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Jubileusz 600-lecia parafii str. 5
» Świętowanie rozpoczęło się nabożeń-
stwem na cmentarzu parafialnym... » 

Gazyfikacja miasta i gminy str. 11 
» Stacja LNG zostanie zlokalizowana w ramach 
istniejącego obszaru Podstrefy... » 

Rewizyta w mieście partnerskim str. 8
» Na zaproszenie Miejskiej Rady i Mera miasta 
Brody, na Ukrainę wybrała się delegacja... » 

Żychlina

Święto Plonów
str.7
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Październik
Volley Team - kS Stal Głowno
Mecz III Ligi Siatkówki Mężczyzn
g. 18:00 / Hala Sportowa

Przegląd Piosenki Ludowej
ŻDK

Benefis kapeli dobrzeliniacy 
ŻDK

LiSToPad
kwesta na rzecz ratowania 
starych pomników
Cmentarz Parafialny

narodowe Święto niepodległości
Msza oraz pokaz multimedialny  
- plac przy fontannie

Volley Team - kS WiFaMa Łódź
Mecz III Ligi Siatkówki Mężczyzn
g. 18:00 / Hala Sportowa

Grudzień
kiermasz Świąteczny
Uroczyste odpalenie miejskiej choinki
Plac przy fontannie

10-lecie kabaretu nowaki
sala widowiskowa ŻDK

Nadchodzące 
wydarzenia
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WYDARZENIA

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

Kapeli DOBRZELINIACY 

z okazji tak znamienitego jubileuszu jakim jest 40-lecie 
dorobku artystycznego, składamy szczere słowa uznania 
za ciągłość pracy i pielęgnację najcenniejszych wartości 
kultury ludowej naszego regionu. Dziękujemy za Wasz 

wysiłek, poświęcenie i trud wkładany w promocję kultury,  
a co za tym idzie i naszej gminy. Życzymy zdrowia,  

wszelkiej pomyślności i nieustającej pasji. Życzymy by 
dorobek artystyczny Kapeli był dalej wzbogacany  

i przekazywany młodszemu pokoleniu,  
a bliskie sercu melodie ubogacały nasze życie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska
Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak
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O B W I E S Z C Z  E N I E  
B U R M I S T R Z A   G M I N Y    Ż Y C H L I N 

z dnia 20 września 2018r. 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 05.01.2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 754; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 
poz. 1225, poz. 1238, poz. 1282, poz. 1321 i poz. 1349), podaje się do wiadomości wyborców informacje o numerach i granicach obwodów głosowania, 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości 
głosowania korespondencyjnego, możliwości głosowania przez pełnomocnika - w wyborach  do Rady Miejskiej w Żychlinie, Rady Powiatu w Kutnie, 
Sejmiku Województwa Łódzkiego i w wyborach Burmistrza Gminy Żychlin zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  13.08.2018 r. 
w sprawie zarządzenia wyborów  rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (Dz. U. poz.  
1561) na dzień  21 października 2018 r. 

 
Numer 
obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania 

Siedziba  
Obwodowej Komisji Wyborczej 

1. Sołectwa:  Dobrzelin, Drzewoszki, Czesławów, Sokołówek, Pasieka, Żabików, Grabów. 
Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 4, Grabów, 

99-319 Dobrzelin 

2.  
Sołectwa:  Grzybów, Biała, Brzeziny, Śleszyn, Kruki. 

Świetlica w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, 
ul. Górna 3, 99-321 Śleszyn 

3. Sołectwa: Tretki, Zagroby, Chochołów, Kaczkowizna, Buszków. Społeczna Szkoła Podstawowa, Orątki Dolne 1, 
99-320 Żychlin 

 
4. 
 

Żychlin, ulice:  Sannicka, Wiejska, Pomorska, Polowa, Al. Racławickie, Cmentarna, Blizińskiego, 
Głowackiego, 3 Maja, Pl. Wolności, Kwiatowa, Przeskok, Księdza Ściegiennego, Wspólna, Pl. 
Jana Pawła II, Aleksandra Orłowskiego, Jaśminowa, Różana, Chabrowa, Wrzosowa, Konwaliowa, 
Ogrodowa, Osiedle Traugutta od  Nr 1 do Nr 6, Łukasińskiego od Nr 6 do końca. 

Zespół Szkół Nr 1 , ul. Łukasińskiego 21, 
99-320 Żychlin 

5. Żychlin, ulice: Łąkowa 5A, Osiedle Traugutta od Nr 7 do Nr 11, Traugutta 35, Łąkowa od Nr 3 
do Nr 5, Nr 6A  i od Nr 7 do końca. 

Zespół Szkół Nr 1 , ul. Łukasińskiego 21, 
99-320 Żychlin 

6. 
Żychlin, ulice:  Traugutta od Nr 11 do Nr 26, Pl. 29 Listopada, Łukasińskiego od Nr 1 do Nr 5, 
Narutowicza od Nr 1 do  Nr 63, 1 Maja, Kilińskiego, Młyńska, Zdrojowa, Złota, Barlickiego, 
Kościuszki. 

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. 1 Maja 23, 
99-320 Żychlin (stołówka) 

7. Żychlin, ulice: Narutowicza od Nr 64 do końca, Cicha, Dobra, Dobrzelińska, Dolna, Fabryczna, 
Graniczna, Kolejowa, Krótka, Mała, Nowa, Śląska, Spacerowa. 

Żychliński Dom Kultury, ul. Fabryczna 3, 
99-320 Żychlin 

8. Żychlin, ulice: inż. Zygmunta Okoniewskiego, Waryńskiego od Nr 1 do Nr 3, 
Żeromskiego Nr 11B, 15A i 15B, Dąbrowskiego, Marii Konopnickiej. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Żeromskiego 8, 
99-320 Żychlin (stołówka) 

9. 
Sołectwa: Grabie, Budzyń, Wola Popowa, Zgoda 
Żychlin, ulice: Ignacego Krasickiego, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Waryńskiego od 
Nr 5 do końca, Mikołaja Reja, Tuwima, Żeromskiego 10 - 20 parzyste, od Nr 21 do końca, Prusa. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Żeromskiego 8, 
99-320 Żychlin 

 

 
- lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie 
organu rentowego o:  
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy;  
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;  
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;  
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łodzi II najpóźniej do dnia 8 października 
2018r. 
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Gminy Żychlin najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. 
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa można uzyskać w Urzędzie Gminy  w Żychlinie przy ul. Barlickiego      
nr 15, pokój nr 12  oraz pod nr tel.: 0-24-351-20-14 i 0-24-351-20-18 lub w formie elektronicznej, adres e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl. 
Przed przystąpieniem do głosowania, wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem 
umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100. 
 
 
   

Burmistrz Gminy Żychlin   

/-/ Grzegorz Ambroziak                                                                                                                                      
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Stan przygotowań obiektów szkolnych
 Rozpoczął się ostatni rok szkolny 
w starym systemie oświatowym z funkcjonu-
jącymi gimnazjami. Gmina Żychlin od 2017 
roku przygotuje szkoły do płynnego przejścia 
w nowy system. 
 Wskutek podjęcia przez Rząd RP 
reformy oświaty, w mieście i gminie Żychlin 
będą funkcjonować trzy szkoły podstawowe 
i liceum ogólnokształcące prowadzone przez 
samorząd gminy. Projekt reformy polskiego 
systemu oświaty wraz ze wszystkimi zmia-
nami do tej pory zaistniałymi, ma bardzo 
krótki czas wdrażania, co przysparza wielu 
kłopotów organizacyjnych i finansowych. 
Nauczyciele szkół w gminie Żychlin wyrażali 
swoje rozgoryczenie i obawy odnośnie dal-
szych losów zawodowych. Burmistrz wraz 
z radnymi, wdrażając reformę, przyjęli za cel 
uchronienie uczniów, nauczycieli i pracow-
ników przed jej ewentualnymi negatywnymi 
skutkami. Dla uczniów mogłyby to być prze-
pełnione klasy, system dwuzmianowy, a dla 
nauczycieli i pracowników nawet utrata pracy. 
System szkół prowadzonych przez samorząd 
traci bowiem jeden rocznik szkolny. Nie ma 
przecież 9 klasy podstawowej, która wcze-
śniej była 3 klasa gimnazjum. Duża populacja 
uczniów wypłynie ze szkół gminy do innych 
placówek. Są to wymierne straty w subwencji 
oświatowej, która i tak jest niedoszacowana, 
a gmina dopłaca rocznie do tej działalności 
ponad 2,5 mln złotych.
 Samorząd naszej gminy chce maksy-
malnie wykorzystać ofertę, którą przedstawia 
LO im. A. Mickiewicza, z dobrze wyposażo-
nymi salami, halą sportową, prowadzonymi 
akcjami edukacyjnymi, działającą akademią 
siatkówki, w celu zachęcenia jak największej 
grupy uczniów do nauki w „Adasiu”.

Do dnia 1 września 2019 r. wprowadzone zo-
staną następujące zmiany:
Szkoła Podstawowa Nr 1 przeniesiona zosta-
nie do nowej siedziby przy ul. Łukasińskiego, 
w miejsce wygaszanego Gimnazjum Publicz-
nego. Podjęta zostanie uchwała powołująca 
Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie, z tą podsta-
wówką i Liceum Ogólnokształcącym im.  
A. Mickiewicza w składzie.
 Prace przygotowawcze moderniza-
cyjne w budynku przy ul. Łukasińskiego będą 
polegały na dostosowaniu obiektu do wyma-
gań najmłodszych uczniów klas I-III, głównie 
w zakresie sanitariatów szkolnych, bezpiecz-
nych ciągów komunikacyjnych, wydzielonych 
szatni i klas lekcyjnych. Dzieci z najmłodszych 
klas będą miały swoją przestrzeń komunikacji 
i korytarzy, a kontakt ze starszymi uczniami 
będzie ograniczany nadzorem nauczycieli 
i odpowiednich nowoczesnych oszklonych 
przegród korytarzy z drzwiami p.poż.
Koszt przystosowania oszacowano na kwotę 
ok. 380.000 zł. Prace rozpoczęły się już w 2017 
roku i prowadzone są etapami.
 Od 1 września w 2019 r. nastąpi istotna 
zmiana obwodów, a Szkoła Podstawowa nr 1 zy-
ska część obszaru miasta na osiedlu Traugutta 
i ul. Łąkowej. 
 Szkoła Podstawowa Nr 2 w ramach 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest obiek-
tem nowoczesnym, który jak się wydaje nie 
wymaga dużych zmian, ale z uwagi na znaczny 
przyrost liczby uczniów konieczne są moder-
nizacje pod potrzeby nowych klas lekcyjnych 
oraz budowa większej sali gimnastycznej. 
Obecna mała sala nie jest w stanie przyjąć 
zwiększonej liczby uczniów. Powoduje to, że 
koszty przystosowania obiektu mogą zamknąć 
się w kwocie ok. 3 mln zł.

 Do chwili obecnej obiekt szkoły 
modernizowany jest pod kątem technicznym 
m.in. w zakresie przystosowania klas, budowy 
parkingu i odwodnienia budynku (koszty ok 
200.000 zł).
 Szkoła Podstawowa w Grabowie sta-
nie się częścią Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego. Gmina chce wykorzystać potencjał tej 
placówki w zakresie wychowania przedszkol-
nego  i posiadanego potencjału obiektu, usytu-
owanego blisko miasta, na obszernej działce, 
z nowoczesną salą sportową, placem zabaw 
i boiskiem. Do dziś utworzono kolejny oddział 
przedszkolny i placówka mogła przyjąć nową 
grupę maluchów. Od 1 września 2019 r. przed-
szkole będzie miało.
 Obiekt szkoły jest najmłodszym z po-
śród naszych szkół, a nakłady modernizacyjne 
związane są przede wszystkim ze stworzeniem 
nowoczesnego i przyjaznego dla maluchów 
przedszkola.
 Prace modernizacyjne rozpoczęły się 
w 2017 roku i prowadzone są etapami. Dotych-
czas wydzielono osobną przestrzeń, przygo-
towano nowe sale z wyposażeniem, nowymi 
sanitariatami, z wydzielonym osobnym wej-
ściem do przedszkola i zabezpieczono obiekt 
w zakresie p.poż.
 Jak wynika z powyższego, zmian jest 
dużo. Plan działań przygotowany został wraz 
koncepcjami technicznymi i uzgodnieniami 
p.poż., sanitarnymi i budowlanymi już w 2017 
roku, więc możemy spokojnie realizować zało-
żone modernizacje. Uczniowie i przedszkolaki 
będą mogli bez przeszkód rozpocząć naukę 
w naszych szkołach w nowym systemie 
oświaty.

Red.

ZaPROSZENIE



5
gminazychlin.pl  |  wydanie 3/2018  |  Nowe Echo Żychlina

WYDARZENIA

Centralne uroczystości jubileuszu 
600-lecia Parafii pw. Św. Ap.  
Piotra i Pawła w Żychlinie

 Od 28 czerwca do 1 lipca w żychliń-
skiej parafii uroczyście obchodzono 600-lecie 
jej istnienia. Podczas obchodów parafię odwie-
dziło trzech biskupów: ks. bp Wojciech Osial, 
ks. bp Andrzej Franciszek Dziuba i ks. bp. Józef 
Zawitkowski oraz licznie zaproszeni goście. 
Uroczystości zakończyły się tradycyjną, już 8 
biesiadą u Apostołów Piotra i Pawła.

 Świętowanie rozpoczęło się 
nabożeństwem na cmenta-
rzu parafialnym 28 czerwca  
o godzinie 19. „To poprzednie 
pokolenia przekazały wiarę 
obecnym. Historia parafii, 
600-lat parafii to historia 
drogi do świętości naszych 
przodków” – powiedział  
w kazaniu Proboszcz ks. 
Wiesław Frelek.
 Kolejny dzień jubileuszu 
29 czerwca to dzień odpu-
stu, który poświęcony był 
zarówno patronom parafii, 
Piotrowi i Pawłowi, oraz pa-
tronom każdego z wiernych. 
Uroczystą eucharystię o go-
dzinie 18. odprawił w świą-
tyni ks. bp Wojciech Osial.
 Główne uroczystości jubile-
uszu odbyły się 30 czerwca. 
W tym dniu do Żychlina 
przyjechał Ordynariusz 
Diecezji Łowickiej bp. An-
drzej Franciszek Dziuba 
oraz księża, którzy posłu-
giwali lub pochodzą z ży-
chlińskiej parafii. W tym 
dniu parafinie dziękowali za 
życie sakramentalne. W pro-
cesji z darami wierni na ręce 
ordynariusza złożyli dary  
z okazji 600-lecia para-
fii, między innymi ornat 
czy naczynia liturgiczne. 
Przedstawiciele Urzędu 
Gminy w Żychlinie na 
czele z burmistrzem Grze-
gorzem Ambroziakiem 
ofiarowali kielich mszalny  
z biało-czerwoną podstawą 
nawiązującą do 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości.
 Jubileusz zamknęła tradycyjna bie-
siada, która odbyła się w niedzielę 1 lipca. 
Wspólne biesiadowanie o godzinie 16.00 
otworzyli proboszcz ks. Wiesław Frelek, Bur-
mistrz Żychlina Grzegorz Ambroziak oraz 
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Żychlinie 
Elżbieta Tarnowska. Następnie na scenie 

zaprezentowały się zespoły ludowe: Kapela 
Dobrzeliniacy i Dziecięcy Zespół Ludowy  
z Pacyny. Również na ludowa nutę zaśpiewały 
dzieci z Żychlińskiego Domu Kultury z grupy 
„Rozśpiewani”. Przed publicznością wystąpił 
także Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyń-
skiej – Tramblanka oraz Kapela Góralska 
„Póki co”. Dla młodszej publiczności atrakcją 
był występ Tomasza Trzeszczyńskiego – z VII 
edycji programu The Voice of Poland. Dla wi-
downi zagrał również na harmonijce ustnej 
pan Tadeusz Kafarski.
 Zebrani przez cały czas występów 
biesiadowali przy wspólnych stołach, je-
dząc ciasta upieczone przez grupy działające  
w parafii czy grochówkę przygotowaną przez 
żychlińskich strażaków. Dzieci bawiły się na 
karuzeli, dmuchańcach i ściance wspinaczko-
wej OSP Żychlin. Można było także skoszto-
wać gofrów, które serwował włodarz Żychlina. 
Nie zbrakło także amatorów grillowanej kieł-
basy, kaszanki, karkówki czy żeberek.
 O godzinie 19 odbyła się uroczysta 
polowa msza święta, której przewodniczył  
ks. biskup Józef Zawitkowski. Ponieważ  
ostatni dzień jubileuszu poświęcony był dzięk-
czynieniu za rodzinę, ks. biskup w kazaniu 
przypomniał o wadze rodziny. Po eucharystii 
zebrani wspólnie bawili się na zabawie tanecz-
nej, która zakończyła się po godzinie 22.

Aleksandra Głuszcz
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Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej przy 
nowopowstałym placu zabaw 
w miejscowości Śleszyn

Czyn społeczny zawsze w cenie

 W dniu 29.09.2018 r. w miejscowości 
Śleszyn z inicjatywy mieszkańców zostały wyko-
nane nasadzenia oraz montaż elementów małej 
architektury. Elementy małej architektury i ogro-
dzenia zostały zakupione w ramach projektu pn.: 
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy 
nowopowstałym placu zabaw w miejscowości 
Śleszyn” współfinansowany ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi w ramach grantów 
sołeckich. Praca społeczna w postaci nasadzeń 
i montażu małej architektury została wykonana 

przez mieszkańców sołectwa Śleszyn. Mimo wol-
nej soboty mieszkańcy znaleźli chwilę wolnego 
czasu aby wspólnie popracować na rzecz swojej 
miejscowości.
 Bardzo dziękujemy Panu Marcelowi 
Ważyńskiemu za przekazane krzewy i ziemię. 
Podziękowania należą się również wszyst-
kim zaangażowanym mieszkańcom. Jesteśmy 
dumni, że każda podjęta inicjatywa ma tylu 
współrealizatorów. 

Red.

 Gmina Żychlin składa serdeczne po-
dziękowania mieszkańcom sołectwa Żabików  
i miejscowości Jastrzębia, za poświęcenie swego 
czasu i podjęcie pracy w czynie społecznym jakim 

było uprzątnięcie terenu, który już dziś służy 
mieszkańcom do aktywnej formy wypoczynku, 
a w przyszłości będzie rozbudowany o kolejne 
jego elementy. 

 Dzień 15 sierpnia świętowany 
jest współcześnie w Polsce jako święto 
Wojska Polskiego. Od 1992 r. dzień ten jest 
świętem państwowym, dniem wolnym od 
pracy. W dniu tym przypada też uroczy-
stość kościelna; Święto Wniebowzięcia 
Maryi Panny i Matki Boskiej Zielnej.
 W kalendarzu patriotycznym 
Żychlina rocznica Bitwy Warszawskiej 
jest mało zauważalna. Przysłoniła je inna 
wielka uroczystość; odpust w Suserzu, do 
którego od ponad półtora wieku na pa-
miątkę cudownego zahamowania zarazy 
cholery w 1852 r. nieprzerwanie wyrusza 
pielgrzymka parafian żychlińskich. Inna 
pielgrzymka wyrusza 5 sierpnia na Jasną 
Górę w Częstochowie.
 Dlatego nasze Towarzystwo Mi-
łośników Historii Żychlina od czterech 
lat organizuje Apel Pamięci w wigilię 
Bitwy Warszawskiej; 14 sierpnia o godz. 
17:00 na cmentarzu parafialnym. Chcemy 
uczcić pamięć obrońców Ojczyzny, któ-
rzy podczas wojny polsko-bolszewickiej 
stanęli do walki i nierzadko przelali krew  
w obronie Ojczyzny. Cześć Ich pamięci!
 W br. złożyły kwiaty i zapaliły 
znicz delegacje Urzędu Gminy w Żychli-
nie, Stowarzyszenia Dzieci Wojny o/ Ży-
chlin i Towarzystwa Miłośników Historii 
Żychlina.

TMHŻ

 1 września obchodziliśmy już 
79 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.  
W programie gminnych obchodów tej 
niechlubnej daty znalazło się m.in. uro-
czyste składanie kwiatów na cmentarzach 
w Śleszynie, Dobrzelinie i Żychlinie, mi-
nuta ciszy ku pamięci poległych wypeł-
niona dźwiękiem syren, przemówienia 
oraz uroczysta Msza Święta w kościele 
parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła 
w Żychlinie. Po Mszy Świętej w asyście 
przybyłych pocztów sztandarowych od-
był się przemarsz na miejscowy cmentarz. 
Uczestnicy uroczystości zebrali się wokół 
kwater wojskowych i odśpiewali hymn 
narodowy. Następnie Burmistrz Gminy 
Żychlin Grzegorz Ambroziak przywitał 
zebranych i poprowadził dalszą część uro-
czystości, na zakończenie której przybyłe 
delegacje złoży wieńce na grobach żołnie-
rzy poległych w czasie kampanii wrześnio-
wej 1939 roku oddając im należną cześć.

Red.

Apel Pamięci

79 rocznica 
wybuchu II WŚ.

Red.
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Święto Plonów 2018

 Koniec żniw, to najlepsza okazja by 
podziękować wszystkim rolnikom za ich cierpli-
wość, upór i wiarę, że zasiane ziarno wyda ocze-
kiwany plon.
 Żychlińskie Święto Plonów, które od-
bywa się co dwa lata, rozpoczęła uroczysta polowa 
msza św., którą celebrowali proboszcz żychlińskiej 
parafii ks. dziekan Wiesław Frelek, proboszcz 
parafii w Śleszynie ks. Waldemar Marczak oraz  
ks. Andrzej Lisiak, który wygłosił homilię  
i który w tym roku obchodzi Jubileusz 50-lecia 
kapłaństwa.
 Starostami dożynek byli Agnieszka Sza-
łamacha – Sołtys Sołectwa Kruki oraz Sławomir 
Rzymski – Sołtys Sołectwa Czesławów, którzy 
doskonale odnaleźli się w roli gospodarza Święta 
Plonów.
 Tuż przed dzieleniem chleba z mio-
dem pomiędzy obecnych na placu mieszkańców 
naszego miasta i gminy, głos zabrał Burmistrz 
Gminy Żychlin Grzegorz Ambroziak, który wraz 
z Elżbietą Tarnowską Przewodniczącą Rady dzię-
kowali rolnikom za ich trud, „za codzienny nasz 
pokarm”. Złożyli również życzenia „aby chleba w 
Waszych domach zawsze było pod dostatkiem. 
Szanujmy go i szanujmy tych, dzięki którym go 
mamy. Życzymy Wam i Waszym rodzinom, aby 

najbliższy rok przyniósł wiele radości oraz by zie-
mia za rok wydała jak najlepsze plony.”
 Po części oficjalnej rozpoczęła się część 
biesiadna. Zapoczątkował ja występ „Wiejskich 
babek” – pań z kół Gospodyń Wiejskich, które  
w przyśpiewkach ośpiewały władze samorządowe 
oraz powiatowe, reprezentowane osobiście przez 
Starostę Powiatu Kutnowskiego Krzysztofa Debi-
cha i Andrzeja Karniszewskiego Radnego Rady 
Powiatu Kutnowskiego.
 Następnie wystąpiła znana i lubiana 
Kapela Dobrzeliniacy. Na scenie zaprezentowali 
się również: Stowarzyszenie „Skakanka”, grający 
na harmonijce ustnej Tadeusz Kafarski, Zuzanna 
Karczewska oraz najmłodsze gwiazdy Zosia Cie-
niewska i Michalina Śmigielska.
W części koncertowej zagrali:
Folk Squad – nazwa bandu to zarazem informa-
cja jaki gatunek muzyki grają – Polska muzyka 
ludowa z odrobiną własnej inwencji. Skład ze-
społu tworzą muzycy: Michał Bartosiak, Monika 
Mulska, Tomasz Krawczyk, Marcin Kalinowski, 
Marek Chojnacki, Kuba Bartosiak. 
Modelinka & Model MT – to duet tworzony przez 
Marka Model MT ikonę muzyki disco polo oraz 
Irenki Modelinka wokalistka pochodząca ze Slo-
vacji. Ich teledyski prezentowane są we wszystkich 

stacjach telewizyjnych grających disco polo, a za-
interesowanie mediami skutkuje, że ich popular-
ność nie słabnie.
E-Maill – to zespół, który powstał na początku 
2013 roku w Warszawie. Założyli go Klaudiusz 
Danowski i Grzegorz Winiarski. Obecnie dołą-
czył także Konrad Wójcik. Są połączeniem wielu 
gatunków muzyki disco i dance. Atutem zespołu 
E-maill jest umiejętność tworzenia niepowta-
rzalnego klimatu, oraz bardzo dobry kontakt  
z publicznością.
 Oprócz występów artystycznych, po-
między którymi odbywały się liczne konkursy, 
na uczestników, którzy przybyli w te niedzielne 
popołudnie na nasze święto, czekały również 
stoiska sołeckie, rękodzielnicze, gastronomiczne,  
a dla najmłodszych dmuchane atrakcje oraz wata 
cukrowa i popcorn.
 Tegoroczne dożynki prowadzili: Edyta 
Ledzion i Łukasz Garstka.

 Dziękujemy wszystkim Sołtysom  
i delegacjom, które przygotowały wieńce i kosze 
dożynkowe, zorganizowały stoiska sołeckie oraz 
wszystkim zaangażowanym w organizację tego-
rocznego Święta Plonów.

Red.
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Rewizyta w mieście 
partnerskim Brody

 Od roku partnerskim miastem Ży-
chlina są Brody na Ukrainie. W dniach 15-16 
września br. nasi partnerzy obchodzili swoje 
święto urodzin miasta. W tym roku przypada 
już 1234 rocznica. Na zaproszenie Miejskiej Rady 
i Mera miasta Brody, na Ukrainę wybrała się dele-
gacja samorządowców, przedsiębiorców, uczniów  
i sportowców.
 W planie obchodów znalazł się mię-
dzy innymi międzynarodowy turniej piłkarski 
oraz mecz siatkówki pomiędzy zespołem Volley 
Team Żychlin, a VK Ednist Brody. W turnieju 
piłkarskim samorządowców wzięło udział sześć 
drużyn. Poza naszą drużyną wystąpiły zespoły  
z pięciu ukraińskich miast.
 Główne wydarzenia święta miały miej-
sce w niedzielę 16 września. Wtedy to delegacje 
z pięciu polskich miast zaproszonych na obchody, 
uczestniczyły w tradycyjnych ceremoniach, zwią-
zanych z przemarszem przez stare miasto w celu 
złożenia kwiatów pod pomnikami poświęco-
nymi m.in. ofiarom II Wojny Światowej. Szefowie 
delegacji złożyli mieszkańcom miasta serdeczne 
życzenia z okazji święta i obdarowani zostali 
tradycyjnym chlebem na znak sympatii i przy-
jaźni miast. W uroczystościach poza delegacją  

z Żychlina, uczestniczyli przedstawiciele Mo-
gilna, Bełżyc, Wołowa (miasto i powiat) oraz 
Powiatu Strzyżowskiego.
 Burmistrz Ambroziak przekazał na 
ręce Mera Anatolija Biełeja pamiątkową statuetkę  
w języku ukraińskim związaną z przyznaniem 
nagrody Pulsu Żychlina wydarzeniu, jakim było 
podpisanie porozumienia o partnerstwie miast. 
 Ważnym elementem uczestnictwa  
w Święcie Miasta Brody było zacieśnianie relacji 
ze Związkiem Polaków „Orzeł Biały”, którego 
filia działa w tym mieście. Przekazane zostały 
materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży 
do nauki języka polskiego oraz zaproszenie dla 
uczniów do przyjazdu do Żychlina w przyszłym 
roku.
 Nasi przedstawiciele przy tej okazji, na-
wiązali również nowe kontakty z miastami pol-
skimi, dzięki czemu liczymy na nową współpracę 
w zakresie wymiany kulturalnej i sportowej.
 Delegacja z Żychlina odwiedziła rów-
nież cmentarz we Lwowie, gdzie złożyła kwiaty  
i zapaliła znicz przy pomniku poświęco-
nym obrońcom miasta na Cmentarzu Orląt 
Lwowskich. 

Red.

 Leszek Łopata, żychliński cy-
klista i autor wydanej przez Towarzystwo 
Miłośników Historii Żychlina książki pt. 
„Rowerem do Rzymu, Santiago de Com-
postela i Fatimy”, wyruszył w bieżącym 
roku w kolejne trzy wyprawy rowerowe, 
tym razem dla uczczenia setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości.
We wtorek 22 maja 2018r., po porannej 
mszy św., której przewodniczył ks. pro-
boszcz Wiesław Frelek, Leszek Łopata 
wraz ze swoim kompanem pochodzącym 
ze Śląska Stanisławem Kuczyńskim, wyru-
szyli na Wileńszczyznę do cudownego ob-
razu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Przed 
nimi było ponad 700 km drogi. W sierp-
niu, tym razem z pielgrzymką rowerową 
z Płocka, wyruszył do kolejnego miejsca, 
tak bardzo związanego z historią Polski, 
do Częstochowy. 15 sierpnia pokłonił się 
przed cudownym obrazem Matki Boskiej 
Częstochowskiej, patronki Polski.
 Ukoronowaniem tegorocznych 
wypraw do miejsc ważnych dla Polaków, 
była wyprawa do Wiednia. Leszek Łopata 
wraz z młodszym kolegą Kubą Piórkow-
skim w dn. 3 września br. wyruszyli tam 
rowerami, by uczcić setną rocznicę od-
zyskania niepodległości i rocznicę odsie-
czy wiedeńskiej. Wyprawę zakończyli 12 
września na wzgórzu Kahlenberg, skąd 
przed 335 laty król Jan III Sobieski kie-
rował ruchami wojsk i pogromił Turków 
Osmańskich, którzy po przegranej bitwie 
przestali stanowić zagrożenie dla chrześci-
jańskiej części Europy.
 Żychlińskiego cyklistę przed 
każdym wyjazdem żegnali członkowie To-
warzystwa Miłośników Historii Żychlina 
oraz rodzina.

Prezes TMHŻ
Anna Wrzesińska

Rowerem 
na 100-lecie 
odzyskania 
niepodległości
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Piknik narodowy z inscenizacją

 23 września 2018 r. Towarzystwo Miło-
śników Historii Żychlina zaprosiło mieszkańców 
Miasta i Gminy Żychlin do parku dworskiego  
w Dobrzelinie na Piknik narodowy z inscenizacją.
 Po powitaniu gości przez prezes TMHŻ 
Annę Wrzesińską i wiceprezes Fundacji Dworu 
Dobrzelin Beatę Łysak zebrani przeszli do po-
bliskiego cmentarzyka, gdzie Apel Pamięci po-
prowadził Cezary Ejzenchart wraz z Jednostką 
Strzelecką 1024 z LO w Żychlinie. Następnie 
powrócili do dworu, gdzie obejrzeli inscenizację 
składającą się z czterech scenek ukazującą życie 
Polaków pod zaborami, przeplataną recytacjami 
i pieśniami chóru, ukazującą długotrwałą walkę 
narodu polskiego z rusyfikacją i germanizacją. 

Jego wola przetrwania i uparte dążenie do od-
zyskania niepodległości stały się podstawą do 
odrodzenia wolnej Ojczyzny.
 Pierwsza scenka ukazała lekcję religii 
w szkole pruskiej, jedyną lekcję, na której dzieci 
mogły mówić w języku polskim. Odebrano im ją 

w 1901 roku. Dzieci we Wrześni spontanicznie 
zaprotestowały przeciw nauce religii w języku 
niemieckim. Scenkę tę przygotowali uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Żychlinie, pod opieką 
pań: Marzeny Lewandowskiej i Beaty Przybysz. 
Lekcję prowadził Ryszard Zimny.
 Druga scenka ukazała naukę języka 
polskiego, pogardliwie zwanego językiem miej-
scowym, w szkole rosyjskiej. Oparta jest na 
wspomnieniu znanego polskiego pisarza Ste-
fana Żeromskiego, zapisanego w autobiograficz-
nej powieści Syzyfowe prace. Powyższą scenkę 
przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Grabowie, pod opieką pani Agnieszki Karolak 
i Włodzimierza Dziedzica, którego widzieliśmy 

w roli znękanego polskiego 
nauczyciela.
Kolejna scenka ukazywała 
spotkanie dziewcząt, po-
zornie poświęcone ucze-
niu się robótek ręcznych, 
a naprawdę będącym taj-
nym spotkaniem grupy 
Sokoła. Sokolnictwo pro-
pagowało higienę, aktyw-
ność fizyczną oraz służyło 
utrwalaniu patriotyzmu.  
W scence wystąpiły mło-
dzieżowe sympatyczki 
TMHŻ ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2, Gimnazjum  
i Liceum Ogólnokształcą-

cego im. A. Mickiewicza w Żychlinie-  prowadziła 
Anna Wrzesińska.
 Ostatnia scenka bezpośrednio odno-
siła się do historii Żychlina. Została zilustrowana 
narada nad postawieniem kamienia Kościuszki  
w Żychlinie, gdyż zawiązał się społeczny komitet 

budowy pomnika. W tej scenie wzięli udział 
członkowie TMHŻ. Scenariusz inscenizacji na-
pisała Anna Wrzesińska, która także reżyserowała 
całość przedstawienia.
 W trakcie inscenizacji śpiewał chór ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Żychlinie, przygoto-
wany przez panią Agnieszkę Wawrzyniak.
 W finale marszałek Józef Piłsudski, w 
którego rolę wcielił się Mirosław Zomerfeld, we-
zwał Polaków do walki.
 Po inscenizacji zaproszono gości na 
dalszy ciąg imprezy, czyli Piknik Patriotyczny. 
Można było obejrzeć przygotowane wystawki, 
związane tematycznie z okresem zaborów  
i I wojną światową: oryginalne artefakty ze zbio-
rów Jacka Postolskiego z Kutna, mapy, zdjęcia 
biżuterii patriotycznej, przeczytać życiorysy żoł-
nierzy Wielkiej Wojny urodzonych w Gminie 
Żychlin.
 Przygotowano również dioramę, ukazu-
jącą okopy z okresu I wojny światowej. Były także: 
namiot szpitalny, namioty żołnierskie, ognisko 
oraz cmentarzyk, przygotowane przez Jacka Jóź-
wika i Zbyszka Gajewskiego.

Zainteresowani mogli wziąć udział w konkur-
sie „Wstąp do Legionów”, gdzie mogli sprawdzić 
swoją wiedzą i umiejętności fizyczne: rzut grana-
tem i musztrę. Była także doskonała grochówka 
wojskowa, jak zwykle w wykonaniu członków 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Żychlina.
 Dziękujemy bardzo występującym w in-
scenizacji uczniom i nauczycielom szkół, wszyst-
kim naszym sympatykom, którzy występowali  
i tym, którzy uczestniczyli w Pikniku.
 Projekt został współfinansowany ze 
środków Gminy Żychlin.

Prezes TMHŻ  
Anna Wrzesińska
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Uczniowe z ZS w Żychlinie 
na stażu w Sewilli

 W dniach od 30 czerwca do 14 lipca 
bieżącego roku 14 uczniów z Zespołu Szkół  
w Żychlinie w zawodzie technik pojazdów samo-
chodowych wraz z opiekunami, przebywali na 
stażu zawodowym w Sewilli w ramach programu 
Erasmus+. Opiekunem grupy ze strony organi-
zacji partnerskiej był Jakub Kubicki przedstawi-
ciel biura Euromind, które zajmuje się logistyką 
działań projektowych.
 Tym razem do Sewilli udała się grupa 
„samochodziarzy”, której zadaniem było zbudo-
wanie od podstaw pojazdu elektrycznego E-Bug-
gie, pod okiem hiszpańskich fachowców. Zakres 
prac mechaników samochodowych obejmował 
począwszy od cięcia, spawania i szlifowania kon-
strukcji auta, poprzez montaż podwozia, silnika  
i jego podzespołów, malowanie, aż wreszcie uru-
chomienie pojazdu i jazdę testową.
 Zajęcia praktycznej nauki zawodu 
odbywały się w szkole salezjańskiej w godzi-
nach 9:00 do14:00. Pomimo panującego upału 
chłopcy radzili sobie bardzo dobrze z powierzo-
nymi zadaniami i byli chwaleni za pracę przez 
hiszpańskich nauczycieli zawodu. W trakcie 
praktyk uczniowie odbyli 10-cio godzinny kurs 
nauki języka hiszpańskiego, prowadzony przez 
lokalną nauczycielkę tego języka, który kończył 
się testem sprawdzającym. Młodzież uczyła się 
podstawowych słów, liczebników oraz podstawo-
wych zwrotów w języku hiszpańskim, jak również 
fachowego nazewnictwa związanego z wykony-
wanym zawodem.
 Pobyt w Sewilli to również aktywne 
spędzanie wolnego czasu: uczniowie uczestni-
czyli w spacerach po mieście z przewodnikiem, 
który pokazał najważniejsze zabytki Sewilli: Plac 
Hiszpański, Katedrę Sewillską, Pałac Alkazar, 

największe Stare Miasto Europy ze swoimi uni-
kalnymi, pięknymi i wąskimi uliczkami.
 Odbyły się również dwie wycieczki: na 
Gibraltar oraz do Kadyksu. Największe wraże-
nie na wszystkich zrobiła wycieczka na Gibraltar. 
Mimo upału, oraz męczącej wspinaczki na ok. 430 
metrową skałę Gibraltarską wszyscy byli bardzo 
zadowoleni, a rekompensatą był wspaniały widok 
na widoczną w oddali Afrykę. Jednak Gibraltar 
to także przejście graniczne pomiędzy Hiszpa-
nią, a Wielką Brytanią, kontrola graniczna, inna 
waluta oraz… makaki madagaskarskie (jedyne 
dziko żyjące małpy w Europie) zamieszkujące 
Gibraltar, na które w czasie wędrówki na górę 
trzeba szczególnie uważać. 
 Ostatnie dni pobytu w Hiszpanii to za-
liczenie stażu, wręczenie certyfikatów w języku 
angielskim, ostatni spacer po Sewilli, ostatnie 
zakupy, ostatni wspólny wieczór.
 Wszystkim uczestnikom praktyk długo 
w pamięci pozostaną te 2 tygodnie spędzone  
z dala od domu. Wyjazd na staż zagraniczny  
w lipcu był trzecim i ostatnim wyjazdem uczniów 
z Zespołu Szkół w Żychlinie. Ogólnie w Hiszpanii 
przebywało 48 uczniów w 3 turach. Zagraniczny 
staż był możliwy dzięki grantowi z Erasmusa+  
w wysokości 83.000 euro, który szkoła otrzymała 
na realizację projektu.
 Uczniowie z niecierpliwością czekają na 
kolejny zaakceptowany i dofinansowany kwotą 
ponad 95 tyś. euro projekt w Grecji. Uczestnicy 
projektu uważają, że nauka poprzez praktykę, 
działanie, podróże i poznawanie innych kultur 
jest najbardziej efektywna i stanowi doskonałe 
uzupełnienie nauki szkolnej.

Bogdan Kciuk

Difinansowanie na 
modernizację dro-
gi w Czesławowie

Dotacja na zakup 
nowości wydawnic-
zych dla Biblioteki  
w Żychlinie

 Gmina Żychlin została poin-
formowana przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego o pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku na „Przebudowę 
drogi w miejscowości Czesławów-Drze-
woszki Wielkie, Gmina Żychlin”. Kwota 
dofinansowania wyniesie 190.747 zł.  
Planowany termin realizacji inwestycji to 
2019 r.
 Źródłem dofinansowania są 
środki unijne przeznaczone na Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizato-
rem programu jest Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego.

Red.

 Z przyjemnością informujemy, 
że w 2018 r. Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychli-
nie otrzymała dotacje celowe na realizację 
działań: Zakup nowości wydawniczych dla 
bibliotek, którą zrealizowano ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 Pierwsze zakupy już zrobione, 
zatem zapraszamy do korzystania ze 
zbiorów naszej Miejsko-Gminnej Biblio-
teki Publicznej. Zapraszamy również do 
uczestnictwa w różnych projektach reali-
zowanych przez Bibliotekę. Szczegóły pod 
nr tel. 24 285 11 69 lub w siedzibie Biblio-
teki przy ul. Al. Racławickie 5 w Żychlinie.

Red.
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INWEstYcjE

Gazyfikacja miasta i gminy

Modernizacja skrzyżowania  
przy OSP W Żychlinie

 Zakończyły się rozpoczęte we 
wrześniu prace związane z przebudową  
i wymianą sieci wodociągowej w ul. Dol-
nej. Inwestycja ma znacząco wpłynąć na 
poprawę sytuacji związanej z awaryjno-
ścią tego fragmentu sieci. Na zadania 
inwestycyjne związane z przebudową 
sieci wodociągowej w ulicach Dolnej 
oraz Krótkiej, Śląskiej, Cichej i Granicz-
nej przeznaczono w budżecie kwotę  
280 000 zł.

Red.

 Na przełomie sierpnia i wrze-
śnia wykonany został ostatni etap usługi, 
związanej z włączaniem nowych punktów 
oświetlenia ulicznego. Obecnie wszystkie 
lampy oświetleniowe w liczbie 1.343 sztuk 
są aktywne.
 270 sztuk dotychczas nieaktyw-
nych lamp, znów oświetlać ulice miejskie 
i drogi na terenie wiejskim. Wykonawcą 
usługi jest firma ENERGA Oświetle-
nie Sp. z o.o. z Sopotu. Łączna liczba 
czynnych punktów oświetleniowych na 
terenie miasta i gminy wynosi obecnie 
1.073. Do końca 2014 roku uruchomio-
nych było 870 lamp. Kolejne nieaktywne 
punkty były uruchamiane na przestrzeni 
lat 2015-2017. Ponadto w ostatnich la-
tach, przy udziale środków z funduszu 
sołeckiego Gmina Żychlin wybudowała 
nowe odcinki oświetlenia na terenie Pa-
sieki i Woli Popowej. Obecnie realizo-
wane będą odcinki w Krukach, Balikowie 
i 2 etap Pasieki oraz Buszków. Następnie 
planowe jest uruchomienie fragmentu 
oświetlenia w Chochołowie. W związku 
z wykonaniem prac modernizacyjnych, 
konieczna była wymiana części zniszczo-
nych już słupów oświetleniowych, które 
stanowią własność Gminy Żychlin. Wy-
miana słupów ulicznych odbyła się m. in. 
na terenie osiedla Traugutta.
 W ogólnej liczbie 1.343 punk-
tów oświetleniowych, Gmina Żychlin jest 
właścicielem tylko 27 słupów. Pozostałe 
stanowią własność firmy energetycznej. 
Wszystkie słupy będące własnością na-
szego samorządu są obecnie wymienione 
na nowe. 

Red.

 Gmina Żychlin realizuje projekt 
modernizacji skrzyżowania ul. 3 Maja z ul.  
Ks. Ściegiennego i Placem Wolności. Skrzyżowanie 
jest newralgicznym punktem komunikacyjnym  
w naszym mieście. Powoduje to lokalizacja targo-
wicy miejskiej, gdy w czwartki i soboty występuje 
wzmożony ruch pojazdów oraz pieszych. Obecne 
rozwiązanie jest wysoce kolizyjne i uniemożli-
wia zlokalizowanie przejść dla pieszych. Projekt 
zmian w tym zakresie obejmuje powstanie bez-
piecznych wysepek, do których można wprowa-
dzać oznaczenie przejść „zebrami”.

 Zmiany mają zmaksymalizować bezpie-
czeństwo mieszkańców, również poprzez ograni-
czenie przestrzeni wyjazdowej ze skrzyżowania 
do jednego miejsca. W chwili obecnej kierowcy 
korzystają ze skrzyżowania dość swobodnie, po-
ruszając się w miejscach niedozwolonych prze-
pisami ruchu drogowego.
 Zmiany musiały być konsultowane 
oraz zaakceptowane przez Zarząd Dróg Woje-
wódzkich jako zarządcy drogi nadrzędnej na 
skrzyżowaniu.

Red.

 W ramach wniosku o wydanie decyzji  
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  
z Warszawy, jako Inwestor, przedstawiła para-
metry inwestycji celu publicznego związane  
z gazyfikacją miasta i gminy Żychlin. Przed-
sięwzięcie pn. „Budowa gazociągu średniego 
ciśnienia Ø315/180/110/90/63/40” ma długość 
całkowitą projektowanej instalacji do przesyłu 
gazu 8,2 km. Stacja LNG zostanie zlokalizowana 
w ramach istniejącego obszaru Podstrefy Żychlin 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwe-
stor zagospodaruje działkę inwestycyjną przy  
ul. Kasztanowej w Dobrzelinie. 
 Projektowana inwestycja – instalacja do 
przesyłu gazu, należy do inwestycji celu publicz-
nego wg art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 121) i stanowi inwestycję liniową. 
Zakres inwestycji objęty projektem jest częścią 
zadania inwestycyjnego pod nazwą: budowa sieci 
gazowej w tym gazociągu średniego ciśnienia, 
stacji regazyfikacji LNG, stacji redukcyjno-po-
miarowej podwyższonego średniego ciśnienia 
gazu z całą infrastrukturą techniczną, które w ca-
łości będzie realizowane na terenach położonych  
w Gminie Żychlin (obręb 6 Dobrzelin oraz obręb 
1 Żychlin). Celem projektowanej inwestycji jest 
zgazyfikowanie terenów gminy i miasta Żychlin. 
Planowana inwestycja będzie realizowana 
etapowo:
ETAP I – obejmuje budowę instalacji do prze-
syłu gazu – gazociągu średniego ciśnienia 
Ø315/180/110/90/63/40” o łącznej całkowitej 
długości ok. 8208 mb i ciśnieniu (MOP) 0,5 
MPa; realizacja w oparciu o warunki techniczne 
budowy gazociągu średniego ciśnienia Nr ZMS/
SEMU/371/2017 z dn. 28.08.2017 r. wydane przez 
Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.
ETAP II – obejmuje budowę stacji regazyfikacji 
LNG oraz budowę stacji redukcyjno-pomiarowej 
podwyższonego średniego ciśnienia gazu z całą 

infrastrukturą techniczną – realizacja w oparciu 
o warunki techniczne budowy Nr PSG-100/DT/
ZMS/SEMU/372/S/2017 oraz Nr 100/DT/ZMS/
SEMU/372/S/2017 z dn. 30.08.2017 r. wydane 
przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.
 Przebieg trasy głównej linii gazociągu 
obejmuje ulice:
DOBRZELIN
odcinek ul. Kasztanowa – od stacji LNG – Pod-
strefa Żychlin ŁSSE
odcinek ul. Jagiełły w kierunku „Trzech Krzyży”,
odcinek ul. Jagiełły w kierunku ul. Jabłonkowej
DOBRZELIN – GRABÓW
odcinek Dobrzelin ul. Dworcowa – Grabów ul. 
Szkolna,
DOBRZELIN – ŻYCHLIN
odcinek ul. Narutowicza
odcinek ul. Żeromskiego
odcinek ul. Sienkiewicza
odcinek ul. Tuwima
odcinek ul. Krasickiego
odcinek ul. Traugutta
odcinek ul. Orłowskiego
odcinek ul. Różana
odcinek ul. Jaśminowa
odcinek ul. Wrzosowa
odcinek ul. Plac Wolności
odcinek ul. Polowa
odcinek ul. Ściegiennego
odcinek ul. Aleje Racławickie
odcinek ul. Barlickiego.
 Do szczęśliwego finału zbliżają się więc 
kilkuletnie starania władz samorządowych naszej 
gminy o przeprowadzenie gazyfikacji. Głównym 
powodem odwlekania decyzji przez Inwestora był 
niezadowalający wynik ekonomiczny przedsię-
wzięcia. W chwili obecnej wyliczenia pozwalają 
na rozpoczęcie cyklu inwestycyjnego w oparciu  
o gaz skroplony LNG. Przy tej okazji zagospoda-
rowana zostanie działka inwestycyjna należąca 
do Gminy Żychlin zlokalizowana w Dobrzelinie.

Red.

Modernizacja  
wodociągów

Zwiększenie liczby 
czynnych słupów 
oświetleniowych
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Koncert „Wolność 
krzyżami się mierzy”

 13 września 2018 o godz. 19:00 w Ży-
chlińskim Domu Kultury odbył się koncert „Wol-
ność krzyżami się mierzy” do którego scenariusz 
napisał ks. biskup Józef Zawitkowski, a wykonały 
go chóry Cantores Cordis Ieus ze Skierniewic oraz 
Chór Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Socha-
czewskiej pod dyrekcją Ewy Szałapskiej. Teksty 
mówione- komentarze i fragmenty poezji zapre-
zentowała młodzież ze Skierniewic i z Makowa 
pod kierunkiem Renaty Wójcik. Ważnym ele-
mentem programu była również prezentacja mul-
timedialna- obrazy, zdjęcia i fragmenty filmów 
stanowiły dopełnienie recytowanych tekstów  
i pieśni. Nad realizacją całego projektu czuwał 
Eugeniusz Włoczyk.
 Koncert to podróż przez ponadtysiąclet-
nie dzieje naszego państwa z podkreśleniem zna-
czenia wiary i tradycji dla zachowania tożsamości 

narodowej. W programie znalazły się fragmenty 
wierszy patriotycznych polskich poetów i najważ-
niejsze dla naszego narodu pieśni- od „Boguro-
dzicy” po „Rotę”, „Mazurek Dąbrowskiego”. Nie 
zabrakło również modlitewnych pieśni, w których 
Polacy prosili Boga o wolność lub za nią dzięko-
wali. Przypomniano kluczowe dla naszej historii 
wydarzenia historyczne, wspomniano rodaków, 
których postawa stanowi wzór odwagi, niezłom-
ności i prawości, jak Michał Drzymała, Jadwiga 
Siedzikówna „Inka”, rotmistrz Witold Pilecki czy 
ojciec Maksymilian Kolbe . Podkreślono też rolę 
kardynałów augusta Hlonda i Stefana Wyszyń-
skiego oraz znaczenie wyboru i całego pontyfi-
katu papieża Jana Pawła II dla kształtowania się 
sytuacji w kraju i zmian, które nastąpiły, gdy zstę-
pujący Duch „Odnowił oblicze ziemi, tej ziemi”.

ŻDK

 27 czerwca br., w Teatrze Wiel-
kim w Łodzi, odbyła się premiera opery 
komicznej Ottona Nicolaia ,,Wesołe 
kumoszki z Windsoru”. Spektakl, zreali-
zowany we współpracy z Akademią Mu-
zyczną w Łodzi, był wspaniałą okazją do 
popisów wokalnych studentów Wydziału 
Wokalno – Aktorskiego, którzy na sce-
nie operowej zmierzyli się z bohaterami 
Williama Szekspira oraz niełatwą muzyką 
Nicolaia.
 W roli dra Cajusa mogliśmy 
podziwiać absolwenta Liceum Ogólno-
kształcącego im. Adama Mickiewicza  
w Żychlinie, a obecnie studenta Wydziału 
Wokalno - Aktorskiego Akademii Mu-
zycznej w Łodzi w klasie śpiewu prof. dra 
hab. Włodzimierza Zalewskiego – Wojcie-
cha Dzwonkowskiego. „Wesołe kumoszki 
z Windsoru”, zakończone owacjami na 
stojąco, były popisowym finałem sezonu 
w Teatrze Wielkim w Łodzi.
 Gratulujemy Wojtkowi wspania-
łego debiutu scenicznego i przepełnieni 
dumą życzymy Mu wielkich sukcesów 
scenicznych.

Red.

 20 września, podczas uroczy-
stej gali, która odbyła się w Kutnowskim 
Domu Kultury, wręczono statuetki lau-
reatom III edycji konkursu LEW KUT-
NOWSKI organizowanego przez Zarząd 
Powiatu Kutnowskiego. 
 Nagrodę główną - tytuł i sta-
tuetkę LEW KUTNOWSKI w kategorii 
ROLNIK zdobyli Ewa, Bartłomiej, Mar-
cel i Adam Ważyńscy  - Szkółka Roślin 
Ozdobnych Ważyńscy zgłoszeni do 
konkursu przez Gminę Żychlin. Warto 
wspomnieć, że ubiegłorocznym laureatem 
głównej nagrody było gospodarstwo rolne 
Państwa Kowalskich, także z naszej gminy.
LEW KUTNOWSKI to konkurs, który jak 
czytamy na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Kutnie, daje możliwość 
uhonorowania nowoczesnego rolnictwa 
oraz tych osób, które dzięki pomysłowo-
ści i wytrwałości w dążeniu do celu roz-
wijają swoje gospodarstwa i firmy, dbają  
o środowisko, kreują przy tym pozytywny 
wizerunek wsi i podnoszą jakość rolnic-
twa w powiecie kutnowskim.

Red.

Wojciech 
Dzwonkowski na 
deskach Teatru 
Wielkiego w Łodzi

III edycja Lwa 
Kutnowskiego

Festiwal Pasji w ŻDK
 W niedzielę 23 września w Żychliń-
skim Domu Kultury odbył się Festiwal Pasji.
Była to otwarta dla mieszkańców impreza, zor-
ganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Żychlin we współpracy z Ży-
chlińskim Domem Kultury w ramach projektu 
„Festiwal Pasji. Dzieje powiatu kutnowskiego”. 
O godzinie 13.00 pojawili się pierwsi zwie-
dzający i uczestnicy warsztatów zorganizo-
wanych w ramach Festiwalu. Chętni mogli 
spróbować swoich sił w ozdabianiu butelek  
w stylu decoupage pod kierunkiem pani Sta-
nisławy Puchalskiej, albo zapoznać się z tech-
niką wykonywania mozaiki szklanej, którą 
prezentowała instruktorka plastyki w ŻDK, 

pani Joanna Cieniewska. Swoimi umiejętno-
ściami z uczestnikami warsztatów zechciała 
podzielić się również pani Anna Gładysiak, 
która wprowadzała w tajniki tworzenia biżu-
terii oraz łapaczy snów, a także pani Anna Ja-
kubowska, pod kierunkiem której można było 
przygotować różnorodne kwiatowe ozdoby do 
włosów w ramach warsztatów florystycznych. 
W holu Żychlińskiego Domu Kultury można 
było także podziwiać prace utalentowanych 
ludzi z pasją, którzy zdecydowali się pokazać 
swoją twórczość publiczności. Mała galeria ob-
razów zawierała prace pana Wiesława Toma-
szewskiego z Oporowa oraz prace wykonane 
przez uczestników zajęć Akademii Rysunku  
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 Jak co roku, Żychliński Dom 
Kultury zorganizował dla dzieci z terenu 
miasta i gminy Żychlin zajęcia waka-
cyjne. Od 25 czerwca do 20 lipca, dzieci 
uczestniczyły w prowadzonych przez 
instruktorów zajęciach plastycznych, 
rekreacyjno-ruchowych, w warsztatach 
tanecznych – z podstaw tańca ludowego 
oraz tańca hip-hop. W ramach zajęć 
zorganizowano również dwie wycieczki. 
Pierwsza odbyła się 6 lipca do Silverado 
City – westernowego miasteczka w Bo-
żejowiczkach. Zwiedzaniu miasteczka 
towarzyszyły odgrywane przez animato-
rów różne scenki m.in. napad na bank, 
codzienne życie mieszkańców miasteczka 
oraz pokazy pracy kowboi. Była to bardzo 
udana wycieczka, pełna zabawy i różno-
rodnych atrakcji. Drugi z zaplanowanych 
wyjazdów miał miejsce 18 lipca. Tym 
razem była to wycieczka do rodzinnego 
Parku Rozrywki Energylandia w miej-
scowości Zatorze – największego Parku 
Rozrywki w Polsce.
 Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim dzieciom za cztery radosne tygodnie 
spędzone w Żychlińskim Domu Kultury, 
a rodzicom za okazane nam zaufanie. 
Serdecznie zapraszamy za rok na kolejne 
Wakacje z Kulturą, już teraz do czynnego 
udziału w zajęciach rozmaitych sekcji na-
szego ośrodka.

ŻDK

Wakacje w ŻDK

i Malarstwa. Można było podziwiać prace pa-
pieroplastyczne pani Motylewskiej – Białek, 
które powstawały podczas zajęć papieropla-
styki w ŻDK, a także prace pani Stanisławy 
Puchalskiej, zajmującej się różnymi techni-
kami rękodzielniczymi. Niezwykłą ozdobą 
naszej małej wystawy były mozaiki szklane 
autorstwa pani Joanny Cieniewskiej. W ra-
mach Festiwalu Pasji Stowarzyszenie „Cztery 
Łapy” przygotowało swoje stoisko informa-
cyjne. Wraz z członkami Stowarzyszenia go-
rąco zapraszali osoby chętne do wolontariatu! 
Zachęcali do zapoznania się z ideą pomocy dla 
bezdomnych i skrzywdzonych psów i kotów, 

którą propagują wśród mieszkańców naszego 
miasta i gminy. Zaprezentowały się również 
uzdolnione wokalnie i tanecznie dzieci: Zo-
sia Cieniewska i Michalina Śmigielska, nasze 
młodziutkie wokalistki, które na scenie dużej 
czy małej czują się jak rybki w wodzie. Zo-
sia zaśpiewała piosenkę „Malowany wózek”,  
a Marcelina, której akompaniowała na akor-
deonie Zuzia Karczewska wykonała piosenkę 
„A ja nie chcę czekolady”. Mogliśmy podzi-
wiać także umiejętności Pauliny Badziak, 
wychowanki Młodzieżowego Ośrodka So-
cjoterapii „DoMOStwo” w Żychlinie, która 
zaprezentowała piosenki „Jambalaya” oraz 

„Żeby szczęśliwym być”. Swoimi tanecznymi 
zdolnościami pochwaliły się również dziew-
czynki tworzące grupy taneczne działające 
w Stowarzyszeniu „Skakanka”. Dziewczynki 
wystąpiły w dwóch pokazach. Organizatorzy 
zadbali również o konkursy związane z te-
matem Festiwalu, a przeprowadziły je pani 
Katarzyna Brzozowska-Zajączkowska oraz 
pani Matylda Jakubowska-Czaja związane ze 
Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Miasta  
i Gminy Żychlin. Uczestnicy konkursów 
otrzymali nagrody rzeczowe

Red.

cd. „Festiwal Pasji...”
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 W sobotę 1 września odbyła się piąta 
już edycja półmaratonu praskiego. Start i meta 
oraz miasteczko biegowe obu biegów zorga-
nizowane zostały na błoniach PGE Stadionu 
Narodowego. Zarówno trasa półmaratonu, jak  
i praskiej piątki były w miarę płaskie co sprzy-
jało dobrym wynikom.
 Start półmaratonu to godzina 20:30, 
natomiast praskiej piątki 19:30. Trasa miała 
oddawać wyjątkowy klimat Pragi. Uczestnicy 
wystartowali z ul. Zamoyskiego, następnie po-
biegli Grochowską do ronda Wiatraczna, gdzie 
skręcili w al. Waszyngtona. Dalej trasa prowa-
dziła na Gocław obok jeziora Balaton, ul. Fiel-
dorfa, Wałem Miedzeszyńskim. Po nawrotce 
na ul. Kadetów zawodnicy pobiegli szeroką 
prostą do Wybrzeża Szczecińskiego. Ostatnie 
kilometry to ponownie klimaty Pragi.
 Kamil Jastrzębski (SKB Kraśnik) 
zwyciężył w 5. Wieczornym 4F Półmaratonie 
Praskim. Liczącą 21 km 97 m trasę, wiodącą 
ulicami prawobrzeżnej Warszawy, pokonał w 
czasie 01:06.11. Wśród kobiet najszybsza była 
Anna Łapińska (KS Warszawianka) – 01:16.10. 
W biegu towarzyszącym – 4F Piątce Praskiej 
najlepszy był rekordzista Polski w maratonie 
Henryk Szost, który na metę wbiegał ramię  
w ramię z Arturem Kozłowskim. Henryk Szost 
z rezultatem 14:46, o 1 sekundę wyprzedził Ar-
tura Kozłowskiego. Wśród pań górą była Ewa 
Jagielska, która trasę pokonała w 16:16
 Wyniki „Rozbieganych-Żychlin” na 
dystansie półmaratonu:
1) Bartłomiej Świątkowski czas 01:29:51, miej-
sce 344,

2) Jarosław Durys czas 01:30:39, miejsce 391,
3) Remigiusz Michalak czas 01:31:53, miejsce 
447,
4) Krzysztof Jaźwiński czas 01:35:33, miejsce 
713,
5) Piotr Mędelewski czas 01:39:34, miejsce 
1052,
6) Krzysztof Mamczarek czas 01:41:44, miejsce 
1281,
7) Krzysztof Wiśniewski czas 01:43:05, miejsce 
1419,
8) Michał Kowalczyk czas 01:45:49, miejsce 
1825,
9) Rafał Jaźwiński czas 01:52:11, miejsce 2671.
Bieg ukończyło 6725 osób.
 Wyniki „Rozbieganych-Żychlin” na 
dystansie 5km:
1) Paulina Sitkiewicz czas 27:38, miejsce 1083,
2) Marta Wojciechowska czas 32:31 miejsce 
1962
3) Wioleta Kubiak czas 32:32 miejsce 1964,
4) Estera Mamczarek czas 32:32, miejsce 1965.
Bieg ukończyło 2525 osób.
 
 Atmosfera przed, w trakcie i po biegu 
była jak zwykle wspaniała. Organizacja biegu 
stała na najwyższym poziomie. Głośne nazwi-
ska na starcie obu biegów, oprawa sportowa, 
mnóstwo kibiców na starcie, trasie i mecie to 
wszystko robiło ogromne wrażenie.
W przyszłym roku też nas pewnie na 6 edycji 
nie zabraknie. Wyjazd na bieg „Zrealizowano 
przy pomocy finansowej Gminy Żychlin”.

Rafał Jaźwiński

SIATKÓWKA

Volley Team 
Żychlin na 
,,Siatkarskich 
wakacjach 
z Fundacją 
Małgorzaty 
Glinki”

 W dniach od 29 czerwca do 8 
lipca najmłodsi adepci siatkówki Volley 
Team Żychlin przebywali na ,,Siatkar-
skich wakacjach z Fundacją Małgorzaty 
Glinki” w Wałczu. Na pierwszy turnus 
przyjechało ponad 200 dzieci z rożnych 
zakątków Polski – zarówno chłopców, 
jak i dziewcząt. Codziennie rano odby-
wały się treningi, zaś po południu – roz-
grywki w poszczególnych kategoriach 
,,3” i ,,4”. Oprócz codziennej dawki siat-
kówki na obozie nie brakowało innych 
atrakcji: spływ kajakowy rzeką Pilawą, 
wizyta w parku linowym w Rudnicy, 
wyjazd do Mirosławca na Festiwal Ry-
sia, udział w Festiwalu Dwóch Jezior  
w Wałczu, plażowanie nad pobliskim je-
ziorem, dyskoteki, ognisko, imprezy in-
tegracyjne itp. Kulminacją festiwalu był 
dzień z Małgorzatą Glinką-Mogentale.
 Małgorzata Glinka-Mogentale 
to wielokrotna reprezentantka kraju, 
dwukrotna Mistrzyni Europy w 2003 
i 2005 ogólnie wzór do naśladowania 
dla młodych adeptów siatkówki. Pani 
Małgorzata odwiedziła uczestników 
na treningu – co dla zawodników było 
wspaniałym wydarzeniem. Podczas 10 
dni zawodnicy Volley Team Żychlin 
mieli możliwość konfrontacji umiejęt-
ności siatkarskich z innymi zespołami  
z kraju, wypoczynku, zabawy i rekreacji. 
 Celem siatkarskich wakacji 
była popularyzacja siatkówki wśród 
dzieci i młodzieży, zapewnienie bez-
piecznych wakacji, wskazanie na proz-
drowotne, edukacyjne i wychowawcze 
wartości, jakimi jest sport oraz wymiana 
doświadczeń szkoleniowych.
 W ramach przekazanej dotacji 
z Gminy Żychlin zapewniono transport 
na w/w wydarzenie.

Sport

BIeGANIe

„Rozbiegani-Żychlin” na 5. 
Wieczornym 4F Półmaratonie 
Praskim i Praskiej Piątce
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 W niedzielę 19 sierpnia br. w Żychli-
nie, miały swój debiut zawody polegające na 
wyciskaniu sztangi leżąc. W sali Żychlińskiego 
Domu Kultury odbyły się pierwsze otwarte mi-
strzostwa zorganizowane przez Gminę Żychlin 
we współpracy z grupą Taurus Gym Krystian 
Kutrzepa.
 Witając zebraną publiczność i zawod-
ników, otwierający zawody burmistrz Grzegorz 
Ambroziak przypomniał sylwetkę ś.p. Andrzeja 
Gajewskiego, zaangażowanego w życie spor-
towe miasta, wieloletniego trenera klubu Za-
pora, który wychował kilka pokoleń siłaczy  
i był współautorem sukcesu brązowego meda-
listy Mistrzostw Europy juniorów z Żychlina. 
Licząc na cykliczny charakter zawodów, które 
mogłyby odbywać się co roku wczesną wiosną, 
z ust burmistrza padła propozycja rozgrywa-
nia ich w formule „Memoriału Andrzeja Ga-
jewskiego”. Przed laty Żychlin gościł zawody 
ligowe w dyscyplinie podnoszenia ciężarów,  
a zawodnicy z naszego miasta i gminy odnosili 
w niej liczne sukcesy.
 W tegorocznych debiutanckich dla 
Żychlina zawodach udział wzięło dwunastu za-
wodników. Po ważeniu podzieleni zostali na 
kategorie wagowe. Oprócz żychlińskich siłaczy 
zaszczycili nas swoją obecnością zawodnicy  
z Kutna i Łowicza. Mimo nie rozpoczętego jesz-
cze sezonu- zawodnicy dopiero pracują nad 
optymalną formą – pokazali oni wyjątkową 
moc. Zawody miały wysoki poziom, dzięki 
czemu dźwigano ogromne ciężary.
 W kategorii wagowej do 120 kg, która 
cieszyła się największą popularnością Złotą 
Sztangę zdobył Mariusz Doroba reprezentujący 

Łowicz wyciskając sztangę o wadze 205 kg. 
Srebrną Sztangę zdobył Michał Dominiak re-
prezentujący Żychlin wyciskając 185 kg. Nato-
miast Brązową Sztangę zdobył Patryk Kolosek 
reprezentujący Kutno wyciskając 180 kg. 
 W kolejnej kategorii do 93 kg Złotą 
Sztangę zdobył Marcin Trafalski reprezentu-
jący Żychlin wyciskając 190 kg. Srebrną Sztangę 
zdobył Damian Jakubowski reprezentujący 
Kutno wyciskając 170 kg. Natomiast Brązową 
Sztangę zdobył Piotr Stankiewicz również  
z Kutna wyciskając 140 kg.
 W najcięższej Kategorii wagowej 120+ 
najlepszy wynik w całych zawodach uzyskał 
Łukasz Zdobiak reprezentujący Kutno wyci-
skając „skromne” 250 kg ! Tym samym zdoby-
wając Złotą Sztangę w swojej kategorii. Srebrną 
Sztangę w tej kategorii zdobył Dawid Grzybow-
ski reprezentujący Żychlin wyciskając 160 kg. 
W pozostałych kategoriach wagowych Złote 
Sztangi otrzymali: Karol Machnicki reprezen-
tujący Żychlin wyciskając 100 kg, Bartosz Ko-
morowski reprezentujący Łowicz wyciskając 
85 kg oraz Jarosław Szymczak reprezentujący 
Kutno wyciskając 150 kg.
 Ostatnią odsłoną zawodów była kon-
kurencja wyciskania sztangi 100 kilogramowej 
na liczbę podrzutów. Zwycięzcy konkurencji 
Mariuszowi Dorobie udała się ta sztuka aż 42 
razy. 
 Dziękujemy widzom oraz zawodni-
kom za przybycie, a także sędziemu Kami-
lowi Olewiczowi za profesjonalne wsparcie 
zawodów.

Sport

SPORTY SIŁOWe

I Otwarte Mistrzostwa w Żychlinie 
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

SIATKÓWKA

Volley Team 
na Otwartych 
Mistrzostwach 
Mszczonowa
 29 września br. drużyna senio-
rów Volley Team Żychlin wybrała się na 
turniej do Mszczonowa (woj. mazowiec-
kie). W zawodach wzięły udział cztery 
drużyny, oprócz zespołu z Żychlina  
w turnieju swoje umiejętności zaprezen-
towali: Olimpijczyk 2008 Mszczonów (go-
spodarz), GKS Yabu Sadownik Błędów, 
UKS Herkules Sulejówek. Mistrzostwa 
Mszczonowa zostały rozegrane według 
systemu „każdy z każdym” do trzech setów 
łącznie. Drużyna z Żychlina potraktowała 
turniej jako rozgrzewkę przed rozpoczy-
nającym się sezonem w III Wojewódz-
kiej Lidze Siatkarzy. Podopieczni Piotra 
Wojciechowskiego rozegrali 3 spotkania 
(1 zwycięstwo i 2 porażki). Ostatecznie 
żychlinianie zajęli 3-cie miejsce w zawo-
dach. Warto podkreślić, że najlepszym za-
wodnikiem mistrzostw został Waldemar 
Marczak zawodnik Volley Team Żychlin.
Wyniki spotkań: 
UKS Herkules Sulejówek 3:0 Volley Team 
Żychlin
Olimpijczyk 2008 Mszczonów 3:0 Volley 
Team Żychlin
GKS Yabu Sadownik Błędów 0:3 Volley 
Team Żychlin

Klasyfikacja końcowa:
1. UKS Herkules Sulejówek
2. Olimpijczyk 2008 Mszczonów
3. Volley Team Żychlin
4. GKS Yabu Sadownik Błędów

Volley Team Żychlin wystąpił w składzie:
Damian Wiśniewski, Kuba Pasikowski, 
Waldemar Marczak, Adrian Kapusta, 
Bartosz Jóźwiak, Damian Jastrzębski, Filip 
Fortuna, Kuba Beszczyński, Tomasz Woj-
ciechowski. Trener: Piotr Wojciechowski.

Sport
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 21 września zespół juniorek rozpoczął 
swój pierwszy mecz w sezonie w rozgrywkach 
wojewódzkich. Przeciwnikiem dziewczyn z Ży-
chlina była drużyna UKS „Dziewiątka” Łódź. 
Dziewczyny z Volley Team-u wygrały gładko 
w stosunku 3-0, prezentując się dobrze w każ-
dym elemencie gry. W niedzielę 23 września 
Juniorki Volley Team-u rozegrały kolejny mecz 
w ramach Wojewódzkiej Ligi Juniorek. Tym 
razem przeciwnikiem dziewczyn z Żychlina 
była drużyna ŁKS-u. W drugiej kolejce spo-
tkań nie udało się wygrać. O przegranej zawa-
żyły gównie własne błędy, ale to dobra lekcja 
siatkówki, z której trzeba wyciągnąć wnioski. 

Kolejne spotkania w ramach Wojewódzkiej Ligi 
Juniorek to mecze z UKS Ozorków i MUKS 
Libero Pajeczno. Niestety w tych spotkaniach 
również nie udało się wywalczyć zwycięstwa, 
niemniej jednak mamy nadzieję że mimo tych 
niepowodzeń dziewczyny z Żychlina pokażą 
jeszcze na co je stać.
 Volley Team Żychlin grają w skałdzie:
Wiktoria Czubińska, Marysia Frydrysiak, Na-
talia Kubica, Katarzyna Markiewicz, Patrycja 
Owsik, Aleksandra Sitkiewicz, Zuzanna To-
masik, Wiktoria Żernicka, Julia Żurawik, Julia 
Felczak.

Tomasz Maciak

SIATKÓWKA

Rozgrywki wojewódzkie 
Juniorek Volley Team Żychlin

LeKKOATLeTYKA

Powiatowe Czwartki Lekkoatletyczne  
dla szkół podstawowych
 W dniach 13 i 21 września 2018 na sta-
dionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Kutnie odbyły się cykliczne zawody Czwart-
ków Lekkoatletycznych dla szkół podstawowych. 
Jest to impreza dla dzieci w wieku dwunastu, 
jedenastu, dziesięciu lat i młodszych. W edycji 
2018/2019 dzieci startują w trzech kategoriach 
wiekowych: roczniki 2006, 2007 oraz 2008 
i młodsi. Zawodnicy biorą udział w pięciu 
konkurencjach: biegi na 60 m, 300 m oraz  
600/1000 m (dziewczęta/chłopcy), skoku w dal 
oraz rzucie piłeczką palantową. Każdy ośrodek 
organizuje zawody oraz finał miejski. Dzieciom 

zalicza się do tzw. punktacji Grand Prix pięć naj-
lepszych startów w każdej konkurencji plus wynik 
w Finale Miejskim. Najlepsi zawodnicy z każdej 
konkurencji startują w finale ogólnopolskim. W 
zawodach wzięło udział 200 uczestników ze szkół 
podstawowych powiatu kutnowskiego w tym 
45 osobowa drużyna Szkoły Podstawowej Nr 2  
w Żychlinie. Udział w zawodach był częścią za-
dania publicznego pn. „Sport – zdrowie, przy-
jemność i relaks” – realizowanego przy wsparciu 
finansowym z budżetu Gminy Żychlin.

Sport

PIŁKA NOŻNA

Gminny Turniej 
Piłki Nożnej

PIŁKA NOŻNA

Rozgrywki plażowej 
piłki nożnej

 17 sierpnia br. z inicjatywy 
Łukasza Znyka trenera młodych adep-
tów KS Żychlin, zostały zorganizowane 
i przeprowadzone rozgrywki plażowej 
piłki nożnej. Gmina Żychlin jako współ-
organizator ufundowała puchary, me-
dale i upominki dla młodych piłkarzy.
Areną zawodów było nowopowstałe 
boisko do piłki plażowej na Stadionie 
Miejskim w Żychlinie. 
 W rozgrywkach wzięły udział 
drużyny z Kiernozi, Kutna i Żychlina. 
KS Żychlin reprezentowali chłopcy  
z rocznika 2006-2007.

Wyniki Meczów:
Kutno-Kiernozia 2:2; 2:1
Żychlin-Kiernozia 1:2; 1:1
Żychlin-Kutno 1:1; 0:1

Sport

 19 września na boisku Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Żychlinie odbył się 
gminny turniej mini piłki nożnej dziew-
cząt i chłopców klas VI-V. Uczestniczyli  
w nim uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 
1 i 2 w Żychlinie oraz Szkoły Podstawowej 
w Grabowie . Celem turnieju było popula-
ryzowanie piłki nożnej na terenie Gminy 
Żychlin, integrowanie młodzieży szkolnej, 
wpajanie zasad „fair-play” oraz propago-
wanie aktywnych form wypoczynku. Na 
zakończenie każda ze szkół otrzymała pa-
miątkowy puchar.
 Turniej ten był częścią zadania 
publicznego pn. „Sport- zdrowie, przy-
jemność i relaks” –realizowanego przy 
wsparciu finansowym z budżetu Gminy 
Żychlin.

Sport


