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Okręgi i ObwOdy wybOrcze

Nr Obwodu 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, 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 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, Okoniewskiego.

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

8. Żychlin, ulice: Hanki Sawickiej, Waryńskiego od Nr 1 do Nr 3,
Żeromskiego Nr 11B, 15A i 15B, Dąbrowskiego, Marchlewskiego.

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

(stołówka)

9.

Sołectwa: Grabie, Budzyń, Wola Popowa, Zgoda
Żychlin, ulice: Janka 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 

(sala gimnastyczna)

wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować 
korespondencyjnie, a także może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

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

Redaktor naczelna: Halina Wiśniewska. Redakcja artykułów: Adam Staszewski, 
Grafika i skład: Łukasz Garstka (pracowniawizualna.com), Kontakt: promocja@gminazychlin.pl
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN 
z dnia 8 października 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) podaje się 
do wiadomości wyborców informację o numerach, granicach stałych obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o lokalach 
wyznaczonych do głosowania korespondencyjnego w wyborach do Rady Miejskiej w Żychlinie, Rady Powiatu w Kutnie, Sejmiku Województwa 
Łódzkiego i w wyborach Burmistrza Gminy Żychlin zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Lokale w dniu głosowania otwarte będą 

w godzinach 7:00 - 21:00 
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WYDARZENIA

 W bieżącym roku obchodzimy 
75. rocznicę bohaterskiej obrony naszego 
państwa przez żołnierzy Wojska Polskiego  
z bronią w ręku i wszystkich innych Polaków, 
dorosłych i dzieci w każdy możliwy sposób, 
na który mieli okazję i możliwości by bronić 
naszej ojczyzny. 
 Towarzystwo Miłośników 
Historii Żychlina uczciło to wydarzenie 
inscenizacją historyczną. „Zaplanowaliśmy 
pokazanie historii autentycznej: powstanie 
i funkcjonowanie szpitala polowego  
w Dobrzelinie, jednego z wielu, które powstały 
z przymusu sytuacyjnego na ziemiach 
polskich” to słowa Anny Wrzesińskiej, prezesa 
Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina 
autorki scenariusza, który został napisany 
na podstawie autentycznych wspomnień 
prof. doktora Wiktora Degi, naczelnego 
chirurga w tym szpitalu oraz wspomnień 
wrześniowych pana Józefa Staszewskiego, 

prezesa Stowarzyszenia Dzieci Wojny Oddział 
w Żychlinie. Do współpracy zaproszono 
zaprzyjaźnioną grupę rekonstrukcyjną 
Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 z Kutna, 
Stowarzyszenie “Skakanka” z Żychlina, a także 
uczniów z klas mundurowych Zespołu Szkół 
i Zespołu Szkól nr 1 w Żychlinie. Inicjatywę 
tę wsparli także państwo Beata i Ryszard 
Łysakowie, właściciele dworu w Dobrzelinie, 
czyli terenu inscenizacji, Żychliński Dom 
Kultury i Ochotnicza Straż Pożarna z Żychlina
 Patronat honorowy nad inscenizacją 
objął burmistrz Grzegorz Ambroziak, 
a konsultację medyczną dr Maciej Wiaksa.
 Uroczystość rozpoczęła się 
Apelem Poległych na cmentarzu wojennym  
w Dobrzelinie. Następnie delegacje złożyły 
kwiaty i zapaliły znicze, po czym wszyscy 
zebrani przeszli na teren parku gdzie 
przed dworkiem odbyła się główna część 
inscenizacji.

Inscenizacja 
Szpital polowy w Dobrzelinie
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 W ciepłej i słonecznej piątkowej 
aurze, 15 sierpnia 2014r. w Parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  
w Suserzu, odbyła się wyjątkowa uroczystość 
koronacji obrazu Matki Bożej Suserskiej. 
 Od wieków obraz słynie z łask i cudów, 
a od ponad 162 lat jest celem pielgrzymów  
z Żychlina, którzy najpierw z prośbą, a potem 
z wdzięcznością, co roku udają się do Suserza 

z pielgrzymką. Koronacja potwierdzona 
została autorytetem Papieża Franciszka  
i dokumentem Kongregacji Watykańskiej do 
Spraw Kultu Bożego i Sakramentów. W marcu 
br. Papież Franciszek pobłogosławił papieskie 
korony na prośbę biskupa łowickiego 
Andrzeja F. Dziuby.
 W drugiej połowie XIX wieku 
pobliską ziemię Żychlińską ogarnęła 

epidemia cholery. Ofiarami choroby były całe 
rodziny. Dlatego w roku 1852, mieszkańcy 
Żychlina i okolic, udali się w pieszej 
pielgrzymce do Suserza, aby wyprosić u Boga 
za Jej wstawiennictwem ocalenie. I złożyli 
ślubowanie, że jeśli Matka Boża wyprosi 
odwrócenie tej strasznej zarazy, to przez 
sto lat będą przychodzić do Suserza, przed 
Jej wizerunek i dziękować za ocalenie. Po 
powrocie pielgrzymki rzeczywiście epidemia 
wygasła, co też potwierdzają Akta Grodzkie 
Gostynina.
 W czasie okupacji hitlerowskiej 
kościół w Suserzu zamieniono na magazyn. 
Na plebanii mieszkali Niemcy. Obraz jednak 
ocalał, zasłonięty wizerunkiem św. Rocha. 
Wojna nie przerwała pielgrzymowania. Mimo 
ryzyka utraty życia, w tajemnicy i bocznymi 
drogami, Żychlinianie w grupkach wędrowali 
do zamkniętego przez Niemców kościoła.
 Minęło sto lat i dotrzymane zostało 
ślubowanie, więc w 1952 roku, pielgrzymi  
z Żychlina i okolic, złożyli je ponownie i tak 
przez następne sto lat, będą przychodzić  
w pieszej pielgrzymce, przed cudowny obraz. 
W historii Żychlina jest to tradycja naprawdę 
wyjątkowa i przekazywana z pokolenia na 
pokolenie.
 W samo południe rozpoczęła się 
msza święta koronacyjna. Słowa powitania 
do wszystkich zebranych skierował biskup 

Uroczysta koronacja 
obrazu Matki Bożej Suserskiej
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WYDARZENIA

 W niedzielę 31 sierpnia 2014r o godz. 12.00 w kościele parafialnym  
w Żychlinie odbyła się msza dziękczynna za plony 2014 roku! Mszy przewodniczył 
proboszcz parafii, ks. Wiesław Frelek. Na uroczystość przybyli licznie zgromadzeni 
wierni, oraz przedstawiciele Władz Samorządowych z Panią Przewodniczącą 
Rady Miejskiej, panią Elżbietą Tarnowską i Burmistrzem Gminy Żychlin, panem 
Grzegorzem Ambroziakiem na czele.
 Liczną grupę stanowili mieszkańcy wsi i sołectw, którzy przygotowali 
dorodne i piękne wieńce dożynkowe. Piękny wieniec zrobiły także Panie z Koła 
Żywego Różańca. Starostami Dożynkowymi w tym roku byli Pani Agnieszka Plewa 
reprezentująca sołectwo Żabików i Pan Janusz Kowalski sołtys wsi Chochołów. Po 
mszy św. uczestnicy dożynkowi mogli spróbować pysznych ciast przygotowanych 
przez panie z Sołectw Gminy Żychlin.

Msza Dziękczynna  
za Plony 2014

łowicki Andrzej Franciszek Dziuba. Eucharystii 
przewodniczył metropolita poznański abp Stanisław 
Gądecki, a koncelebrowali ją: metropolita łódzki  
abp Marek Jędraszewski, ordynariusz łowicki  
bp Andrzej F. Dziuba, biskupi seniorzy diecezji 
łowickiej – bp Alojzy Orszulik i bp Józef Zawitkowski, 
arcybiskup senior archidiecezji łódzkiej  
abp Władysław Ziółek, ordynariusz włocławski  
bp Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz radomski 
bp Henryk Tomasik, bp pomocniczy płocki Roman 
Marcinkowski, biskup senior diecezji drohiczyńskiej 
bp Antoni Pacyfik Dydycz oraz liczni prezbiterzy. 
Homilię wygłosił ks. biskup Wiesław Alojzy Meringa, 
Ordynariusz Diecezji Włocławskiej.
 Po odczytaniu dekretu Kongregacji 
Watykańskiej do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów przez ks. Stanisława Plichtę, Kanclerza 
Kurii Diecezjalnej Łowickiej, zabrzmiały fanfary, po 
których nastąpił akt koronacji.
 Po słowach modlitwy, Biskup łowicki 
Andrzej F. Dziuba skropił korony wodą świeconą, 
po czym z Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim  
i Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim podeszli do 
obrazu i nałożyli korony na wizerunek Najświętszej 
Maryi Panny z Dzieciątkiem.
 „Najświętsza Maryjo Panno Suserska!  
W Twoje dłonie składamy nasze serca, myśli, słowa  
i czyny. Ucz nas wiary, nadziei i miłości. Prowadź nas 
po drogach przebaczenia i jedności. Oddalaj od nas 
zwątpienie, broń nas przed złem. Matko, prowadź 
nas do Chrystusa, abyśmy w Nim i przez Niego 
doszli do Ojca w jedności Ducha Świętego. Amen.” – 
to końcowy fragment aktu zawierzenia odczytanego 
przez Biskupa Łowickiego.
 Podczas Mszy św. dary do ołtarza nieśli m. in. 
przedstawiciele samorządu Szczawina Kościelnego, 
Żychlina z burmistrzem na czele, starosta  
i wicestarosta Powiatu Gostynińskiego, 
przedstawiciele pielgrzymki żychlińskiej  
i gostynińskiej. Uroczystość uświetniły poczty 
sztandarowe straży i szkół z Gminy Szczawin 
Kościelny, z Gostynina oraz poczet sztandarowy 
Gminy Żychlin.
 Do Suszerza z okazji koronacji 
pielgrzymowało około 5 tysięcy osób z Żychlina, 
Gostynina, Krośniewic, Piątku, Łowicza, Skierniewic, 
Mszczonowa i wielu innych miejscowości. Żychlińska 
grupa pieszych pielgrzymów była w tym roku bardzo 
liczna, bo blisko tysiącosobowa. Przewodził im  
ks. Wiesław Frelek, proboszcz parafii w Żychlinie. 
Część parafian udała się do Suserza komunikacją 
miejską uruchomioną przez Gminę Żychlin. 
 To niezwykłe wydarzenie dla tak małej 
parafii, więc przygotowania trwały od kilku miesięcy. 
Szczególnym wyzwaniem była organizacja mszy 
polowej dla kilku tysięcy pielgrzymów
Organizacją uroczystości zajmował się Urząd Gminy 
i Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym 
przy współpracy z Żychlińskim Domem Kultury, 
powiatem gostynińskim oraz innymi okolicznymi 
samorządami.
 Uroczystość była wyjątkowa i na pewno 
pozostanie na długo w pamięci wszystkich 
pielgrzymów.
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fotorelacja

 Słoneczne i ciepłe niedzielne popołudnie. Godzina 14:30. 
Na dźwięk syreny samochodu strażackiego ruszyło 180 uczestników, 
ustanawiając tym samym nowy rekord biorących udział w „BIEGU 
RODZINNYM – WYBIERAM ŚWIADOMIE PRZYSZŁOŚĆ”. 
Dystans 2 km ulicami miasta Żychlina, nie wymagał specjalnego 
treningu … można było pobiec z marszu. Już po raz trzeci jako gość 
specjalny zaszczycił nas swoją obecnością olimpijczyk pan Artur 
Partyka oraz poseł na Sejm RP pan Artur Dunin. Pomysłodawca  
i organizator imprezy Urząd Gminy w Żychlinie oraz główny sponsor 
„Biegu” Krajowa Spółka Cukrowa S.A, duet, dzięki którym można 
było rodzinnie spędzić wrześniowy, niedzielny dzień, dzień pełen 
radości i bezpłatnej zabawy, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Nie zabrakło dmuchanych atrakcji dla dzieci i młodzieży, malowania 
twarzy, cukrowej waty, występu zespołu EQRI. Mogliśmy podziwiać 
rywalizację 4 drużyn (EMIT S.A, NARMOD Sp. z o.o, Cukrownia 
Dobrzelin i Urząd Gminy w Żychlinie) w zawodach piłkarskich  
w 6 dyscyplinach: sam na sam z bramkarzem, rzut wolny, rzut karny, 
rzut karny w ciemno, strzał z połowy boiska do pustej bramki, strzał  
w poprzeczkę. Zwycięską drużyną została Cukrownia Dobrzelin, która 
zdobyła 46 pkt., zaraz za nią Urząd Gminy, EMIT S.A i NARMOD Sp. 
z o.o.
 Pozostając w sportowym klimacie, wszystkim zebranym na 
płycie boiska ORLIK zostało przedstawione sportowe Stowarzyszenie 
Volley Team Żychlin, którego przedmiotem działalności jest rozwój 
umiejętności sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa. Stowarzyszenie 
zaprezentowało swoje trzy drużyny:
•	 drużyna dziewczyn;
•	 drużyna młodziaków 12-17 lat;
•	 drużyna seniorów.
którym życzymy samych sukcesów.
 Linię mety jako pierwszy przekroczył pan Łukasz Bartniak 
(również ubiegłoroczny zwycięzca biegu), drugi był pan Patryk 
Obrębski, trzeci pan Jarek Durys, którzy otrzymali nagrody specjalne, 

Bieg Rodzinny
„Wybieram świadomie przyszłość”.

zaś wśród uczestników zostały rozlosowane nagrody główne  
– 4 rowery.
 Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim uczestnikom „Biegu 
rodzinnego” dziękujemy za udział w imprezie i zapraszamy do 
wspólnej zabawy już za rok.

(MT)
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 Zadając pytanie: jaki związek  
z Marynarką Wojenną RP ma nasz 
Żychlin, zdecydowana większość na pewno 
odpowiedziała by, że żaden. Nic bardziej 
mylnego. Otóż okazuje się, że w naszym 
mieście odnalazły się unikatowe foto-
grafie pierwszego polskiego oficera, który  
3 listopada 1918 r. w Krakowie, przejął po 
zaborze austrowęgierskim pływający tabor 
Weichselflottille. Były to pierwsze dni budowy 
zrębów Marynarki Wojennej w odradzającej 
się Rzeczypospolitej.
 Zdjęcia kapitana Władysława Naw-
rockiego – bo tak nazywał się owy oficer – 
odnalazły się w zbiorach pani Urszuli Weber 
Król – prezesStowarzyszenia „Blisko Dziecka” 
w Żychlinie. Dzięki pasji, staraniom 
i uporowi pana Henryka Olszewskiego, 
miłośnikowi historii, udało się rozpoznać, 
odtworzyć historię i umiejscowić w czasie 
postać kapitana Nawrockiego. Panu Hen-
rykowi udało się również zainteresować ową 
postacią dyrektora Muzeum Marynarki Wo-
jennej w Gdyni, który był żywo zainteresow-
any aby unikatowe fotografie znalazły się w 
zbiorach Muzeum. Po wstępnych negocjac-
jach ustalono termin przekazania zdjęć na 14 
września 2014 roku na godz. 13.00.
 Do Żychlina na uroczyste przekaza-
nie zdjęć przybyli:
- kontradmirał Marian Ambroziak– zastępca 
szefa Inspektoratu Marynarki Wojennej, 
który reprezentował Inspektora Marynarki 

Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzaju 
Sił Zbrojnych Pana Wiceadmirała Ryszarda 
Demczuka. Pan Wiceadmirał z ramienia 
Ministra Obrony Narodowej objął patro-
natem honorowym naszą uroczystość,
 - komandor Marek Padjas wiceprezes 
Stowarzyszenia Ligi Morskiej i Rzecznej 
reprezentujący prezesa LMiR, dyrektora 
Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. ż. w. dr inż. 
Andrzeja Królikowskiego, który również 
patronował uroczystości przekazania zdjęć,
- Pani Agnieszka Nawrocka – wnuczka kapi-
tana Władysława Nawrockiego,
- przedstawiciele organu przejmującego uni-
katowe fotografie tj. Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni z dyrektorem Tomaszem 
Miegoniem na czele
- Honorowy Obywatela miasta Żychlina Pan 
Ludwik Zalewski
- Przedstawiciele Wojska Polskiego i Służb 
Mundurowych
- Dyrektorzy i przedstawiciele Instytucji Kul-
turalnych i Oświatowych
 - Członkowie Stowarzyszeń i Historycznych 
Grup Rekonstrukcyjnych
- Żychlińska młodzież wraz z opiekunami 
oraz zaproszeni goście.
 Po oficjalnym powitaniu przez 
Burmistrza Gminy Żychlin pana Grze-
gorza Ambroziaka głos zabrali przedsta-
wiciele Wojska Polskiego, Ligi Morskiej  
i Rzecznej i Muzeum Marynarki Wojennej  
w Gdyni.

  

Następnie Grupa Teatralna 
METAFORA pod kierunkiem Pani Katarzyny 
Brzozowskiej-Zajączkowskiej, przybliżyła ze-
branym postać kapitana Władysława Naw-
rockiego, a pani Kornelia Major – Prezes 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Genealog-
icznego „Świętogen” przedstawiła rodowód 
„naszego bohatera”.
Około godz. 14.15 nastąpiło uroczyste prze-
kazanie zdjęć i podpisanie stosownych do-
kumentów przez panią Urszulę Weber-Król i 
pana Tomasz Miegonia.
Moment ten uświetniły swą obecnością Poc-
zty Sztandarowe Urzędu Gminy Żychlin, 
Bractwa Ligi Morskiej i Rzecznej z Wysz-
kowa, Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Praktycznego im. Tade-
usza Kościuszki w Łowiczu, Zespołu Szkół  
w Żychlinie i Liceum Ogólnokształcącego im 
Adama Mickiewicza 1 w Żychlinie.
 Wprowadzeniu Pocztów Sztanda-
rowych akompaniował pan Witold Figurski  
z Żychlińskiego Domu Kultury, a sygnały 
Wojska Polskiego i sygnał „Słuchajcie wszy-
scy” odegrał trębacz, marynarz Rafał Sobczak 
z okrętu muzeum ORP Błyskawica.
Po uroczystym przekazaniu fotografii odbył 
się cykl prelekcji i prezentacji poświęcony 
historii Flotylli Wiślanych.
 Na zakończenie oficjalnej części, 
głos zabrała pani Agnieszka Nawrocka – 
wnuczka kapitana Nawrockiego, która w im-
ieniu swojego ojca i własnym, podziękowała 
za tę piękną i doniosłą uroczystość.
 Zwieńczeniem wydarzenia jakim 
było przekazanie do zbiorów Muze-
um Marynarki Wojennej w Gdyni uni-
katowych fotografii kpt. Władysława 
Nawrockiego, był występ solistów 
młodzieżowego chóru ALLEGRO  
z Gimnazjum im. A. Mickiewicza i Liceum 
Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza  
w Żychlinie pod kierunkiem Pani Agnieszki 
Wawrzyniak oraz pamiątkowa fotografia.
 Uroczystość poprowadziła 
pani Magdalena Rzeźnicka, dyrektor 
Żychlińskiego Domu Kultury.

Uroczystość przekazania 
unikatowych fotografii 
kpt. Władysława Nawrockiego
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WYDARZENIA

 Konkurencja w konkursie na 
stanowisko dyrektora ŻDK w Żychlinie 
była wyrównana. Mieliśmy do czynienia  
z ciekawymi i różnorodnymi kandydatami. 
W sumie do ostatecznej analizy brałem pod 
uwagę, aż troje z pięciorga kandydatów.
 Każdy z kandydatów przedstawił 
ciekawą i przemyślaną koncepcję działalności, 
można by rzec wręcz książkową. Kandydaci 
posiadali pewne pożądane cechy, zalety  
i ciekawe pomysły na prowadzenie tej 
ważnej działalności. Każdy z nich miał 
oczywiście pewne wady, które były brane pod 
uwagę przy przemyśleniach, niestety jedną  
z ważniejszych wad większości kandydatów 
był brak istotnego doświadczenia  
w zarządzaniu jednostkami budżetowymi  
i ich finansami oraz zespołami pracowników. 
 Bardzo dużo dało mi to, że 
uczestniczyłem jako obserwator przy 
wszystkich prezentacjach. Mogłem dzięki 
temu wyrobić sobie w bezpośrednim 
kontakcie opinię o każdym z kandydatów 
i przeprowadzić własną punktację według 
zasad określonych przez komisję konkursową. 
I w tym przypadku w mojej subiektywnej 
ocenie, kolejność punktowa była różna 
od oceny komisji. Kandydat wskazany 
przez komisję w mojej ocenie zajął trzecią 
pozycję. Zaznaczam, że komisja konkursowa 
na żadnym etapie nie znała mojej oceny  
i uwag. Nie siedziałem przy stole komisji, 
ale w pewnym oddaleniu. Nie zadawałem 
pytań kandydatom. Po ostatniej prezentacji 
opuściłem pomieszczenie pozostawiając 
członków komisji z ich przemyśleniami. 
Wiem, że decyzja nie była łatwa, a kandydaci 
uzyskali podobne ilości punktów. W ocenie 
dwóch członków komisji zwycięzcami 
konkursu były dwie inne osoby. Również  
w moim przypadku zwyciężyła inna 
kandydatka niż kandydat wskazany po 
ostatecznej ocenie przez komisję konkursową.
 Tak więc po analizie materiałów 
złożonych w formie pisemnej oraz obserwacji 
i wysłuchaniu prezentacji kandydatów 
podczas konkursu, zdecydowałem się  
w pierwszej fazie na odrzuceniu dwóch 
osób, które wypadły najsłabiej. W kolejnym 
etapie analizy uważniej przyjrzałem się 
trzem kandydaturom. Jedna z nich została 
odrzucona, głównie z uwagi na brak 
doświadczenia w zarządzaniu jednostkami 
budżetowymi i zespołami ludzi, ale muszę 
podkreślić, że ta trójka kandydatów miało 
bardzo wyrównane szanse.

 W ostatniej fazie pozostały dwie 
kandydatury. Wskazywany przez komisję – 
pan Dariusz Taraszkiewicz i pani Magdalena 
Modrzejewska-Rzeźnicka.
 Dla uzupełnienia materiału 
do analizy przeprowadziłem rozmowy 
telefoniczne z panem Dariuszem 
Tarszkiewiczem. Udało mi się rozwiać część 
wątpliwości, ale niestety na niekorzyść 
kandydata. Po ponad tygodniu rozpocząłem 

więc rozmowy z panią Magdaleną 
Modrzejewską-Rzeźnicką.
 W ostatecznej ocenie kandydatów 
uznałem, że pani Modrzejewska-Rzeźnicka 
wzbudza najmniej moich wątpliwości  
i posiada pożądaną na tym stanowisku wiedzę 
merytoryczną, jest osobą komunikatywną  
i dobrze zorganizowaną, ma doświadczenie 
w pracy, również w zakresie zarządzania 
finansami jednostki i jej organizacją, 
przedstawiła ciekawy program działania, który 
jest realny, wnosi wiele nowych rozwiązań 
i pozwoli jednostce zarządzanej rozwijać 
swoją ofertę dla mieszkańców. Uważam, że  
w większym stopniu, właśnie mieszkanka 
naszej miejscowości połączy swoje życie 
zawodowe z miastem i gminą Żychlin,  
a z uwagi na swoje dotychczasowe 
doświadczenie zna lokalne środowisko, 
zapracowała na pozytywną opinię i zaufanie 
osób współpracujących z Żychlińskim 
Domem Kultury. 
 W mojej ocenie pani Magdalena 
Modrzejewska-Rzeźnicka zdaje sobie 
sprawę jak trudne wyzwania przed nią stoją 
i postrzegam ją jako osobę zdeterminowaną 
do osiągnięcia korzystnych rezultatów  

i odważną, co daje podstawy do sprostania 
powierzonym zadaniom z korzyścią dla ogółu 
mieszkańców. 
 Z uwagi na powyższe postanowiłem, 
że z dniem 1 października dyrektorem 
Żychlińskiego Domu Kultury będzie pani 
Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka.
 Jednocześnie wyrażam zadowolenie, 
że mogłem poznać ciekawe kandydatury osób 
ubiegających się o to stanowisko i podejmując 
decyzję miałam bardzo wiele argumentów, za 
pozytywnym rozpatrzeniem aż trzech z nich. 
Mam nadzieję, że pozytywną konsekwencją 
konkursu będzie również wykorzystanie 
potencjału zaprezentowanego przez panią 
Katarzynę Brzozowską-Zajączkowską, której 
w jeszcze bardzo młodym wieku brakuje 
doświadczenia, ale bardzo dobrze rokuje na 
przyszłość.
 Osoby takie jak pani Magdalena i pani 
Katarzyna utwierdzają mnie w przekonaniu, 
że Żychlin jest miejscem pełnym ludzi 
ciekawych, odważnych i zdeterminowanych, 
żeby pozytywnie wpływać na otoczenie. 

Burmistrz Gminy Żychlin 
GrzegorzAmbroziak

Informacja Burmistrza Gminy Żychlin 
z procesu konkursowego wyboru dyrektora 
Żychlińskiego Domu Kultury

Policyjna Akademia 
Bezpieczeństwa
 W dniu 10 października 2014 r. 
dwoje uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Jana Pawła II w Żychlinie, Oliwia Jóźwiak 
i Marcin Jagniątkowski, brało udział w 
powiatowym finale konkursu sprawności 
fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie 
organizowanym przez Wydział Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Łodzi w ramach Policyjnej Akademii 
Bezpieczeństwa. Uczestnicy mieli 
do rozwiązania test dotyczący zasad 
bezpieczeństwa oraz do pokonania tor 
przeszkód. W konkursie brało udział 9 
drużyn ze szkół podstawowych z terenu 
powiatu.
 Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie 
podtrzymali tradycję medalowych 
występów w tych zawodach i zajęli drugie 
miejsce. I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kutnie. Na czwartym 
miejscu zawody ukończyła reprezentacja 
Szkoły Podstawowej w Grabowie, która 
była o przysłowiowy włos od podium.
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Inauguracja roku akademickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 W pierwszą niedzielę października w Żychlińskim Domu 
Kultury spotkali się słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Tego ciepłego, jesiennego wieczoru odbyła się bowiem inauguracja 
nowego roku akademickiego 2014-2015. W pierwszej części głos 
zabrali: pani dyrektor ŻDK Magdalena Modrzejewska -Rzeźnicka, 
pani Elżbieta Tarnowska Przewodnicząca Rady Gminy Żychlin oraz 
Burmistrz Gminy Żychlin pan Grzegorz Ambroziak. Uroczyste  
i oficjalne rozpoczęcie roku akademickiego przypieczętował występ 
artystyczny zespołu wokalnego UTW pod kierunkiem Witolda 
Figurskiego. Słuchacze tej sekcji odśpiewali Gaudeamus Igitur. 
Następnie wystąpiła grupa teatralna pod kierunkiem pani Katarzyny 
Brzozowskiej z przedstawieniem „Poczekalnia” którym udowodnili, 
że mają poczucie humoru i czerpią radość ze swoich występów. 
Gościnnie w przedstawieniu wzięła udział Zosia Czaja. Został 
również wygłoszony wykład przez panią Urszulę Weber – Król na 
temat życia kpt. Władysława Nawrockiego. Po części artystycznej 
nadszedł moment na omówienie programu edukacyjnego 
proponowanego słuchaczom UTW w nowym roku akademickim, 
rozdane również zostały plany zajęć i wykładów na semestr zimowy. 
Wszystkim słuchaczom życzymy dużo sukcesów w nowym roku 
akademickim.

Kochajmy 
Polskie Jabłka
 Happening „Kochajmy polskie jabłka” to inicjatywa,  
z którą wyszło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin  
i Gminne Centrum Promocji i Informacji, mające na celu promocję 
spożywania owoców, a w szczególności naszych pysznych polskich 
jabłek.
 Impreza odbyła się w poniedziałkowe popołudnie 25 sierpnia,  
a nie jak wcześniej planowano w niedzielę 24 sierpnia, a to przez złe 
warunki atmosferyczne, które panowały w niedzielę. W poniedziałek 
jednak pogoda nie zawiodła i happening mógł się odbyć.
 Na boisko szkolne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2  
w Żychlinie przybyli miłośnicy polskich jabłek – w większości dzieci, 
ale również inne osoby chcące zasmakować pysznych owoców, ciast  
i świeżo wyciskanego soku.
 Na uczestników happeningu czekały różne atrakcje i 
konkursy. Dzieci i ich najbliżsi brali udział m.in. w jedzeniu jabłek na 
czas, wyścigu z jabłkiem na głowie, wyścigach na mini szczudłach, 
zajęciach z tworzenia filcowych jabłuszek, malowaniu na folii i wielu 
innych. Ponadto dzieciaki mogły również korzystać ze zjeżdżalni  
i trampoliny, które za niewielką opłat były do ich dyspozycji.  
W tracie zabawy można było zakupić pyszne ciasta i świeżo 
wyciskany sok! Cały dochód uzyskany ze sprzedaży przeznaczony 
będzie na zakup owoców do Żychlińskich szkól i przedszkoli.
 Impreza na rzecz polskiego jabłka nie odbyłaby się gdyby 
nie ludzie dobrej woli, którzy wsparli tę inicjatywę. Dziękujemy 
wszystkim wolontariuszom i osobą, którzy przyczynili się w 
jakikolwiek sposób do uświetnienia Happeningu, a w szczególności 
Państwu Węgrzynowskim ze Śleszyna i Paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich także ze Śleszyna. Wszystkim za wszystko Dziękujemy.
Pamiętajmy jedzmy i kochajmy polskie jabłka!!!
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INWESTYCJE

Kolejne etapy rewitalizacji 
Starówki. Kolorowe kamienice 
i park przy Placu Jana Pawła II.
 Trwają dalsze prace rewitalizacyjne 
Starówki Miejskiej. Przy Placu 29 Listopada 
zakończyły się modernizacje kamienic 
komunalnych, które zyskały nowe estetyczne 
elewacje. Dotacja przekazana przez Gminę 
Żychlin została przeznaczona na remonty 
wykonane przez Samorządowy Zakład 
Budżetowy w Żychlinie i firmę “Szym-Bud”, 
której SZB zleciło część prac elewacyjnych.
Remonty budynków rozpoczęły się ok. 20 
sierpnia i swym zakresem objęły nie tylko 
prace termoizolacyjne elewacji zewnętrznej, 
za które odpowiada firma Szym-Bud, 
ale również wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej, wymianę drzwi wejściowych, 
kapitalny remont dachu, w tym naprawę 
kominów, wymianę rynien i rur spustowych. 
Za tę część odpowiedzialny jest Samorządowy 
Zakład Budżetowy. Zakończenie prac miało 
miejsce zgodnie z przewidzianym terminem. 
Dzięki „nowym szatom” budynków na placu 
29-go listopada, nasza Starówka zyskała 
kolejny walor estetyczny. Warto dodać 
także, że oprócz budynków znajdujących 
się „przy fontannie” Samorządowy Zakład 
Budżetowy dzięki dotacjom inwestycyjnym z 
Gminy przeprowadził prace modernizacyjne 
budynków przy ulicy Waryńskiego 3 
i Dąbrowskiego 6.
 Drugą częścią rewitalizacji Starówki 
jest modernizacja parku miejskiego przy Placu 
Jana Pawła II. W związku z kanonizacją Ojca 
Świętego Gmina Żychlin przeznaczyła środki 
inwestycyjne na rewitalizację parku. Poza 
nowymi alejkami parkowymi, oświetleniem 
parkowym, zrealizowane będą nasadzenia 
zieleni oraz ustawione będą nowe ławki. 
Przygotowane będzie również okablowanie 
do systemu monitorowania otoczenia parku.
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 Pod koniec czerwca 2014 r. 
pracownicy Wytwórni Pasz Cargilla  
w Dobrzelinie zgłosili Komisji Cargill Cares, 
która zajmuje się analizą i opiniowaniem 
projektów charytatywnych realizowanych 
przez firmę, projekt wyremontowania sali do 
ćwiczeń, mieszczącej się w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Żychlinie.
 Projekt uzyskał aprobatę Komisji, 
ponieważ zaplanowany remont miał 
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa 
uczniów w szkole, a powstanie nowej, 
estetycznej i bardziej nowoczesnej sali do 

Obiekt użyteczności publicznej 

Nowe szaty Biblioteki w Żychlinie

Obiekt sportowy 

Nowa sala ćwiczeń w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym przy ul. Żeromskiego 8 w Żychlinie

 Pierwszy etap prac 
modernizacyjnych Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Żychlinie obejmował 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe 
fundamentów i wykonany został w 2013r. 
Po stwierdzeniu, że prace związane  
z odwodnieniem i osuszeniem przyniosły 
odpowiedni rezultat można było 
bezpiecznie przystąpić do dalszych prac 
modernizacyjnych
Prace remontowo – budowlane na zewnątrz 
budynku rozpoczęły się w połowie sierpnia. 
Zakładały one odbicie, przecieranie  
i gruntowanie tynków, docieplenie budynku 
i pomalowanie go, wymianę poszycia 
dachowego i zrobienie nowej instalacji 
odgromowej, a także wykonanie posadzek na 
tarasie i roboty wykończeniowe.
 Usługę tę wykonał Zakład 
Budowlany „Dedal” z miejscowości Brudzeń 
Duży. Jak podkreśla dyrektor biblioteki pani 
Ewa Andrzejewska, prace wykonywane były 
terminowo i szybko widać było kolejne efekty. 

ćwiczeń – zachęcać dzieci i młodzież do 
uprawiania sportu. Dodatkowym elementem 
było też dobrowolne zaangażowanie w ten 
projekt dużej grupy pracowników firmy.
 W II połowie lipca 46 osób  
z oddziału w Dobrzelinie, zarówno pracownicy 
z działu produkcji, sprzedaży, logistyki jak  
i finansów, w formie wolontariatu przystąpiło 
do prac remontowo – wykończeniowych.  
 Wymieniono włączniki światła, 
lampy sufitowe, kontakty elektryczne, 
kratki wentylacyjne, wymieniono stare 
rury od centralnego ogrzewania, dokonano 

zaprawek murarskich i pomalowano ściany, 
odrestaurowano i pomalowano stare drabinki 
do ćwiczeń, przygotowano i wymieniono 
starą posadzkę na nową sportową z atestem, 
a także zakupiono sprzęt do ćwiczeń.
 Prace zakończyły się pod koniec 
sierpnia, tak, aby dzieci wraz z pierwszym 
dzwonkiem, mogły w pełni korzystać z nowej 
sali. Pomieszczenie przystosowane jest do 
ćwiczeń z wychowania fizycznego i zajęć 
korekcyjnych, a służy zarówno uczniom 
Szkoły Podstawowej Nr 2 jak i wychowankom 
Przedszkola Nr 2.
Firma Cargill przeznaczyła na ten projekt 
kwotę 20 000 zł oraz pozyskała dwóch 
sponsorów P.H.U. Elvis Robert Kaczmarek 
i Z.H.U Hydro-Tech Ledzion Waldemar, 
uzyskując wsparcie na kwotę 4500zł.
Firmie Cargill oraz pracownikom, którzy 
poświęcili swój wolny czas i włożyli swój 
trud w remont sali, serdecznie dziękujemy 
w imieniu wdzięcznych dzieciaków.

„Każdy odchodzący dzień pozostawia po 
sobie niezatarte ślady…”

Firma godna polecenia. Projekt finansowany 
jest przez Gminę Żychlin, a jego koszt wynosi 
124.174 zł. 
 Budynek można już oglądać w pełnej 
okazałości i warto przy tej okazji nadmienić, 

że jest to jeden z ładniejszych obiektów na 
naszym terenie.
 Serdecznie zapraszamy do 
korzystania ze zbiorów Biblioteki i projektów, 
w których uczestniczy.
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Projekt „Grant na Lepszy Start!”

Projekt „SENIOR 24 h w plenerze - ŚWINOUJŚCIE – 
MIĘDZYZDROJE – SZCZECIN”

Szanowni Państwo!
 Miło nam poinformować, że w tym 
roku Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich OPUS i Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”, 
obejmujące swoim działaniem gminy 
i powiaty województwa łódzkiego,  
w partnerstwie z Marszałekiem Województwa 
Łódzkiego, wygrały konkurs rządowego 
programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 Oznacza to, że od 1 czerwca 2014 
do 30 listopada 2016 roku realizujemy 
projekt regrantingowy „Grant na lepszy 
start” finansowany przez Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej. Dzięki pozyskanym 
środkom w ciągu trzech lat wsparcie w 
postaci mikrodotacji do 5 000 złotych 
otrzyma co najmniej 268 młodych organizacji 
pozarządowych, grup nieformalnych i grup 
samopomocowych z województwa łódzkiego.
 Naszym celem jest zwiększenie 
zaangażowania obywateli w życie publiczne, 
szczególnie w małych społecznościach 
lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych 
miastach, które mają ograniczony dostęp do 
zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji. 
Wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą 
wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.
 Mikrodotacje przyznawane w trybie 

otwartego konkursu przeznaczane zostaną 
na lokalne inicjatywy oddolne, działania 
samopomocowe oraz rozwój młodych 
organizacji pozarządowych. Przyczynią się 
m.in. do wzmocnienia lokalnych więzi.
 
 Z góry dziękujemy za wsparcie dla 
naszych działań, promocję projektu i konkursu 
„Grant na lepszy start” na Państwa terenie 
oraz za aktywne włączanie się w ich realizację.
 Będziemy wdzięczni za rozwieszenie 
przesłanych plakatów oraz dystrybucję ulotek 
informujących o celach i zasadach konkursu.
 

Z wyrazami szacunku 
Realizatorzy projektu 

Partner projektu
Centrum OPUS 

Marszałek Województwa Łódzkiego
Stowarzyszenie LGD POLCENTRUM

 7 października 2014 roku Centrum 
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich 
OPUS zaprezentowało wyniki pracy komisji 
konkursowej programu „Grant na lepszy start”. 
W ramach konkursu wpłynęło 347 wniosków, 
81 wniosków zostało zarekomendowanych 
do dofinansowania. Wśród szczęśliwców 
znalazło się koło ekologiczne działające przy 

Zespole Szkół w Żychlinie, ul. Narutowicza 
88, które otrzymało dofinansowanie  
w wysokości 4500 zł na realizację 
zadania,,Naukowy zawrót głowy”. W 
zakresie oceny merytorycznej żychlińskie 
koło uzyskało 40,125 pkt. na 45 możliwych. 
Realizacja projektu „Naukowy zawrót głowy” 
umożliwi rozwijanie zainteresowań naukami 
ścisłymi oraz pozwoli na podniesienie 
świadomości ekologicznej społeczności 
lokalnej.
 W ramach projektu zostaną 
zrealizowane następujące działania:
1. wycieczka do Ogrodu Botanicznego  

i Palmiarni w Łodzi,
2. zajęcia terenowe polegające na badaniu 

stanu czystości wód Żychlina i okolic,
3. konkurs fotograficzny pt. „Świat 

przyrody w obiektywie”
4. Piknik Naukowy.
Piknik Naukowy to impreza środowiskowa 
promująca nauki ścisłe. W ramach pikniku 
odbędzie się przedstawienie teatralne 
wprowadzające do tematu naukowego 
oraz pokaz najciekawszych doświadczeń 
fizycznych i chemicznych. 
 Opiekunami projektu są : Jolanta 
Kucharska- Jurek, Elżbieta Dobińska, Jadwiga 
Wilińska.

 Celem projektu była integracja 
i aktywizacja osób 50+, zwiedzanie 
wyjątkowych miejsc, poznanie historii 
Międzyzdrojów, Świnoujścia i Szczecina oraz 
osobliwości przyrodniczych Wolińskiego 
Parku Narodowego.
 Zwiedzanie i przygodę z Pomorzem 
rozpoczęliśmy spotkaniem z przewodnikiem 
w Kliniskach, pod piękną lipą, najstarszą  
w Polsce. Zauroczyła nas Wyspa Karsibór 
(niezwykły zabytkowy cmentarz, wieża 
obserwacyjna w rezerwacie ptasim, basen 
u-bootów oraz zabytkowy kościółek  
z renesansowym ołtarzem. Następnym 
punktem zwiedzania były Cesarskie Kurorty 
: Albeck, Bansin, Heringsdorf, Świnoujście, 
Ujście Świny, Fort Gerharda z przymusową 
musztrą (na wesoło), Fort Anioła, zabytkowa 
Latarnia Morska. Drugi dzień wycieczki 
pozwolił nam poznać okolice Wapnicy - 
stanowisko broni V3, jezioro Turkusowe, 
wzgórze Zielonka z widokiem na deltę Świny. 
Punktem docelowym dnia były Międzyzdroje 
(promenada, klify), molo, Festiwal Gwiazd  
a także Wzgórze Gosań na szczycie klifu.

 Ostatni dzień wycieczki poświęcony 
był przepięknemu Królewskiemu Szczecinowi. 
Pierwszym obiektem naszych zainteresowań 
stał się Zamek Książąt Pomorskich. Kolejnym 
punktem wycieczki była Baszta Panieńska 
Siedmiu Płaszczy, Nowe i Stare Miasto, 
oraz Trasa Zamkowa. Zobaczyliśmy także 
Wały Chrobrego oraz Plac Mickiewicza, 
który zaskoczył nas swoim urokiem. W nie 
mniejszy zachwyt wprawiła uczestników 
projektu architektura Nowej Filharmonii, 
Plac Solidarności i pomnik Anioła Wolności, 
Brama Królewska, Pałac Pod Globusem, 
Plac Lotników.Urokliwym miejscem okazały 
się Aleja Fontann oraz pomnik Marynarza-
Sternika. Piękna i słoneczna pogoda sprzyjała 
zwiedzaniu pięknych placów Oriona 
i Grunwaldzkiego
 Nie pominęliśmy odwiedzenia 
Jasnych Błoni, placu z fontanną Bartłomiejką, 
pomnikowych platanów,Ogrodu Różanego, 
fontann Ptasia Studnia, oraz amfiteatru im. 
Heleny Majdaniec.
 Ciekawym przykładem architektury 
Szczecina okazał się także Deptak Bogusława, 

Plac Zgody, Ratusz Czerwony, Most Długi, 
Podzamcze, Ratusz Staromiejski z Muzeum 
Historii Szczecina oraz kamienica rodu 
Loitzów. Refleksję nad upływającym życiem 
wywołał kolejny punkt naszej wycieczki - 
“Park Dusz - Ogród Pamięci” czyli jedna 
z największych Nekropolii w Europie,  
o wyjątkowym - unikatowym założeniu 
parkowym. Wielką atrakcją Szczecina jest 
kawiarnia CAFE 22 (na 22 piętrze wieżowca), 
gdzie mogliśmy podziwiać piękną panoramę 
miasta. Kolejnym punktem programu było 
Muzeum Zamkowe, gdzie oglądaliśmy 
unikatową „mapę Lubinusa” oraz Celę 
Czarownic. Mieliśmy też okazję poznać smak 
regionalnej, pomorskiej kuchni. 
 Gdzie spędzić jesienny weekend? 
Najlepiej w pięknym, polskim mieście, ładnie 
położonym, gdzie w ciepły dzień można udać 
się na spacer, a gdy jest deszcz i szaruga - zająć 
się zwiedzaniem albo zaszyć w muzeum. 
POLECAMY POMORZE!!!

Ewa Andrzejewska

DOFINANSOWANIA i PROJEKTY
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Projekt „Nie czekaj pokaż co potrafisz”

 MGOPS w tym roku także jest realizatorem projektu „Nie 
czekaj pokaż co potrafisz”, który jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie 
z podpisaną umową pomiędzy Gminą Żychlin, a Wojewódzkim 
Urzędem Pracy. Celem projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród 
uczestników projektu, którzy są potencjalnie zagrożeni wykluczeniem 
społecznym. W tym roku w projekcie bierze udział 38 osób w tym 
jedna osoba powróciła do projektu oraz dwie osoby kontynuują 
projekt z poprzednich lat.  
 W ramach aktywnej integracji w tym roku przewidziano 
takie działania jak:
- szkolenia zawodowe o tematyce: „handlowiec z obsługą wózka 
jezdniowego i bezpieczną wymianą butli oraz obsługą kas fiskalnych” 

– 16 osób, „pracownik gastronomii z aranżacją stołów” – 14 osób 
„wulkanizator-mechanik” – 8 osób;
- talon na zakup samodzielnie wybranej przez siebie usługi tj. fryzjer, 
kosmetyczka, siłownia;
- trzymiesięczny staż zawodowy u pracodawcy celem nabycia 
umiejętności zawodowych
i doświadczenia w uzyskanych przez siebie wcześniej kwalifikacjach. 
 W ramach projektu przewidziano także działania  
o charakterze środowiskowym. Uczestnicy mogli skorzystać z wyjazdu 
do kina i na kręgle, w pikniku integracyjnym, gdzie mogli wspólnie 
po grillować, pobawić się z dziećmi pod batutą profesjonalnych 
animatorów.
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KULTURA

Kabaret Moralnego 
Niepokoju

Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2014 – 2020

 20 września 2014 r. w Żychlińskim 
Domu Kultury po 6 latach ponownie zawitał 
Kabaret Moralnego Niepokoju z nowym 
programem kabaretowym pt. „Pogoda na 
suma”. Twórczość Kabaretu w dużej mierze 
odnosi się do aktualnej rzeczywistości 
społeczno-obyczajowej, choć także nieobca 
jest im poetyka absurdu. Twórcy grupy, jak 
sami mówią, stronią od tematów politycznych, 
chociaż nieraz w ich skeczach można odczuć 
cyniczne uwagi skierowane w stronę „organów 
rządzących”. Cechą rozpoznawczą Kabaretu 

Moralnego Niepokoju jest to, iż na scenie 
oprócz aktorów pojawiają się również muzycy, 
którzy wzbogacają cały występ i nadają mu 
żywy i niepowtarzalny charakter. Razem z 
Kabaretem Moralnego Niepokoju wystąpiła 
Magdalena Stużyńska. Urocza kobieta, o 
niezwykłej urodzie, znana z roli Marcysi w 
serialu „Złotopolscy”, a także z niezliczonej 
ilości produkcji filmowych i teatralnych. 
Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła 
kabaret owacjami na stojąco.

(Justyna Brzozowska)

OGŁOSZENIA
 
METAFORA ZAPRASZA

 Młodzieżowa Grupa 
Teatralna METFORA działająca przy 
Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju 
Gminy Żychlin wraz z Kapelą 
DOBRZELINIACY zapraszają na 
przedstawienie „Posag” Widowisko 
odbędzie się 23 listopada 2014 r  
o godz. 17.00 w Sali Widowiskowej 
Żychlińskiego Domu Kultury. Wstęp 
Wolny!

SPEKTAKL PT. “SEPARACJA”

 Żychliński Dom Kultury 
zaprasza na spektakl pt. „Separacja”  
w wykonaniu Sceny „Rode” z Krakowa. 
Sztuka jest opowieścią o nauczycielskim 
małżeństwie, które przeżywszy ze 
sobą ćwierć wieku wkracza w fazę 
nieuchronnego kryzysu. 
Błyskotliwe dialogi i humor są gwarancją 
znakomitej zabawy. Małżeńskie 
perypetie jak w soczewce skupiają 
te problemy, z którymi borykają się 
pary niekoniecznie z dużym stażem. 
Spotkanie z bohaterami sztuki pozwala 
spojrzeć na nie z dużym dystansem. 
Reżyseria: Elwira Romańczuk
Muzyka: Lidia Hardulak
Scenografia: Maria Natalia Rajkin
Wykonawcy:
Joanna – Elwira Romańczuk, Patryk – 
Mariusz Marczyk
 Spektakl odbędzie się 29 lis. 
2014 r. (niedziela) o godz. 17.00 w sali 
widowiskowej Żychlińskiego Domu 
Kultury przy ul. Fabrycznej 3 Bilety 
wcenie 15 zł do nabycia w biurze ŻDK.

OBCHODY ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI

 Serdecznie zapraszamy 
mieszkańców Gminy Żychlin na 
obchody upamiętniające odzyskanie 
przez Polskę Niepodległości w 1918 roku. 
Uroczystości tradycyjnie rozpoczną się 
mszą świętą o godz. 10.30 w Kościele 
p.w. św. Piotra i Pawła w Żychlinie, po 
której odbędzie się koncert patriotyczny 
z utworami Jacka Kaczmarskiego, 
pt.: “ Na starej mapie...” w wykonaniu 
Apolinarego Polka i Patrycji Polek.
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa  
w uroczystościach.

Burmistrz Gminy Żychlin
Grzegorz Ambroziak

 Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Żychlinie uczestniczy  
w nowym programie Biblioteki Narodowej pt. 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
2014-2020. Program jest nowym 
przedsięwzięciem Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. W ramach 
program „Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek – Priorytet 1” żychlińska biblioteka 
otrzymała dofinansowanie w kwocie 8.900 zł.  
Długofalowym efektem przedsięwzięcia 
będzie wzmocnienie potencjału bibliotek 
publicznych na terenie miasta i gminy.
Informacje o nowościach zakupionych 
w ramach projektu można znaleźć na  
www.bibliozychlin.pl
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Sekcje w Żychlińskim 
Domu Kultury
 Serdecznie zapraszamy do 
korzystania z zajęć w Żychlińskim Domu 
Kultury:
Poniedziałek
18.00-19.00 Gimnastyka korekcyjno

usprawniająca (5 zł - 60 
min.)

19.30-20.30 aerobik (5 zł - 60 min.)

Środa
18.00-19.00 Gimnastyka korekcyjno

usprawniająca (5 zł - 60 
min.)

19.30-20.30 aerobik (5 zł - 60 min.)

Czwartek
16.00-16.45 zajęcia plastyczne 4-6 lat

(zajęcia bezpłatne)
17.00-17.45 zumba kids 4-6 lat 

(40 zł/mc – 4 x 45 min.)
17.00-18.00 zajęcia plastyczne 7-11 lat

(zajęcia bezpłatne)
18.00-19.00 zumba kids 7-11 lat 

(40 zł/mc – 4 x 60 min.)
19.00-20.00 zumba dorośli, młodzież 

(40 zł/mc – 4 x 60 min)
(13 zł. pojedyncze zajęcia)

kurs tańCa użytkoweGo dla 
par i singli (młodzież, dorośli, seniorzy) 

 W dniu 1 października 2014 r. 
odbył się Konkurs recytatorski dla dzieci pt.  
„Z Marią Kownacką bawimy się w teatr”. 
O godz. 9 nastąpiło uroczyste rozpoczęcie 
zabawy z poezją Marii Kownackiej. Teatralne 
gesty, kolorowe rekwizyty, barwne stroje, 
pozwoliły małym recytatorom poczuć 
się aktorami i dostarczyły wszystkim 
uczestnikom konkursu wielu miłych wrażeń. 

Laureatami Konkursu zostali:
i miejsce: antonina zielińska
Przedszkole Nr 2 w Żychlinie
ii miejsce: anna darowska
Przedszkole Nr 2 w Żychlinie
iii miejsce: klaudia Piątkowska
Przedszkole Nr 2 w Żychlinie

Wyróżnienia otrzymali: 
1. Filip Bartkiewicz Przedszkole Nr 2, 
2. Aleksandra Kacprzak Przedszkole Nr 2, 
3. Antoni Kowalczyk - Przedszkole Nr 1,
4. Zosia Lewandowska - Sp w Grabowie, 
5. Jan Mazurek - OP w Grabowie, 
6. Nikola Morga - Szkoła Podstawowa Nr 1,
7. Natalia Niewiadomska - Przedszkole Nr 1,
8. Maja Pirowska - Przedszkole Nr 1, 
9. Gabriela Staszewska - Przedszkole Nr 2.
 
 Wszystkie dzieci biorące udział 
w konkursie otrzymały dyplomy i nagrody 
książkowe. GRATULUJEMY WSZYSTKIM 
UCZESTNIKOM KONKURSU!

Konkurs recytatorski dla dzieci  
pt. „Z Marią Kownacką bawimy się w teatr” 

Program kursu zawiera naukę dwóch 
tańców użytkowych: disco samby i discofoxa 
– to dyskotekowe tańce, które są bardzo 
przydatne na każdej imprezie tańczonej w 
parach. Są to tańce proste a jednocześnie 
niezwykle widowiskowe. Są one korzystną 
alternatywą dla wszystkich tych, którzy 
chcieliby swobodnie pobawić się na każdej 
imprezie, a nie są zainteresowani nauką 
całego programu towarzyskiego. Cena 
kursu: 80 zł/miesiąc (4 x 1,5h) od osoby.

Prowadzone są również:
•	 zajęcia teatralne (zajęcia bezpłatne),
•	 nauki gry na perkusji (zajęcia bezpłatne, 

ilość miejsc ograniczona),
•	 nauki gry na pianinie, keyboardzie  

(20 zł 60 min., ilość miejsc ograniczona),
•	 nauki gry na gitarze  

(35 zł-45 min., ilość miejsc 
ograniczona),

•	 zajęcia wokalne (zajęcia bezpłatne),
•	 breakdance (20z zł /miesiąc).

Zajęcia taneczne ZUMBA prowadzone będą 
przez Szkołę Tańca „Alibi”. Instruktorzy: 
Dorota Ciołkowska, Agnieszka Dębowska. 
Zapisy na poszczególne sekcje prowadzone 
są w sekretariacie Żychlińskiego Domu 
Kultury oraz pod nr tel. 24 285 10 34
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kOSzykÓwkA

Druga edycja 
StreetBall 
Żychlin 

 

 

 

 

 

 

 
 Wszyscy sympatycy piłki 
koszykowej mogli uczestniczyć 
w organizowanym przy Zespole Szkół Nr 
1 w Żychlinie (ul. Łukasińskiego 21) – II 
Żychlińskim Turnieju StreetBall, czyli 
koszykówki ulicznej. Ze względu na złe 
warunki pogodowe, mecze które miały 
odbyć się na boisku wielofunkcyjnym Orlik, 
zostały przeniesione do hali sportowej. Druga 
edycja turnieju mężczyzn odbyła się w dniu 
12 lipca (sobota), od godz. 16.00. W turnieju 
przystąpiło do rozgrywek aż 12 drużyn 
(z Kutna, Gostynina, Krzyżanowa i Żychlina), 
które zostały podzielone na dwie grupy. 
Drużyny grały do zdobycia 20 punktów lub 
w ograniczeniu czasowym – do 10 minut gry. 
Podczas turnieju został rozegrany konkurs 
rzutów osobistych oraz konkurs trójek. 
W konkursie rzutów osobistych najlepszy 
okazał się Rafał Pietrzak. Konkurs trójek: 
Michał Ziębski, który również otrzymał MVP 
turnieju. Pomysłodawcą i organizatorem II-go 
Żychlińskiego Turnieju Koszykówki Ulicznej 
był Jakub Szymczak zawodnik UKS Żychlin, 
przy wsparciu ze strony Urzędu Gminy 
w Żychlinie – który był fundatorem nagród 
w turnieju. Wręczenia nagród dokonał trener 
UKS Żychlin pan Jacek Filiński. Pomysł 
zorganizowania ulicznej koszykówki spotkał 
sie z pozytywnym odbiorem od samych 
koszykarzy oraz licznie przybyłych kibiców. 
Liczymy, że kolejne edycje Żychlińskiego 
StreetBall będą organizowane rok rocznie – 
tym samym na stałe wpisując się w kalendarz 
lokalnych imprez sportowych. 

(Jakub Szymczak)

SPORT

wyNiki FAzy grUPOweJ

GRUPA A

1. Grzmoty Hubert Lewandowski 
Maciej Wiliński 10 pkt

2. Pędzące Banany Kuba Szymczak
Rafał Pietrzak 8 pkt (+13)

3. Owocowa przyjemność Sebastian Kozioł
Michał Stasiak 8 pkt (+10)

4. 2xP Mateusz Wasilewski
Łukasz Dębowski 8 pkt (+7)

5. Anakonda Przemysław Kołodziejczak
Łukasz Rowiński 5 pkt

6. Rap z boiska Igor Rosiak
Mateusz Dryński 4 pkt

GRUPA B

1. Pingwiny Patryk Kołodziejczak
Michał Ziębiński 10 pkt

2. Bro.F Filip Filiński
Adam Filiński 9 pkt

3. Krzyżacy Cezary Ejzenchart
Przemysław Sienny 8 pkt

4. Nauka Jazdy Jakub Łukasiewicz
Mateusz Ćwirko-Godycki 6 pkt

5. D&D Damian Jastrzębski
Michał Durka 5 pkt

6. Krzyżanów Kamil Stasiak
Dominik Stasiak 4 pkt
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SiAtkÓwkA PLAŻOwA

Turniej Siatkówki 
Plażowej Kobiet pod 
patronatem bOScH 
SerVice gAzMOt 

 Przy sprzyjających warunkach pogodowych – odbył się 
w niedzielę 13 lipca Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet. Była to 
trzecia edycja plażowych siatkarskich zmagań. Słoneczna aura  
i atrakcyjne rozgrywki spowodowały liczne przybycie kibiców. Mecze 
zostały rozegrane na boisku przy ulicy Łąkowej. Organizatorem 
turnieju był Zespół Szkół w Żychlinie, a jego pomysłodawczynią  
i osobą bezpośrednio zaangażowaną w organizację była pani Elżbieta 
Dobińska – nauczycielka ZS Żychlin. Turniej rozegrany został  
w kategorii Open. Łącznie udział wzięło osiem drużyn. Mecze 
zostały rozegrane systemem brazylijskim (drużyna odpadała 
po drugiej porażce), ekipy rozgrywały swoje mecze do dwóch 
wygranych setów. Mecze stały na wysokim poziomie, a ich 
ostateczne wyniki były rozstrzygane w tie-breakach. Mecz 
finałowy rozegrany był pomiędzy zespołami w składzie: Katarzyna 
Wontor, Magdalena Obszańska oraz Aleksandra Komadowska, 
Arleta Rutkowska. Pierwsze trzy drużyny nagrodzono pucharami 
i medalami, ufundowanymi przez sponsora. Turniej wygrały 
siatkarki z Płocka (Aleksandra Komadowska, Arleta Rutkowska). 
Dekoracji dokonała przedstawicielka organizatora – Zespołu Szkół 

kOSzykÓwkA

WOJEWÓDZKA 
LIGA JUNIORA 
U-18 
 Od zwycięstwa rozpoczęli 
rozgrywki w Wojewódzkiej Lidze Juniora 
U-18 koszykarze UKS,,M-G SZS” ŻYCHLIN. 
Pierwszym przeciwnikiem naszej drużyny był 
PRO-BASKET KUTNO. Podopieczni trenera 
Jacka Filińskiego bez problemów pokonali 
drużynę z Kutna 97:39 (18:13; 28:5; 18:10; 
33:11).
 Drużyna UKS Żychlin wystąpiła 
w składzie: Pietrzak Rafał – 20pkt, Filiński 
Adam-13, Lewandowski Hubert-31, Stępień 
Mateusz-8, Szymczak Jakub-4,Wiliński 
Maciej-16, Jóźwiak Mateusz-2 i Pietrowicz 
Kamil-3. 
 Serdecznie zapraszamy na mecze 
drużyny z Żychlina – szczegóły i harmonogram 
rozgrywek na www.gminazychlin.pl

wyNiki tUrNieJU

Klasyfikacja końcowa:

1 Miejsce Komadowska Aleksandra, Rutkowska Arleta

2 Miejsce Wontor Katarzyna, Obszańska Magdalena

3 Miejsce Chodorowska Kasandra, Chodorowska Iga

4 Miejsce Dobińska Elżbieta, Kiełbasa Małgorzata

w Żychlinie, pani Elżbieta Dobińska. Sędziami tegorocznych zawodów 
byli: Mateusz Kućba, Damian Pasikowski oraz Aleksandra Domżał.

(re)
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SiAtkÓwkA PLAŻOwA

II Turniej Siatkówki 
Plażowej w Żychlinie 

 23 i 24 sierpnia odbył się 2 Turniej Siatkówki Plażowej 
w Żychlinie. Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Volley 
Team Żychlin. W sobotę przy słonecznej pogodzie rozegrano 
eliminacje do niedzielnych finałów. Kobiety rywalizowały na 
boisku przy ulicy Łąkowej, a Mężczyźni rozgrywali swoje spotkania 
na boisku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie przy ul. 
Żeromskiego 8. Z sobotnich eliminacji wyłoniono 4 pary finałowe 
z kategorii kobiet i mężczyzn. W niedzielne przedpołudnie przy 
niesprzyjających warunkach atmosferycznych (opady deszczu 
i silny wiatr) pierwsze rywalizację rozpoczęły kobiety. Następnie 
swoje zmagania zaczeli mężczyźni. Na koniec niedzielnej 
rywalizacji rozegrano turniej finałowy w kategorii dzieci 10 – 13 
lat. Podsumowując w turnieju wzięło udział 23 zespoły (11 par 
męskich, 9 kobiecych i 3 trójki dziecięce). Turniej cieszył się dużym 
zainteresowaniem kibiców. Chcieliśmy podziękować wszystkim 
sponsorom i partnerom, którzy przyczynili się do tego, że turniej 
odbył się w takiej formie. Zapraszamy za rok.

(Piotr Wojciechowski)

kLASyFikAcJA kOŃcOwA tUrNieJU

Kategoria DZIECI 10-13 LAT

1. Miłosz Grochocki / Adrian Obrębski / Artur Petikyan Żychlin
2. Filip Lewandowski / Igor Lewicki / Bartek Rybicki Płock
3. Adrian Jędrzejak / Kacper Banasiak / Mikołaj Banasiak Żychlin

Kategoria OPEN KOBIET 

1. Aleksandra Komadowska / Arleta Rutkowska Płock
2. Katarzyna Wontor / Magdalena Obszańska Kutno
3. Elżbieta Dobińska / Marta Kiełbasa Żychlin
4. Aneta Dobińska / Agata Zielińska Żychlin

Kategoria OPEN MĘŻCZYZN

1. Łukasz Lewandowski / Łukasz Szypryt Płock
2. Łukasz Czuchra / Jakub Sadecki Płock
3. Michał Główczyński (Ozorków) / Mateusz Michalak Brzeziny
4. Cezary Dołowiec (Dobrów) / Łukasz Świątkowski Bąków

Pełną listę uczestników oraz wyniki poszczególnych spotkań znajdziesz na profilu 
drużyny pod adresem: facebook.com/volley.team.zychlin
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PiŁkA NOŻNA

V Turniej Orlika  
o Puchar Premiera 
Donalda Tuska 

 W piątek 12 września odbył się V Turniej Orlika 
o Puchar Premiera Donalda Tuska. Miał on miejsce na boisku 
wielofunkcyjnym „Orlik” przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie, 
głównym organizatorem turnieju był pracujący na orliku animator 
Remigiusz Michalak, a uczestnikami chłopcy grup starszych. W 
turnieju wzięły udział drużyny z czterech szkół: Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Żychlinie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II  
w Żychlinie, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Oporowie, 
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Żychlinie. Cały turniej 
przebiegał zgodnie z regulaminem, a rozgrywany był systemem 
„każdy z każdym”. Wszyscy uczestnicy mieli wręczone pamiątkowe 
dyplomy, które otrzymali z rąk organizatora – Remigiusza 
Michalaka.

PiŁkA NOŻNA

Żychlińska 
Orlikowa Liga 
Piłki Nożnej 

 Sześć zespołów, prawie dwa miesiące 
rozgrywek i dziesięć kolejek - to bilans II edycji 
Żychlińskiej Amatorskiej Ligi Orlikowej Piłki 
Nożnej. Wszystkie spotkania odbywały się na 
boisku wielofunkcyjnym “Orlik” przy Zespole 
Szkół Nr 1 w Żychlinie. Podczas uroczystego 
finału puchary drużynom wręczył Remigiusz 
Michalak - organizator ligi. Każdy  
z zawodników biorących udział w lidze 
otrzymał pamiątkowy medal.   
 Niepodważalnym zwycięzcą 
tegorocznej, edycji została drużyna 
Jurny Buhaj - to również w ręce tej ekipy, 
a konkretnie do Damiana Okupskiego (19) 
trafił tytuł “króla strzelców”. Podczas całej 
ligi najlepszym bramkarzem został Dominik 
Wróblewski z drużyny Gladiatorzy z Miasta 
Noży. Największą niespodzianką na podium 
okazała sie drużyna Young Dream Team, 
która zajęła trzecie miejsce w lidze. Drugie 
miejsce zajęli Gladiatorzy z Miasta Noży.

wyNiki tUrNieJU

1 Miejsce Gimnazjum w Żychlinie

2 Miejsce Gimnazjum w Oporowie

3 Miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie

4 Miejsce Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie

tAbeLA kOŃcOwA Ligi

1. Jurny Buhaj

2. Gladiatorzy z Miasta Noży

3. Young Dream Team

4. Delta Skład

5. Różowe Tygryski
6. Żwawe Kozy

NAJLePSi StrzeLcy

1. Damian Okupski 19 Jurny Buhaj

2. Remigiusz Michalak 12 Różowe Tygryski

3. Kamil Błęcki 9 Jurny Buhaj
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biegANie

Mistrzostwa Powiatu 
w indywidualnych 
biegach przełajowych 
 23 września 2014 r. na stadionie Małej Ligi Baseballowej 
w Kutnie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych. W zawodach z bardzo dobrej strony zaprezentowali 
się uczniowie żychlińskiego gimnazjum. Karol Machnicki został 
wicemistrzem powiatu, Patryk Obrębski wywalczył siódme miejsce, 
Bartosz Jóźwiak był dziewiąty a Adrian Kapusta dziesiąty.
 Wśród dziewcząt Angelika Jankowska zajęła miejsce tuż 
za podium.
 Karol i Angelika reprezentować będą powiat kutnowski na 
Mistrzostwach Województwa, które odbędą się 01.10.2014 r. 
w Uniejowie.
 Wyjazd na zawody sfinansowany był ze środków Gminy 
Żychlin przyznanych na realizację zadania publicznego,,Wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. 

wyNiki dziewcząt
4. Angelika Jankowska
25. Wiktoria Białkowska
27. Marcjanna Frontczak
51. Patrycja Kwiatkowska
53. Magdalena Plewa 
55. Julia Żurawik
58. Martyna Jaros
Opiekun: Remigiusz Michalak

wyNiki cHŁOPcÓw
2. Karol Machnicki

7. Patryk Obrębski

9. Bartosz Jóźwiak

10. Adrian Kapusta

17. Adam Kowalczuk 

23. Mateusz Kaczyński

24. Przemysław Kamiński

46. Przemysław Głogowski

60. Filip Kubiak

69. Mateusz Dałek

71. Bartłomiej Andrzejewski

78. Damian Matysiak

Opiekun: Jarosław Kapes

biegANie

NIGHT RUNNERS 
w Maratonie 
Warszawskim
 28 września 2014 r. ośmioosobowa grupa Night Runners 
z Gminy Żychlin stanęła przed wielkim wyzwaniem jakim był 
36 Maraton Warszawski - dystans do pokonania to 42 km i 195 
metrów. Na starcie stanęło ok. 7 tys. zawodniczek i zawodników 
z całego świata. Start nastąpił o godz. 9.00 na moście Poniatowskiego, 
meta znajdowała się natomiast, co robiło ogromne wrażenie na 
płycie najnowocześniejszej areny sportowej w kraju - Stadionu 
Narodowego. Cała trasa maratonu to ulice Warszawy. Pogoda 
piękna, kilka tysięcy kibiców na trasie i Stadionie Narodowym. 
Pierwszy linię mety minął Kenijczyk Victor Kipchirchir z czasem 
02:09:59. Najlepszym zawodnikiem Night Runners Żychlin okazał 
się Krzysztof Jaźwiński, który trasę maratonu pokonał w 03:33:06 
co dało mu 1289 miejsce w ogólnej klasyfikacji.
 Kolejni nasi zawodnicy zameldowali się na mecie 
w następującej kolejności, z czasami: Remigiusz Michalak 03:36:40 
- 1353 miejsce, Bartłomiej Świątkowski 03:41:53 - 1630 miejsce, 
Jarosław Durys 03:43:06 - 1702 miejsce, Mariusz Gajewski 
(debiutant) 03:51:12 - 2224 miejsce, Rafał Jaźwiński 04:00:11 - 3185 
miejsce, Andrzej Kapes 04:11:34 - 3645 miejsce, Łukasz Przyłoga 
(debiutant) 04:18:49 - 4114 miejsce.
 Pokonanie królewskiego dystansu, wspaniałe wyniki 
i niezapomniane przeżycia wprawiły naszych maratończyków 
w super humory. Kolejny start “naszego teamu” to XXVI Bieg 
Niepodległości 11 listopada w Warszawie. Chcielibyśmy bardzo 
podziękować naszym wspaniałym kibicom i fotografom Wiola 
Kubiak i Agata Olszewska za wsparcie na trasie i wspaniałe zdjęcia. 
Bardzo gorąco zapraszamy na cotygodniowe spotkania grupy Night 
Runners Żychlin we wtorki na godzinę 21:00 na Orlika przy ul 
Łukasińskiego (bieg 5 km).

(Rafał Jaźwiński)


