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Budżet na 2018 rok str. 5
» Na wydatki budżetu gminy w 2018 roku 
planuje się kwotę 42,9 mln zł » 

Utrudnienia w ruchu w centrum str. 13 
» Długo wyczekiwana modernizacja skrzyżo-
wania, w końcu się rozpocznie... » 

Zawody strzeleckie str. 15
» Z okazji rocznicy wybuchu Powstania Stycz-
niowego o Puchar Burmistrza Gminy Żychlin » 
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Kwiecień
KS Żychlin - Sokół Aleksandrów
mecz ligowy rocznika 2006 
godz. 11:00 / Stadion Miejski

ii Biesiada z Kulturą 
ŻDK

Spotkanie z Krystyną 
Giżowską
ŻDK

Gala - 5 lat działalności TMHŻ
ŻDK

KS Żychlin - MKS Krośniewianka
mecz młodzików 
godz. 11:00 / Stadion Miejski

i Festiwal Piosenki  
Marka Grechuty
ŻDK

KS Żychlin - iSKRA G. Św. Małg.
mecz B klasy
godz: 17:00 / Stadion Miejski

także w kwietniu:

Aktywni 40+  
Rozsmakuj się w Zdrowiu
wyjazd do Term w Uniejowie 
Biblioteka 

Spotkania z historią
Wykład Anny Mazurek 
Biblioteka

Bezpieczny internet dla Dzieci 
zajęcia dla najmłodszych Biblioteka

Kurs komputerowy dla osób 40+
Biblioteka

Biblioteczny Klubik Plastusia 
Biblioteka

Promocja książki R. Zimnego  
pt. „Żychlin, a I wojna światowa” ŻDK

MAJ
Gra Miejska
z okazji św. flagi, św. Konstytucji i 100 
rocznicy Odzyskania Niepodległości
Plac przy fontannie

Piknik Patriotyczny  
z okazji święta 3 maja
wpisujący się w obchody 100 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości
Park przy Bibliotece

Koncert Patriotyczny
ŻDK

KS Żychlin - LKS witonianka
mecz ligowy rocznika 2006 
godz. 11:00 / Stadion Miejski

Przegląd Piosenki Bajkowej
dla przedszkolaków - 11 maja
dla klas I-III, IV-VII - 12 maja
ŻDK

KS Żychlin - Feniks PSA Łódź 
mecz młodzików
godz: 11:00 / Stadion Miejski

KS Żychlin - Struga Dobieszków 
mecz B klasy
godz: 17:00 / Stadion Miejski

Koncert na Dzień Matki 
ŻDK

KS Żychlin - Start Łódź 
mecz młodzików
godz: 11:00 / Stadion Miejski

KS Żychlin - MKS Krośniewianka 
mecz B klasy
godz: 17:00 / Stadion Miejski

także w maju:

Promocja książki L. Łopaty 
pt. „Rowerem do Rzymu, Santiago de 
Compostela i Fatimy”

cZeRwiec
Dzień Dziecka
ŻDK

Święto Miasta
ŻDK

KS Żychlin - LKS Gieczno 
mecz B klasy
godz: 17:00 / Stadion Miejski

Zakończenie roku akad. UTw
ŻDK

Przeplatanki Artystyczne
ŻDK

„Biało-czerwone wianki 
Dworskie” 
folklorystyczna impreza plenerowa
Park w Dobrzelinie

Jubileusz Kapeli Dobrzeliniacy 
ŻDK

także w czerwcu:

Spotkania z historią
Wykład Anny Mazurek - Biblioteka

Spacerownik miejski  
dla dzieci i dorosłych
Poznajemy historię i zabytki Żychlina 
Biblioteka

Kurs komputerowy dla osób 
40+ Biblioteka

Aktywni 40+  
Rozsmakuj się w Zdrowiu
wyjazd do Term w Uniejowie  
Biblioteka 

Spotkanie autorskie 
Biblioteka

Nadchodzące wydarzenia

7 2 2

14
3

3

19

3

9

20

5

16

17
21

11

23

12

24

12

26

26

26

28

28

echo
nowe

Nowe Echo Żychlina. Informator lokalny wydawany przez Urząd Gminy w Żychlinie.
Wpis do rejestru gazet i czasopism nr 949. Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin.

redaktor naczelny: Adam Staszewski, Kontakt: info@gminazychlin.pl
Artykuły: Grzegorz Ambroziak, Edyta Ledzion, Adam Staszewski 
Grafika i skład: Łukasz Garstka / pracowniawizualna.com

WYDARZENIA

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



3
gminazychlin.pl  |  wydanie 1/2018  |  Nowe Echo Żychlina
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 W wyjątkową i jedyną w swoim 
rodzaju noc sylwestrową 2017 r. pokazem 
sztucznych ogni oraz życzeniami noworocz-
nymi złożonymi przez Przewodniczącą Rady 
Miejskiej Elżbietę Tarnowską oraz Burmistrza 
Gminy Żychlin Grzegorza Ambroziaka, za-
kończyliśmy rok 2017, który dla Żychlina był 
rokiem jubileuszu 620-lecia nadania praw miej-
skich, gdyż przyjmuje się, że Żychlin uzyskał je 
w roku 1397. Przez cały miniony okres tj. po-
cząwszy od stycznia do końca grudnia 2017 r., 
odbywały się różne wydarzenia związane bez-
pośrednio lub pośrednio z historią naszego 
miasta. Wydano monografię Żychlina „Żychlin, 
dzieje miasta i gminy w latach 1918-1975” au-
torstwa dr. Piotr Stasiaka, zorganizowano te-
matyczne lekcje historyczne, liczne konkursy 
i turnieje w tym: Konkurs Historyczny, Orto-
-Żychliniadę, Turniej piłki nożnej chłopców, 
Turniej Siatkówki. Bieg uliczny. W obchody 
roku jubileuszowego wpisały się również Święto 
Flagi, Uroczyste obchody Święta 3-Maja i od-
słonięcie pamiątkowej tablicy „Pamięci Tade-
usza Kościuszki”, Święto Żychlina, Kino Letnie, 
Piknik Organizacji Pozarządowych, Uroczyste 
obchody Święta Niepodległości, inscenizacja 
plenerowa „Krzyżacy w Żychlinie”, Festiwal 
Pieśni Patriotycznej, Spacerownik Miejski 
i inne. Ważnym i doniosłym wydarzeniem, 
które doskonale wpisało w historię naszego 
miasta, było podpisanie umów miast partner-
skich pomiędzy Żychlinem i miastem Brody na 
Ukrainie oraz pierwszy w historii plenerowy 
miejski Sylwester. 
 Dziękujemy wszystkim partnerom, 
organizacjom, stowarzyszeniom, szkołom, 
przedszkolom, którzy aktywnie włączyli się 
w planowanie, organizację i przebieg Roku Ju-
bileuszowego, a nade wszystko mieszkańcom, 
którzy odpowiedzieli na zaproszenie i chętnie 
uczestniczyli w tym jakże ważnym i integrują-
cym lokalną społeczność czasie.

Red.

Uroczyste zakończenie obchodów jubileuszu 
620-lecia nadania Żychlinowi praw miejskich
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Żychlin po raz kolejny razem z WOŚP

 „Sztab 316” Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy zorganizowany w Zespole 
Szkół Nr 1 w Żychlinie przygotował wiele 
atrakcji związanych z XXVI Finałem Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już na tydzień 
przed finałową niedzielą na stronie www.face-
book.com/wospzychlin odbywały się licytacje 
na rzecz WOŚP. Najciekawszymi licytacjami 
okazały się: przejazd z Krzysztofem Hołowczy-
cem po Torze Łódź, podarowany przez pana 
Marka Sudera, ryby akwariowe z Amazonii, 
które przekazał pan Krzysztof Tomaszewski 
i kolacja walentynkowa ufundowana przez 
Burmistrza Gminy Żychlin oraz Rezydencję 
Różaną w Zarębowie. W trakcie trwania Finału, 

już od wczesnych godzin rannych na placu przy 
fontannie, Sztab WOŚP częstował mieszkań-
ców Żychlina babeczkami, upieczonymi przez 
wolontariuszki, prowadził kiermasz maskotek, 
oferował zdjęcie w WOŚP-owej fotobudce. 
Dzieci do wrzucania pieniążków do puszek 
zachęcały chodzące maskotki. Strzelcy z LO im. 
A. Mickiewicza w Żychlinie dali pokaz walki 
wręcz i uczyli, jak udzielać pierwszej pomocy 
przedmedycznej, a dwa zastępy straży pożarnej 
- OSP Pniewo i OSP Żychlin zaprezentowały 
pokaz ratownictwa drogowego.
 Dalsza część Finału odbyła się w Ży-
chlińskim Domu Kultury, gdzie na scenie za-
prezentowały się sekcje taneczne ŻDK, Zespół 

MELODIA, dzieci ze Stowarzyszenia „SKA-
KANKA”, chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
oraz dzieci z Przedszkola Nr 1 w Żychlinie. 
Zwieńczeniem XXVI Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy był występ zespołu CZA-
DOMAN, a także tradycyjnie już Tort WOŚP 
oraz światełko do nieba. 
 Deklarowana kwota sztabu z Zespołu 
Szkół nr 1 w Żychlinie uzyskana ze zbiórki 
ulicznej i licytacji wynosi 22370,12 zł.
 Sponsorom, opiekunom, ofiarodaw-
com, licytującym, a przede wszystkim wolon-
tariuszom serdecznie dziękujemy!

Anna Mikołajczyk 
Szefowa Sztabu 316 w Żychlinie; ŻDK
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Gmina z budżetem na 2018 rok
 Podczas XL Sesji Rady Miejskiej 
w Żychlinie, która odbyła się 12 stycznia 2018 r. 
Radni Rady Miejskiej przyjęli projekt uchwały 
zatwierdzający budżet Gminy Żychlin na 2018 
r. Budżet uchwalony został przy pełnej apro-
bacie Rady, liczbą 14 głosów (jedna osoba była 
nieobecna). 
 Poniżej przedstawiamy skrót wystą-
pienia Burmistrza Gminy na sesji budżetowej 
zawierające podstawowe założenia budżetu 
i zadania inwestycyjne na 2018 rok.

„Szanowni Państwo! 
 Pozwólcie mi wyjątkowo na odejście 
od standardowej formy prezentacji budżetu, 
z którego projektem Szanowna Rada zapoznała 
się już dokładnie i nad którym debatowaliśmy 
podczas komisji. Dziś przy okazji procedowa-
nia uchwały budżetowej na 2018 rok chciałbym 
powiedzieć krótko o realizacji założeń strate-
gicznych przyjętych przez Państwa we wcze-
śniejszych uchwałach oraz określić ich dalszy 
przebieg. W latach od 2007 do 2017 naszym 
priorytetem w zakresie inwestycji była realiza-
cja zadań w zakresie oświaty i kultury, sportu 
i rewitalizacji przestrzeni. 
 W infrastrukturze sportowej wykona-
liśmy większość zadań. Teren miasta i gminy 
wyposażony został w nowe obiekty sportowe 
o dobrej jakości, włącznie z boiskiem piłkarskim 
o sztucznej murawie. Dzięki tym inwestycjom 
i wsparciu organizacyjno-finansowym rozwija 
się działalność sportowa dla dzieci i młodzieży. 
Zrewitalizowana została część przestrzeni ko-
munalnej w obszarze śródmiejskim oraz cześć 
miejsc zieli i parków należące do gminy. 
 Ważne zadania oświatowe, które 
Rada akceptowała polegały na zmodernizo-
waniu bazy szkół i w tym zakresie wykonana 
została większość inwestycji. Oczywiście re-
forma oświaty wprowadza nowe punkty planu 
strategicznego, ale wykonane zadania pozwa-
lają być spokojnym o jakość naszych placówek 
oświatowych.
 Podobnie ma się rzecz w kulturze. Bi-
blioteka Miejska i Zedek są zmodernizowane 
lub w trakcie modernizacji. W tym zakresie 
oraz w zakresie dalszej rewitalizacji niezwykle 
ważnym elementem stał się plan rewitaliza-
cji uchwalony w grudniu, który pozwoli nam 
na wnioskowanie o środki unijne i wyznacza 
kolejne cele.
 Wykonanie wspomnianych zadań 
wynikających ze strategii rozwoju w wy-
mienionych sferach pozwala nam zająć się 
kolejnym bardzo ważnym elementem życia 
gminy tj. infrastrukturą - głównie drogową. 
W obecnym planie budżetu zadania drogowe 

stanowią największą część wydatków. Ulica 
Żeromskiego, droga Grabie - Oleszcze,  
ul. Dobrzelińska, składamy wniosek o dofi-
nansowanie unijne na drogę w Drzewoszkach. 
Obok nich modernizacje infrastruktury SUW 
i wodociągowej. Sukcesywna realizacja zadań 
w poszczególnych sferach działalności, przy 
zachowaniu kolejności zadań pozwala nam 
na uniknięcie ewentualnego bałaganu reali-
zacyjnego. Pod kątem organizacyjnym to nie-
zwykle ważne. 
 Działalność bieżąca gminy odbywa 
się w sposób merytoryczny, poszukujemy no-
wych rozwiązań i stosujemy dostępne me-
tody pozyskiwania dodatkowych finansów,  
np. z odzyskiwanego VAT (kwota zwrotu osią-
gnęła poziom prawie 900 tysięcy złotych, cze-
kamy na zwrot kolejnych kwot więc liczymy 
na przekroczenie 1 mln złotych zwrotu z VAT!), 
terminowo realizujemy wszelkie zobowiązania 
finansowe i pozostajemy wiarygodnym partne-
rem na lokalnym rynku finansowym. Gmina 
pozostaje wiarygodnym partnerem w sferze 
społeczno-gospodarczej. Radzimy sobie z kon-
sekwencjami wprowadzanych zmian przez 
Rząd RP. W zakresie reformy oświaty mogę 
Państwa cały czas uspokajać, że nie widzimy 
istotnych zagrożeń dla realizacji zadań oraz 
dla kadry pomocniczej i nauczycieli, którzy nie 
tracą pracy. Oczywiście koszty reformy widać 
w projekcie budżetu w którym znajduje się kil-
kanaście pozycji związanych z przystosowa-
niem obiektów szkolnych. A czeka nas jeszcze 
duże zadanie w postaci budowy Sali gimna-
stycznej dla SP nr 2.(…)
 Pewne zdarzenia ekonomiczne w na-
szym budżecie pozostają niezmienne. Gmina 
nie może zarabiać, musi realizować szereg za-
dań społecznych, ale należy robić to zachowując 
zdrowy rozsądek, dlatego poważnie traktujemy 
obowiązki związane z utrzymaniem bezpiecz-
nego poziomu zadłużenia. 
 Z inwestycjami radzimy sobie przy 
użyciu środków własnych, kredytów oraz do-
tacji bezzwrotnych z UE.
 Dotychczasowa praktyka, profesjo-
nalne i realistyczne przygotowanie budżetów, 
pozwala nam na spokojną realizację zadań. 
Przede wszystkim w zakresie wydatków bie-
żących, utrzymania ciągłości najważniejszych 
zadań własnych gminy.
 Najważniejsze założenia budżetu 
na 2018 rok są Państwu znane. Przypomnę 
tylko, że: kwota planu dochodów na 2018 rok 
przekroczyła 40,6 mln zł.
 Na wydatki budżetu gminy w 2018 
roku planuje się kwotę 42,9 mln zł. 3,77 mln zł 
to kwota planowanych wydatków majątkowych 

na inwestycje. 
 Od dwóch lat największą pozycję 
stanowią wydatki na pomoc społeczną i jest 
to istotna zmiana odzwierciedlająca zmianę 
kursu polityki społecznej Rządu RP. Oczywi-
ście część dofinansowuje budżet gminy. (…) 
Drugą pod kątem wysokości częścią wydatków 
są te na oświatę, która do niedawna była wio-
dąca pozycją wydatkową budżetu. Oczywiście 
zwyczajowo subwencja nie pokrywa nawet 
wydatków na wynagrodzenia i pochodne pra-
cowników placówek subwencjonowanych, tj. 
szkół podstawowych, gimnazjum i liceum. (…) 
 Dziękuję za dotychczasowe wsparcie 
i oczekuję, że widząc osiągniętą stabilizację fi-
nansów publicznych gminy będziecie Państwo 
czynnie z nami współpracować przy realizacji 
zadań gminy. Wszelkie sugestie Wysokiej Rady 
w tym zakresie będziemy analizować, i liczę 
również na konstruowanie przez Państwa ko-
lejnych wniosków.
 Podsumowując proszę Wysoką Radę 
o akceptację budżetu gminy.”

 W 2018 roku do realizacji planowane 
są następujące zadania: 
1. modernizacja części technologicznej 

w Stacji Uzdatniania Wody (200.000 zł)
2. wykonanie wodociągu pomiędzy ul. Ślą-

ska – Dobra (150.000 zł)
3. dofinansowanie przebudowy ul. Żerom-

skiego (zadanie Powiatu Kutnowskiego) 
w kwocie 1.224.600 zł

4. modernizacja ronda w centrum miasta 
wraz sąsiadującymi przejściami dla pie-
szych i zabezpieczeniem starego zbiornika 
znajdującego się pod drogą (260.000 zł)

5. modernizacja drogi Grabie – Oleszcze 
(998.221 zł)

6. modernizacja ulicy Dobrzelińskiej 
(350.300 zł)

7. realizacja zadań modernizacyjnych 
i zakupów innowacyjnych do jednostek 
oświatowych (447.500 zł)

8. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Że-
romskiego (297.000 zł)

9. budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków I etap (50.000 zł)

10. modernizacja świetlicy wiejskiej w Cze-
sławowie (50.000 zł)

11. zakupy sprzętu IT w administracji 
w związku z przepisami RODO (36.000 
zł)

Red.



6
Nowe Echo Żychlina  |  wydanie 1/2018  |  gminazychlin.pl

WYDARZENIA WYDARZENIA

 Dzień Sołtysa to coroczne 
święto mające na celu okazanie sza-
cunku i wdzięczności sołtysom za ich 
pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeń-
stwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Sołtys 
jest reprezentantem wsi, bardzo często 
pełni funkcję pośrednika pomiędzy or-
ganami gminy a mieszkańcami. 
 Z tej okazji Przewodnicząca 
Rady Miejskiej oraz Burmistrz Gminy 
Żychlin zaprosili Sołtysów Sołectw na-
szej Gminy, Radnych Rady Miejskiej 
oraz Przewodniczących Zarządów Osie-
dli na spotkanie samorządowe. Spotka-
nie to odbyło się w lutym br. w Świetlicy 
Wiejskiej w Śleszynie i było doskonałą 
okazją do wymiany poglądów na temat 
podejmowanych oraz planowanych 
działań, a w szczególności do podzię-
kowań i życzeń ze strony władz naszej 
Gminy dla liderów lokalnych społecz-
ności. Wszystkim sołtysom  składamy 
jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia.

 Terminy stałych dyżurów 
członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie 
w siedzibie OSP (świetlica), Plac Wol-
ności 1 w pierwszy czwartek każdego 
miesiąca w godzinach 15.00-17.00:
•	 5 kwietnia 2018 r. 
•	 10 maja 2018 r. 
•	 7 czerwca 2018 r. 
•	 5 lipca 2018 r. 
•	 6 września 2018 r.
•	 4 października 2018 r.
•	 8 listopada 2018 r.
•	 6 grudnia 2018 r.
 Podczas dyżurów członkowie 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP będą 
przyjmować interesantów, składki człon-
kowskie, poruszać sprawy różne.

Prezes OSP 
Krzysztof Jakubowski

Święto Sołtysa Konkurs kolęd i pastorałek

 W dniach 13 i 14 stycznia 2018 r. od-
był się organizowany przez Urząd Gminy oraz 
Parafię pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Żychlinie, 
piąty już Konkurs Kolęd i Pastorałek. Rozpo-
czął go występ Weroniki Mońki, skrzypaczki 
urodzonej w Łowiczu, absolwentki Akademii 
Muzycznej w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu 
Muzycznego w Warszawie, która w tym roku 
przewodniczyła obradom jury. Komisja ocenia-
jąca występy młodych śpiewaków oraz instru-
mentalistów, miała nie lada kłopot by z ponad 
100 zgłoszonych do konkursu uczestników, wy-
brać tych najlepszych, nie mniej udało się. Jury 
w składzie Weronika Mońka, Sylwia Walczak, 
Radosław Jędrzejczyk postanowiło docenić 
następujących wykonawców:
Kategoria I (3-6 lat)
Wyróżnienie:
zespół: Zuzia Olszańska, Karina Siemińska, 
Gosia Głuszcz, Patrycja Jarosik – „Była noc”, 
Julia Salamandra „Bosy pastuszek”, Lena An-
drzejewska „Święta”,
III miejsce – Filip Majewski „Do szopy hej 
pasterze”,
II miejsce – Michalina Śmigielska „Jezus 
malusieńki”,
I miejsce – Blanka Stępniak „Tobie, mały Panie”.
Kategoria II (7-10 lat) – zespoły
III miejsce – Katarzyna Jóźwik, Wiktoria Ka-
linowska, Weronika Michalak, Michalina Sta-
szewska, Wiktoria Wojciechowska „Aniołek 
maleńki jak wróbelek”,
II miejsce – Michalina Gołębiewska, Magda-
lena Wrońska, Patrycja Kaczyńska, Amelia 
Dutkowska, Alicja Gajewska „Gore gwiazda 
Jezusowi”,
I miejsce – Filip Bartkiewicz, Kacper Kamiński, 

Wiktoria Lewaniak, Lena Mikołajczyk, Rok-
sana Trojanowska „Bosy pastuszek”.
Kategoria II (7-10 lat) – soliści
Wyróżnienie:
Zofia Lewandowska „Mario, czy już wiesz”, 
Antoni Badurek „Świeć gwiazdeczko”, Anto-
nina Zielińska „Aniołek najładniejszy”, Ame-
lia Białecka i Kacper Falkowski „Gore gwiazda 
Jezusowi”,
III miejsce – Marysia Zieleniewska „Zaśnij 
Dziecino”,
II miejsce – Oliwia Kukuła „Ja do Ciebie, mały 
Jezu, muszę znaleźć drogę”,
I miejsce – Maja Król „Przybyli z nieba”.
Kategoria III (11-14 lat)
Wyróżnienie:
Zespół: Patryk Kłys, Izabela Lewandowska, 
Piotr Pawłowski, Weronika Lasota, Gracjan 
Przyłoga, Sebastian Puternicki, Kacper Wit-
kowski „Gore gwiazda Jezusowi”,
III miejsce – Sylwia Kaczmarek „Kolęda dla 
nieobecnych”,
II miejsce – Julia Trusińska „Pastorałka od 
serca do ucha”,
I miejsce – Zuzanna Węgrzynowska „Kolęda 
warszawska 1939”.
Kategoria IV (15-17 lat)
Wyróżnienie:
Julia Szczepańska „Maleńka miłość”,
I miejsce – Weronika Mrozowicz „Cicha noc”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włą-
czyli się w organizację i przebieg Konkursu. 
 Dziękujemy uczestnikom, rodzicom, 
katechetom. Laureatom gratulujemy i zapra-
szamy wszystkich za rok.

Organizatorzy

OGŁOSZENIE
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WYDARZENIA

 14 marca w Żychlińskim Domu Kul-
tury odbył się wykład dla słuchaczy Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku poprowadzony przez 
Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina. 
THMŻ rozpoczęło tym samym realizację pro-
jektu pt. „Patriotyczne wartości historii lo-
kalnej” na który otrzymało grant z programu 
„Decydujesz, pomagamy” organizowanego 
przez Fundację TESCO. W ramach w/w pro-
gramu zaplanowane są dwugodzinne zaję-
cia, na które składają się: wykład pt. Żychlin, 
a I wojna światowa połączony z prezentacją 
multimedialną, oraz wystawa zdjęć cmentarzy 

wojennych z okresu I wojny światowej i map. 
Pierwsze zajęcia poprowadzili Anna Wrzesiń-
ska i Ryszard Zimny ubrany w strój legionisty. 
Przybyli też członkowie TMHŻ: Tadeusz Ka-
farski, Józef Staszewski, Jacek Jóźwik, Zbigniew 
Gajewski, Mirosław Zomerfeld, Leszek Łopata, 
Andrzej Matuszewski.
 15 marca zajęcia zostały powtórzone 
dla mieszkańców Młodzieżowego Ośrodka So-
cjoterapii DoMOStwo, a w kolejnych dniach 
z programem zajęć zapoznali się uczniowie 
Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawo-
wej w Grabowie, Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz 

w Gimnazjum w Żychlinie.
 Podczas prelekcji przypomniane zo-
stały fakty o których już prawie nie pamiętamy 
np., że w Cukrowni w Dobrzelinie znajdował 
się szpital, w którym leczono również rannych 
żołnierzy niemieckich. Dodatkowo uczestnicy 
mogli sobie zrobić zdjęcie w mundurze legio-
nisty i żołnierza rosyjskiego oraz wziąć udział 
w minikonkursach z zakresu prezentowanego 
tematu.

Red., Foto: ŻDK

Patriotyczne wartości historii lokalnej

Dzień kobiet w Przedszkolu nr 1
 W dniu 8 marca 2018 r. Przed-
szkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie 
rozbrzmiewało muzyką i rozkwitało 
kwiatami. Wszystko to za sprawą 
chłopców, którzy tego dnia uczcili 
Święto Kobiet. Już od samego rana 
składali życzenia swoim koleżankom 
w grupach. Były słodkości i wiosenne 
kwiaty dla Dziewczynek i Pań. W tym 
pomogły mamy z Rady Rodziców. Po 
południu została zorganizowana uro-
czystość, na którą zaproszone zostały 
wszystkie Panie pracujące w przed-
szkolu oraz Panie emerytki, które całe 
swoje zawodowe życie poświęciły dzie-
ciom. Każda z grup zaprezentowała 
krótki program artystyczny złożony 

głównie z układów tanecznych. Tańce 
przeplatane były okolicznościowymi 
wierszami wyrecytowanymi przez 
chłopców z najstarszych grup. Na ko-
niec zabrzmiało gromkie 100 lat dla 
wszystkich Pań, które zostały jeszcze 
obdarowane pięknymi hiacyntami wy-
konanymi z krepiny. Panie, które już 
w przedszkolu nie pracują nie kryły 
wzruszenia i nie szczędziły słów po-
dziękowań za okazaną pamięć i piękny 
występ. Koordynatorami uroczystości 
były Panie: Danuta Blejson, Sabina 
Dysierowicz i Monika Dmowska. 
Programy artystyczne przygotowały 
nauczycielki z poszczególnych grup. 

Przedszkole Nr 1
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 Czas karnawału to wyborna okazja, 
by zorganizować szaloną zabawę dla dzieci, bo-
wiem nie tylko dorośli tęsknią za balem i tań-
cami. 27 stycznia 2018 roku w Żychlińskim 
Domu Kultury odbył się Kinderbal – karna-
wałowa propozycja ŻDK dla najmłodszych. 
W tym roku wyjątkowo dużo dzieci chciało 
się bawić wraz z nami. Od godziny 16:00 dzieci 
wraz z rodzicami mogli korzystać z zabaw pro-
wadzonych przez naszych zaprzyjaźnionych 
animatorów z grupy Tęczowo oraz innych 
atrakcji – waty cukrowej, malowania twarzy 

i włosów, baloników skręcanych na życzenie 
w różne kształty. Dzieci mogły również wyko-
nać pamiątkową fotografię. Warto było upa-
miętnić te wspaniałe i fantazyjne przebrania, 
w jakich wystąpiły dzieci. Cieszymy się rów-
nież , że wielu rodziców poczuło ducha zabawy 
i także przywdziali karnawałowe przebrania. 
Było gwarnie, radośnie i kolorowo. Z niecier-
pliwością czekamy na bal za rok i już dzisiaj 
serdecznie zapraszamy.

ŻDK

  Wspaniała zabawa, dużo 
śmiechu, aktywnie spędzony czas i zero 
nudy! Tak wyglądał pierwszy tydzień 
ferii zimowych organizowanych w na-
szej bibliotece. Każdy dzień obfitował 
w różnorodne zajęcia. Wybraliśmy się 
na wycieczkę do „Zakątka odkrywców” 
, gdzie braliśmy udział w twórczych 
warsztatach mydlanych. Podczas zajęć 
poznaliśmy historię mydła, jego rodzaje 
oraz samodzielnie wyprodukowaliśmy 
ozdobne mydełko glicerynowe. Następ-
nie udaliśmy się do Muzeum Mazowiec-
kiego w Płocku, gdzie podziwialiśmy 
ekspozycje związane z historią i kulturą 
Mazowsza. Dzieciaki rozwiązywały 
krzyżówki, rebusy, zgaduj-zgadule, 
układały puzzle na czas, brały udział 
w quizie bajkowo-filmowym, teatrze 
cieni, zabawach ruchowych, czyli gratka 
dla osób lubiących aktywność fizyczną, 
w „Balonowym zawrocie głowy” . Wy-
braliśmy się do Centrum Nauki „Ekspe-
rymentarium”,w którym nauka nie ma 
tajemnic. Obejrzeliśmy pokaz Profesora 
Einsteina oraz zwiedzaliśmy wystawy 
eksperymentarium. Stamtąd wybrali-
śmy się do figloraju, gdzie wypociliśmy 
z siebie ostatnie poty.
 Kolejny dzień ferii również 
poświęciliśmy na eksperymenty, ale 
tym razem sami je wykonywaliśmy. 
Były kolorowe wulkany, mleczny wir, 
eksperyment świeczkowy, piasek ki-
netyczny itp. Feriowicze tworząc ciecz 
nienewtonowską mogli się przekonać, 
że złapanie wody jest możliwe :) Ale 
najbardziej spodobała nam się wła-
snoręcznie wykonana lampa Lava. Fe-
rie upłynęły pod hasłem „Zdrowie dla 
wszystkich” i „ Bezpieczeństwo podczas 
ferii „ :) Przedstawicielki Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Kutnie przeprowadziły z dziećmi 
pogadankę dotyczącą podstawowych 
zasad higieny osobistej i otoczenia, bez-
piecznych zachowań oraz jak unikać 
zagrożeń mających wpływ na zdrowie. 
St.asp. Grzegorz Wasilewski – przed-
stawiciel Komisariatu Policji podczas 
przeprowadzonej prelekcji apelował 
o bezpieczeństwo dzieci podczas fe-
rii. Przypominał, że należy pamiętać 
o podstawowych zasadach bezpie-
czeństwa, obowiązujących tak podczas 
zorganizowanych wyjazdów zimowych, 
jak i spędzania tego czasu w miejscu 
zamieszkania. 

Biblioteka

Świąteczne przedstawienie

Kolorowy, bajkowy, radosny kinderbal

Ferie w Bibliotece 

 12 stycznia oraz 17 lutego 2018 r. w Ży-
chlińskim Domu Kultury odbyło się przedsta-
wienie młodzieżowej grupy teatralnej z ŻDK. 
Młodzi artyści przez kilka tygodni przygoto-
wywali się do wystawienia wyjątkowo przej-
mującego przedstawienia pt. „Magia świąt”. Jest 
to obraz opowieści wigilijnej we współczesnej 
oprawie. Pełna ciepła i wzruszająca historia 
ludzi, którzy dzięki magii świąt zmienili swoje 
życie. Zgromadzona publiczność miała okazje 
podziwiać talent młodych aktorów amatorów 
oraz minimalistyczną scenografię. Na scenie 
wystąpili: Weronika Mrozowicz, Kacper Tur-
czak, Zuzia Kalinowska, Kacper Bieniak i Ida 

Kalinowska. Scenariusz przygotowała Kata-
rzyna Brzozowska–Zajączkowska. Występy 
młodzieży poprzedził krótki koncert dziecię-
cych grup wokalnych z Żychlińskiego Domu 
Kultury przygotowany przez panią Renatę Mo-
siołek. Dzieci w wieku od 4 do 10 lat zaprezen-
towały się w utworach świątecznych, kolędach 
i pastorałkach. Na scenie zaprezentowali się: 
Hubert Budzik, Zosia Cieniewska, Marcelina 
Tomaszewska, Marysia Zieleniewska, Wiktoria 
Kwiatkowska oraz Natalia Walczak.

Renata Dziuba
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 Z początkiem roku w go-
ścinnym Żychlińskim Domu Kultury, 
Towarzystwo Miłośników Historii Ży-
chlina po raz kolejny świętowało pro-
mocję książki o Żychlinie, tym razem 
napisaną przez Monikę Sylwestrowicz. 
„Dziedzictwo Pruszaków” to bogato 
ozdobiona ilustracjami opowieść o ro-
dzinie, która przez ponad sto lat była 
właścicielami miasta Żychlina i jej 
najwybitniejszych przedstawicielach 
oraz zabytkowych pozostałościach 
materialnych. 
 Na promocję przybyli gospo-
darze powiatu i gminy: Wicestarosta 
Powiatu Kutnowskiego Zdzisław Traw-
czyński, Przewodnicząca Rady Miasta 
Elżbieta Tarnowska, Burmistrz Gminy 
Żychlin Grzegorz Ambroziak i Za-
stępca Burmistrza Zbigniew Gałązka. 
Gościem honorowym był potomek 
rodu Pruszaków – prof. Aleksander 
Pruszak, a także dr Barbara Konarska-
-Pabiniak z Gostynina i redaktor Jan 
Nycek z Płocka, który kiedyś uczył hi-
storii w żychlińskim LO oraz honorowy 
obywatel miasta Żychlina Ludwik Za-
lewski. Dopisali również sympatycy To-
warzystwa, wśród których byli: prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnow-
skiej Bożena Gajewska, Beata i Ryszard 
Łysak z „Fundacji Dworu Dobrzelin”, 
prezes Stowarzyszenia „Bliżej dziecka” 
Urszula Weber-Król, prezes Stowarzy-
szenia Dzieci Wojny o/ Żychlin Józef 
Staszewski, członkowie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i żychlińskiego koła 
ZERiI, mieszkańcy DoMOStwa oraz 
gospodyni miejsca dyrektor Żychliń-
skiego Domu Kultury Magdalena Mo-
drzejewska-Rzeżnicka. Nie zabrakło 
oczywiście rodziny Autorki. Członko-
wie TMHŻ stawili się prawie w kom-
plecie, niektórzy przyjeżdżając na tę 
uroczystość specjalnie z Warszawy czy 
z Płocka.
 Autorka książki, Monika Syl-
westrowicz, obszernie opowiedziała 
o swoich zainteresowaniach rodami 
ziemiańskimi i wynikłą stąd znajo-
mością z rodziną Pruszaków, co po-
twierdził wypowiadający się po niej 
prof. Pruszak, który wyraził ogromne 
słowa uznania za ciągłe zainteresowanie 
TMHŻ jego rodziną. 

Anna Wrzesińska, Prezes TMHŻ

 Owacjami na stojąco, gromkimi bra-
wami i licznymi bisami zakończył się koncert 
zatytułowany „Już nie zapomnisz mnie…” 
w wykonaniu Agnieszki Wichrowskiej - 
śpiew, Macieja Kałamuckiego – akordeon, 
którego organizatorem był Żychliński Dom 
Kultury. Publiczność oczarowana spektaku-
larnymi wykonaniami i nowatorskimi aran-
żacjami, lecz zachowującymi charakter lat 
20-tych i 30-tych ubiegłego wieku nie chciała 
rozstawać się z wykonawcami! W koncercie 
zaprezentowano najpopularniejsze piosenki 
okresu międzywojennego. Licznie zgroma-
dzona publiczność wysłuchała takich ponad-
czasowych utworów jak; „Lata dwudzieste, 
lata trzydzieste…”, „Miłość ci wszystko wy-
baczy”, „Ja się boję sama spać”.

ŻDK

 W wyjątkowym dniu jakim jest Dzień 
Kobiet tj. 8 marca 2018 roku przy wypełnio-
nej po brzegi sali widowiskowej Żychlińskiego 
Domu Kultury, odbył się koncert Eleni. Ta wy-
jątkowa artystka już drugi raz wystąpiła w Ży-
chlinie i podobnie jak jej poprzedni koncert, 
również i ten dostarczył zgromadzonej publicz-
ności wiele wzruszeń. Widzowie opuszczali Ży-
chliński Dom Kultury poruszeni osobowością 
i urokiem osobistym Eleni, a przede wszystkim 

jej pięknymi i bogatymi w treść utworami. Pod-
czas trwającego niemal dwie godziny koncertu 
artystka oczarowała publiczność delikatnością 
i subtelnością swojego głosu. Mogliśmy usły-
szeć największe przeboje artystki. Nie zabra-
kło również bisów, a dla wielbicieli twórczości 
artystki wyjątkową gratką była możliwość 
wykonania pamiątkowego zdjęcia i uzyskania 
autografu od Eleni.

ŻDK

Promocja książki: 
„Dziedzictwo 
Pruszaków”

Spotkanie z piosenką okresu 
międzywojennego: „Już nie 
zapomnisz mnie…”

Eleni w Żychlińskim 
Domu Kultury
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 Burmistrz Gminy Żychlin, 
objął honorowy patronat nad IV edy-
cją programu grantowego „Decydu-
jesz, pomagamy” organizowaną przez 
Fundację TESCO. Tym samym zachęca 
aktywnych mieszkańców i organizacje 
społeczne do działania na rzecz najbliż-
szego otoczenia. Organizacje społeczne, 
instytucje, grupy nieformalne – zaanga-
żowani mieszkańcy okolicy mają szanse 
na uzyskanie wsparcia w realizacji po-
mysłów na to, jak polepszyć funkcjono-
wanie lokalnej społeczności. 
 Zgłoszone do 30 marca 2018 
roku projekty przejdą weryfikację ko-
misji grantowej. Wybrane inicjatywy 
zostaną poddane głosowaniu klientów 
Tesco. 
W tej edycji w każdym z mikroregio-
nów grant zdobędzie nie jedna, a trzy 
organizacje społeczne!
 Do organizacji społecznych 
w województwie łódzkim, wśród któ-
rych znalazło się również Towarzystwo 
Miłośników Historii Żychlina, trafiły 
dotąd granty o łącznej puli 140 000 zło-
tych. Zaangażowani mieszkańcy zreali-
zowali 28 projektów, wpływających na 
modernizację lokalnego otoczenia. 
 Więcej informacji o progra-
mie znajduje się na stronie: www.po-
magamy.tesco.pl

Agnieszka Michalik

 Podczas konferencji „Sztuka edukacji. 
Projekty kulturalne dla Młodzieżowych Ośrod-
ków Socjoterapii i Wychowawczych” w Naro-
dowej Galerii Sztuki ZACHĘTA w Warszawie, 
Ewa Rutkowska – dyrektor MOS Domostwo 
w Żychlinie oraz Kamila Chomik-Wasiak – 
nauczycielka języka angielskiego w Ośrodku, 
prezentowały projekty artystyczne i kulturalne 
realizowane w placówce. 
Konferencja odbyła się pod honorowym patro-
natem Rzecznika Praw Dziecka.
 Zachęta podczas tych dwóch dni stała 
się przestrzenią do rozmów, dyskusji i wymiany 
doświadczeń poprzez prezentację dobrych 
praktyk.
  „Sztuka edukacji to cykl dorocznych 
konferencji dotyczących obecności szeroko 

pojętej kultury w programach nauczania oraz 
możliwości współpracy między szkołą, a pu-
blicznymi i niepublicznymi instytucjami kul-
tury przy tworzeniu projektów edukacyjnych. 
Inicjatorem konferencji jest Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, organizatorem 
i koordynatorem Zachęta – Narodowa Galeria 
Sztuki . To spotkania praktyków zajmujących 
się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży – 
zarówno formalną jak i nieformalną.”
 Projekt Młodzieżowego Ośrodka So-
cjoterapii Domostwo w Żychlinie „Historia 
na Dobrzelińskiej w street arcie”, wybrany na 
drodze otwartego konkursu, został uznany za 
dobrą praktykę rozwijania kompetencji spo-
łecznych młodzieży w środowisku lokalnym. 
W komisji konkursowej uczestniczyli m.in. 

Dyrektor Zespołu Edukacji i Wychowania 
w Biurze Rzecznika Praw Dziecka’ Naczelnik 
Wydziału Edukacji Kulturalnej w Departa-
mencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji 
Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego; przedstawiciel Wydziału 
Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium 
Oświaty w Warszawie oraz Narodowej Galerii 
Sztuki –ZACHĘTA.
 Ewa Rutkowska – autorka projektu 
oraz Kamila Chomik Wasiak – koordynatorka 
„Historii na Dobrzelińskiej w street arcie” wy-
stąpiły w panelu „Budowanie więzi społecznych 
i świadomości obywatelskiej poprzez sztukę” 
. Moderatorką panelu była Noemi Gryczko 
– socjolog znana z popularyzowania mobile 
learning w organizacjach... (cd. str.12)

pRojEKTY I DofINANsoWANIA

Gmina wspiera 
działania na 
rzecz lokalnej 
społeczności

Konferencja „Sztuka edukacji. Projekty 
kulturalne dla Młodzieżowych Ośrodków 
Socjoterapii i Wychowawczych”

 Kolejny już raz firma Cargill Poland 
Sp. z o.o. okazała się przyjacielem Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie. 
Podczas ferii zimowych w dniach 29.01-12.02. 
br. pracownicy Firmy Cargill wyremontowali 
dwie sale lekcyjne – nr 13 i nr 15. Pomalowano 
ściany, wymieniono oświetlenie na oświetle-
nie typu LED. Pracownię komputerową wy-
posażono w nowoczesny zestaw interaktywny, 
w którego skład wchodzi tablica interaktywna 
i rzutnik, zakupiono szafkę, założono drzwi 
antywłamaniowe. W dobie cyfryzacji dotrzy-
mujemy kroku rozwojowi technologicznemu. 
Nauczyciele i uczniowie są zachwyceni, że 

mogą uczestniczyć w zajęciach w tak nowo-
cześnie wyposażonych pracowniach. 
 6 marca 2018 r. społeczność Szkoły 
Podstawowej im. Marii Kownackiej w Gra-
bowie oficjalnie podziękowała Firmie Cargill 
Poland z siedzibą w Dobrzelinie. Uczniowie 
przygotowali program artystyczny prezentując 
swoje umiejętności taneczne, wokalne i aktor-
skie. W ten sposób wszyscy podziękowaliśmy 
Dyrekcji oraz Pracownikom Firmy Cargill 
Poland w Dobrzelinie za życzliwość, wspar-
cie oraz przyczynianie się do rozwoju naszej 
szkoły.  Jeszcze raz serdecznie DZIĘKUJEMY.

SP Grabów

Firma Cargill wspiera edukację
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 Projekt pn. „Nasza Eko-pracownia. 
Ekozakątek w DoMOStwie. Zaplanowanie 
i utworzenie ekopracowni w Szkole Podsta-
wowej Specjalnej nr 3 w Żychlinie dla uczniów 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym.” 

 W dniu 15 lutego 2018 roku, 
w Młodzieżowym Ośrodku So-
cjoterapii DoMOStwo nastąpiło 
uroczyste otwarcie Ekopracowni 
pn. „Ekozakątek w DoMOStwie”. 
Środki finansowe na to zadanie 
zostały pozyskane z WFOŚiGW 
w Łodzi w ramach konkursu 
„Nasza Eko-pracownia”. Na 
ten cel została pozyskana do-
tacja w wysokości 32.871,57 zł. 
Środki finansowe przeznaczone 
zostały na nowoczesne wypo-
sażenie pracowni przedmiotów 

przyrodniczych, a w szczególności tablicę in-
teraktywną dotykową z oprogramowaniem 
i laboratorium interaktywnym, laptop, aparat 
fotograficzny, głośniki, stół laboratoryjny i szafę 
z wyciągiem na odczynniki chemiczne oraz 

pomoce dydaktyczne, które znacząco wzbo-
gacą i uatrakcyjnią zajęcia z biologii, geogra-
fii, chemii i fizyki. Zakupione sprzęty zostały 
odpowiednio zagospodarowane w przestrzeni 
pracowni, aby była ona odpowiednio wykorzy-
stana i dostosowana do potrzeb i możliwości 
uczniów Szkoły Podstawowej w Domostwie.
 Elementem dekoracyjnym jest za-
łożona na ścianie fototapeta przedstawiająca 
fragment środowiska przyrodniczego naszej 
okolicy – cześć ekosystemu znad rzeki Bzury. 
Wykorzystane zostało zdjęcie autorstwa 
A. Pietrusiaka. Na tle fototapety został zago-
spodarowany kącik z roślinami doniczkowymi, 
zakupionymi w ramach projektu. Uczniowie 
Domostwa wykonali samodzielnie kwietnik, 
w którym umieścili doniczki z kwiatami. 

DoMOStwo

pRojEKTY I DofINANsoWANIA

Otwarcie Ekozakątka w DoMOStwie

 W dniach od 29 stycznia do 9 lutego 
bieżącego roku młodzież klasy II, III i IV Tech-
nikum Elektronicznego w zawodzie technik 
informatyk Zespołu Szkół w Żychlinie wraz 
z opiekunami, przebywali na stażu zawodo-
wym w Sewilli w ramach programu Erasmus+. 
Naszym opiekunem ze strony projektu tj. Eu-
romind został Jakub Kubicki. Pierwszy dzień 
praktyk to zapoznanie się z komunikacją miej-
ską w Sewilli, z miejscem praktyk czyli Firmą 
Multiplicalia.com zajmującą się tworzeniem 
stron internetowych oraz posiłkami jakże in-
nymi niż w Polsce: słodkie śniadania, mnóstwo 

ryb, kalmarów, krabów, kałamarnic i trudny 
wybór młodzieży: co zjeść?? 
 Zadaniem dla grupy 16 uczniów było 
stworzenie i prowadzenie wirtualnego sklepu 
internetowego. Uczniowie z zaangażowaniem 
przystąpili do powierzonych im obowiązków. 
Pobyt w Sewilli to również aktywne spędzanie 
wolnego czasu: uczniowie uczestniczyli w spa-
cerach po mieście, gdzie Jakub Kubicki pokazał 
najważniejsze zabytki Sewilli: Plac Hiszpański, 
Katedrę Sewillską, Pałac Alkazar, największe 
Stare Miasto Europy ze swoimi pięknymi i wą-
skimi uliczkami.

Uczniowie Zespołu Szkół  
na praktykach w Hiszpanii

 Odbyły się również dwie wycieczki: 
na Gibraltar oraz do Kadyksu. Największe 
wrażenie na wszystkich zrobiła wycieczka 
na Gibraltar. Przepiękna słoneczna pogoda, 
z dwudziestoma kilkoma stopniami ciepła, 
męcząca wspinaczka na ok.  430 metrową skałę 
Gibraltarską, wspaniały niebieski kolor nieba 
oraz w oddali widoczna Afryka to dopełnienie 
wszystkiego. Jednak Gibraltar to także przejście 
graniczne pomiędzy Hiszpanią a Wielką Bry-
tanią, kontrola graniczna, inna waluta oraz… 
małpy zamieszkujące Gibraltar, na które w cza-
sie wędrówki na górę trzeba szczególnie uwa-
żać. Nie wolno ich karmić. One same na dźwięk 
szelestu papieru czy butelki przybiegają i ata-
kują kradnąc wszystko co wpadnie im w ręce. 
Nie ważne czy to sok, plecak, kanapki czy…. 
gumka do włosów (nasza uczennica straciła 
właśnie gumkę do włosów).
 Pobyt na stażu to także nauka języka 
hiszpańskiego, dla wszystkich było to pierwsze 
zetknięcie się z tym językiem. Kurs języka trwał 
10 godzin i zakończył się egzaminem, który 
wszyscy zdali otrzymując certyfikaty ukończe-
nia kursu języka hiszpańskiego.
 Ostatni dzień praktyk to wizyta 4 
uczniów na Stadionie Bestisu Sewilla, obok 
którego znajdował się nasz hostel. Ucznio-
wie mieli możliwość obejrzenia Izby Tradycji 
klubu, Izby Trofeów klubu, szatni zawodników, 
centrum prasowego i co najważniejsze wejść na 
murawę 50 tysięcznego stadionu. Ostatni dzień 
to także zaliczenie stażu, wręczenie certyfika-
tów w języku angielskim, ostatni spacer po Se-
willi, ostatnie zakupy, ostatni wspólny wieczór. 
Następnego dnia wylot do Polski i witający nas 
kilkustopniowy mróz.

Zbigniew Chrulski, ZS w Żychlinie
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INWEsTYcjE

Remont kościoła
 Parafia Rzymskokatolicka pod wezwa-
niem św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie 
realizuje projekt pod nazwą „Remont zabytko-
wego kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Żychlinie”, który współfinanso-
wany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”. Wielkość dofinansowania 
to 245.000,00 zł.
 Zakres projektu obejmuje następujące 
prace:
•	 wykonanie izolacji pionowej muru;
•	 wykonanie remontu strefy cokołowej (w naj-

wyższym miejscu ok. 85 cm od poziomu 
terenu);

•	 wykonanie remontu ścian nad strefą 

cokołową;
•	 wymiana stolarki oraz przeszklenia ze-

wnętrznego witraży okiennych;
•	 wymiana części orynnowania, pokrycia 

i odtworzenie instalacji odgromowej;
•	 wykonanie drenażu opaskowego wokół bu-

dynku Kościoła z robotami towarzyszącymi.
 Zadanie jest realizowane przez wy-
konawcę, którego oferta, zgodnie z zapisem 
w ogłoszeniu, była najkorzystniejsza, tj. uzy-
skała w sumie najwyższą ilość punktów. Firmą 
tą jest PHU ELVIS z Żychlina. Ofertę na reali-
zację zadania złożyła również firma FLOTERM 
z Gąbina. Z uwagi jednak na nie wykazanie 
warunków udziału w postępowaniu, ofertę wy-
konawcy odrzucono.
 Termin realizacji zadania ustala się 
na dzień 30 maja 2018 r.

Red.

INWEsTYcjE

(kontynuacja art. ze strony 10)
... zwłaszcza wykorzystania aplikacji mobil-
nych w edukacji i kulturze.
 Podczas prezentacji projektu 
Ewa Rutkowska i Kamila Chomik Wasiak 
opowiedziały o realizacji projektu, o pro-
cesie zmian zachodzących w młodzieży 
uczestniczącej w działaniu, o współpracy 
z lokalnymi instytucjami i organizacjami, 
szczególnie w Żychlinie oraz o niezwykłym 
spotkaniu młodzieży z sztuką „uprawianą” 
przez Fundacją Urban Forms. Prezenta-
cja wywołała ogromne zainteresowanie 
i mnóstwo pytań od uczestników Konfe-
rencji. Podczas panelu dyskusyjnego była 
okazja do przedstawienia zarówno sukce-
sów młodzieży z Domostwa, jak również 
wskazania na zmagania jakie podczas pracy 
w projekcie są oczywiste, jakie towarzyszą 
codzienności pracy w Domostwie, gdy 
trzeba zmierzyć się nieraz z dramatycznymi 
doświadczeniami młodych, które wpłynęły 
na ich trudności i problemy w radzeniu so-
bie z życiem w społeczeństwie. Projekty są 
często odpowiedzią na brak konstruktyw-
nych doświadczeń młodzieży, wyrównują 
szanse na start w dorosłe życie. Panie prze-
konywały, iż w trakcie realizacji projektów 
najistotniejszy jest proces budowania więzi, 
budowania wiary we własne siły i umiejęt-
ność radzenia sobie z trudnościami. Pro-
jekty są okazją do niezwykłych działań na 
rzecz środowiska lokalnego, do pozyskania 
partnerów i przyjaciół. Młodzi z Domostwa, 
korzystają z projektów opracowywanych 
przez kadrę ośrodka członków Stowarzy-
szenia Aktywizacji Społecznej i Twórczej 
Młodzieży INTERSUM, stąd też dobrze cele 
projektów i narzędzia są dobrze dobrane. 
Projekty mają charakter edukacyjny, wycho-
wawczy i terapeutyczny oraz wspomagają 
i ubogacają proces nauczania i wychowania 
młodych.
 Domostwo pokazało w Zachęcie 
jak młodzi zmieniają siebie i świat między 
innymi poprzez działania artystyczne, ini-
cjatywę społeczną, wolontariat, sport, rekre-
ację i survival. Panie opowiadały jak jest to 
trudne, ale możliwe, jak tego typu działania 
niosą wiele radości i satysfakcji, a jednocze-
śnie refleksji przepełnionej troską o trwa-
łość zmian zachodzących w młodzieży. 
Konferencja była wspaniałą przestrzenią na 
dyskusję i wymianę doświadczeń z MOSów 
i MOWów. Spotkanie utwierdziło w prze-
konaniu, iż sztuka i kultura, to nie nieosią-
galna półka dla wybrańców, a przestrzeń 
dostępna i bezpieczna. Najważniejsze, że 
w tej przestrzeni spotykają się ludzie, tworzą 
się relacje i trwałe więzi.

DoMOStwo

 Gmina Żychlin ogłasza wstępny 
nabór wniosków o demontaż i usunięcie wy-
robów zawierających azbest z terenu nieru-
chomości znajdujących się w obrębie Gminy 
Żychlin, od właścicieli, którzy mają dachy 
budynków pokryte eternitem, a zamierzają 
je wymienić w 2018 roku oraz mają eternit 
zdeponowany na paletach i zamierzają prze-
kazać go do utylizacji.
 Wnioski o udzielenie dotacji na 

zadanie związane z usuwaniem wyrobów 
azbestowych, należy składać w nieprzekra-
czalnym terminie do 30 czerwca 2018 roku 
w Urzędzie Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 
15, pokój nr 1 – biuro podawcze.
 Do wniosku należy załączyć za-
świadczenie ze Starostwa Powiatowego w Kut-
nie, Wydział Architektury i Budownictwa 
o zgłoszeniu wykonania robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę.

OGŁOSZENIE
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INWEsTYcjE

Utrudnienia w ruchu w centrum

Gazyfikacja miasta i gminy

 Rozpoczyna się długo wyczekiwana 
inwestycja związana z modernizacją skrzyżo-
wania na Placu 29 Listopada. Obecne rozwią-
zanie ruchu w centrum w postaci malowanego 
pola ruchu okrężnego, dla wielu kierowców 
stanowiło problem oraz pogarszało bezpie-
czeństwo. Wiele razy obserwowano zbyt dy-
namiczne przejazdy środkiem ronda oraz tzw. 
„drifty”, które niszczyły oznaczenia.
 Ponadto, co jest bardzo ważne dla 
rozwiązania kwestii bezpieczeństwa, należy 
skrócić przejście dla pieszych, wprowadzając 
dodatkowe wysepki. Zmiana wymusi zmniej-
szenie prędkości przez kierujących i bardziej 
rygorystyczne zastosowanie się do obowiązu-
jących zasad bezpieczeństwa dla pieszych.
 Ostatnim i również bardzo ważnym 
powodem modernizacji jest konieczność za-
pewnienia bezpieczeństwa poprzez wypełnie-
nie betonem zbiornika pod rondem. Zbiornik 
pochodzący prawdopodobnie z lat 20 lub 30 
ubiegłego wieku stanowi zagrożenie dla kie-
rujących. Przed trzema laty doszło już do 
częściowego zarwania powierzchni drogi nad 
zbiornikiem. Ciężki transport korzystający ze 
skrzyżowania wymusza takie rozwiązanie. 
 Użytkowników drogi i pieszych prze-
praszamy za okresowe utrudnienia. Zmiana 
przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa 
w ścisłym centrum miasta. Prace rozpoczną 
się tuż po świętach i potrwają do końca maja.

Red.

 Dochodzi do finału bata-
lia o przeprowadzenie gazyfikacji 
w Żychlinie. Przedsiębiorstwo ga-
zownicze rozstrzygnęło przetarg 
na projektowanie, a wybrana firma 
przysłała już na nasz teren geodetów 
i projektantów w celu opracowania 
map i wyznaczenia przebiegów trasy 
gazociągu. 
 Negocjacje i wysiłki władz 
Gminy Żychlin o gazyfikację i przy-
gotowanie inwestycji trwały od bli-
sko 4 lat. Głównym powodem jej 
odwlekania był wynik ekonomiczny, 
który nie  pozwalał na podjęcie 

pozytywnej decyzji przez inwestora. 
Zmieniono w międzyczasie strategię 
rozwoju sieci gazowych i zapropo-
nowano Gminie inne rozwiązanie. 
W chwili obecnej wyliczenia eko-
nomiczne pozwalają na rozpoczęcie 
cyklu inwestycyjnego w oparciu o gaz 
skroplony. Pierwszy odcinek sieci ga-
zowej może powstać do końca bieżą-
cego roku. Ostateczne zakończenie 
prac planowane jest w 2019 roku. 
O szczegółach będziemy informować 
w kolejnych numerach Echa. 

Red.

•	 wizualizacja ronda po przebudowie
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spoRT spoRT

 27 lutego w ramach Igrzysk Dzieci 
rozegrano w Kutnie Finał Powiatowy w kon-
kursie ,,Gry i Zabawy”. W zawodach uczest-
niczyli uczniowie z: SP 9 Kutno, SP 2 Żychlin 
i SP Krośniewice . Reprezentacje szkół skła-
dały się z uczniów klas I – IV. Zawodnicy mogli 
sprawdzić się w różnych konkurencjach, w któ-
rych decydowała nie tylko zwinność, szybkość 
i sprawność lecz również spostrzegawczość. 
Łącznie rozegrano 16 konkurencji każdej to-
warzyszyły niebywałe emocje. Zwycięzcą kon-
kursu został zespół Szkoły Podstawowej nr 9 
w Kutnie. Organizatorem zawodów był Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie.
 Szkołę Podstawową Nr 2 w Żychlinie 
reprezentowali: 
Klasa I - Michalak Weronika, Grochocka Wik-
toria, Staszewska Michalina, Pawlak Bartek, 
Tomasz Szczepan, Szyburski Kacper, Zieliński 
Filip, Joźwiak Patryk.
Klasa II - Piątkowska Klaudia, Kumor Agata, 

Jędrzejczyk Iga, Oleniczak Natalia, Roźniatow-
ska Natalia, Falkowski Jakub, Babecki Adam 
i Białkowski Łukasz.
Klasa III -Król Maja ,Kwiatkowska Wiktoria, 
Fus Natalia, Jóźwik Natalia, Morawiec Maja, 
Roźniatowski Maks, Szampanty Wiktor, Fal-
kowski Jakub, Szadkowski Marcel i Długołęcki 
Oskar.
Klasa IV - Kotecka Julia, Król Maja ,Karwacka 
Zuzanna, Babecka Małgorzata, Urbaźnski Bar-
tosz, Kosiński Albert, Martofel Oliwier, Szcze-
paniak Maks i Kaźmierczak Patryk.
 Opiekunami prowadzącymi reprezen-
tację „Dwójki” byli Joanna Florczak, Jolanta 
Kapes i Jacek Filiński.
 
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. SP Nr 9 w Kutnie   36 pkt.
2. SP Nr 2 w Żychlinie   34 pkt.
3. SP w Krośniewicach   27 pkt. 

Sport

 W sobotnie popołudnie 3 marca br. 
w żychlińskiej hali przy ul. Łukasińskiego 21, 
rozegrano Turniej Siatkówki Mężczyzn. W tur-
nieju wzięły udział drużyny: Volley Team Ży-
chlin, Iskra Szczawin Kościelny, Albatros Płock. 
 Zawody rozegrano systemem „każdy 
z każdym” trzy sety do 25 punktów. Turniej był 
bardzo wyrównany. Każde ze spotkań kończyło 
się wynikiem 2:1. Zwycięzcą została drużyna 
z Płocka. W przerwach między meczami wolny 
czas umilał zespół taneczny „Skakanka”.
 Volley Team Żychlin wystąpił w skła-
dzie: Kuba Pasikowski, Damian Jastrzębski, To-
masz Wojciechowski, Mateusz Kurjata, Bartosz 
Jóźwiak, Adrian Kapusta, Damian Wiśniewski, 
Piotr Wojciechowski, Kuba Myszorek, Edgar 

Kępa, Kacper Walczak (libero).

Wyniki spotkań:
Albatros Płock 2:1 Iskra Szczawin Kościelny 
(22:25, 25:22, 25:21)
Volley Team Żychlin 1:2 Albatros Płock (18:25, 
16:25, 30:28)
Volley Team Żychlin 2:1 Iskra Szczawin Ko-
ścielny (25:27, 25:21, 26:24)

Klasyfikacja Końcowa:
1. Albatros Płock
2. Volley Team Żychlin
3. Iskra Szczawin Kościelny

Volley Team Żychlin

Igrzyska Dzieci w KutnieMINISIATKÓWKA

Finał Powiatowy 
w Minisiatkówce
 W dniu 13 lutego 2018 r. 
w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 
w Żychlinie odbył się Finał Powiatowy 
w mini-siatkówce dziewcząt i chłopców. 
Po wygraniu eliminacji rejonowych do 
finału zakwalifikowały się cztery dru-
żyny chłopców: SP2 Żychlin, SP6 Kutno, 
SP9 Kutno i SP Dąbrowice oraz cztery 
zespoły dziewcząt: SP2 Żychlin, SP 
Dąbrowice, SP9 i SP1 Kutno. Najlepsi 
wśród dziewcząt i chłopców okazały 
się zespoły z Żychlina, które wygrały 
wszystkie swoje mecze. 
 Drużyna dziewcząt SP 2 w Ży-
chlinie wystąpiła w składzie: Oliwia 
Materek, Iga Bałazy, Dominika Kruli-
kowska, Magdalena Szczerbiak, Oliwia 
Jóźwiak, Oktawia Jóźwiak, Julia Mora-
wiec, Zuzanna Bonińska, Julia Kotecka 
i Małgorzata Babecka. Opiekun Jolanta 
Kapes.
 Skład drużyny chłopców SP 
2 Żychlin: Michał Petera, Filip Le-
wandowski, Adam Andrzejczyk , Bar-
tosz Ratajczyk, Mateusz Włodarczyk, 
Szymon Kotecki, Szymon Ratajczyk, 
Ziemowit Michalak, Kacper Drążkie-
wicz, Jakub Kiciński , Maks Wiśniewski 
i Dawid Kwiatkowski. Opiekun: Jacek 
Filiński.

Sport

 W niedzielę, 4 marca młodzi 
siatkarze Volley Team Żychlin rozegrali 
w Hali Energia w Bełchatowie II turniej 
rundy zasadniczej Ligi Minisiatkówki 
Województwa Łódzkiego w kategorii 
„czwórek” (rocznik 2005).
 W turnieju wzięły udział 
dwie drużyny Volley Team, które przy-
dzielone do grupy C grały systemem 
„każdy z każdym”. Pierwszy zespół 
wygrał trzy spotkania i zajął pierwsze 
miejsce w grupie, uzyskując 7 punktów 
do klasyfikacji ogólnej, natomiast drugi 
zespół zajął czwarte miejsce, uzyskując 
3 punkty. Po rozgrywkach w grupie C 
awans do grupy wyższej uzyskał zespół 
Volley Team Żychlin I. Turniej finałowy 
odbędzie się 29 kwietnia w Ozorkowie.

Sport

MINISIATKÓWKA

Liga Czwórek 
Chłopców SIATKÓWKA

Turniej Siatkówki Mężczyzn



15
gminazychlin.pl  |  wydanie 1/2018  |  Nowe Echo Żychlina

spoRT

 Zawody strzeleckie z okazji rocznicy 
wybuchu Powstania Styczniowego o Puchar 
Burmistrza Gminy Żychlin już na dobre za-
gościły w kalendarzu sjonatów strzelectwa 
wiatrówkowego. W dniu 28 stycznia 2018 r. 
w Zesle Szkół w Żychlinie zy ul. Narutowicza 
88 odbyły się siódme już zawody z tego cy-
klu. Zainteresowanie jest duże, do rywalizacji 
zgłosiło się 64 zawodników. Rywalizację roze-
grano w dwóch kategoriach wiekowych: mło-
dzież szkolna – szkoła dstawowa, gimnazjum 
i nadgimnazjalna; oraz OPEN dla dorosłych. 
Organizatorem zawodów jest Zesł Szkół w Ży-
chlinie, fundatorem wszystkich nagród Gmina 
Żychlin, a nad awnością i bezeczeństwem za-
wodów czuwała Liga Obrony Kraju z Kutna 
– ezes Zarządu Janusz Kaczmarek i Andrzej 
Kwiatkowski. Wszyscy startujący zostali ze-
szkoleni z zakresu obsługi używanych karabin-
ków oraz zasad bezeczeństwa dczas strzelania. 
Oawę historyczną w staci strojów, broni i szętu 
oraz ezentacji technik walki z okresu Powstania 
zawnił Marek Drabik. Zawody zebiegły w miłej 
atmosferze zy dźwiękach melodii triotycznych. 
Najlei strzelcy w każdej z kategorii otrzymali ze-
staw nagród rzeczowych, a erwsza trójka chary, 
medale oraz dyomy. Nagrody zwycięzcom 
wręczyli: Burmistrz Gminy Żychlin Grzegorz 
Ambroziak, dyrektor Zesłu Szkół w Żychli-
nie – Tomasz Raiewicz oraz Prezes Zarządu 
Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Kutnie –  
Janusz Kaczmarek. Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za udział, zwycięzcom gratulujemy 
i zaaszamy za rok.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Kategoria – OPEN indywidualnie: Grzegorz 
Milczarek – 3 Regionalna Baza Logistyczna; 
Sławomir Justyński – 3 Regionalna Baza Lo-
gistyczna; Cezary Kwiatkowski – Zesł Szkół 
w Żychlinie

Kategoria – OPEN drużynowo: I miejsce –  
3 Regionalna Baza Logistyczna: Grzegorz 
Milczarek, Marcin Frydrysiak, Małgorzata 
Nalezińska; II miejsce – 3 Regionalna Baza 
Logistyczna: Sławomir Justyński, Arkadiusz 
Iwaniak, Piotr Krzemiński; III miejsce – PKK 
17 Pułk Ułanów Wielkolskich: Marek Drabik, 
Tomasz Wiśniewski, Michał Drabik.

Kategoria – młodzież szkolna indywidualnie: 
Jakub Pawlak; Jakub Rytczak – Gimnazjum nr 3 
w Kutnie; Luisa Cordova – Jednostka Strzelecka 
1024 LO A. Mickiewicza Żychlin.

Kategoria – młodzież szkolna drużynowo: 
I miejsce – PKK 17 Pułk Ułanów Wielkolskich: 
Michał Radosiewicz, Adrian Pietrzak, Damian 
Pietrzak; II miejsce – MDP Żychlin: Wikto-
ria Pawlak, Jakub Pawlak, Dominik Ubysz; 
III miejsce – Jednostka Strzelecka 1024 LO 
A. Mickiewicza Żychlin: Luisa Cordova, Lidia 
Gajewska, Bartłomiej Magajewski.

Cezary Kwiatkowski
Zdjęcia: Agnieszka Fuz, Dawid Szmidt

STRZELECTWO

Zawody Strzeleckie  
o Puchar Burmistrza

MMA

Bone Breakers 
Żychlin
  W dniach 24-25.02.2018 
w Luboniu pod Poznaniem, odbyły 
się VIII Mistrzostwa Polski NO GI 
Jiu Jitsu. W zawodach wziął udział  
Dariusz Skonieczny, który reprezen-
tował Żychliński Klub Bone Breakers 
MMA TEAM ŻYCHLIN w kategorii 
niebieskich pasów – 79,5kg. Po 4 wy-
granych walkach dająca się odczuć 
kontuzja nie pozwoliła na dalszy 
udział w turnieju. Pomimo tego udało 
się wywalczyć 3 miejsce i zdobyć brą-
zowy medal. Podziękowania dla Emila 
Grzelaka oraz Henryka Pedy za pod-
powiedzi w trakcie walk, Kamili Ku-
ciapskiej za pomoc w przygotowaniu 
mentalnym do zawodów, firmie Body 
Mass za suplementacje na zawody oraz 
naszym sponsorom Flexservice, Pit 
Stop, PSB Złote Ręce. Mamy nadzieję, 
że na kolejnej edycji nasz klub będzie 
reprezentowało znacznie więcej osób.

 Klub działa w ramach Stowa-
rzyszenia Bone Breakers Team Żychlin 
od stycznia tego roku. Prowadzi zajęcia 
dla początkujących z Brazylijskiego Jiu 
Jitsu, Boksu, MMA. Treningi odbywają 
się w Szkole Podstawowej nr 1 w Żychli-
nie. W każdy piątek trening prowadzi 
czarny pas w BJJ i jeden z najlepszych 
trenerów w Polsce – Emil Grzelak.
 Wszystkich chętnych zapra-
szamy na treningi. Aktualny grafik 
znajduje się na fanpage’u na facebooku 
pod adresem https://www.facebook.
com/bbzychlin

BBŻ
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 10 marca 2018 r. drużyna kadetek Vol-
ley Team Żychlin wzięła udział w Turnieju Piłki 
Siatkowej Kobiet o Puchar Dyrektora Placówki 
ALIOR Banku w Gostyninie. W turnieju udział 
wzięło 8 drużyn z Gostynina, Płocka, Szczawina 
Kościelnego i Żychlina. W wyniku losowania 
dziewczyny trafiły do grupy B w której przyszło 
rywalizować z drużynami: LO Gostynin, GCE 
Gostynin i ZS Żychlin. Dziewczęta dość łatwo 
wygrały wszystkie spotkania w grupie nie tra-
cąc nawet seta. Tym samym zapewniły sobie 
zwycięstwo w grupie B i grę w finale. W finale 
mimo zmęczenia dziewczyny utrzymały wy-
soki poziom gry i pewnie pokonały drużynę 
Liderki Szczawin Kościelny.
 Warto nadmienić że nasza drużyna 
była zdecydowanie najmłodszą ekipą biorącą 
udział w turnieju. Najlepszą zawodniczką 
drużyny wybrana została nasza rozgrywająca 
– Aleksandra Sitkiewicz. Gratulujemy!
 Volley Team Żychlin wystąpił w skła-
dzie: Frydrysiak Marysia, Czubińska Wikto-
ria, Sitkiewicz Aleksandra, Tomasik Zuzanna, 

Markiewicz Katarzyna, Żernicka Wiktoria, 
Owsik Patrycja, Felczak Julia, Żurawik Julia 
Trener: Tomasz Maciak
Wyniki spotkań: Faza grupowa:
Volley Team – LO Gostynin 2:0 (25:18, 25:14)
Volley Team – ZS Żychlin 2:0 (25:16, 25:13)
Volley Team – GCE Gostynin 2:0 (25:16, 25:12)
Finał:
Volley Team – Liderki Szczawin Kościelny 2:0 
(25:12, 25:19)
Klasyfikacja końcowa:
1. Volley Team Żychlin, 2. Liderki Szczawin 
Kościelny, 3. Zespół Szkół Żychlin, 4. Gostynin 
Team, 5. Zespół Szkół Gostynin, 6. GCE Gosty-
nin, 7. LO Gostynin, 8. Małachowianka Płock

 Gratulujemy również zawodniczkom 
ZS Żychlin, które zajęły 3 miejsce. Jak widać ży-
chlińska siatkówka kobiet jest w bardzo dobrej 
kondycji.

Volley Team Żychlin
Zdjęcie: gostynin.info

Red.

ZaprasZamy na roZgrywki ligowe 

KS Żychlin 
szczegóły oraz bieżące informacje o działalności Klubu 
www.Kszychlin.futbolowo.pl

STRZELECTWO

Kadetki Volley Team Żychlin 
zwyciężczyniami Turnieju 
w Gostyninie

SIATKÓWKA

Gimnazjaliści 
mistrzami powiatu

SIATKÓWKA

Turniej w Kutnie

 14 lutego 2018 roku w hali spor-
towej Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Siatkowej Chłopców szkół gimnazjal-
nych. Trzy najlepsze szkolne drużyny 
wyłonione w drodze eliminacji walczyły 
o tytuł mistrza powiatu. Rywalizacja 
toczyła się pomiędzy reprezentacjami 
Gimnazjum Nr 2 Kutno, Gimnazjum 
Ostrowy oraz Gimnazjum Żychlin.
 Tytuł mistrzowski zdobyli po 
raz kolejny uczniowie Gimnazjum z Ży-
chlina (po raz szósty z kolei i po raz dzie-
siąty w ciągu ostatnich jedenastu lat) i to 
oni reprezentować będą powiat kutnow-
ski w turnieju półfinałowym mistrzostw 
województwa w Rawie Mazowieckiej. 
 Reprezentacja Gimnazjum Ży-
chlin: Adamczyk Jakub, Chomicki Bar-
tłomiej, Głogowski Bartosz, Grochocki 
Miłosz, Fijałkowski Kamil, Durys Klau-
diusz, Jarota Mateusz, Niewiadomski 
Tomasz, Sampolski Bartosz.
Opieka: Jarosław Kapes
 Serdecznie gratulujemy całej 
drużynie oraz opiekunowi i życzymy po-
wodzenia na dalszym etapie rozgrywek.

Sport

 Reprezentanci Volley Team 
Żychlin zajęli drugie miejsce w Zimo-
wym Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn, 
zorganizowanym przez MOSiR w Kut-
nie. W turnieju udział wzięło 6 drużyn. 
Volley Team Żychlin wystąpił w składzie:
Bartosz Jóźwiak, Mateusz Kurjata, Pa-
tryk Obrębski, Adrian Kapusta, Damian 
Wiśniewski, Karol Kowalski, Damian 
Jastrzębski, Kuba Pasikowski, Tomasz 
Wojciechowski, Kacper Walczak (li-
bero). Trener: Tomasz Wojciechowski.

Sport


