczęstunek w postaci tortów, których dekora-
cja nawiązywała do narodowego święta. Zakoń-
czeniem spotkania było wspólne, pamiątkowe 
zdjęcie.

SP Grabów

 9 listopada 2018 r., w ostatnim dniu 
roboczym przed Dniem Niepodległości, dzieci 
i pracownicy Przedszkola Samorządowego Nr 1 
w Żychlinie włączyli się w ogólnopolską akcję dla 
uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości zatytułowaną „REKORD DLA 
NIEPODLEGŁEJ”. Punktualnie o godz. 11:11 od-
świętnie ubrane dzieci wraz z wychowawcami 

i pozostałym personelem zaintonowały gromko 
„Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy”. 
Śpiew 4 zwrotek hymnu wybrzmiał w obecności 
przedszkolnego pocztu flagowego.
 Ta podniosła i niepowtarzalna chwila na 
długo pozostanie w pamięci młodych patriotów.

Red.

 W dniach 6-7.10.2018 r. odbyły 
się III Żychlińskie Dni Trzeźwości. Orga-
nizatorem tego wydarzenia było Stowa-
rzyszenie Rodzinnego Klubu Abstynenta 
,,Przystań Życia” w Żychlinie. Zorgani-
zowanie tej imprezy na terenie otwartym 
miało na celu ukazać mieszkańcom Ży-
chlina czym zajmuje się Stowarzyszenie, 
jakie skutki niesie nadużywanie alkoholu, 
jak należy pomagać osobom uzależnio-
nym i gdzie należy szukać pomocy. 
 W sobotę 6 października o go-
dzinie 18:30 wspólnota abstynencka spo-
tkała się na mszy dziękczynnej, po której 
odbyła się część oficjalna w ŻDK połą-
czona z 28 rocznicą powstania Stowarzy-
szenia Rodzinnego Klubu Abstynenta.  
W wydarzeniach uczestniczyło ok. 170 
osób oraz władze samorządowe naszej 
gminy. Po przywitaniu gości przez pre-
zesa Mirosława Wasiaka wysłuchano 
krótkiego koncertu w wykonaniu pani 
Bogumiły Łanda, następnie odbyła się 
zabawa taneczna przy muzyce zespołu 
Oxerr. W niedzielę odbył się III Uliczny 
Bieg Trzeźwości o długości 2 km, po 
którym każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy medal. Za zajęcie pierw-
szych trzech miejsc w trzech klasyfi-
kacjach: męska, żeńska oraz dzieci do 
lat 15, zawodnicy otrzymali sportowe 
statuetki biegacza. Fundatorem nagród 
była Gminna Komisja Profilaktyki oraz 
Burmistrz Gminy Żychlin. Po biegu na 
terenie parku przy ŻDK odbył się piknik 
rodzinny, na którym były m.in. dmuchana 
zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, gry 
i konkursy, malowanie twarzy, darmowa 
wata cukrowa i słodycze. Ponadto rozda-
wano darmową grochówkę ugotowaną 
przez panie z Rodzinnego Klubu Absty-
nenta. Przez cały czas udostępnione były 
darmowe punkty konsultacyjne obsługi-
wane przez specjalistów zatrudnionych 
w Stowarzyszeniu w związku z realizacją 
Gminnych programów ,,Pomoc rodzi-
nom z problemem alkoholowym i prze-
mocą w rodzinie”, terapeuty, psychologa  
i prawnika. Rozdawano ulotki i broszury 
na temat uzależnień oraz problematyki 
przemocy domowej. 
 Serdecznie dziękujemy Gminie 
Żychlin, Żychlińskiemu Domu Kultury, 
Policji oraz Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Żychlinie za pomoc w organizacji 
wydarzenia

 Mirosław Wasiak

III Żychlińskie 
Dni Trzeźwości
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Kiermasz Świąteczny i uroczyste 
rozświetlenie świątecznego drzewka

 W drugą niedzielę, tj. 9 grudnia br., 
odbył się już tradycyjnie Żychliński Kiermasz 
Świąteczny, który na stałe wpisał się w kalendarz 
wydarzeń naszej gminy. Kiermasz mimo niezbyt 
sprzyjających warunków atmosferycznych cie-
szył się sporym zainteresowaniem mieszkańców, 
a wyroby rękodzielnicze przykuwały uwagę i za-
chęcały do ich zakupu. Warto nadmienić, że nasz 
kiermasz z roku na rok rozrasta się i przyciąga 
nowych wystawców, a co za tym idzie i wyroby 
na stoiskach są bardziej zróżnicowane.
 Po południu pogoda znacznie się po-
prawiła – być może za sprawą Mikołaja, który 
przybył do Żychlina na spotkanie z najmłodszymi 
mieszkańcami. Wraz z nim na placu w centrum 
miasta pojawiły się Elfy, które zachęcały do 
wspólnej zabawy, pomagały dzieciom wykony-
wać własnoręcznie malowane bombki, aniołki 
oraz dekorować pachnące świąteczne pierniczki. 
Miłym akcentem było również wręczenie przez 
dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury nagród 
laureatom w konkursie, polegającym na samo-
dzielnym zaprojektowaniu i wykonaniu kartki 
bożonarodzeniowej
 Punktualnie o godz.17:00 nastąpiło uro-
czyste rozświetlenie świątecznego drzewka, które 
stanęło na placu przy fontannie dzięki zaangażo-
waniu ŻDK.
 Na zakończenie spotkania, Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Sikora 
wraz z Zastępcą Burmistrza Zbigniewem Ga-
łązką, w imieniu władz samorządowych złożyli 
wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia 
świąteczne.
 Dziękujemy wystawcom, odwiedzają-
cym, animatorom oraz wszystkim, którzy po-
mimo deszczu i chłodu przybyli na nasz Kiermasz 
oraz wspólną zabawę towarzyszącą rozświetleniu 
żychlińskiej choinki.

Red.
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100 lat harcerstwa na 
ziemiach żychlińskich

  „Idee skautingu na ziemiach żychliń-
skich zapoczątkował Feliks Pałczyński, który 15 
marca 1918 roku zorganizował pierwszą zbiórkę 
harcerską. Były członek tajnej drużyny harcer-
skiej, z zawodu nauczyciel postanowił utworzyć 
w Żychlinie drużynę harcerską imienia hetmana 
St. Żółkiewskiego. Na pierwszej zbiórce uczestni-
czyło 30 chłopców – uczniów Szkoły Powszechnej 
i młodzieży rzemieślniczej, wśród których, był 
także m.in. Tadeusz Gumiński, wybitny harcerz 
i honorowy obywatel gminy i miasta Żychlin.
 Zbiórki odbywały się początkowo 
pod gołym niebem, a od jesieni 1918 r. w izbie 
harcerskiej, w domu A. Zawadzkiego przy  
ul. Pasieckiej (ob. 1 Maja). Do głównych zadań 
postawionych przed harcerzami zaliczono: 
jednolite umundurowanie drużyny, zorganizo-
wanie „izby harcerskiej”, nauka musztry, ćwi-
czenia i śpiew. Organizowano wycieczki, biwaki 
i ogniska, uczono samodzielności i zaradności, 
poznawano przyrodę, uczono szacunku dla niej 
i życia wśród niej. W 1918 r. utworzono również 
pierwszą drużynę żeńską z inicjatywy Janiny Za-
gockiej, nauczycielki z Dobrzelina.
 Druga wojna światowa zmusiło harcer-
stwo do „zejścia” do podziemia. Już w kwietniu 
1940 r. grupa harcerzy złożyła w piwnicy „Ra-
binówki” ślubowanie o gotowości utrzymania 
działalności organizacji harcerskiej i podporząd-
kowania się poleceniom władz harcerskich i woj-
skowych. Ślubowanie złożyli m.in. dh L. Rydel,  
J. Staszewski, L. Zalewski i kilku innych harce-
rzy. Do głównych ich zadań, należało wówczas 
przenoszenie meldunków i przesyłek do Gene-
ralnej Guberni oraz pomoc w przejściu przez 
„zieloną granicę” zagrożonym aresztowaniem 
przez Niemców. Wielu harcerzy działało w par-
tyzantce, walczyło w Powstaniu Warszawskim 
m.in. Bogusław Ustaborowicz, odznaczony Krzy-
żem Virtuti Militari, wielu zostało osadzonych 
w obozach koncentracyjnych m.in. dh Roman 

Popławski, duża grupa została wywieziona na 
roboty przymusowe do Niemiec.
 W lutym 1945 roku harcerze wznowili 
swoją jawną działalność co przyczyniło się do 
powstania nowych drużyn harcerskich, głównie 
działających przy szkołach w Żychlinie i okoli-
cach. W tamtym okresie drużyny te podlegały 
pod hufiec kutnowski. System pracy w zastępach 
i drużynach przynosił owoce. Wielu harcerzy 
i harcerek otrzymało stopnie harcerskie i instruk-
torskie podnosząc swoje kwalifikacje, m.in.: Bog-
dan Rydel, Irena i Stefan Klimczakowie, Ludwik 
Zalewski i inni. Po 1956 roku, gdy harcerstwo 
w Polsce przeszło kryzys organizacyjny, ruch 
harcerski odradził się na nowo. W harcerstwie 
powstały nowe specjalizacje. Przy szkole pod-
stawowej Nr 1 utworzono drużynę wodniacką 
prowadzoną przez dh Antoniego Furmana, gdyż 
pływanie i oswajanie się z wodą jest jedną z form 
wychowania fizycznego. Przy pomocy rodziców 
i pracowników EMITu na stawach w Dobrzelinie 
zorganizowano stanicę wodną.
 W uznaniu zasług i osiągnięć w Żychli-
nie, powstał samodzielny hufiec ZHP. Objął swoją 
działalnością szkoły w Żychlinie, Oporowie, Gra-
bowie, Bedlnie, Pleckiej Dąbrowie, Pniewie, Śle-
szynie i Orątkach. Kolejni komendanci Hufca nie 
szczędzili sił i czasu by praca z harcerzami dawała 
dobre wyniki. Dh T. Biernacki, B Skowrońska, 
S. Jaros, S. Klimczak, A. Żak, Z. Kołodziejczyk, 
A. Wąsik, M. Welfler oraz P. Komorowski wi-
dzieli dobre wyniki we współpracy z instruk-
torami i nauczycielami. Radość harcerzy, która 
wynika z ich wspólnej pracy motywuje do dal-
szego działania. Obozy, rajdy i biwaki podnoszą 
atrakcyjność harcerskiej przygody, a zdobywanie 
sprawności współzawodnictwo…” 

Z „Harcerskich okruchów”  
dh. Ludwika Zalewskiego  
– autor Agata Turzyńska

 W dniu 23 października 2018 r. 
o godz. 17:00 w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Żychlinie odbyło się 
uroczyste otwarcie wystawy pt. „Ku Nie-
podległej”, którą zorganizowało Towa-
rzystwo Miłośników Historii Żychlina. 
Wystawa połączona była z prelekcją Ry-
szarda Zimnego pt. „Żychlin, a I wojna 
światowa”. Pan Ryszard posługując się 
prezentacją multimedialną, przedstawił 
fronty I wojny światowej, operacje woj-
skowe frontu wschodniego oraz działania 
wojenne w naszej okolicy. Zaprezentował 
archiwalne fotografie szpitala wojskowego 
w Dobrzelinie i Kutna oraz materialne 
pozostałości po Wielkiej Wojnie. Zbiory 
zgromadzone przez TMHŻ na wystawę, 
prezentowała prezes Anna Wrzesińska.
Wystawa była dostępna do zwiedzania 
w dniach, 24-26.10.2018 r. Obejrzało ją 
ponad 140 osób, w tym uczniowie Szkoły 
Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej 
Nr 2 oraz Zespołu Szkół w Żychlinie.
Osoby zwiedzające wystawę otrzymały 
książkę Ryszarda Zimnego pt. „Żychlin 
a I wojna światowa”.
W programie wystawy znalazły się:
•	 Mapa województwa łódzkiego z zazna-

czonymi szlakami walk tzw. „Operacji 
łódzkiej” z 11-24 listopada 1914 roku.

•	 Punkt werbunkowy dla ochotników 
wstępujących do Wojska Polskiego 
w 1918 roku.

•	 Ekslibrysy i grafiki kieleckiego artysty 
Jana Dubaja, poświęcone tematyce od-
zyskania niepodległości oraz twórcom 
i działaczom kultywującym polskość.

•	 Oleander, symbolizujący wymarsz 
I Kompanii Kadrowej z krakowskich 
Oleandrów w dn. 6 sierpnia 1914 roku.

•	 Dział poświęcony żałobie narodowej 
po klęsce powstania styczniowego i bi-
żuterii patriotycznej, zwanej „czarną 
biżuterią”.

•	 Sylwetki żołnierzy I wojny światowej 
urodzonych w Żychlinie i Dobrzelinie.

•	 Historia maciejówki.
•	 Historia nieśmiertelnika wojskowego.
•	 Fotografie szpitala wojskowego w Do-

brzelinie z lat I wojny światowej.
•	 Fotografie kopców sypanych z okazji 

setnej rocznicy śmierci Tadeusza Ko-
ściuszki w 1917 roku.

•	 Fotografie cmentarzy I wojny świato-
wej z naszego terenu z symbolicznymi 
krzyżami.

Prezes TMHŻ  
Anna Wrzesińska

Wystawa pt.  
„Ku Niepodległej”
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XIII Rajd „Śladami dh. Andrzeja”

Poniżej przedstawiamy Komisje 
Stałe Rady Miejskiej w Żychlinie VIII 
kadencji:

KoMisja rewizyjna
1. Leszek Kwiatkowski 

– Przewodniczący
2. Paulina Żurawik – Zastępca 

Przewodniczącego
3. Stanisław Szymański
4. Krzysztof Wojtalewicz
5. Rafał Zajączkowski
6. Rafał Klimczak

KoMisja sKarg, wniosKów 
i Petycji
1. Zbigniew Wypych – Przewodniczący
2. Rafał Klimczak – Zastępca 

Przewodniczącego
3. Justyna Rapsiewicz
4. Agnieszka Sidwa
5. Leszek Kwiatkowski
6. Rafał Zajączkowski

KoMisja rozwoju gosPodar-
czego i Budżetu 
1. Ewa Stańczak – Przewodniczący
2. Janusz Kowalski – Zastępca 

Przewodniczącego
3. Michał Janusz Kowalik
4. Ewa Barbara Wypych
5. Zbigniew Wypych

KoMisja oświaty, KuLtury, 
sPortu i sPraw sPołecznych 
1. Agnieszka Sidwa - Przewodniczący
2. Sylwia Sobierańska – Zastępca 

Przewodniczącego
3. Elżbieta Wanda Sikora
4. Justyna Rapsiewicz
5. Ewa Stańczak
6. Paulina Żurawik

KoMisja roLna, Prawa i Po-
rządKu PuBLicznego
1. Stanisław Szymański 

- Przewodniczący
2. Krzysztof Wojtalewicz – Zastępca 

Przewodniczącego
3. Sylwia Sobierańska
4. Michał Janusz Kowalik
5. Janusz Kowalski
6. Ewa Barbara Wypych

Red.

 13 października odbył się uroczysty 
XIII Rajd „Śladami dh. Andrzeja” w Trębkach. 
Wydarzenie , które na stałe wpisało się już w ka-
lendarz harcerskich wydarzeń, w tym roku miało 
wydźwięk szczególny. Odbyło się bowiem w 100 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 
130 rocznicę urodzin współtwórcy harcerstwa 
na ziemiach polskich Andrzeja Małkowskiego,  
a także 100 rocznicę powstania pierwszej dru-
żyny harcerskiej w Żychlinie. 

 W Rajdzie wzięli udział harcerze i har-
cerki z Oporowa, Bedlna, drużyny z Kutna oraz 
z Żychlina. W trakcie rajdu uczestnicy poko-
nywali specjalnie przygotowane dla nich trasy,  
a po drodze czekały na nich zadania sprawdza-
jące ich wiedzę i umiejętności. Na zakończe-
nie tuż po ogłoszeniu zwycięzców i wręczeniu 
nagród, odbyła się krótka prelekcja o historii 
Hufca ZHP w Żychlinie. Patronat nad wydarze-
niem objął Burmistrz Gminy Żychlin Grzegorz 

Komisje stałe 
Rady Miejskiej

Ambroziak.
Red.

 9 listopada br., w Wojewódzkim 
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu, 
odbył się V Wojewódzki Festiwal Wokalny dla 
Dzieci i Młodzieży ,,Cantus”. Jest nam bardzo 
miło poinformować, że w części konkursowej 
tego festiwalu Weronika Mrozowicz, uczen-
nica Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Żychlinie, zajęła II miejsce, a Maja 
Król, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 
Jana Pawła II w Żychlinie, otrzymała wyróżnienie. 
Weronice, Mai oraz ich opiekunowi wokalnemu 
– pani Agnieszce Wawrzyniak – serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Red.

Wojewódzki Festiwal Muzyczny 
,,CANTUS”
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V Przegląd Artystycznego 
Ruchu Seniora

 V Przegląd Artystycznego Ruchu Se-
niora obył się w Żychlińskim Domu Kultury 17 
listopada 2018 roku. Ideą „ARS-u” jest inspiro-
wanie seniorów do szukania nowych form pracy 
artystycznej i stworzenie możliwości zaprezento-
wania dorobku amatorskich zespołów i solistów. 
Niezmiernie nam miło, że tak wielu wykonawców 
zaszczyciło nas swoją obecnością przybywając 
na tegoroczny przegląd. Wszyscy zaprezentowali 
piękne wykonania znanych i lubianych piosenek 
biesiadnych i ludowych. Występy wielokrotnie 
porywały do tańca oraz zachęcały do wspólnego 
śpiewania. Przegląd rozpoczęła Dyrektor ŻDK, 
Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka, która przy-
witała wszystkich uczestników i przedstawiła jego 
założenia regulaminowe. 
 V już Artystyczny Ruch Seniora rozpo-
czął się od występu Zespołu ”Melodia”, działają-
cego w Żychlińskim Domu Kultury. Następnie 
zaprezentowały się Zespół Śpiewaczy Finezja 
z Kutna, p. Tadeusz Kafarski, grający na harmo-
nijce ustnej, Chór „Melodia” ze Szczawina Ko-
ścielnego, Chór „Oporowskie Nutki” oraz soliści 
reprezentujących gminę Oporów – pan Wiesław 
Tomaszewski i pani Irena Szymańska. Na naszej 
scenie wystąpił również zespół z gminy Góra 
Świętej Małgorzaty „Małgorzaki” oraz Kapela 

Ludowa „Witaszewiacy”. Zespół Śpiewaczy 
„Strzelce” i Zespół „Klonowianki” reprezentowały 
gminę Strzelce – obie te grupy działają pod patro-
natem Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach. 
Z gminy Bedlno wystąpili soliści – p. Mieczysław 
Cichocki, który na co dzień śpiewa z zespołem 
„Żeroniczanki”, p. Krzysztof Czarnecki, grający 
na harmonijce ustnej oraz zespół wokalno-in-
strumentalny „Wesołe Pleckowianki”. Wystąpiła 
również pani Helena Stępniak, która śpiewa 
również w zespole „Szewcowianki”. Żychliński 
Dom Kultury reprezentował Zespół Wokalny 
„Melodia” oraz „Złoty Akord” – chór Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. Swój dorobek artystyczny 
zaprezentowali również artyści z zespołu „Dąbro-
wickie nutki” oraz z Chór „Młodzi Duchem”. Po 
raz pierwszy zaprezentował się Chór „Uśmiech 
Seniora” z Drobina. Zespołowi „ALE BABKI” 
przygrywała Kapela Dzieci Ziemi Łąckiej im. 
Miry Sygietyńskiej, która na koniec uświetniła 
muzycznie zabawę taneczną.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim wy-
konawcom, gratulujemy wspaniałych występów, 
życzymy wielu sukcesów i zapraszamy do udziału 
w kolejnym przeglądzie twórczości seniorów już 
w kwietniu.

ŻDK

 26 października br. w sali wido-
wiskowej Żychlińskiego Domu Kultury, 
Koło Miejskie Polskiego Związku Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów w Żychlinie 
realizowało swój projekt pn. „Muzyczne 
rytmy 100-lecia”. W ponad 2-godzinnym 
spektaklu, uczestniczyło bardzo wielu 
żychlińskich seniorów oraz zaproszeni 
goście.

 Zanim jednak w sali zagościła 
muzyka, uczestnicy obejrzeli krótki film 
przypominający wydarzenia od I roz-
bioru Polski do 1918 r. oraz prezentację 
multimedialną „Geneza odzyskania nie-
podległości przez Polskę w 1918 r.” przy-
gotowaną przez Stanisławę Nowakowską.
 Muzyczną historię rozpo-
częły „Piechota” i „My I Brygada”. Pie-
śni te oraz inne piosenki żołnierskie  
z okresu II wojny światowej wykony-
wali seniorzy z Klubu Seniora „Radość”,  
a akompaniował im Roman Baranowski  
i Mieczysław Stańczyk.
 Utwory muzyki rozryw-
kowej od dwudziestolecia mię-
dzywojennego po dzień dzisiejszy, 
przygotowali i wykonali Ewa Olszewska  
i Piotr Jagiełło. W klimat lat minionych 
wprowadziła słuchaczy piosenka ”Na 
pierwszy znak” z repertuaru Hanny Or-
donówny. Koleje przywołane utwory 
przeniosły wielu uczestników do lat dzie-
ciństwa i młodości, to też nie obyło się bez 
łez i wzruszeń. Historia pisana muzyką 
była formą świętowania przez środowisko 
emerytów, rencistów i inwalidów – miesz-
kańców gminy Żychlin, stuletniej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości.
 Projekt otrzymał dofinansowa-
nie ze środków Gminy Żychlin w wyso-
kości 3810 zł.

ŻDK

Muzyczne rytmy
100-lecia
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Benefis Kapeli Dobrzeliniacy

 28 października o godzinie 17.00  
w Żychlińskim Domu Kultury odbył się Benefis 
Kapeli Dobrzeliniacy z okazji 40-lecia działalno-
ści na scenie oraz jubileusz 30-lecia obecności  
w kapeli pana Sławomira Czekalskiego. To właśnie 
pan Sławek grając na harmonii trzyrzędowej, jest 
najdłużej działającym członkiem zespołu. Skład 
kapeli tworzy też skrzypaczka Maria Stępień i gra-
jący na barabanie Mieczysław Stańczyk. Benefis 
przywiódł wielu mieszkańców Żychlina, którzy 
obok zaproszonych gości, oficjeli oraz członków 
rodzin kapeli, wypełnili salę widowiskową ŻDK.
Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury Pani 
Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka oraz in-
struktor muzyczny pan Witold Figurski przedsta-
wili historię powstania i funkcjonowania Kapeli 
oraz zaprezentowali dorobek artystyczny. Ich 
prezentacja uzupełniana była pokazem fotografii 
z ostatnich 40 lat oraz nagraniami i teledyskami. 
Widownia miała okazję zobaczyć fragmenty fil-
mów poświęconych Dobrzeliniakom oraz samej 
postaci pana Sławka Czekalskiego – „W drodze” 
oraz „Szlakiem Kolberga”. Zaznaczona została 
współpraca z różnego rodzaju fundacjami i sto-
warzyszeniami, np. Fundacją Po Staremu czy 
Muzyka Zakorzeniona. W części artystycznej 
jubileuszu zaprezentowali się Zespół Ludowy 
z Łącka, Zosia Cieniewska z Kacprem Falkow-
skim, Antonina Zielińska, Alicja Ranachowska 
oraz Klaudia Piątkowska, prawnuczka jednego 
ze muzyków kapeli, ś.p. Zenona Idzikowskiego. 
Swoim występem zaszczyciły nas również dwie 
łódzkie kapele ludowe: Napięcie i Ostatki, które 
zostały na tę okazję zaproszone przez samych 

„Dobrzeliniaków”.
 Członkowie kapeli zostali uhonorowani 
statuetkami oraz pamiątkową tablicą podarowaną 
przez Burmistrza Gminy Żychlin Grzegorza 
Ambroziaka oraz Przewodniczącą Rady Miasta 
Elżbietę Tarnowską. Żychliński Dom Kultury 
również podarował pamiątkowe statuetki oraz 
podziękowania wraz z kwiatami. Życzeniom 
i gratulacjom nie było końca. Nie zabrakło rów-
nież jubileuszowego tortu ufundowanego przez 
Burmistrza Gminy Żychlin oraz tradycyjnego 
„Sto lat” odśpiewanego przez całą salę. Na koniec 
sami Jubilaci, niezwykle wzruszeni zaprezento-
wali swój talent na scenie.
 Imprezie towarzyszyła wystawa foto-
grafii, nagród i dyplomów oraz wzmianek pra-
sowych, która można było podziwiać w czasie 
Benefisu. 
 Benefis był również okazją do pod-
sumowania projektu, który Żychliński Dom 
Kultury realizował wraz ze Stowarzyszeniem na 
Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin, a którego działa-
nia poświęcone były właśnie jubileuszowi naszej 
kapeli. Projekt „40 lat minęło jak jeden dzień…
jubileusz Kapeli Dobrzeliniacy” składał się z cy-
klu działań kulturalnych, w których brały udział 
dzieci z całego powiatu kutnowskiego, a głów-
nie z naszej gminy. Zrealizowany został plener 
malarski pt. „Wieś w barwach jesieni”, konkurs 
plastyczny na najpiękniejszą laurkę, pt. „ Laurka 
dla Kapeli Dobrzeliniacy”, które zostały przeka-
zane Kapeli Dobrzeliniacy oraz przegląd piosenki 
ludowej pt. „Na ludową nutkę.

ŻDK

 W środę 14 listopada Żychlin 
miał przyjemność gościć znanego dzien-
nikarza Marcina Mellera. Spotkanie 
zorganizowane przez Miejsko-Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Żychlinie, odbyło 
się w ramach programu Dyskusyjne Kluby 
Książki współfinansowanego ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Spotkanie połączone było z pro-
mocją książki „Gaumardżos! Opowieści 
z Gruzji.”, którą autor napisał wspólnie  
z żoną Anną Dziewit-Meller. Marcin 
Meller z poczuciem humoru opowiadał 
o swoich fascynacjach i oczarowaniu Gru-
zją. Przede wszystkim była to jednak opo-
wieść o ludziach, gruzińskiej mentalności 
i ich emocjonalnym podejściu do świata. 

Nie zabrakło również informacji o tym 
jak obecnie zmienia się Gruzja. Opowieści  
o Gruzji, krainie gościnnych ludzi, pełnej 
muzyki, tańca, wyśmienitej kuchni urze-
kły zgromadzonych. Dodatkowo opo-
wieści dokumentowane były zdjęciami 
autorstwa Marcina Mellera. Mogliśmy 
podziwiać wspaniałe krajobrazy, zabytki, 
ale też wspaniale zastawione stoły, słynną 
gruzińska gościnność. 
 Na zakończenie, Marcin Mel-
ler podpisywał książki, w które wcześniej 
zaopatrzyli się wielbiciele jego twórczości.
Zapraszamy do Biblioteki i lektury „Gau-
mardżos! Opowieści z Gruzji” – czyta się 
świetnie!

Ewa Andrzejewska

Spotkanie 
autorskie  
z Marcinem 
Mellerem



12
Nowe Echo Żychlina  |  wydanie 4/2018  |  gminazychlin.pl

spoRT

Niedziela z programowaniem

Nabór wniosków w ramach Programu 
priorytetowego Czyste Powietrze

pRojEKTY I DofINANsoWANIA

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wnio-
sków w ramach Programu Priorytetowego Czyste 
Powietrze.
 Czyste Powietrze to kompleksowy 
program, którego celem jest zmniejszenie lub 
uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 
wprowadzanych do atmosfery przez domy jed-
norodzinne. Program skupia się na wymianie 
starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz ter-
momodernizacji budynków jednorodzinnych by 
efektywnie zarządzać energią. Działania te nie 
tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo 

zwiększa domowy budżet, dzięki oszczędnościom 
finansowym. Program skierowany jest do osób 
fizycznych będących właścicielami domów jed-
norodzinnych lub osób posiadających zgodę na 
rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. 
Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednic-
twem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
 Szczegółowe informacje oraz wyma-
gana dokumentacja pod adresem: https://portal.
wfosigw.lodz.pl/o-programie

Red.

  W niedzielę 7 października 
2018 r. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 
w Żychlinie odbyła się inicjatywa pn. „Niedziela 
z programowaniem”. Inicjatorem przedsięwzięcia 
była Fundacja Dworu Dobrzelin, która włączając 
się w europejskie wydarzenie CodeWeek 2018 
po raz drugi w Gminie Żychlin zorganizowała 
warsztaty kodowania przy użyciu OzoBotów.
 Podobnie jak to miało miejsce w ubie-
głym roku w Szkole Podstawowej im. M. Kow-
nackiej w Grabowie i tym razem pojawiły się małe 
roboty – OzoBoty, a wydarzenie zostało zareje-
strowane na stronie europejskiej inicjatywy Code 
Week 2018. Dzięki temu Żychlin jest widoczny ze 
swoją aktywnością programowania na mapie wy-
darzenia europejskiej inicjatywy. Również i tym 
razem skorzystaliśmy z materiałów udostęp-
nionych publicznie do użytku na stronie firmy 
EduSense. Naszym zamysłem było przybliżenie 
uczestnikom warsztatów nauki programowania 
z jednoczesnym wykorzystaniem do tego celu 
robotów. Do scenariusza warsztatów włączone 
też zostały zasady współpracy w grupie oraz ele-
menty zdrowej rywalizacji i gry fair play.
 Warsztaty zostały przeprowadzone 
przez Ambasadorkę i trenerkę warsztatów kom-
puterowych eTwinning w województwie łódzkim 
– Panią Alinę Wujcik, która na zasadzie wolonta-
riatu dzieli się wiedzą i pasją do programowania 

oraz eTwinningu. W celu przeprowadzenia 
warsztatów Szkoła Podstawowa nr 26 z Łodzi uży-
czyła Fundacji nieodpłatnie 10 sztuk OzoBotów. 
 Podczas warsztatów uczestnicy mo-
gli dowiedzieć się w jaki sposób programować 
robota, by wykonywał polecenia, poruszał się 
w określonym kierunku, z określoną prędkością 
i określonymi efektami świetlnymi czy omijał 
przeszkody. Warsztaty odbyły się w sali kompu-
terowej DoMOStwa, ponieważ oprogramowanie 
do OzoBota znajduje się na platformie interneto-
wej Ozoblockly.pl i wymaga użycia komputerów.
Uczestnicy warsztatów wykazali duże zaintere-
sowanie nowatorskim urządzeniem i chętnie po-
dejmowali próby programowania. Nie ukrywali 
satysfakcji z zadań, które zrealizowali z sukcesem.
 Mamy nadzieję, że obecni podczas 
warsztatów nauczyciele, wychowawcy i młodzież 
DoMOStwa wykorzystają wiedzę nabytą podczas 
tego spotkania w swojej pracy zawodowej, a zdo-
byte kompetencje zaprocentują w przyszłości. 
Raport z tego wydarzenia, złożony i poprawnie 
oceniony przez organizatora wydarzenia Europe 
Code Week 2018, zaowocuje przyznaniem Certy-
fikatu dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
sygnowanym przez Unię Europejską. Trzymamy 
kciuki za powodzenie!

Beata Łysak
Fundacja Dworu Dobrzelin

 Gmina Żychlin uzyskała dofi-
nansowanie z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu 
pn. „Ekopracownia pod chmurką” na 
realizację zadania pn. Utworzenie punktu 
dydaktycznego pn. „W królestwie owa-
dów” przy Szkole Podstawowej im. Ma-
rii Kownackiej w Grabowie”. Całkowita 
wartość zadania wynosi 51.839,90 zł,  
w tym kwota dotacji z WFOŚiGW w Ło-
dzi wynosi 46.655 zł (90% kosztu całko-
witego zadania).
 Głównym założeniem projektu 
jest wykorzystanie naturalnej przestrzeni 
przed szkołą do celów dydaktycznych 
przy jednoczesnym zagospodarowaniu 
terenu w sposób estetyczny i zgodny 
z zasadami ekologii. W ramach realiza-
cji projektu planuje się stworzyć ścieżkę 
dydaktyczną o tematyce przybliżającej 
świat owadów – uczniom, przedszkola-
kom, a być może również ich rodzicom. 
W ogrodzie planuje się utworzenie sied-
miu punktów dydaktycznych. W środko-
wej części znajdzie się zegar słoneczny i od 
niego rozchodzić się będą żwirowe alejki, 
prowadzące do pozostałych punktów, 
w których znajdziemy m.in.: stację me-
teorologiczną, domki dla owadów, domki 
lęgowe oraz poidełka dla ptaków, wiatę ze 
stołami i ławkami, kompostownik oraz 
okrągły klomb obsadzony roślinnością.
 Przy ścieżkach zostaną 
umieszczone gry dydaktyczne. Projekt 
przewiduje również zakup pomocy dy-
daktycznych, takich jak: lupy, lornetki, 
pudełka do zbierania i obserwacji oka-
zów, modele owadów, gry dydaktyczne 
itp. które uatrakcyjnią zajęcia prowa-
dzone zarówno w ogrodzie jak i w klasach 
szkolnych. Ponadto zakupiona zostanie 
duża ilość roślin ozdobnych w tym: 11 
szt. drzew, 218 szt. krzewów oraz byliny 
i trawy.

Red.

Ekopracownia 
pod chmurką
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 14 października br. w hali sportowej 
Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie odbył się III 
Ogólnopolski Turniej Mini-Siatkówki Czwó-
rek Chłopców o Puchar Żychlińskiej Akademii 
Siatkówki Volley Team. W rozgrywkach uczest-
niczyło 11 zespołów m.in. z Łodzi, Warszawy, 
Turka, Zduńskiej Woli, Międzyborowa i Żychlina. 
W zawodach wystartowało 60 młodych siatka-
rzy z klas VI i mł. Zespoły zostały rozlosowane 
do trzech grup. W grupach grano ,,każdy z każ-
dym” jednego seta do 15 pkt. Mistrz i wicemistrz 
każdej grupy awansował do grupy rywalizującej 
o miejsca 1-6, trzeci i czwarty do grupy grają-
cej o miejsca 7-12. W tegorocznej trzeciej edycji 
turnieju sukces odnieśli młodzi siatkarze z SP 
91 Łódź, którzy po wyrównanym pojedynku 
pokonali KS SASKĄ Warszawa 2:1. Młodych 
siatkarzy Volley Team reprezentowały trzy dru-
żyny, które zajęły 4, 8 i 9 miejsce. Zawodnicy 
zapewnili nam dużą dawkę emocji sportowych 
i wysoki poziom rozgrywek. Wszyscy zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe medale a cztery najlepsze 
zespoły puchary. Za sprawne przeprowadzenie 
zawodów odpowiadali sędziowie: Bartosz Jóź-
wiak, Witold Marczak i Tomasz Wojciechowski. 

Organizatorami zawodów byli: Gmina Żychlin  
i Volley Team Żychlin.
Volley Team Żychlin reprezentowali:
VTŻ I – Szymon Kotecki ,Ziemowit Michalak, 
Jakub Mrowicki i Patryk Czubiński
VTŻ II – Bartosz Ratajczyk, Maksym Wiśniew-
ski, Mateusz Włodarczyk, Michał Petera i Jakub 
Kiciński
VTŻ III – Szymon Ratajczyk, Aleksander Furman 
,Kacper Drążkiewicz i Kujawa Dawid
Trener: Jacek Filiński

KLasyfiKacja Końcowa
1. SP 91 ŁÓDŹ I
2. KS SASKA WARSZAWA 
3. WRZOS MIĘDZBORÓW I
4. as VoLLey teaM żychLin i
5. SP 91 ŁÓDŹ II
6. WRZOS MIĘDZBORÓW II
7. UKS ,,PIĄTKA’ TUREK
8. as VoLLey teaM żychLin iii
9. as VoLLey teaM żychLin ii
10. SPS ZDUŃSKA WOLA
11. SP 137 ŁÓDŹ

Zdjęcia: Marcin Ranachowski

MINISIATKóWKA

III Ogólnopolski Turniej Mini 
Piłki Siatkowej ,,Czwórek’’

SIATKóWKA

Towarzyski Mecz 
Piłki Siatkowej 
Kobiet: Volley 
Team Żychlin – 
Sokół Mogilno

 W niedzielę 7 października  
w Żychlinie, odbył się Towarzyski Mecz 
Piłki Siatkowej Kobiet, pomiędzy druży-
nami Volley Team Żychlin, a Sokół Mo-
gilno. Mecz ten był pokłosiem spotkania, 
do którego doszło podczas tegorocznej 
wizyty w mieście partnerskim Brody na 
Ukrainie gdzie oprócz delegacji z Żychlina, 
na zaproszenie Mera Brodów odpowie-
dzieli także przedstawiciele innych miast 
partnerskich, w tym Urzędu Miasta Mo-
gilno. Nawiązane kontakty, zaowocowały 
wspólnym pomysłem zorganizowania 
meczu siatkówki. 
 Spotkanie, które rozegrano 
w Hali Sportowej przy ul. Łukasińskiego, 
odbyło się w przyjacielskiej atmosferze, 
przy żywiołowym dopingu publiczności, 
a mecz zakończył się zwycięstwem dziew-
czyn z Żychlina.
 Na koniec spotkania Burmistrz 
Gminy Żychlin Grzegorz Ambroziak wraz 
z Panią Kamilą Kuciapską z Firmy Fle-
xservice, jako organizatorzy wydarzenia, 
wręczyli zawodniczkom oraz trenerom 
i prezesom obu zespołów pamiątkowe 
puchary i medale. Zwieńczeniem był 
wspólny obiad, na którym obie delegacje, 
podkreśliły swoją gotowość i chęć do dal-
szej współpracy.

Sport

UNIHOKEJ

Awans gimnazjalistów do finału wojewódzkiego
 30 listopada 2018 w hali sportowej Gim-
nazjum w Bedlnie odbył się finał Mistrzostw Re-
jonu w Unihokeju. Organizatorem zawodów był 
MOSiR Kutno oraz Gimnazjum w Bedlnie. 
 W mistrzostwach wzięło udział pięć 
drużyn chłopców rocznika 2003 i młodszych, 
którzy wywalczyli sobie wcześniej awans pod-
czas rozgrywek powiatowych. Bardzo dobrze 
zaprezentowali się chłopcy Gimnazjum Żychlin, 
którzy uzyskali awans do finału wojewódzkiego. 
Finałowe rozgrywki odbędą się 12 grudnia 2018 
w Uniejowie.

 Wyjazd na zawody chłopców z Gim-
nazjum Żychlin był częścią zadania publicznego 
pod nazwą ,,Kultura fizyczna i sport z „Adasiem” 
– realizowanego przy wsparciu finansowym z bu-
dżetu Gminy Żychlin.
 Skład drużyny chłopców Gimnazjum 
Żychlin: Bartosz Głogowski, Patryk Lewaniak, 
Łukasz Tomczak, Norbert Kowalski, Mateusz 
Jarota, Michał Frankiewicz, Szymon Wójciak, 
Piotr Karasek, Kacper Sobański. Opiekun: Mar-
cin Ranachowski.

Sport
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 27 listopada w hali sportowej Zespołu 
Szkół Nr 1 w Żychlinie odbyła się Gminna Tur-
niejada klas I-IV oraz Turniej Siatkówki Dziew-
cząt i Chłopców (kl. VI i mł. oraz kl. VIII-VII 
i Gimnazjum). Obydwa przedsięwzięcia spor-
towe rozegrane zostały o Puchar Burmistrza 
Gminy Żychlin. Organizatorem imprezy była 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II 
w Żychlinie. Patronat nad imprezą objął bur-
mistrz Grzegorz Ambroziak oraz Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, która ufundowała pamiątkowe puchary, 
medale, nagrody rzeczowe i słodkie upominki 
dla wszystkich uczestników. Zawody, dzięki 
życzliwości dyrektora Zespołu Szkół Nr 1, od-
były się w hali sportowej przy ul. Łukasińskiego 
21. W zawodach klas I-IV wzięło udział 96 za-
wodników tworząc 32-osobowe reprezentacje 
szkół podstawowych naszej gminy, wspierane 
przez opiekunów, którzy przygotowywali swo-
ich zawodników. Uczniowie rywalizowali w 12 
konkurencjach, które rozegrane zostały w czte-
rech kategoriach wiekowych: uczniowie klas 
I, II, III oraz IV (4 dziewczynki i 4 chłopców). 
Natomiast w turnieju siatkarskim wzięło udział 
124 uczestników. Reprezentowali oni szkoły: 
SP Nr 1 i SP Nr 2 w Żychlinie, SP w Grabowie 
oraz Gimnazjum w Żychlinie.
Po zakończonej turniejadzie i zawodach siat-
karskich uczestnikom nagrody wręczył bur-
mistrz Grzegorz Ambroziak. Wszystkie zespoły 
otrzymały puchary, a każdy z uczestników 
medal, napój i słodycze, zaś zawodnicy zwy-
cięskich drużyn nagrody rzeczowe. Oprócz 
dobrej zabawy impreza sportowa miała za za-
danie pokazać dzieciom, jak można w sposób 

pozytywny i aktywny spędzić czas wolny. Ob-
serwując radość uczestników podczas dekoracji 
można zaryzykować stwierdzenie, że zawody 
zachęciły (szczególnie młodszych) do angażo-
wania się w podobne inicjatywy w przyszłości. 
Turniejada była również doskonałą okazją do 
integracji dzieci z różnych szkół.
Organizatorzy tegorocznych gminnych zawo-
dów sportowych pragną podziękować dyrek-
torom, opiekunom drużyn i nauczycielom za 
dobre przygotowanie uczniów do turnieju, za 
poświęcony czas i zaangażowanie.
TABELA KOŃCOWA TURNIEJADY:
I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie
II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Żychlinie
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Grabowie
Klasyfikacja końcowa mini siatkówki dziewcząt 
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 Żychlin
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 Żychlin
3. Szkoła Podstawowa Grabów
Klasyfikacja końcowa mini siatkówki chłopców:
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 Żychlin
2. Szkoła Podstawowa Grabów
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Żychlin
Klasyfikacja końcowa siatkówki dziewcząt 
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 Żychlin
2. Gimnazjum Żychlin
3. Szkoła Podstawowa Grabów
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 Żychlin
Klasyfikacja końcowa siatkówki chłopców:
1. Gimnazjum Żychlin
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Żychlin
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Żychlin
4. Szkoła Podstawowa Grabów

Red.

BIEgANIE

„Rozbiegani 
- Żychlin” 
na 30. Biegu 
Niepodległości
 W tym roku przypada 100-lecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
i to właśnie dlatego 30 Bieg Niepodle-
głości był biegiem historycznym i szcze-
gólnym. Ponad 18 tysięcy uczestników 
utworzyło na ulicach Warszawy biało-
-czerwoną flagę. Wśród uczestników nie 
mogło zabraknąć oczywiście Rozbiega-
nych z Żychlina.
 Najszybszym zawodnikiem na 
10 kilometrowej trasie był Kamil Karbo-
wiak z czasem 29 minut 38 sekund, tuż 
za nim, wbiegł Tomasz Grycko (czas: 29 
min i 43 sekund), natomiast trzeci na li-
nii mety był Jakub Nowak (czas 29minut 
i 47 sekund). Najlepsza wśród pań była 
Anna Gosk z czasem 33 minuty 6 se-
kund, druga była Monika Andrzejczuk 
(czas 33 minuty 47 sekund), Katarzyna 
Kowalska przekroczyła linię mety jako 
trzecia (czas 34 minuty i 10 sekund).
Wyniki zawodników 
„Rozbieganych-Żychlin”:
1) Bartłomiej Świątkowski czas 38:57, 
miejsce 425,
2) Krzysztof Mielczarek czas 40:02, 
miejsce 647,
3) Krzysztof Mamczarek czas 41:41, 
miejsce 995,
4) Krzysztof Jaźwiński czas 42:39, miej-
sce 1260,
5) Michał Kowalczyk czas 46:22, miejsce 
2869,
6) Szymon Machtałowicz czas 49:32, 
miejsce 4933,
7) Rafał Jaźwiński czas 51:33, miejsce 
6258,
8) Beata Machtałowicz czas 59:50, miej-
sce 12045,
9) Józef Kowalski czas 1:00:02, miejsce 
12184,
10) Marta Piasecka czas 1:12:04, miejsce 
16074,
11) Andrzej Dzięgielewski czas 1:12:06, 
miejsce 16084.
Atmosfera na biegu iście patriotyczna. 
Nie zabrakło hymnu narodowego, 
pieśni patriotycznych i samego Józefa 
Piłsudskiego. Wyjazd na bieg „Zreali-
zowano przy pomocy finansowej Gminy 
Żychlin”.

Sport

ZAWODy OgólNOSPORTOWE

gminne zawody sportowe pod 
hasłem ,,Nie piję, więc triumfuję 
i wygrywam!”
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 W sobotę 8 grudnia w Hali Sportowej 
Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie odbył się VIII 
Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego. Organi-
zatorem turnieju było Stowarzyszenie Przyja-
ciele Dwójki. Zawody rozegrano systemem do 
dwóch przegranych pojedynków. Pierwszym 
meczem każdego spotkania był pojedynek ro-
dziców, następnie do stołu stawały dzieci a gdy 
po tych dwóch meczach wynik był remisowy 
- o wszystkim decydowała gra deblowa. 
 W turnieju udział wzięło 14 rodzin-
nych drużyn ,na które oprócz rywalizacji czekał 
poczęstunek i napoje.
 Celem turnieju była popularyza-
cja tenisa stołowego w miejscowości oraz 
propagowanie rodzinnych, aktywnych 
form wypoczynku w czasie wolnym. Tur-
niej był częścią zadania publicznego pn. 
„Sport- zdrowie, przyjemność i relaks” –re-
alizowanego przy wsparciu finansowym  
z budżetu Gminy Żychlin.

KLasyfiKacja Końcowa:
1. Jacek Chomicki, Kacper Chomicki, 
2. Marek Banasiak, Roksana Banasiak 
3. Iwona Jagniątkowska, Marcin Jagniątkowski
4. Rafał Kotecki, Szymon Kotecki,
 Pozostali uczestnicy: Marcin Rana-
chowski, Olga Ranachowska Jacek Chomicki, 
Hanna Chomicka, Rafał Kotecki, Julia Kotecka, 
Oliwia Witkowska, Ewelina Berent, Tomasz 
Furman, Aleksander Furman, Daniel Kajak, 
Oskar Kajak, Jacek Plewa .Mikołaj Plewa, 
Grzegorz Kruszyniak, Julia Kruszyniak, Edyta 
Przybysz, Kamil Przybysz.
 Wszystkie drużyny otrzymały statu-
etki oraz upominki, które wręczył Pan Piotr 
Wojciechowski - odpowiedzialny w Urzędzie 
Gminy w Żychlinie za Sport i Kulturę Fizyczną.
Nad sprawnym prowadzeniem turnieju czuwali 
nauczyciele wychowania fizycznego : Jolanta 
Kapes, Joanna Florczak i Jacek Filiński.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapra-
szamy za rok!

Sport

TENIS STOŁOWy

Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego
SIATKóWKA

III liga Siatkówki
 Volley Team Żychlin powrócił 
do rozgrywek w III Lidze Piłki Siatkowej 
Mężczyzn.
 6 października drużyna senio-
rów Volley Team-u rozegrała swój pierw-
szy mecz w nowym sezonie III Liga Piłki 
Siatkowej Mężczyzn. Żychlinianie udali się 
na mecz do Dobronia. Całe spotkanie było 
bardzo wyrównane, o wygranych setach 
decydowały małe szczegóły. Podopieczni 
Piotra Wojciechowskiego zaprezentowali 
się solidnie, choć nie ustrzegli się kilku 
błędów. Niewiele zabrało aby zespół z Ży-
chlina doprowadził do tie-break-a. 
Wynik spotkania: 
LKS LUKS Dobroń 3:1 Volley Team Ży-
chlin (25:23, 23:25, 25:19, 29:27)
 Wyniki kolejnych spotkań w ra-
mach rozgrywek III Łódzkiej Ligi Siat-
kówki Mężczyzn:
Volley Team Żychlin 1-3 KS Stal Głowno 
(22:25, 21:25, 25:23, 13:25)
MMKS Lotnik Łęczyca 3-0 Volley Team 
Żychlin (25:12, 25:18, 25:22)
Volley Team Żychlin 2:3 KS Wifama Łódź 
(14:25, 25:22, 25:19, 16:25, 11:15)
Wieluński Klub Sportowy SIATKARZ 3-0 
Volley Team Żychlin (25:22, 25:23, 25:12)

Volley Team Żychlin występuje w skła-
dzie: Damian Wiśniewski, Filip Fortuna, 
Adrian Kapusta, Łukasz Świątkowski, 
Damian Jastrzębski, Łukasz Lewandow-
ski, Kuba Beszczyński, Bartosz Jóźwiak, 
Kacper Walczak, Kuba Pasikowski, Piotr 
Wojciechowski, Tomasz Wojciechowski 
Trener: Piotr Wojciechowski 

Sport

MINISIATKóWKA

Ogólnopolski Turniej Mini-Siatkówki Czwórek 
Chłopców z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

 10 listopada w hali sportowej Zespołu 
Szkół Publicznych w Międzyborowie odbył się 
Ogólnopolski Turniej Mini-Siatkówki Czwórek 
Chłopców z okazji 100-lecia odzyskania nie-
podległości. W rozgrywkach uczestniczyło 12 
zespołów z trzech województw: łódzkiego (Volley 
Team Żychlin i Juvenia Rawa Mazowiecka), wiel-
kopolskiego (UKS Piątka Turek) i mazowieckiego 
(UKS Wrzos Międzyborów, Legia Warszawa, 
UKS Trojka Kobyłka i UKS Polonez Wyszków). 
W zawodach wystartowało 70 młodych siatkarzy, 
rozegrano 38 meczów. Właśnie w ten sposób or-
ganizatorzy i uczestnicy uczcili 100-tną rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszyscy 
zawodnicy otrzymali drobne upominki, wyróż-
niający się siatkarze statuetki (Ziemowit Micha-
lak Volley Team Żychlin) a trzy najlepsze zespoły 
puchary i medale.
 W trzech grupach grano „każdy z każ-
dym” jednego seta do 15 pkt. Mistrz i wicemistrz 
każdej grupy awansował do grupy rywalizującej 
o miejsca 1-6, trzeci i czwarty do grupy grają-
cej o miejsca 7-12. Młodych siatkarzy Volley 
Team-u reprezentowały dwa zespoły, które zajęły 
6 i 8 miejsce. 

Sport
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 8 grudnia 2018 r. w żychlińskiej Hali 
Sportowej przy ul. Łukasińskiego 21, odbył 
się II siatkarski Memoriał Krzysztofa Falkow-
skiego – byłego radnego, zasłużonego działa-
cza sportowego, założyciela klubu Volley Team 
Żychlin oraz przyjaciela drużyny. W zawodach 
wzięły udział 3 zespoły: Volley Team Żychlin 
(gospodarz), UKS Gladiator Parzęczew i KS 
Stal Głowno. Turniej został rozegrany w syste-
mie „każdy z każdym”. Całe wydarzenie stało 
na wysokim poziomie zarówno sportowym jak 
i organizacyjnym. Licznie zebrana publiczność 
w przerwach miedzy meczami miała przyjem-
ność oglądać zespół taneczny „Skakanka”. Całe 
zawody zwyciężyła drużyna Piotra Wojcie-
chowskiego, która wygrał oba spotkania w sto-
sunku 2-1. MVP memoriału został zawodnik 
Volley Team-u Łukasz Świątkowski. 

Wyniki spotkań:
Volley Team Żychlin 2-1 UKS Gladiator Pa-
rzęczew (25:17, 19:25, 15:10); UKS Gladiator 
Parzęczew 0-2 KS Stal Głowno (18:25, 27:29); 
Volley Team Żychlin 2-1 KS Stal Głowno 
(16:25, 25:22, 15:11)
Klasyfikacja Końcowa:
1. Volley team Żychlin
2. KS Stal Głowno
3. UKS Gladiator Parzęczew 
Nagrody indywidualne:
MVP - Łukasz Świątkowski (Volley Team Ży-
chlin); Najlepszy rozgrywający - Damian Ja-
nicki (KS Stal Głowno).
 Dziękujemy wszystkim, którzy swą 
obecnością, godnym sportowym zachowa-
niem i pamięcią uczcili pamięć ŚP. Krzysztofa 
Falkowskiego.

SIATKóWKA

II Memoriał Siatkarski  
Krzysztofa Falkowskiego

PIŁKA NOŻNA

Podsumowanie rundy jesiennej 
rozgrywek ligowych KS ŻyCHlIN
seniorzy
KS Żychlin zakończył rundę jesienną z dorob-
kiem 24 punktów po 9 meczach, zajmując w tabeli 
pierwsze miejsce i uzyskując tytuł mistrza jesieni. 
Wszystko to dzięki lepszemu bilansowi meczów 
bezpośrednich. Bilans bramek 49-9. 
Najwięcej bramek zdobył Krystian Zdziarski – 13, 
potem Damian Okupski – 10, Eryk Podczaski – 
5, Damian Arkuszewski i Dawid Lis – 4, Kamil 
Błęcki i Artur Piotrowicz – 3, Konrad Materka 
– 2, Sylwester Józwik i Tomasz Walczewski – 1.

MłodziK
Młodziki po 7 rozegranych kolejkach zdobyli 13 
punktów 4-krotnie wygrywając, raz remisując 

i 2-krotnie przegrywając. Po rundzie jesiennej 
zajmują 3 miejsce dzięki lepszemu bilansowi bra-
mek od Krośniewianki. 

orLiK
Orliki KS Żychlin w 10 meczach uzbierali 15 
punktów 5-krotnie wygrywając i 5-krotnie do-
znając porażki. Po rundzie jesiennej zajmują 7 
miejsce w ligowej tabeli. 
Serdecznie zachęcamy do śledzenia strony klu-
bowej KS Żychlin na facebooku, gdzie na bieżąco 
można śledzić poczynania żychlińskich piłkarzy 
(www.facebook.com/kszychlin)

Sport

SIATKóWKA

Siatkarski Dzień 
Niepodległości 
z Volley Team 
Żychlin
 11 listopada w żychlińskiej hali 
sportowej odbył się turniej z okazji 100-le-
cia odzyskania niepodległości. W zawo-
dach wzięły udział: Volley Team Żychlin 
(gospodarz), Iskra Szczawin, KS Piotrków 
Trybunalski i KS Stal Głowno. Przed roz-
poczęciem rywalizacji wszyscy zebrani 
w hali odśpiewali hymn narodowy. Po czę-
ści oficjalnej na parkiet wybiegli siatkarze. 
Turniej został rozegrany systemem „każdy 
z każdym” do dwóch wygranych setów. 
Cały turniej wygrała nieznacznie drużyna 
z Głowna przed gospodarzami turnieju 
z Żychlina. Organizatorem zawodów było: 
Stowarzyszenie Volley team Żychlin. 
 Turniej został współfinansowany 
ze środków finansowych Powiatu Kutnow-
skiego w ramach zadania publicznego: 
„Siatkarski Dzień Niepodległości z Volley 
Team Żychlin”

Wynik spotkań:
1. Volley Team Żychlin 2-0 Iskra Szczawin
2. KS Stal Głowno 2-0 KS Piotrków 
Trybunalski 
3. Volley Team Żychlin 1-2 KS Piotrków 
Trybunalski 
4. KS Stal Głowno 2-0 Iskra Szczawin
5. KS Piotrków Trybunalski 2-1 Iskra 
Szczawin
6. Volley Team Żychlin 2-1 KS Stal Głowno

Klasyfikacja końcowa:
1. KS Stal Głowno 7 pkt.
2. Volley Team Żychlin 6 pkt.
3. KS Piotrków Trybunalski 4 pkt.
4. Iskra Szczawin 1 pkt.

Nagrody Indywidualne:
MVP turnieju - Mateusz Norek (KS Stal 
Głowno)
Najlepszy Rozgrywający - Damian Janicki 
(KS Stal Głowno)
Najlepszy Libero - Paweł Bartczak (Iskra 
Szczawin)
Najlepszy Środkowy - Adrian Kapusta 
(Volley Team Żychlin)
Najlepszy Przyjmujący - Łukasz Jakubow-
ski (KS Piotrków Trybunalski)
Najlepszy punktujący zagrywką - Damian 
Pasikowski (Volley Team Żychlin).

Sport

Zdjęcia: Weronika Żernicka, 
Marcin Ranachowski


