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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej    

 Dyrekcji placówek, kadrze pedagogicznej  

i wszystkim pracownikom działającym na rzecz 

oświaty w naszej Gminie, a także wszystkim 

tym którzy wspierają działalność oświatową, 

życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym  

i prywatnym, spełnienia wyznaczonych celów oraz 

uznania w środowisku społecznym dla tak trudnej  

i odpowiedzialnej roli jaką jest proces edukacji.

Burmistrz Gminy Żychlin 
Grzegorz Ambroziak

Nadchodzące wydarzenia: 
Październik: 

piątek, 9.10.2015 godz.17.00 (Żychliński Dom Kultury)
„Zebranie na Olimpie”   
przedstawienie w wykonaniu grupy teatralnej UTW Żychlin - wstęp wolny

niedziela, 18.10.2015 godz.15:00 (Stadion Miejski)
Rozgrywki piłkarskie Łódzkiej Klasa B Grupa IV  
KS Żychlin – GKS Byszew

Listopad: 
niedziela, 8.11.2015 godz.13:00 (Stadion Miejski)
KS Żychlin – Witonianka II Witonia
środa, 11.11.2015 
Uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości 
Inauguracja sezonu III Ligi Siatkówki Mężczyzn   
(Hala Sportowa, ul. Łukasińskiego 21)

Grudzień: 
sobota, 5.12.2015 godz.18:00 (Żychliński Dom Kultury)
Koncert ELENI - cena biletu 30 zł.

niedziela, 6.12.2015 (plac przy fontannie)
Kiermasz Bożonarodzeniowy
niedziela, 6.12.2015 (plac przy fontannie)
Mikołajki i uroczyste zapalenie lampek świątecznego drzewka

Szczegóły na www.gminazychlin.pl

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Elżbieta Tarnowska
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WYDARZENIA

Projekt strategii

 Zespół projektowy składający się 
m.in. z burmistrza i jego zastępcy, skarbnika 
i przedstawicieli rady opracował wstępny 
projekt założeń inwestycyjnych na lata 
2015-2020. Propozycje były konsultowane  
z Radą Miejską, przedstawicielami związków 
i stowarzyszeń, spółdzielni mieszkaniowych  
i mieszkańców. Efekt konsultacji publikujemy 
na naszej stronie gminazychlin.pl w formie 
raportu. 
 W projekcie strategii znalazły 
się zadania inwestycyjne w podziale na 
kilka obszarów działania gminy. Wpisane 
został również zadania, które mogą zostać 
zrealizowane przez podmioty inne (parafia, 
spółdzielnie mieszkaniowe, osoby fizyczne). 
 Poniżej przedstawiamy główne 
obszary działań inwestycyjnych (osie 
priorytetowe) oraz planowane ramy czasowe 
ich realizacji. 

I. Gospodarka niskoemisyjna (2016-2022)
II. Oświata (2017-2019)

III. Infrastruktura kultury (2019-2020)
IV. Ochrona środowiska (2016-2022)
V. Rewitalizacja i potencjał gminy (2016-

2022)
VI. Infrastruktura społeczna (2016-2022)
VII. Transport (2016-2022)
 
 W ramach osi priorytetowej I:  
„Gospodarka niskoemisyjna”, zapropono-
wano do realizacji: termomodernizację szko-
ły w Grabowie, Żychlińskiego Domu Kultury, 
Urzędu Gminy i zasobów komunalnych z wy-
korzystaniem instalacji fotowoltaicznych do 
produkcji energii elektrycznej. 
 W ramach osi priorytetowej II: 
„Oświata” - budowa sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie, 
modernizacje pomieszczeń SP nr 1, moderni-
zacja przedszkola nr 1. 
 W ramach osi priorytetowej III:  
„Infrastruktura kultury” modernizacja 
ŻDK-u w zakresie funkcjonalnym.
 W ramach osi priorytetowej IV: 
„Ochrona środowiska” - modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody, budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków, budowa mikroinstalacji 
fotowoltaicznych, budowa sieci c.o. do obiek-
tów komunalnych.
 W ramach osi priorytetowej V:  
„Rewitalizacja i potencjał gminy” - rewita-
lizacja ul. Narutowicza wraz z modernizacją 
kamienic komunalnych, rewitalizacja par-
ku przy ul. Barlickiego, odbudowa synagogi 
z nadaniem jej nowych funkcji społecznych 
(pod działalność lokalnych stowarzyszeń), 
modernizacja zabytkowego zespołu kościoła 
(zadanie realizowane przez parafię), rewalo-
ryzacja zespołu parkowo-dworskiego w Do-
brzelinie (zadanie realizowane przez funda-
cję).
 W ramach osi priorytetowej VI: „In-
frastruktura społeczna” - renowacja zieleni 
miejskiej, rewitalizacja parku przy ŻDK-u 
wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej dla 
dzieci „Nudzimisie i my”, budowa miastecz-
ka ruchu drogowego (dla dzieci i młodzieży) 
wraz z elementami skate park’u, budowa si-
łowni zewnętrznych, rozbudowa stadionu 
miejskiego o elementy do lekkiej atletyki 
i rekreacji, modernizacja targowicy miejskiej, 
modernizacja pomieszczeń UG, rewitalizacja 
podwórek w ramach działań społecznych, 
realizacja infrastruktury technicznej terenu 
pod mieszkalnictwo jednorodzinne (plan 
miejscowy pomiędzy ul. Łukasińskiego a Or-
łowskiego).
 W ramach osi priorytetowej VII: 
„Transport” - modernizacje nawierzchni 
ulic miejskich (H.Sawickiej, Marchlewskiego, 

Dobrzelińska wraz z przyległymi, Dolna, 
Sienkiewicza, Łąkowa, Zdrojowa, Złota, Bar-
lickiego, Ściegiennego, Kościuszki, Przeskok, 
pl. Wolności, Słowackiego, gminne ulice we-
wnątrzosiedlowe), modernizacje nawierzchni 
dróg gminnych (Pasieka-Sokołówek, Olesz-
cze, Czesławów, Orątki Górne, Gajew, Kacz-
kowizna-Strzelce, Zgoda, Śleszynek, Grzybów 
Dolny – ul. Górna, Dobrzelin - ul. Hotelowa, 
ul. Słoneczna, Śleszyn - ul. Piaskowa, Bu-
dzyń - ul. Budzyńska) modernizacja ciągów  

pieszych (potrzeby osób niepełnosprawnych), 
budowa parkingów. 
 Jak wynika z powyższego w kolejnych 
latach największy nacisk inwestycyjny ma 
zostać położony na modernizacje dróg, ulic 
i ochronę środowiska. Priorytetowe zadania 
z lat 2007-2014 w zakresie oświaty i sportu 
zostały zrealizowane w ponad 90%. Istotnym 
obszarem działania będą również zadania 
społeczne, zmieniające nasze otoczenie, 
takiej jak odbudowa synagogi pod potrzeby 
działalności stowarzyszeń i modernizacja 
Żychlińskiego Domu Kultury. Zakres 
realizacji jest bardzo duży i kosztowny, wiele 
zależeć więc będzie od możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych np. z UE, ministerstwa 
sportu, WFOŚiGW. Życzylibyśmy sobie, żeby 
w okresie obowiązywania strategii w latach 
2015-2022 udało się zrealizować przynajmniej 
⅔ zadań.

Konsultacje społeczne 
 
W dniach 26 sierpnia i 8 września 2015 
r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  
w Żychlinie odbyły się konsultacje społeczne 
w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Żychlin 
na lata 2015-2022. W spotkaniach udział 
wzięli Radni Rady Miejskiej w Żychlinie, 
przedstawiciele władz samorządowych 
Gminy Żychlin, organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorcy i mieszkańcy. Szkoda tylko, 
że większa grupa mieszkańców nie mogła 
uczestniczyć w konsultacjach. Wychodząc  

z założenia, że Strategia nie jest dokumentem 
tylko i wyłącznie urzędowym, na który nie 
ma się wpływu, ale można ją kształtować 
poprzez dobre decyzje i podpowiedzi, 
w trakcie spotkań padło wiele ciekawych 
pomysłów i rozwiązań dotyczących punktów 
rozwoju Gminy Żychlin na najbliższe lata. 
Wszystkie zgłaszane postulaty zawarte są  
w końcowym raporcie uwzględniającym 
wyniki konsultacji. 

(red.)

Strategia Rozwoju 
Gminy Żychlin 
na lata 2015-2022

„(...) największy nacisk inwestycyjny ma zostać położony 
na modernizacje dróg, ulic i ochronę środowiska.”
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 W niedzielne popołudnie  
23 sierpnia 2015 roku, reprezentacja Gminy 
Żychlin zaznaczyła swój udział na kolejnym 
już Pikniku Zdrowotnym organizowanym 
przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Tym 
razem piknik w ramach projektu „Żyjesz dla 
siebie i innych – zadbaj o zdrowie”, odbył się 
w Gminie Dąbrowice.
 Naszą gminę reprezentowali: 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Chochołowa, Jednostka Strzelecka 
„Strzelec” z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza w Żychlinie wraz  
z opiekunami oraz przedstawiciele Gminnego 
Centrum Promocji i Informacji w Żychlinie. 
 Tak jak na poprzednich spotkaniach, 
również i na pikniku w Dąbrowicach, 
odbył się konkurs kulinarny i sportowy. 
Pierwsze miejsce w zmaganiach kulinarnych  
w kategorii najlepsza pasta/mus zajęły panie 
Jadwiga Andrzejewska i Jolanta Wachowicz 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Chochołowa, 
a „nasi” Strzelcy wywalczyli III miejsce  
w konkurencjach sportowych.
 Serdecznie gratulujemy uczestnikom 
i dziękujemy za wspaniałe reprezentowanie 
naszej Gminy w Dąbrowicach.

(red.)

 W ostatnią niedzielę sierpnia  
w kościele parafialnym w Żychlinie odbyło 
się święto dziękczynienia Panu Bogu za 
zebrane plony, tzw. Dożynki. Uroczysta Msza 
św. pod przewodnictwem ks. proboszcza 
Wiesława Frelka rozpoczęła się o godz. 
12.00, a poprzedziła ją procesja z wieńcami 
i koszami dożynkowymi przygotowanymi 
przez mieszkańców Sołectw Budzyń, 
Żabików, Zagroby, Buszkówek i Buszków 
oraz członków Kół Żywego Różańca. Kosz 
dożynkowy przygotowały również władze 
Gminy Żychlin. Po zakończonej uroczystości 
przy akompaniamencie Kapeli Dobrzeliniacy, 
wszyscy zebrani częstowani byli chlebem 
z miodem oraz świeżymi babeczkami.  
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele 
władz samorządowych naszej Gminy, 
reprezentanci poszczególnych sołectw oraz 
licznie zgromadzeni mieszkańcy.

(red.)

Gmina Żychlin na Pikniku Zdrowotnym  
w Dąbrowicach

Msza dziękczynna za zebrane plony
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 Podczas obrad XI Sesji Rady 
Miejskiej w dniu 27 sierpnia obecni byli m.in. 
zastępca komendanta powiatowego policji 
w Kutnie podinsp. Zbigniew Gruszczyński  
(na zdjęciu trzyma mikrofon) i komendant 
komisariatu policji w Żychlinie kom. 
Rafał Towalski. Komendanci przybyli 
na zaproszenie burmistrza Żychlina, 
zaniepokojonego doniesieniami prasowymi 
dotyczącymi przyszłości komisariatu  
w Żychlinie. „W ostatnich dniach odbyłem 
kilka rozmów z radnymi oraz mieszkańcami 
Żychlina, którzy po przeczytaniu artykułu 
w tygodniku NŁ zwracali się do mnie  
o interwencję w sprawie likwidacji 
komisariatu – opowiada burmistrz – Byłem 
tymi stwierdzeniami bardzo zdziwiony. 
Dopiero podpisywałem umowę na dotację dla 
Policji na remont budynku. Po rozmowach 
z komendantem Towalskim byłem już 
spokojny, ale chciałem, żeby sprawa została 
omówiona przez komendanta na sesji”.  
 W celu pełnego wyjaśnienia 
sprawy głos zabrał Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Kutnie. Podinspektor 
Gruszczyński od początku zdementował 
informacje prasowe na temat zamknięcia 
czy likwidacji komisariatu w Żychlinie. 
Komendant kategorycznie zaprzeczył 
i kilkukrotnie zapewnił że Komisariat 

w Żychlinie nie będzie likwidowany 
„Chciałbym zacząć od kategorycznego 
stwierdzenia – nikt w kierownictwie 
Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, jak 
również Komendy Wojewódzkiej w Łodzi, 
(…), nie myślał o rozwiązaniu Komisariatu 
Policji w Żychlinie. Na tym mógłbym swoją 
wypowiedź zakończyć. Jakiekolwiek sugestie, 
gdziekolwiek się pojawiają są kłamliwe, nie 
polegają na prawdzie. Nie wiem, kto jest 
autorem artykułu, kto się podpisał inicjałami 
DAG, ja nie wnikam w nazwiska, nie wnikam 
w treść artykułu. 

„Komendant kategorycznie 
zaprzeczył i kilkukrotnie zapewnił 
że Komisariat w Żychlinie nie 
będzie likwidowany.”

Uważam, że można było najpierw powziąć 
pewne informacje u źródła, a dopiero potem 
rozważać i przekazywać te informacje 
szeroko rozumianej opinii publicznej. Także 
jeszcze raz powtórzę, (…) Komisariat Policji 
w Żychlinie nie ma być zlikwidowany, 
rozwiązany, zamknięty, jeszcze jakichkolwiek 
by tu innych synonimów tego znaczenia 
użyć…”.
 Zastępca Komendanta Powiatowego 
Policji w Kutnie udzielił również informacji 

na temat planowanej reorganizacji służby 
pracujących na Komisariacie w Żychlinie 
policjantów. Planowana reorganizacja 
ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo  
i pozytywnie wpłynąć na działania Policji 
w naszym regionie. „(…) Propozycje 
zmian zostały pozytywnie zaopiniowane 
zarówno przez Wydział Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Łodzi, jak również 
przez Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Łodzi, czyli te dwa wydziały, które 
bezpośrednio są odpowiedzialne i nadzorują 
pracę pionu prewencyjnego. Zmiana ta ma 
pomóc, aby więcej policjantów znalazło 
się na ulicy (…)” powiedział Podinspektor 
Gruszczyński. Poza głównym tematem 
policjanci odpowiadali na pytania radnych 
i mieszkańców nt. spraw związanych  
z bezpieczeństwem. 
 Wiele osób czytających artykuł 
w tygodniu NŁ odebrała go w sposób 
negatywny i wyciągnęła z niego wniosek  
o zbliżającym się pogorszeniu bezpieczeństwa 
w Żychlinie. Tym czasem zmiana ma 
przynieść korzyści w postaci zwiększenia 
liczby policjantów w służbach dzielnicowych 
i kryminalnych. Trzymamy komendantów na 
słowo! Będziemy sprawdzać.

(red.)

WYDARZENIA

Informacja na temat Komisariatu 
Policji w Żychlinie
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 W rocznicę wybuchu II wojny 
światowej przedstawiciele lokalnych 
środowisk z władzami samorządowymi 
na czele, uczestniczyli w obchodach 
upamiętniających ofiary kampanii 
wrześniowej. 

Na terenie gminy
 O godzinie 11:00 delegacja 
samorządowców złożyła wieniec na kwaterach 
żołnierskich w Śleszynie, a tuż potem w 
asyście uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Grabowie i przedstawicieli Cukrowni 
Dobrzelin, złożono wieńce na cmentarzu 
wojskowym w Dobrzelinie. Uroczystości 
prowadził burmistrz Grzegorz Ambroziak, 
a głos zabrał Honorowy Obywatel Żychlina, 
naoczny świadek wydarzeń września 1939 
rok, pan Ludwik Zalewski. Modlitwę za 
poległych odmówił ks. proboszcz Wiesław 
Frelek. 

W Żychlinie 
 O godzinie 16:00, w asyście pocztów 
sztandarowych szkół, zakładów pracy, straży 
ochotniczych i gminy, rozpoczęła się msza 
święta celebrowana przez księdza proboszcza. 
Następnie mieszkańcy, w asyście sztandarów, 
przemaszerowali na cmentarz parafialny, 
gdzie kontynuowano uroczystości. Tam 
złożono wieńce na kwaterach żołnierzy 
poległych w czasie kampanii wrześniowej 
1939 roku oddając im należną cześć.

(red.)

Uroczystości związane z 76. rocznicą 
wybuchu II wojny światowej

WYDARZENIA
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DOFINANSOWANIA I PROJEKTY

 Akademia Aktywnego Seniora, 
która działa przy Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Żychlinie zrealizowała kolejny 
etap Projektu „ Sukces jest kobietą” tym razem 
w Inowrocławiu. 27 sierpnia br. zorganizowano 
wyjazd edukacyjno-wypoczynkowo-
rehabilitacyjny do najsłynniejszego z miast 
uzdrowiskowych w Polsce. Inowrocław to 
stolica Kujaw Zachodnich. 
 Celem wyjazdu było poznanie 
walorów kulturowych miasta, jego 
historii, zwiedzanie kopalni soli, spacer 
deptakiem Królowej Jadwigi, a przede 
wszystkim prozdrowotny pobyt w parku 
uzdrowiskowym. Największą atrakcją 
inowrocławskiego parku uzdrowiskowego są 
tężnie solankowe, które czekają na kuracjuszy 
i gości odwiedzających miasto. Jest tu także 
wiele godnych odwiedzenia miejsc. Perskie 
dywany są daleko w tyle za dywanami 
kwiatowymi, z których słynie inowrocławskie 
uzdrowisko. I to właśnie kolejny powód, dla 
którego warto tu przyjechać. 

Ewa Andrzejewska

Projekt „Sukces jest kobietą”  
tym razem w Inowrocławiu

Biblioteka w Żychlinie jest ,,na 
pokładzie” pełnym inspiracji, 
zaczynamy nowy projekt  
Akcja: e-motywacja! 

 Celem projektu jest aktywizacja 
i wspieranie osób starszych w rozwoju 
– osobistym i społecznym. Uczestnicy  
akcji: e-motywacji zostaną zaproszeni do 
udziału w przygodzie z odkrywaniem… siebie! 
Dodamy odwagi i uzupełnimy zapasy energii 
przydatne do życia aktywnego i spełnionego. 
Zaprosimy seniorów do spotkania „tuż za 
rogiem” – w przyjaznej atmosferze publicznej 
biblioteki! Wspólnie zmotywujemy się 
do działania! Naszym sprzymierzeńcem 
będzie Internet i nowe technologie, które 
wykorzystamy jako narzędzie do odkrywania 
świata i pokonywania barier społecznych.
 Pięć spotkań adresowanych będzie 
do osób starszych i innych grup, które 

zainteresowane będą tematyką projektu. 
Wywiady online będą miały charakter 
inspirującej rozmowy z elementami 
warsztatowymi. Bohaterami spotkań będą 

osoby znane i mniej popularne… ale równie 
aktywne!

Ewa Andrzejewska

Akcja: e-motywacja – nowy projekt  
w żychlińskiej bibliotece



8 nowe echo Żychlina | nr 3/2015/21

DOFINANSOWANIA I PROJEKTY

 Gmina Żychlin realizuje projekt 
pod nazwą. „Przedszkolaki to kreatywne 
dzieciaki”. Jest on współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji  
w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej
 Głównym celem projektu jest 
podniesienie jakości pracy dwóch oddziałów 
przedszkolnych poprzez ich doposażenie 
w celu dostosowania do potrzeb dzieci 
3-4 letnich (organizacja placu zabaw, 
dostosowania pomieszczeń do możliwości 
i potrzeb dzieci, zakup dodatkowego 

wyposażenia).
 Grupą docelową objętą wsparciem  
w ramach projektu są dwa oddziały 
przedszkolne w publicznej Szkole 
Podstawowej w Grabowie zlokalizowanej na 
terenie Gminy Żychlin.
 Projekt realizowany jest zgodnie  
z zachowaniem zasady równości szans, w tym 
równości szans płci i niestereotypizacji.

(red.)

Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki

 W połowie lipca Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi ogłosił wyniki konkursu 
„Moja wymarzona ekopracownia – 2015”.  
W gronie pozytywnie rozpatrzonych 
wniosków znalazł się projekt ekopracowni  
z Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 
1939 r. Dwa wnioski w konkursie złożyła 
również nasza gmina i okazało się, że oba 
znalazły uznanie komisji.
 Wnioski o dofinansowanie złożone 
przez Gminę Żychlin to „Eko Raj” i „Szkolna 
Przystań Przyjaciół Przyrody”. Łączna wartość 
dofinansowania wynosi 66.300 zł. Nowe 
pracownie powstaną w Szkole Podstawowej 
Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana 
Pawła II. 

66 300 zł
- kwota dofinansowania  
dla Szkół Podstawowych.
 Projekt ekopracowni Zespołu 
Szkół w Żychlinie przy ul. Narutowicza 
to „Ekopracownia w ekoszkole”, a kwota 
dofinansowania wyniesie 28.200 zł.
 
28 200 zł
- kwota dofinansowania  
dla Zespołu Szkół.
 Przypominamy również, że 
dofinansowanie do utworzenia ekopracowni 
otrzymaliśmy również w poprzednim roku, 
dla Gimnazjum.
 Na fotografiach przedstawiamy 
kilka pomocy naukowych wykorzystywanych  
w ekopracowniach w szkołach podstawowych.

(red.)

Moja wymarzona ekopracownia
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 29 sierpnia na boisku do piłki 
plażowej przy ul. Łąkowej, odbył się Turniej 
Piłki Plażowej Kobiet. Była to już czwarta 
tego typu impreza organizowana przez 
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. 
W zawodach uczestniczyło 8 drużyn z Kutna, 
Płocka i Żychlina. Sportowa rywalizacja 
odbywała się na boisku przy ul. Łąkowa.
 Mecze eliminacyjne rozegrano  
w dwóch grupach A i B. W grupie 
A rywalizowały zespoły: Aleksandra 
Kowalska, Marta Kiełbasa (ZS Żychlin), 
Monika Bruzdowicz, Arleta Rutkowska 
(Płock), Agnieszka Chodorowska, Joanna 
Lach (Kutno), Alicja Ciszewska, Daria 
Karasiewicz (Żychlin). W grupie B zespoły: 

Iga Chodorowska, Paula Karwacka (Kutno), 
Aneta Dobińska, Agata Zielińska(ZS Żychlin), 
Julia Żurawik, Marysia Frydrysiak (Żychlin), 
Małgorzata Kiełbasa, Elżbieta Dobińska (ZS 
Żychlin).
 Mecz o III miejsce rozegrały 
zespoły: Aneta Dobińska, Agata Zielińska – 
Iga Chodorowska, Paula Karwacka 0:2
Mecz o I miejsce: Aleksandra Kowalska, 
Marta Kiełbasa i Monika Bruzdowicz, Arleta 
Rutkowska 0:2
 Gratulujemy zwyciężczyniom 
turnieju, dziękujemy za walkę i sportowego 
ducha fair play i zapraszamy wszystkie 
drużyny na kolejne zawody w przyszłym roku. 
Turniej dofinansowano ze środków Programu Grant na lepszy start współfinansowanego  

z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
realizowanego przez Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej.

Elżbieta Dobińska

Turniej Piłki Plażowej Kobiet 2015  
organizowany przez ZS w Żychlinie

 Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Żychlin wraz z innymi 
organizacjami z Żychlina oraz osobami 
prywatnymi zainicjowało akcję pomocy 
bezdomnym psom i kotom. W celu 
zapobieganiu bezdomności wśród zwierząt 
z Gminy Żychlin połączono siły organizacji 
pozarządowych, instytucji, Urzędu Gminy 
w Żychlinie i osób prywatnych, którym na 
sercu leży dobro zwierząt. Główną misją 
jest zapobieganie bezdomności zwierząt 
i ich adopcja. Działania obejmują przede 
wszystkim budowanie bazy domów 
tymczasowych oraz socjalizację zwierząt 
(psów i kotów), poszukiwanie domów 
stałych i adopcję. Inicjatorzy akcji zajmują 
się również promocją „Wolontariatu dla 
zwierząt”, współpracą między organizacjami 
zajmującymi się ochroną praw zwierząt oraz 
edukacją z zakresu opieki nad zwierzętami. 
Organizacja ściśle współpracuje z Gminą 
Żychlin przede wszystkim w ramach 
Programu Ochrony i przeciwdziałania 
bezdomności zwierząt. Zdobyte zostały 

już pierwsze sukcesy w postaci domów 
stałych dla kilku psiaków i kotów, za co 
Cztery Łapy serdecznie dziękują nowym 
właścicielom zwierzaków. Codziennie 
na profilu facebookowym Cztery Łapy – 
Żychlin, można uzyskać kolejne informacje 
o zwierzętach szukających domów, 
zobaczyć ich zdjęcia, dowiedzieć się  
o losach zaadoptowanych już psów i kotów. 
Dodatkowo, zaangażowani w akcję ludzie 
cały czas pracują nad wydobyciem naszych 
zwierzaków ze schroniska i znalezieniem dla 
nich bardziej godziwych warunków do życia. 
Inicjatorzy spotykają się raz w miesiącu, po 
to żeby planować kolejne działania. Jeśli ktoś 
byłby zainteresowany współpracą zapraszamy 
do kontaktu z koordynatorem Sandrą Jońską 
nr. tel. 728 520 601 bądź Stowarzyszeniem 
na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin nr. tel. 
609 856 625. Każdy nowy właściciel zwierząt 
dostanie wsparcie na dobry start w postaci 
karmy. Akcję wspomaga finansowo Gmina 
Żychlin.

Matylda Jakubowska-Czaja

Cztery Łapy Żychlin – ratunek  
dla bezdomnych zwierząt
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KULTURA

 W dniach od 03.08.2015 r. do 
22.08.2015 r. w Kutnowskim Domu Kultury 
zorganizowana została wystawa prac 
plastycznych dzieci z sekcji plastycznej 
działającej w Żychlińskim Domu Kultury oraz 
uczestników tegorocznych zajęć wakacyjnych. 
Na wernisażu zaprezentowane zostały dzieła 

wykonane w technice: akryl na płótnie, akryl 
na papierze, tusz, grasz, akwarela, pastele. 
Instruktorką zajęć plastycznych jest Monika 
Cieniewska. Gratulujemy pasji i talentu 
wszystkim małym artystom.

(red.)

 W lipcu zakończył się program 
„Akademia Orange dla bibliotek”, w którym 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Marii Kownackiej w Żychlinie brała 
udział od 2010 roku. W ramach programu 
biblioteka przez 5 lat oferowała bezpłatny 
dostęp do Internetu. Przeprowadzono wiele 
kursów komputerowych, warsztatów, stając 
się tym samym nowoczesnym centrum 
informacji, kultury i edukacji.
 Dzięki Fundacji Orange mogliśmy 
stać się „cyfrowymi przewodnikami” 
i pomóc mieszkańcom Żychlina  
i okolic podnosić cyfrowe umiejętności. 
Dziękujemy Fundacji za wsparcie  
i inspirację do działania oraz certyfikat 
„Biblioteki z pasją”. Naszych użytkowników 
nadal zapraszamy w progi bibliotecznych 
placówek, gdzie w dalszym ciągu w naszej 
ofercie jest darmowy Internet oraz wiele 
innych atrakcji.

Ewa Andrzejewska

„Kolor i forma”- wystawa 
sekcji plastycznej ŻDK

Biblioteka 
w Żychlinie 
z nowym  
certyfikatem

 Czytanie rozwija rozum młodzieży, 
odmładza charakter starca, uszlachetnia 
w chwilach pomyślności, daje pomoc  
i pocieszenie w przeciwnościach – tak niegdyś 
twierdził Marcus Tullius Cicero. Jak jest dziś 
z czytaniem? Czy społeczeństwo chce czytać? 
Czy warto czytać? Prawdę mówiąc powodów 
do czytania jest tyle, ile jest dobrych książek.
•	 Czytanie rozwija wyobraźnię i uczy 

kreatywnego myślenia 
•	 Czytanie poprawia pamięć 
•	 Czytanie wspomaga koncentrację  

i wyrabia cierpliwość 
•	 Czytanie wzbogaca zasób słów 
•	 Czytanie uczy poprawności i gramatyki 
•	 Czytanie rozwija umiejętność  

wysławiania się
•	 Czytanie to obcowanie z kulturą 
•	 Czytanie jest bezpłatne

  Czy Polacy czytają? Z badań 
Biblioteki Narodowej wynika, iż coraz mniej 
osób sięga po książkę, to tylko 31% ogółu 
społeczeństwa. Mniejszość tą można nazwać 
elitą. Bądź dumny, że czytasz i zachęcaj do 
tego innych!
 Książka to kultura, czytając 
poznajesz i kształtujesz swoje poglądy.  
Badanie wykazało, że tylko 35% 
ankietowanych wskazało biblioteki jako 
źródło dostępu do książek. By czytać dobrą 
literaturę wcale nie musimy kupować książek 
czy czekać na promocję w księgarni. Wystarczy 
wybrać się do biblioteki w lokalnym mieście, 
skorzystać z bibliotek cyfrowych bądź 
z bogatych zasobów Internetu. Zapraszamy 
do czytania!

(MGBPwŻ)

Czytam, więc jestem
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SEKCJE SPORTOWE

AEROBIK (ruszamy 14 września o godz. 19.00)
5 zł / 60 min, instruktor: Donata Śnieć

TRENING WIBRACYJNY SMOVEY
Trzy grupy wiekowe: Senior, Junior (kl. I–VI) oraz Grupa Otwarta
40 zł / 4 spotkania, instruktor: Monika Sylwestrowicz

ZUMBA DOROŚLI
40 zł / 4 spotkania po 60 min
instruktor: Agnieszka Dębowska - Szkoła Tańca „ALIBI” w Kutnie

SEKCJE TANECZNE

BREAKDANCE
30 zł/ 4 spotkania po 45 min, instruktor: Kamil Korzewski

ZUMBA KIDS
Trzy grupy wiekowe:
• gr. I - „Iskierki” dzieci w wieku 4–6 lat
• gr. II - „Twister” kl. I-III
• gr. III - „Step Up” kl. IV–VI
40 zł / 4 spotkania po 60 min
instruktor: Agnieszka Dębowska - Szkoła Tańca „ALIBI” w Kutnie

LUDOWY ZESPÓŁ TANECZNY „Na ludową nutkę”
zajęcia bezpłatne

SEKCJE MUZYCZNE  (zajęcia indywidualne)

AKORDEON (ilość miejsc ograniczona)
20 zł / 60 min, instruktor: Dawid Wójcik

PIANINO / KEYBOARD (ilość miejsc ograniczona)
20 zł / 60 min, instruktor: Anna Kwiatkowska, Dawid Wójcik

PERKUSJA (ilość miejsc ograniczona)
zajęcia bezpłatne, instruktor: Witold Figurski

GITARA (ilość miejsc ograniczona)
35 zł / 45 min, instruktor: Zbigniew Jędrzejczyk

SKRZYPCE (ilość miejsc ograniczona)
40 zł / 45 min, instruktor: Marysia Stępień

SAKSOFON
40 zł / 60 min, instruktor: Sebastian Pawlik

KLARNET
40 zł / 60 min, instruktor: Sebastian Pawlik

DZIECIĘCY CHÓR „PICCOLO”
gr. I kl. I- III
gr. II kl. IV - VI
zajęcia bezpłatne, instruktor: Dawid Wójcik 
 

SEKCJA JĘZYKOWA

JĘZYK ANGIELSKI
gr. kl. IV–VI
15 zł / 60 min 
instruktor: Sylwia Dałek 

SEKCJE PLASTYCZNE

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
GRUPA PLASTYCZNA „PRYZMAT”
• gr. I  4-6 lat
• gr. II  7–9 lat
• gr. III 10–12 lat
• gr. IV gimnazjum–liceum
zajęcia bezpłatne, instruktor: Monika Cieniewska

ARTYSTYCZNE STUDIO DLA DOROSŁYCH  
„POMALUJ SWÓJ ŚWIAT”
(zajęcia w formie artystycznych i rękodzielniczych warsztatów na których 
zaprojektujesz i wykonasz niepowtarzalne dekoracje dla swojego domu  
w technikach zdobniczych: decoupage, scrapbooking, witraże, malowanie 
na płótnie i inne)
zajęcia odpłatne, instruktor: Monika Cieniewska

SEKCJE TEATRALNE

GRUPA TEATRALNA „Dziecięcy Teatr Wizji”
• gr. I klasy I–III
• gr. II klasy IV–VI
zajęcia bezpłatne, instruktor: Katarzyna Brzozowska-Zajączkowska

MŁODZIEŻOWA GRUPA TEATRALNA 
grupa gimnazjum–liceum
zajęcia bezpłatne, instruktor: Katarzyna Brzozowska-Zajączkowska

SEKCJE LITERACKIE

WARSZTATY LITERACKO–POETYCKIE  
„KSIĄŻKA NA KAŻDĄ POGODĘ”
gr. kl. I–III
zajęcia bezpłatne, instruktor: Renata Dziuba

ZAJĘCIA DYSKUSYJNO–LITERACKIE
„CZYTAM NIE TYLKO SZKOLNE LEKTURY”
gr. kl. IV–VI
zajęcia bezpłatne, instruktor: Renata Dziuba

SEKCJE DLA SENIORÓW

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU (DLA OSÓB 50+)
cotygodniowe zajęcia: 
• z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego,
• nauka obsługi komputera,
• gimnastyka korekcyjno–usprawniająca,
• zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne,
• spotkania dyskusyjno literackie „Alfabet miłośników poezji”,
• spotkania z kosmetyczką, wizażystką, dietetykiem, psychologiem,
• wykłady popularno naukowe z zakresu historii, sztuki, muzyki, 

literatury, medycyny.
Nauka na UTW odbywa się w systemie semestralnym i ma formę 
kształcenia ustawicznego. Wpisowe za semestr 80 zł.

KLUB SENIORA „RADOŚĆ” Z ZESPOŁEM „MELODIA”

Zapisy przyjmowane są od 1 września w sekretariacie ŻDK, ul. Fabryczna 3 lub pod nr telefonu 24 285 10 34.

Odkrywaj i rozwijaj 
talenty oraz pasje!

Żychliński Dom Kultury zaprasza 
dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorów 

na zajęcia w sekcjach:

polub nas na facebooku!  wejdź na: www.kulturazychlin.pl
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KULTURA

 Wzorem lat ubiegłych, Żychliński 
Dom Kultury prowadził zajęcia wakacyjne 
dla dzieci. W ramach wspólnie spędzonego 
czasu uczestnicy tegorocznych warsztatów 
brali udział w zajęciach plastycznych, 
sportowo ruchowych, grach i zabawach 
integracyjnych, turniejach tenisa stołowego, 
organizowanych przez instruktorów 
ŻDK. Odbyły się dwa spotkania: pierwsze  
z Ochotniczą Strażą Pożarną w Żychlinie, gdzie 
dzieci mogły zapoznać się z wyposażeniem 
wozu strażackiego, a także zostały zapoznane 
z udzielaniem pierwszej pomocy osobom  
z wypadku, drugie z funkcjonariuszami policji 
na komisariacie w Żychlinie, gdzie największą 
atrakcją okazały się kamizelki kuloodporne.
Organizowane były również wycieczki w tym 
do ZOO Safari, do kina, na baseny termalne, 
do wioski indiańskiej Tatanka, oraz do parku 
w Arkadii i Nieborowie. Zwieńczeniem 
wyjazdów była wizyta w „Stajni u Kowala”  
i wspólne ognisko.
 Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za Waszą aktywność i dobre 
wakacyjne humory. Serdeczne podziękowania 
kierujemy również do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Żychlinie i Komisariatu Policji  
w Żychlinie.

ŻDK

Podsumowanie wakacji  
z Żychlińskim Domem Kultury
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INWESTYCJE

 W obecnej kadencji samorządu duży 
nacisk położony będzie na modernizacje dróg 
i ulic. Pierwsza z nich została zakończona  
w dniu 1 września. Dokonano odbioru koń-
cowego zadania inwestycyjnego pn.: „Moder-
nizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Balików gm. Żychlin”. Wy-
konawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych, Spółka z o.o. z siedzibą w Kut-
nie, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go 13. W ramach modernizacji wykonano 
nową nakładkę asfaltową na odcinku 778 mb 
wraz z tłuczniowym utwardzeniem pobo-
czy. Wartość inwestycji to kwota 114.063,58 
zł. Na w/w zadanie Gmina Żychlin uzyska-
ła dofinansowanie w kwocie 25 240,00 zł ze 
środków budżetu Województwa Łódzkiego  
w ramach funduszu ochrony gruntów rol-
nych i leśnych. 
 Kolejna modernizacja drogowa 
obejmie ulice Marchlewskiego i H. Sawickiej. 
Prace mają trwać od października do grudnia. 
Poza zmianą nawierzchni, zmodernizowa-
na zostanie część chodników. Modernizacja 
obejmie również część drogi wewnątrzosie-
dlowej przy ul. Traugutta. Gmina przejmuje 
własność drogi od spółdzielni, a prace odbędą 
się w październiku. 

 Jak co roku zlecono również  
remont nawierzchni dróg gruntowych i tłucz-
niowych na terenie naszej gminy w zakresie 
równania, uzupełnienia tłuczniem i wało-
wania nawierzchni. Robotami objęto drogi 
w miejscowości: Pasieka, Śleszyn, Dobrze-
lin, Orątki, Drzewoszki, Czesławów, Zgoda, 
jak również ulice Budzyńska, Dobrzeliń-
ska, Kolejowa, Nowa, Dolna, Głowackiego 

(część gruntowa). Wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe  
„FA-BUD”.
 W kolejnych latach nasz samorząd 
będzie dokonywał kolejnych modernizacji 
ulic miejskich i dróg na terenach wiejskich. 
Lista modernizacji znajduje się w planie stra-
tegii Gminy Żychlin. 

(red.)

 Od 1 września 2015 r. kredytobiorcy 
mogą korzystać z nowych, jeszcze lepszych 
warunków programu „Mieszkanie dla Mło-
dych”. Najbardziej znaczącą zmianą, która 
zainteresuje największą grupę odbiorców, jest 
możliwość finansowania mieszkań i domów 
jednorodzinnych pochodzących z rynku 
wtórnego.
 W związku z powyższym mieszka-
nia oferowane przez Gminę Żychlin w budyn-
ku przy ul. Łąkowej 6a objęte są od 1 września 
działaniem programu „MdM”. Zachęcamy do 
zapoznania się z informacją i oglądania lokali. 
 Oferta sprzedaży mieszkań do-
stępna jest na www.gminazychlin.pl. Więcej  
informacji na temat programu znajdziesz pod 
adresem http://mieszkaniedlamlodych.com/

(red.)

Modernizacje dróg i ulic

Atrakcyjna oferta sprzedaży mieszkań 
przy ul. Łąkowej 6a
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3 Turniej Siatkówki Plażowej
 Pod koniec wakacji odbył się  
3 Turniej Siatkówki Plażowej. Miejscem 
rozegrania turnieju było boisko przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Żeromskiego 
i boisko przy ul. Łąkowej. Rozgrywki 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, 
do rywalizacji przystąpiło 14 drużyn (11 
ekip kobiecych i 3 ekipy dziecięce ze szkół 
podstawowych). Poszczególne mecze 
rozegrano w 2 kategoriach.
 Uczestnikami turnieju byli 
zawodnicy z Żychlina, Gostynina, Kutna 
i Łodzi. Sam Turniej odbył się w miłej 
atmosferze, przy słonecznej pogodzie, chociaż 
przez chwilę wydawało się, że może nie dojść 
do finałowego meczu z uwagi na zbliżający się 
deszcz. 
 Dziękujemy wszystkim sponsorom, 
którzy włączyli się w organizację tego 
wydarzenia, drużynom za udział i sportową 
walkę na boisku, kibicom za doping, sędziom 
oraz wszystkim tym, którzy włożyli chociaż 
minimalny wkład by powstał ten Turniej. 
Zapraszamy za rok. Turniejowi patronował 
Burmistrz Gminy Żychlin

KOBIETy OPEN
Wyniki meczów.
Półfiniał:
Aleksandra Kowalska / Marta Kiełbasa - 
Sylwia Wijata / Agnieszka Olszewska 2:1 
(10:15, 15:9, 10:8)
Paula Karwacka / Iga Chodorowska - 
Adrianna Cichosz / Luiza Łosiewicz 2:1 
(15:11, 10:15, 9:0)
Mecz o 3 miejsce 
(do 2 wygranych setów do 15 pkt.):
S.Wijata / A.Olszewska – A.Cichosz / 

L.Łosiewicz 2:0 (15:5, 15:8)
FINAŁ (do 2 wygranych setów do 15 pkt.):
A. Kowalska / M. Kiełbasa – P. Karwacka / I. 
Chodorowska 0:2 (8:15, 14:16)

Dzieci ze Szkół Podstawowych
1. K.Durys / A.Obrębski / K.Przyłoga 
2. K.Jarota / A.Banachowicz / B.Łacheta
3. B.Frontczak / K. Banasiak / M. Banasiak 

Volley Team Żychlin

 Nie potwierdziły się obawy, 
co do zasadności mo-
dernizacji stadionu pił-
karskiego w Żychlinie. 
Od dwóch miesięcy 
na stadionie swoje me-

cze rozgrywa założona  
w wakacje drużyna  

KS Żychlin. 

 Okazuje się, że samorządowcy mie-
li dobre wyczucie, iż nowy obiekt przycią-
gnie chętnych do uprawiania tej dyscypliny 
sportu. Od początku burmistrz przekonywał 
radnych, że stadion będzie żył i powinien 
być wykorzystywany jak najczęściej, dlatego 

zdecydowano o wykonaniu sztucznej trawy.  
 Wstępnie podpisano porozumie-
nia o wykorzystywaniu obiektu przez kluby 
z poza gminy, ale panowało przekonanie, że 
wraz z oddaniem obiektu znajdą się pasjonaci 
chętni do reaktywacji piłki nożnej w Żychli-
nie. Piłkarze z KS Żychlin, jako nowy zespół, 
rozpoczęli od najniższej klasy rozgrywek, ale 
pierwsze mecze sezonu (trzy wygrane i bilans 
bramek 21-4) pokazują, że ich ambicje sięgają 
znacznie wyżej. Kibicujemy zawodnikom i li-
czymy na awanse do wyższych klas rozgryw-
kowych.   
 W imieniu wszystkich kibiców dzię-
kujemy za sportowe emocje i zaangażowanie. 
Więcej informacji na stronie gminazychlin.pl 

w zakładce Sport/KS Żychlin. Nadmieniamy, 
że KS uzyskuje dofinansowanie od Gminy Ży-
chlin w ramach promocji przez sport.
 Poza wykorzystywaniem stadionu 
przez klub, Gmina finansuje zajęcia spor-
towe dla dzieci i młodzież. Zatrudniony  
został trener z pożądanymi kwalifikacjami. 
Zajęcia odbywają się cyklicznie. Funkcjonuje 
również drużyna dziewcząt. Planujemy rów-
nież doposażyć stadion w zakresie lekkoatle-
tycznym. Zbudowana zostanie m.in. bieżnia 
i skocznia, ale również część terenu przezna-
czona zostanie na siłownię zewnętrzną. 

(red.)

Nowy klub piłkarski - KS Żychlin
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 W środę 5 sierpnia na Stadionie 
Miejskim w Żychlinie odbył się zorganizowany 
przez tutejszy Urząd Gminy, turniej piłki 
nożnej dziewcząt. W rozgrywkach wzięły 
udział drużyny z Żychlina, Kutna i Nowych 
Zdun. Dziewczęta rywalizowały ze sobą  
w systemie każdy z każdym w formule 2×15 
min. Ze względu na panujący upał, turniej 
rozpoczął się ze znacznym opóźnieniem. 
Warunki pogodowe były wyjątkowo trudne.
 Na zakończenie rozgrywek zespoły 
otrzymały pamiątkowe puchary i statuetki dla 
najlepszej zawodniczki i najlepszej bramkarki, 
które wręczył burmistrz Żychlina.
 Zestawienie wyników spotkań: 
Żychlin - Orlik Nowe Zduny  0:3 
Orlik Nowe Zduny - Róża Kutno  0:1 
Żychlin - Róża Kutno   0:9 
Turniej wygrała drużyna Róża Kutno.
 W składzie drużyny z Żychlina 
wystąpiły: Osmałek Oliwia, Janeczek Monika, 
Maciejewska Paulina, Pawlak Oliwia, 
Urbańska Joanna, Bisiorek Ilona, Białkowska 

Wiktoria, Radosiewicz Wioleta, Olczyk 
Marcjanna, Bogulska Izabela i Ciechomska 
Patrycja. Trenerem naszej drużyny dziewcząt 

jest Remigiusz Michalak nauczyciel WF  
w Gimnazjum w Żychlinie.

(red.)

 W dniu 30 sierpnia w Warszawie 
odbyła się 2 edycja BMW Półmaratonu 
Praskiego. Na starcie okazało się, że nie tylko 
dystans 21 km 097 m będzie ogromnym 
wyzwaniem dla biegaczy, ale i wysoka tego 
dnia temperatura. Nie zraziło to jednak ponad 
7 tys. biegaczek i biegaczy, którzy o godzinie 
8:45 ruszyli na trasę z Alei Zielenieckiej. Meta 
zlokalizowana była w Parku Skaryszewskim. 
 Na starcie półmaratonu stanęło 
8 biegaczy z „Rozbieganych-Żychlin”. 
Zwycięzcy 2. BMW Półmaratonu Praskiego w 
Warszawie osiągnęli czasy: wśród mężczyzn 
1:03.52 (Marcin Chabowski STS Pomerania 
Szczecinek) oraz 1:15.52 wśród kobiet (Gladys 
Jerotich Cheboi z Kenii).
 Wyniki naszych „Rozbieganych-
Żychlin”:
1. Remigiusz Michalak 1:33:16 - 318 miejsce
2. Piotr Mędelewski 1:33:46 - 337 miejsce
3. Bartłomiej Świątkowski 1:38:23 - 638 miejsce
4. Jarosław Durys 1:44:03 - 1114 miejsce
5. Krzysztof Mielczarek 1:52:17 - 2023 miejsce
6. Rafał Jaźwiński 1:56:36 - 2553 miejsce
7. Łukasz Przyłoga 2:01:30 - 3199 miejsce
8. Andrzej Dzięgielewski 2:09:35 - 4021 miejsce.
 

Jak widać wszyscy pokonaliśmy zarówno 
trasę półmaratonu, jak i ogromny upał. Łatwo 
nie było, ale daliśmy radę z czego jesteśmy 
dumni. Krótko: Poczuliśmy moc satysfakcji! 
 Ogromne podziękowania dla 
naszych kibiców i fotografów: Ania 
 

 Dzięgielewska, Agata Olszewska, Beata Durys 
i Klaudiusz Durys. Wyjazd i uczestnictwo 
w biegu: „Zrealizowano przy pomocy 
finansowej Gminy Żychlin”.

Rafał Jaźwiński

„Rozbiegani-Żychlin” na 2. BMW 
Półmaratonie Praskim

Turniej piłki nożnej dziewcząt

Zdjęcie: Mateusz Janeczek
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Wybieram świadomie przyszłość
 W niedzielne popołudnie 20 wrze-
śnia dobył się czwarty już Bieg Rodzinny 
„Wybieram świadomie przyszłość”. Ta cy-
kliczna impreza z roku na rok, przyciąga coraz 
szersze grono biegaczy. W tym roku oprócz 
mieszkańców miasta i gminy Żychlin w bie-
gu udział wzięli biegacze z Kutna i Bedlna. 
Na stracie stanęło 96 uczestników, którzy na 
dźwięk wozu strażackiego wyruszyli na trasę. 
Najszybciej pokonał ją Pan Krzysztof Bałat-
ka z Kutna, który w nagrodę otrzymał rower 
miejski. Pozostałe nagrody w postaci 3 rowe-
rów rozlosowane zostały w trakcie niedzielnej 
imprezy sportowej.
 
I Mistrzostwa w Cymbergaja
 W tym roku po raz pierwszy zorga-
nizowano również I Żychlińskie Mistrzostwa 
w Cymbergaja dla młodzieży i dorosłych. 
Do zawodów stanęło 16 zawodników, którzy 
w drodze losowania grali ze sobą systemem 
pucharowym w dwóch grupach. Rozgrywki 
były bardzo emocjonujące i przyniosły wie-
le radości zarówno grającym jak i kibicom.  
I Żychlińskie Mistrzostwa w Cymbergaja 
wygrał pan Rafał Obidowski, który w nagro-
dę otrzymał rower, drugie miejsce zajął pan 
Kamil Gałązka, trzecie pan Jacek Jackowski,  
a czwarte pan Marek Kaczmarek.
 Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, 
zarówno biegu jak i mistrzostw w cymbergaja, 
i zapraszamy do udziału za rok. Bardzo dzię-
kujemy również wszystkim, którzy czynnie 
włączyli się w organizację i bezpieczny prze-
bieg naszego IV Biegu Rodzinnego.

(red.)

IV Bieg Rodzinny ulicami miasta

Koszykarze UKS M-G 
SZS ŻYCHLIN zwyciężają  
w turnieju ZELMER 3X3 
QUEST- ŁÓDŹ 2015
 W weekend 22-23 sierpnia 2015 r. na 
ulicy Piotrkowskiej w Łodzi odbył się wielki 
finał ZELMER 3×3 QUEST – Mistrzostw 
Polski w koszykówce 3×3. Najlepsze 
zespoły w kategorii Open w Polsce walczyły  
o awans do turnieju FIBA 3×3 World Tour 
Masters w Lozannie. Zwycięzcą został zespół 
URBANCITY.PL GDAŃSK który w finale 
pokonał ekipę Da Burnin Banana Wrocław 
20:8. Tym samym zdobył tytuł Mistrza 

Polski w koszykówce 3×3 w kategorii OPEN 
mężczyzn. 
 W dodatkowo zorganizowanym 
turnieju w kategorii U-18 mężczyzn brała 
udział drużyna Uczniowskiego Klubu 
Sportowego z Żychlina. Po wygraniu czterech 
meczy nasi koszykarze awansowali do finału 
w którym po bardzo dobrej grze pokonali 
drużynę Ósemka Skierniewice 16:8. W 
nagrodę otrzymali oficjalne zegarki Tauron 

Basket Ligi.
 Udział w turnieju był częścią zadania 
pn. „Promocja Gminy Żychlin przez sport” 
– realizowanego przy wsparciu finansowym  
z budżetu Gminy Żychlin.
 UKS Żychlin reprezentowali: Filiński 
Adam, Szymczak Jakub, Lewandowski Hubert 
i Szymon Pawlak. Trener Jacek Filiński.

UKS M-G SZS Żychlin


