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KWIECIEŃ

Warsztaty dla młodzieży 
taniec współczesny, śpiew, aktorstwo
/ Żychliński Dom Kultury

Rozgrywki Piłki Nożnej KS Żychlin  
/ Stadion miejski

Koncert dla młodzieży  
First Floor i Dyskoteka 
godz. 20:00 / Żychliński Dom Kultury  

Rozgrywki Piłki Nożnej KS Żychlin  
/ Stadion miejski
 
Wirtualne podróże z biblioteką 
Cypr - wyspa migdałowych drzew...
/ Biblioteka

Wystawa Konstytucja 3 maja doku-
mentem naprawy Rzeczypospolitej
/ Biblioteka

MAJ
 

Zbigniew Wodecki - koncert  
bilet 40 zł
/ Żychliński Dom Kultury

Obchody Święta Konstytucji  
3-go Maja

Rozgrywki Piłki Nożnej KS Żychlin  
/ Stadion miejski

Pikinik Zdrowotny „Żyjesz dla siebie  
i innych – zadbaj o zdrowie.”

9-16.05.2016 r.
Tydzień Bibliotek

Noc Bibliotek 
/ Biblioteka

Dzień Godności Osoby z Niepełno-
sprawnością Intelektualną
/ Warsztat Terapii Zajęciowej Koło  
w Żychlinie

Spotkanie z Dobromirem Mak  
Makowskim wstęp wolny 
/ Żychliński Dom Kultury

Szczegółowe informacje na stronie  
internetowej organizatora

WYDARZENIANadchodzące
wydarzenia
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Wesołych 
Świąt

Wszystkim mieszkańcom  
Gminy Żychlin, życzymy zdrowych, 

radosnych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, 
oraz pokoju, wiary i miłości płynących  
z faktu Zmartwychwstania Pańskiego

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie 
Elżbieta Tarnowska

Burmistrz Gminy Żychlin
Grzegorz Ambroziak

 Uprzejmie informujemy, że program „Rodzina 500 plus” 
realizowany będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żychlinie. Wnioski będą wydawane i przyjmowane 
od dnia 1 kwietnia w ośrodku przy ul. Barlickiego 15A. Szczegółowe 
regulacje dotyczące terminu złożenia wniosku, terminu rozpatrzenia 
wniosku i wypłaty przyznanego świadczenia przez organ właściwy, 
na starcie programu „Rodzina 500+”, tj. w okresie od 1 kwietnia 
do 1 lipca 2016 r. zawarte są w art. 49 ustawy. Informacje na temat 
programu „Rodzina 500+” dostępne są na stronie Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Gminy w Żychlinie lub 
w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żychlinie.

I N F O R M A C J A  d o t .  P r o g r a m u  5 0 0 +
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Zagraliśmy z sercem

 Tradycji stało 
się zadość. W Żychlinie 
znów swój koncert zagra-
ła Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. Od wcze-
snych godzin porannych, 
ponad 70-ciu wolontariu-
szy kwestowało na ulicach 
Żychlina. W tym czasie, 
z informacji uzyskanych 
od Szefowej Sztabu p. 
Anny Mikołajczyk wie-
my, że zdarzyło się dużo 
miłych rzeczy! Wolon-
tariusze byli częstowani 
czekoladą, zapraszani 
na herbatę, by mogli się, 
choć odrobinę rozgrzać. 
Wielki Finał, jak co roku 
odbył się w Żychlińskim 
Domu Kultury. O godz. 

18.00 finał rozpoczęły 
dzieci z sekcji tanecznych 
ŻDK oraz ze Stowarzy-
szenia Skakanka. Wolon-
tariusze oraz przedsta-
wiciele Pokojowego 
Patrolu uczyli zasad 
udzielania pierw-
szej pomocy. Ich 
pokaz poprzedzo-
ny był krótką pre-
lekcją, wygłoszoną 
przez przedstawi-
ciela OSP Żychlin, 
na temat zagroże-
nia, jaki niesie ze sobą 
śmiercionośny czad, któ-
ry w okresie zimowym 
zbiera tragiczne żniwo. 
W dalszej części impre-
zy wystąpiła żychlińska 

grupa First Floor. Trady-
cyjnie już o godz. 20.00 
rozbłysło „Światełko do 
nieba”, po którym bur-
mistrz Grzegorz Ambro-

ziak wraz z Magdaleną 
Modrzejewską-Rzeźnicką 
dyrektor ŻDK, pokroili 
Orkiestrowy tort. Po po-
wrocie na salę koncerto-
wą, na scenie czekała już 

grupa młodzieży z sekcji 
teatralnej domu kultu-
ry, która zaprezentowała 
przedstawienie „Dziew-
czynka z zapałkami”. 

W przerwie technicz-
nej, przed koncertem 
gwiazdy wieczoru, 
podziękowanie dla 
wszystkich wolonta-
riuszy, szefowej sztabu, 
osób zaangażowanych 
w Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy, 
złożył Burmistrz Gmi-

ny Żychlin. Zadeklarował, 
że dołoży wszelkich sta-
rań, aby Orkiestra grała 
w Żychlinie, co roku, bez 
względu na różne prze-
ciwności losu. Na zakoń-

czenie wstąpiła gwiazda 
wieczoru – zespół Ak-
cent. Koncert wzbudził 
ogromne zainteresowanie 
mieszkańców, było rów-
nież wielu gości z poza 
naszej miejscowości. 
Podczas tegorocznego 
Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy 
udało się zebrać kwotę  
12050,00 zł, w tym z licy-
tacji internetowej 667 zł 
i licytacji koszulki 350 zł. 
W imieniu Sztabu WOŚP 
w Żychlinie serdecznie 
dziękujemy wszystkim, 
którzy swą hojnością i za-
angażowaniem wsparli to 
wielkie dzieło.

WYDARZENIA

12 050 zł
w tym:
667 zł z licytacji internetowej
350 zł z licytacji koszulki
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WYDARZENIA WYDARZENIA

Zmiana 
godzin pracy 
w Urzędzie 
Skarbowym 
w Kutnie

Ogłoszenie w sprawie  
zmian organizacyjnych  
Urzędu Gminy w Żychlinie

 Naczelnik Urzędu Skarbo-
wego w Kutnie, uprzejmie informuje, 
iż  w  związku z ujednoliceniem godzin 
pracy organów podatkowych wojewódz-
twa łódzkiego, od dnia 01 marca 2016 
roku,
 Urząd Skarbowy w Kutnie 
czynny będzie w godzinach:
    PONIEDZIAŁEK:           7.30  –  18.00
    WTOREK – PIĄTEK:     7.30  –  15.30

 Uprzejmie informuję, iż w związku 
z rozpoczynającą się na przełomie miesią-
ca marca i kwietnia, modernizacją Urzędu 
Gminy w Żychlinie, która realizowana będzie 
do końca listopada br. zmienią się miejsca 
przyjmowania mieszkańców przez poszcze-
gólne Referaty UG.
 Praca Urzędu odbywać się bę-
dzie dwóch obiektach, w budynku przy  
ul. Barlickiego 15A oraz ul. Barlickiego 4.

Usytuowanie referatów:
1. Ul. Barlickiego 15 A – sala konferencyjna
- Burmistrz i Zastępca Burmistrza Gminy 
- Referat Organizacyjno-Prawny (Biuro Po-
dawcze)
- Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Środowiska
- Referat Finansowy
- Referat Budownictwa, Planowania i Inwe-
stycji
2. Ul. Barlickiego 15 A - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej
- Kasa UG
3. Ul. Barlickiego 15 A - Powiatowy Urząd 
Pracy

- Referat Organizacyjno – Prawny (biuro ob-
sługi Rady Miejskiej) 
- Referat Oświaty i Zdrowia
4. Ul. Barlickiego 4 (dawne Kino Lech) 
- Referat Spraw Obywatelskich (Ewidencja 
Ludności, Urząd Stanu Cywilnego)
- Samodzielne Stanowisko ds. Informatyzacji
- Referat Gminne Centrum Promocji i Infor-
macji
- Samodzielne Stanowisko ds. Sportu i Kul-
tury Fizycznej
- Referat Organizacyjno-Prawny (obsługa 
staży i robót publicznych, sprawy organiza-
cyjne)
 Zmienią się również miejsca przyj-
mowania mieszkańców przez wydziały Sa-
morządowego Zakładu Budżetowego w Ży-
chlinie. 
 Przepraszam za zbliżające się utrud-
nienia. Czynimy wszelkie starania, żeby 
zmiana miejsca funkcjonowania UG nie 
wpłynęła w żaden sposób na sprawną obsłu-
gę mieszkańców. 

Burmistrz Gminy Żychlin 
Grzegorz Ambroziak

Ogłoszenie w sprawie  
zmian organizacyjnych  
Samorządowego Zakładu 
Budżetowego w Żychlinie

 Uprzejmie informuję, 
iż w związku z rozpoczynającą się na prze-
łomie miesiąca marca i kwietnia, moder-
nizacją budynku Urzędu Gminy w Żychli-
nie, która realizowana będzie do końca 
listopada br., zmienią się miejsca przyj-
mowania mieszkańców przez wydziały 
Samorządowego Zakładu Budżetowego  
w Żychlinie

 Zakład Komunikacji Miejskiej znaj-
dował się będzie w budynku Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy ul. Barlickiego 15. 
Kasa, Księgowość i Zarząd SZB znajdował się 
będzie w budynku przy pl. Jana Pawła II 2 
(budynek parafialny przy plebanii).

Dyrektor Samorządowego  
Zakładu Budżetowego

Marek Jabłoński

KONDOLENCJE
„Nie umiera ten,  

kto trwa w pamięci żywych”

Ze smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość,  

iż w miesiącu marcu 
pożegnaliśmy najdłużej żyjącą 

mieszkankę naszej gminy 
na przestrzeni ostatnich lat,  

Panią Helenę  
Arkuszewską,  

która zmarła w wieku 102 lat  
i twórcę ludowego, muzyka,  

członka Kapeli Dobrzeliniacy,  
Pana Franciszka  

Kowalskiego. 
Rodzinom, przyjaciołom i wszystkim 

pogrążonym w bólu i żałobie 
bliskim zmarłych, składamy wyrazy 
głębokiego współczucia, oraz słowa 
wsparcia i otuchy. Niech spoczywają 

w pokoju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie 
Elżbieta Tarnowska

Burmistrz Gminy Żychlin
Grzegorz Ambroziak
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 W dniu 29 stycznia br. odbyła się 
XVI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie. Klu-
czowym momentem bieżącej sesji było 
uchwalenie budżetu Gminy na 2016 r. Jak 
podkreślił Burmistrz Gminy Żychlin, Pan 
Grzegorz Ambroziak, budżet, jest kluczo-
wym dokumentem dla wszystkich jednostek 
naszego samorządu i stanowi program pracy 
Zarządu Gminy na bieżący rok. Zwrócił rów-
nież uwagę na fakt, iż obecny rok 2016, bę-
dzie specyficzny z uwagi na względy organi-
zacyjne, związane z przygotowaną inwestycją 
polegającą na modernizacji budynku Urzę-
du Gminy, a także na skutek zmian zacho-
dzących w sferze społeczno – gospodarczej 
w Polsce. Przedstawił również najważniejsze 
założenia budżetu na 2016 rok.
 

Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych 
założeń budżetu na 2016 rok:

DOCHODY

 Kwota planu dochodów 
na 2016 rok została ustalona na podsta-
wie przewidywanego wykonania roku 
ubiegłego oraz informacji zawartych  
w pismach Ministerstwa Finansów, 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  
i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura 
w Skierniewicach i wynosi 32.009.783,83 zł.
 Ogólna kwota dotacji na zadania 
bieżące gminy w 2016 roku wynosi 5.624.121 
zł, w tym 

na dofinansowanie zadań własnych gminy 
1.490.299 zł,
na realizacje zadań zleconych do realizacji 
gminie 4.133.822 zł.

 Planowana kwota subwencji ogól-
nej na 2016 rok to kwota 7.464.744 zł,  
w tym:
Subwencja oświatowa to kwota 6.174.258 zł,
Subwencja równoważąca to kwota 664.295 zł,

Subwencja wyrównawcza to 
kwota 626.191 zł.
 Kwota udziałów gminy 
w podatku dochodowym 
od osób fizycznych na 2016 
rok wynosi 6.998.571 zł, 
udziałów gminy w podatku 
dochodowym od osób praw-
nych ustalono na poziomie 
578.800 zł.
Kwota dochodów z tytułu 
podatku od nieruchomo-

ści wynosi 6.910.000 zł, podatku rolnym 
795.500 zł, podatku od środków transporto-
wych 209.000 zł.
 Dochody własne gminy zaplanowa-
no na podstawie przewidywanego wykona-
nia roku ubiegłego oraz podjętych przez Radę 
Miejską uchwał w sprawach stawek podatku 
od nieruchomości, podatku od środków 
transportowych oraz obniżenia ceny skupu 
żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

WYDATKI

 Na wydatki budżetu gminy w 2016 
roku planuje się kwotę 33.195.015,83 zł;
z której 30.446.015,83 zł to kwota planowa-
nych wydatków bieżących, 2.749.000 zł to 
kwota planowanych wydatków majątkowych.
Wydatki w poszczególnych działach przed-
stawione są w tabeli Nr 3 do przedłożonej 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gmi-
ny na 2016 rok.
 Największą pozycję stanowią wy-
datki na oświatę – kwota 12.323.381,02 zł.
Dopłata do placówek subwencjonowa-

nych z dochodów własnych gminy wynosi 
2.636.101 zł.
 Znaczną część wydatków prze-
znacza się na pomoc społeczną. W kwocie 
8.289.754,83 zł zabezpieczone są środki fi-
nansowe na wypłatę zasiłków i dodatków 
mieszkaniowych dla klientów pomocy spo-
łecznej zarówno z dotacji celowych (kwota 
4.806.076 zł), jak również finansowane ze 
środków własnych (kwota 1.195.060 zł).
Wszystkie wydatki na zadania statutowe, tj. 
wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka 
Pomocy w 100% są pokrywane z dochodów 
własnych gminy.
 Wydatki inwestycyjne gminy za-
planowano w kwocie 2.749.000 zł. W 2016 
roku gmina będzie realizować omówione 
na wstępie zadanie modernizacyjne.
 Planowany deficyt budżetu na 2016 
rok wynosi 1.185.232 zł.
 Rozchody na 2016 rok ustalono 
w łącznej wysokości 818.768 zł jako spłaty 
wcześniej zaciągniętych kredytów.
Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 
130.000 złotych i rezerwę celową na zarzą-
dzanie kryzysowe w wysokości 84.000 zł.
Gmina udzieli w bieżącym roku dotacji 
m.in.:
– dla Samorządowego Zakładu Budżetowego 
w Żychlinie w kwocie 866.500 zł.
– dla instytucji kultury 1.039.510 zł.
Decyzją Rady Miejskiej w Żychlinie, budżet 
Gminy na rok 2016 został uchwalony i przy-
jęty. Przyjęto również pozostałe uchwały 
zawarte w porządku obrad XVI Sesji Rady 
Miejskiej w Żychlinie.

(red.)

WYDARZENIA

Budżet gminy na rok 2016 
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 W dniach 23-24 stycznia br. odbył 
się, organizowany już po raz trzeci przez Pa-
rafię p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Żychlinie 
oraz Urząd Gminy w Żychlinie, konkurs Ko-
lęd i Pastorałek. Z roku na rok wydarzenie to 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 
W tym roku zgłosiło się ponad 70. uczestni-
ków. Przesłuchania odbyły się 23 stycznia, 
a wręczenie nagród i występy nagrodzo-
nych, odbyły się w niedzielę 24 stycznia. Jury 
w składzie: Anna Kwiatkowska, Marzena Bo-
gucka i Matylda Jakubowska-Czaja nie miało 
łatwego zadania z wyłonieniem zwycięzców, 
dlatego też zostały przydzielone dwa równo-
rzędne pierwsze i trzecie miejsca.
 Wszystkim uczestnikom serdecz-
nie dziękujemy za udział, wyróżnionym 
i nagrodzonym – gratulujemy, a wszystkich 
zapraszamy do udziału w przyszłym roku.

Laureatami III Konkursu Kolęd  
i Pastorałek zostali:

Kategoria Przedszkole
I miejsce – Michalina Staszewska
II miejsce – Oliwia Kukuła
III miejsce – Weronika Michalak
 

Klasy 1 – 3
I miejsce – Maja Król
I miejsce – Maria Zieleniewska
II miejsce – Sylwia Kaczmarek
III miejsce – Kinga Stępniak
III miejsce – Marcelina Tomaszewska
Wyróżnienie – Antonina Zielińska i Zofia 
Lewandowska

Klasy 4 – 6 i Gimnazjum
I miejsce – Julia Szczepańska
II miejsce – Piotr Wódka
III miejsce – Martyna Kowalska

III miejsce – Weronika Mrozowicz
Wyróżnienie – Wiktoria i Adrianna Lewa-
niak

Zespoły
I miejsce – Marcelina Tomaszewska, Weroni-
ka Jakubowska, Oliwia Kret
II miejsce – Natalia Józwiak, Julia Krysiak, 
Gabriela Ratajczyk
III miejsce – Amelia Białecka, Kacper Fal-
kowski, Kinga Stępniak, Oliwia Jóźwiak
Wyróżnienie – Julia Salamandra i Kinga Pie-
karska

 Trzeciego i czwartego 
lutego br. uczestnicy zajęć na Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku mieli 
możliwość spotkania się z przed-
stawicielami Komisariatu Policji  
w Żychlinie. Policjanci przybli-
żyli założenia programu Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji dotyczącego 
opracowania mapy bezpieczeń-
stwa. Na stronie internetowej Mi-
nisterstwa można się dowiedzieć, 
że: „Takie zestawienie pozwoli 
na określenie rodzajów zagrożeń 
w terenie oraz poczucia bezpie-
czeństwa Polaków, zarówno tych 
zamieszkujących duże miasta, jak  
i mniejsze miejscowości. Na jej 
podstawie łatwiej będzie ziden-

tyfikować niebezpieczeństwa, 
a następnie zaplanować racjo-
nalne działania w miejscach, 
gdzie jest to uzasadnione. Cho-
dzi m.in. o rozlokowanie środ-
ków, liczbę funkcjonariuszy 
i ich odpowiednie przeszkole-
nie, a nawet podjęcie decyzji  
o odtworzeniu lub utworzeniu 
nowych komisariatów czy poste-
runków”. (www.mswia.gov.pl). 
 Policjanci wyjaśniali, 
jak ważne jest aktywne uczest-
nictwo mieszkańców w kształto-
waniu poziomu bezpieczeństwa 
środowiska lokalnego i właściwa 
współpraca z instytucjami po-
rządku publicznego. Mapa, nad 
którą funkcjonariusze Policji 

oraz inne zaangażowane w pro-
gram osoby i instytucje pracują 
w całej Polce, ma na celu określe-
nie skali i rodzaju zagrożeń wy-
stępujących w naszym kraju. Nie 
da się tego zrobić bez współpracy  
z mieszkańcami - mówił ko-
mendant Komisariatu Policji 
w Żychlinie, kom. Rafał Towal-
ski, zachęcając do informowania 
o sytuacjach, które mieszkań-
ców w jakiś sposób niepokoją, 
a mogłyby być przydatne w opra-
cowaniu mapy ewentualnych 
zagrożeń. Uczestnicy spotka-
nia pozytywnie odnieśli się 
do prezentowanego projektu. 
W spontanicznej dyskusji zasta-
nawiali się, dlaczego wiele ludzi 

nie reaguje w niepokojących 
sytuacjach, podczas gdy często 
wystarczyłby telefon do odpo-
wiednich służb
 Mieszkańcy, którzy 
chcieliby w jakikolwiek spo-
sób pomóc w kształtowaniu  
się mapy bezpieczeństwa Gminy 
Żychlin prosimy o kontakt z Ko-
misariatem Policji w Żychlinie, 
bezpośrednio lub pod numera-
mi tel. 24 285 29 97, 24 253 00 14 
oraz e-mail:  kpzychlin@kutno.
policja.gov.pl lub bezpośrednio 
z dzielnicowymi.

Renata Dziuba

III konkurs kolęd i pastorałek 

Konsultacje społeczne w związku  
z tworzeniem mapy zagrożeń 
bezpieczeństwa

WYDARZENIA WYDARZENIA
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 W dniu 3 lutego br. w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy, pary małżeńskie 
świętowały jubileusz 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego.
 Pięćdziesięciolecie pożycia mał-
żeńskiego to bardzo długi okres czasu. Mał-
żonkowie przeżyli razem chwile dobre i te 
gorsze. Wspólnie stawiali czoła problemom 
i przeciwnościom losu. Związek, który trwa 
pół wieku musi być oparty na poszanowaniu 
rodziny, miłości do drugiej osoby, wzajemnej 
tolerancji i wyrozumiałości. Taka życiowa 

postawa zasługuje na szczególny szacunek.
 Jubilatom należą się zatem gorą-
ce podziękowania za wspólnie przeżyte 
lata, za trud włożony w wychowanie dzieci, 
za pracę na rzecz swojej rodziny, najbliższego 
otoczenia i całej naszej gminy.
 Uroczystej dekoracji medala-
mi „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,  
z udziałem Przewodniczącej Rady Miejskiej 
w Żychlinie pani Elżbiety Tarnowskiej, do-
konał w imieniu Prezydenta RP, Burmistrz 
Gminy Żychlin pan Grzegorz Ambroziak.

 W tak ważnej chwili nie zabrakło 
gorących życzeń i kwiatów. Był również mu-
zyczny upominek w wykonaniu młodzieży 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące-
go w Żychlinie pod kierownictwem pani 
Agnieszki Wawrzyniak. Po części oficjalnej 
rodziny Jubilatów oraz przedstawiciele władz 
gminy wznieśli jubileuszowy toast.
 
 

Zuzanna Szymańska

Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie otrzymały następujące pary:
Banachowicz Kazimierz i Krystyna,
Banasiak Wojciech i Barbara,
Banasiak Stanisław i Zofia,
Borkowski Stanisław i Włodzisława,
Chlebny Mirosław i Anna,
Dałek Stanisław i Teresa,
Dobrzyński Stanisław i Danuta,
Felczak Bogdan i Anna,
Grams Alojzy i Barbara,
Grzelak Jan i Regina,
Klimczak Stefan i Irena,
Kuciapski Władysław i Zofia,
Kwiatkowski Zbysław i Sławomira,
Lewandowski Edward i Zofia,
Łojek Stanisław i Janina,
Petera Mirosław i Kazimiera,
Pietrzak Jan i Wanda,
Rowiński Ireneusz i Halina,
Szczepański Piotr i Bożena.

 Szanownym Jubilatom gra-
tulujemy tak długiego, zgodnego 
i szczęśliwego pożycia małżeńskie-
go oraz życzymy zdrowia, spokoju 
oraz samych radosnych dni w dal-
szym życiu, niech ta szczególna 
rocznica będzie okazją nie tylko do 
wspomnień, ale także do pogodne-
go spojrzenia w przyszłość.

Jubileusz złotych godów 

WYDARZENIA
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 Zgodnie z uchwaloną w sierpniu 
2015 r. ustawą, stworzony został dostęp do 
nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej 
osobiście przez adwokata lub radcę prawnego
 Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną 
(na etapie przedsądowym) otrzymają: mło-
dzież do 26. roku życia, osoby fizyczne, któ-
rym w okresie roku poprzedzającego zostało 
przyznane świadczenie z pomocy społecznej 
na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 
osoby, które ukończyły 65. lat, osoby posia-
dające ważną Kartę Dużej Rodziny, komba-
tanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani 
katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub 
awarią techniczną.
 Pomoc prawna będzie polegała na: 
poinformowaniu osoby uprawnionej o obo-
wiązującym stanie prawnym, przysługują-

cych jej uprawnieniach lub spoczywających 
na niej obowiązkach; wskazaniu osobie 
uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczą-
cego jej problemu prawnego; pomocy w spo-
rządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej 
projektu pisma w zakresie niezbędnym do 
udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism pro-
cesowych w postępowaniach przygotowaw-
czym lub sądowym i pism w postępowaniu 
sądowo-administracyjnym; sporządzeniu 
projektu pisma o zwolnienie od kosztów są-
dowych lub o ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu.
 Jakiego zakresu prawa dotyczyć 
będzie nieodpłatna pomoc prawna?
 Uprawnieni będą mogli uzyskać in-
formacje w zakresie: prawa pracy, przygoto-
wania do rozpoczęcia działalności gospodar-

czej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw 
administracyjnych, ubezpieczenia społecz-
nego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego 
z wyłączeniem spraw podatkowych związa-
nych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej.
 Pomoc nie będzie natomiast obej-
mowała spraw z zakresu prawa celnego, de-
wizowego, handlowego i działalności gospo-
darczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej 
rozpoczęcia.
 W naszej Gminie nieodpłatna 
pomoc prawna udzielana jest w budynku 
Gminnego Centrum Promocji i Informacji, 
ul. Barlickiego 15A. W trakcie trwania re-
montu UG usługa przeniesiona zostanie do 
budynku Żychlińskiego Domu Kultury. 

 4 marca 2016 r. w Strażnicy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Żychlinie, odbyły 
się gminne rozgrywki organizowanego już 
po raz 39 Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież za-
pobiega pożarom”. Turniej skierowany jest 
do uczniów klas gimnazjalnych. Wzorem lat 
ubiegłych, tak i w tym roku, młodzież z Gim-
nazjum w Żychlinie pod kierunkiem pani Li-
dii Kowalewskiej przystąpiła do sprawdzianu 

swojej wiedzy z zakresu tematyki pożarni-
czej.
 Komisja konkursowa w składzie: 
pan Tadeusz Król Komendant MG ZOSP RP 
w Żychlinie, starszy sekcyjny pan Karol Ja-
skuła z Państwowej Straży Pożarnej z Kutna 
i pani Iwona Rzeźnicka, po dokonaniu oceny 
prac pisemnych do finału zakwalifikowała: 
Macieja Jakubowskiego, Klaudię Kośmider 
i Martynę Jaros.

 W wyniku rozgrywek finałowych 
na pierwszym miejscu uplasował się Maciej 
Jackowski, drugie miejsce zajęła Martyna Ja-
ros, trzecie zaś przypadło Klaudii Kośmider.
Uczniowie Maciej Jackowski i Martyna Jaros 
będą reprezentować Gminę Żychlin na roz-
grywkach powiatowych w Kutnie
 Gratulujemy zwycięzcom i życzymy 
powodzenia na szczeblu powiatowym

Ogólnopolski turniej wiedzy 
pożarniczej – rozgrywki gminne

WYDARZENIA WYDARZENIA

Nieodpłatna pomoc prawna
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 1. marca obchodzimy Narodo-
wy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Żołnierze Wyklęci to określenie żoł-
nierzy podziemia niepodległościowego  
i antykomunistycznego, stawiają-
cych opór próbie sowietyzacji Polski  
i podporządkowania jej ZSRR 
w latach 1944–1963(…) Partyzanci byli 
ostatnimi żołnierzami II Rzeczpospo-
litej, a przydomek „wyklęci” zyskali  
z powodu przemilczania ich działalności lub 
przedstawiania, jako „bandytów”, przez pro-

pagandę PRL. (www.bliskopolski.pl)
Żychlin również pamiętał o Żołnierzach 
Wyklętych. Punktualnie o godz. 12:00, 
na placu przy fontannie odbyła się uroczy-
stość poświęcona tragicznym bohaterom 
walczącym o wolność Ojczyzny. W obec-
ności władz samorządowych, dyrekcji oraz 
grona pedagogicznego Zespołu Szkół Nr 1  
w Żychlinie, członków Stowarzyszeń, zebra-
nych uczniów i mieszkańców Żychlina, odbył 
się apel poległych, a następnie montaż słow-
no-muzyczny obrazujący walkę i bohaterstwo 

żołnierzy podziemia niepodległościowego  
i antykomunistycznego. Na koniec uroczy-
stości Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 1024 
z Żychlina oraz harcerze Hufca ZHP Żychlin, 
defiladowym krokiem przemaszerowali 
przed zebranymi gośćmi. Uroczystość pro-
wadził opiekun „Strzelców” sekcyjny Rafał 
Mikołajczyk. Dziękujemy wszystkim, którzy 
włączyli się w organizację i przebieg tak waż-
nego dnia pamięci narodowej.

Pamięci żołnierzy wyklętych
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Cztery łapy, 
cztery łapy!

 Ferie zimowe 2016 juz za nami. Jak 
co roku, dla milusińskich z naszej gminy, 
zorganizowano aktywne spędzenie wolnego 
czasu. 

W Bibliotece

 W Bibliotece w Żychlinie spędza-
ło aktywnie czas piętnaścioro dzieci, po-
dzielonych na dwie konkurujące ze sobą 
grupy („Czempiony” i „Złota strzała”). 
Zdrowa rywalizacja w duchu fair-play za-
czynała się każdego dnia od przekazania 
sobie Iskierki Przyjaźni – „Iskierkę Przyjaź-
ni puszczamy w krąg, niechaj powróci do 
moich rąk!”. Młodzi uczestnicy zdobywali 
punkty w trakcie rozmaitych gier, konkur-
sów i zabaw ruchowych, umysłowych oraz 
warsztatów plastycznych. Czas płynął szybko  
i w radosnej atmosferze. Podczas ferii dzie-
ci odwiedziły Płock i Łódź. W Płocku 
wzięły udział w zajęciach edukacyjnych 
w ZOO pt. „Zwierzęta nie znają ortografii”, 
w  kinie obejrzały film „Alvin i wiewiór-
ki: Wielka wyprawa”. W Łodzi zwiedzi-
ły Planetarium i Obserwatorium Astro-
nomiczne, gdzie odbyły się pokazy nieba 
i eksperymenty fizyczne. Żal było się roz-

stawać, gdy nadszedł ostatni dzień ferii. 

W Żychlińskim Domu Kultury

 W Żychlińskim Domu Kultury 
wspólnie spędzone dwa tygodnie były peł-
ne radości, zabawy, rozgrywek sportowych 
i zajęć plastycznych. Odbywały się warsztaty 
z recyklingu, origami, autorobotyki i wyrobu 
biżuterii. Ducha walki obudziły w dzieciach 
rozgrywki w warcaby. Uczestników ferii od-
wiedzili aktorzy z Krakowskiego Teatru ART 
RE z dwiema starymi, choć nadal uwielbia-
nymi przez dzieci bajkami „Brzydkie Ka-
czątko” i „Stoliczku nakryj się”. Odbyło się 
również spotkanie ze Strażakami OSP w Ży-
chlinie oraz z Paniami z Sanepidu. Nie zabra-
kło wycieczek, które jak się wydawało spra-
wiły dużą frajdę uczestnikom zajęć. Pierwsza 
na lodowisko w Kutnie, druga do Łodzi, gdzie 
po obejrzeniu bajki „Zwierzogród” dzieci od-
były bardzo interesujące warsztaty w Galerii 
Sztuki MS². 
 Wszystkim, którzy przygotowali 
i prowadzili zajęcia dla dzieci w okresie ferii, 
a także uczestnikom tych zajęć składamy ser-
deczne podziękowania.

E. Andrzejczak i J. Brzozowska

Ferie zimowe 2015
 Setki psów w schroniskach czeka 
na nowych właścicieli. Często zwyczajne 
kundelki, niezbyt piękne, ale te kochają 
najmocniej! Dużo psów starszych, niczym 
niewyróżniających się od reszty, lecz peł-
nych nadziei na lepszy dom, które będą 
bardzo wdzięczne za daną im szansę. One 
mają najmniej nadziei.
 Każdy może odmienić pieski los. 
A może to właśnie TY podarujesz zwierza-
kowi, tę odrobinę ciepła i morze miłości. 
ADOPTUJESZ PSA ZE SCHRONISKA? 
Może właśnie na Ciebie, czeka ten jedyny 
w swoim rodzaju pies? 

OPIS PSA 
Przedstawiamy Orto. Młoda suczka, 
spokojna, nie jest nadmiernie hałaśli-
wa. Polecana dla osoby cierpliwej, która 
poświęci zwierzęciu trochę czasu i okaże 
dużo czułości. Za okazane serce Orto 
może zostać najlepszym i najwierniejszym 
przyjacielem. Na dobre i na złe.

Orto
nr ewidencyjny: 3249 
wiek: ok. 3,5 roku 
płeć: suczka 
rasa: mieszaniec 
wielkość: mały
sterylizacja: tak 
miejsce pobytu: Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt Do-
mowych Przyjaciel (siedziba 
Kotliska 13, 99-300 Kutno)  

Zadzwoń:
tel. 24 356 05 42

WYDARZENIAWYDARZENIA
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„Żołnierze 
wyklęci” -  
sukces  
Natalii Bilskiej 
 7 marca 2016 roku w Łodzi, 
odbył się wojewódzki finał konkur-
su „Żołnierze Wyklęci, obudźcie 
Polskę!”. Swoją wiedzę sprawdzało 
42 uczniów - finalistów etapów re-
gionalnych. Konkurs jest przepro-
wadzany od trzech lat i z każdym 
rokiem wzrasta liczba jego uczest-
ników. W tym roku na zaproszenie 
odpowiedziało ok. 1500 uczniów 
z ponad 90 szkół.

 Miło nam zakomunikować, 
iż Natalia Bilska, uczennica klasy 
IIIa Liceum Ogólnokształcącego Ze-
społu Szkół im. Bohaterów Września 
1939 r., godnie reprezentując swoją 
szkołę stanęła na podium konkur-
su. Natalia zajęła zaszczytne 3. miej-
sce i w nagrodę uda się na wycieczkę 
do Brukseli.
 Konkurs przeprowadzany 
jest pod patronatem o/IPN w Łodzi.

Małgorzata Urbańska

Otwarcie nowej  
pracowni komputerowej  
w ZS w Żychlinie

 W dniu 9 lutego 2016 roku w Ze-
spole Szkół im. Bohaterów Września 1939 
r., miało miejsce uroczyste otwarcie no-
wej pracowni komputerowej. Pracownia 
została sfinansowana ze środków Staro-
stwa Powiatowego oraz Zespołu Szkół  
w Żychlinie. W uroczystości uczestniczyli 
nauczyciele i uczniowie z 4 państw europej-
skich: Grecji, Hiszpanii, Rumunii i Turcji, 
którzy w dniach 08 – 10 lutego gościli w Ze-
spole Szkół na Międzynarodowym Spotka-
niu Treningowym w ramach programu Era-
smus+ oraz przedstawiciele zaproszonych 
instytucji m.in. pan Zdzisław Trwaczyński 
członek Zarządu Powiatu i burmistrz pan 
Grzegorz Ambroziak. Podczas uroczysto-
ści uczeń ZS Bartosz Chrulski, przedstawił 
w języku angielskim sprawozdanie z działań 

Klubu Robotyki utworzonego w ramach pro-
jektu” Our school, my future- ESL Project”. 
Uczniowie Zespołu Szkół oraz państw part-
nerskich zaprezentowali roboty Mindstorms 
zbudowane z klocków Lego. Roboty ubrane 
zostały w stroje narodowe poszczególnych 
państw. Następnym elementem uroczystości 
były warsztaty robotyki poprowadzone przez 
nauczycielkę informatyki Chatzifoteinou 
Aikaterini ze szkoły Protypo Peiramatiko 
Gymnasio Panepistimiou Makedonias. Pod-
czas warsztatów uczniowie zaprogramowa-
li roboty, które ustawione na mapie Europy 
synchronicznie wyruszyły ze swoich rodzin-
nych krajów w kierunku Brukseli. Każdy 
z robotów machał narodową flagą.

Iwona Kciuk

WYDARZENIA
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INWESTYCJE

 W Śleszynie trwają prace nad reali-
zacją inicjatywy lokalnej pn. „Pielęgnacja  
i zagospodarowanie zbiornika wodnego 
w miejscowości Śleszyn” w ramach projek-
tu „Działaj w Zielone”.
 Dzięki zaangażowaniu członków 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Śleszynie 
oraz Fundacji Ekologicznej ARKA, po-
wstał program inicjatywy lokalnej pn. 
„Pielęgnacja i zagospodarowanie zbiorni-
ka wodnego w miejscowości Śleszyn”.
 Fundacja Ekologiczna ARKA 
przygotowała program skupiający 24 róż-
norodne inicjatywy lokalne z 18 gmin w 8 
województwach i została laureatem kon-
kursu Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFO-
ŚiGW) na inicjatywy obywatelskie dla śro-
dowiska.
 Przy wsparciu finansowym Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zbior-
nik wodny w Śleszynie pełniący funkcje 
zbiornika przeciwpożarowego zostanie 
oczyszczony ze śmieci, a krzewy i drze-
wa przy jego południowej części zostaną 
wypielęgnowane. Zamontowanie stołów, 
ławek wraz z zadaszeniem oraz pomostu 
zachęci mieszkańców do odwiedzania 
tego miejsca i dbania o środowisko. Pla-
nuje się również zakup budek lęgowych do 
montażu na drzewach oraz zakup budki 
lęgowej dla kaczek. Ponadto w okolicach 
istniejącego  trzcinowiska zamontowana 
zostanie platforma, która umożliwi łabę-
dziom budowę gniazda. Zbiornik zosta-
nie wzbogacony o zakupione ryby rodzi-
mych gatunków i stado mateczne raków.  
W pasie istniejącego zadrzewienia zo-
stanie wykonany paśnik dla saren, któ-
re chętnie odwiedzają te okolice. Będą też 
sadzone nowe drzewa i krzewy.

 Pod koniec ubiegłego roku 
w naszym mieście zakończyła się inwesty-
cja drogowa polegająca na modernizacji 
- przebudowie drogi ul. Hanki Sawickiej  
i ul. Marchlewskiego w Żychlinie. 
 Modernizacja ul. Hanki Sawickiej 
polegała na demontażu istniejącej nawierzch-
ni jezdni drogi oraz utwardzeniu z kostki be-
tonowej tzw. trelinki wraz z podbudową, czę-
ściowej wymianie istniejących krawężników, 
demontażu nieczynnych słupów oświetlenio-
wych na ul. H. Sawickiej, wykonaniu nowej 
nawierzchni drogi z betonu asfaltowego wraz 
z podbudową z kruszywa łamanego, przebu-
dowie istniejących studni kanalizacji sani-
tarnej, wykonanie oznakowania poziomego 

i pionowego oraz niwelacja pasów zieleni.
 Na ul. Marchlewskiego wyko-
nano demontaż istniejącej nawierzch-
ni jezdni drogi wraz z podbudową, 
demontaż istniejących krawężników beto-
nowych, demontaż istniejącej nawierzchni 
chodników z kostki betonowej wraz  
z demontażem obrzeży, wykonano nową na-
wierzchnię drogi i chodników. Generalnym 
wykonawcą robót była firma STRABAG  
Sp. z o.o.
 Inwestycje sfinansowane zosta-
ły z oszczędności za środki własne Gminy 
Żychlin. Koszt wykonania robót wyniósł 
513.910,97 zł.  

Pielęgnacja  
i zagospodarowanie  
zbiornika wodnego 
w miejscowości 
Śleszyn

Inwestycje drogowe

Po modernizacji

Przed modernizacją

KULTURA
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 Dobromir Mak Makowski - pe-
dagog ulicy, założyciel fundacji „Młodzi 
dla Młodych”, autor projektu muzyczne-
go RapPedagogia. Od lat współpracuje  
z młodzieżą, uświadamiając 
im, jak wielkim złem są nałogi.  
11 stycznia br. w Żychlińskim Domu 
Kultury odbyło się spotkanie z tym nie-
tuzinkowym człowiekiem. Młodzież, 
która przybyła na to spotkanie,  
z uwagą wysłuchała człowieka, który prze-
szedł przez piekło narkomanii, pijaństwa 
i chuligaństwa, pokonując towarzyszące 
mu demony. Kierując słowa do młodych, 
mówił o szacunku względem rodziców, 
nauczycieli i samych siebie, o tym, że war-
to walczyć o samych siebie i żyć świado-
mie, unikać złych decyzji. „Jedno masz 
życie, a powtórki nie będzie” Dobromir 
MAK Makowski
 Informujemy, iż ze względu 
na duże zainteresowanie, Dobromir MAK 
Makowski ponownie odwiedzi Żychlin 
i będzie gościł w ŻDK w dniach 19 maja  
i 7 października br. 
 Szczegóły na stronie internetowej 
Urzędu Gminy i Żychlińskiego Domu Kul-
tury

Justyna Brzozowska

 Krakowski Kabaret Pod Wyrwigro-
szem to jeden z najpopularniejszych kaba-
retów w Polsce, w którym występują: Beata 
Rybarska, Andrzej Kozłowski, Maurycy Po-
laski, Łukasz Rybarski.
 Zgromadzona licznie w Żychliń-
skim Domu Kultury publiczność, miała oka-
zję   wysłuchać  nowego programu Kabaretu 
pod Wyrwigroszem pt. „Variaté”. Znalazły 

się w nim najnowsze skecze, monologi i pio-
senki. Błyskawiczne tempo programu, szereg 
inteligentnych skojarzeń i mnóstwo dowcip-
nych aktualności. To wszystko zwierało się 
w występie krakowskiej grupy. Po przedsta-
wieniu wszyscy zgodnie stwierdzili, że już 
dawno nie spędzili tak śmiesznego wieczoru. 

Justyna Brzozowska ŻDK

 Z okazji Dnia Kobiet, 6 marca 2016 r.  
w Żychlińskim Domu Kultury odbył się 
szczególny wieczór. Pracownicy Domu Kul-
tury dla naszych wspaniałych Pań, zorgani-
zowali kolację przy świecach, którą uświetnił 
koncert w wykonaniu chóru z Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Sochaczewie. Młodzi 
wykonawcy pod kierunkiem pani Iwony Nie-
myjskiej zaprezentowali utwory klasyczne, 
jak również popularne szlagiery oraz moty-
wy z filmów i musicali. 

Wielkie wrażenie na słuchaczach wywarli 
najmłodsi soliści, w szczególności 10-letnia 
Julia, która przepięknie zagrała na piani-
nie utwory Fryderyka Chopina oraz Zespół 
Kameralny, który tworzy pięcioro uczniów 
I stopnia Szkoły Muzycznej. Zaprezentowali 
oni motywy muzyczne z filmów w aranżacji 
na skrzypce, wiolonczelę i fortepian. Impre-
za cieszyła się wielkim zainteresowaniem, 
a udział w niej wzięło ponad 170 osób.

Spotkanie  
z Dobromirem 
MAK  
Makowskim

Pod Wyrwigroszem

Dzień Kobiet w ŻDK

KULTURA
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SPORT

 Z rekordową liczbą 
52. zawodników odbyły się V 
zawody strzeleckie o Puchar 
Burmistrza Gminy Żychlin 
z okazji 153 rocznicy wybu-
chu Powstania Styczniowego.  
W sali gimnastycznej Ze-
społu Szkół w Żychlinie 
do rywalizacji przystąpi-
ło 22 zawodników w kate-
gorii „młodzież szkolna” 
i 30 zawodników w kategorii 
„OPEN”.  Klasyfikacja obej-
mowała trzyosobowe druży-
ny oraz zawodników indywi-
dualnych. Początek imprezy 
uświetnił Polski Klub Kawa-
leryjski z panem Markiem 
Drabikiem na czele, który 
przypomniał rys historycz-

ny Powstania Styczniowego, 
opowiedział o uzbrojeniu 
i ówczesnych technikach 
walki. Atrakcją były mun-
dury stylizowane na okres 
Powstania oraz kosy, lanca 
i siodło. Następnie prezes 
kutnowskiej LOK pan Janusz 
Kaczmarek udzielił instruk-
tażu z zakresu bezpieczeń-
stwa podczas strzelania i ob-
sługi wiatrówek używanych 
w zawodach. Nad bezpiecz-
nym przebiegiem rywalizacji 
czuwali również pan Antoni 
Dobosz i pan Andrzej Kwiat-
kowski. 
 Organizatorami za-
wodów byli: Urząd Gminy 
w Żychlinie, Zespół Szkół 

im. Bohaterów Września 
1939 r., Zarząd Powiatowy 
Ligi Obrony Kraju w Kutnie 
oraz Polski Klub Kawaleryj-
ski. Puchary, medale i dyplo-
my wręczył zwycięzcom pan 
Grzegorz Ambroziak wraz 
z dyrektorem ZS panem Zbi-
gniewem Chrulskim. Ry-
walizacja przebiegła w miłej 
atmosferze przy dźwiękach 
melodii patriotycznych 
z okresu Powstania Stycznio-
wego. W związku z rosnącym 
zainteresowaniem zawody 
będą kontynuowane. Gratu-
lujemy zwycięzcom i zapra-
szamy ponownie za rok.

Cezary Kwiatkowski

V Zawody Strzeleckie
KLASYFIKACJA KOŃCOWA

KATEGORIA OPEN indywidualnie

1. Kunikowski Adam

2. Walczak Jacek

3. Drabik Marek

KATEGORIA OPEN drużynowo

I miejsce

Wojtalewicz Krzysztof

Kunikowski Adam

Wodzyński Adam

II miejsce
17 Pułk Ułanów 
Wielkopolskich

Drabik Marek

Wiśniewski Tomasz

Krzysztoszek Jacek

III miejsce

Kruczkowski Marek

Kruczkowska Wiktoria

Kruczkowska Anna

KATEGORIA MŁODZIEŻ SZKOLNA  
indywidualnie

1. Witeczek Cezary – ZS Nr 1 w Żychlinie

2. Kruczkowska Wiktoria

3. Werner Arkadiusz – MOS w Żychlinie

KATEGORIA MŁODZIEŻ SZKOLNA drużynowo

I miejsce 
ZS Nr 1 w Żychlinie

Cordova Luisa

Gajewska Lidia

Ambroziak Lidia

II miejsce 
MOS w Żychlinie

Starosta Konrad

Zarzycki Adrian

Cichocka Paula

III miejsce

Chmielewski Hubert

Werner Arkadiusz

Szczepaniak Michał

SPORT

 Na początku marca, w hali Zespołu 
Szkół Nr 1 w Kutnie, spotkały się reprezen-
tacje szkół średnich, by rywalizować o tytuł 
koszykarskiego Mistrza Powiatu chłopców. 
Wśród wyłonionych w eliminacjach czte-

rech najlepszych szkół znalazły się: LO im. 
A. Mickiewicza w Żychlinie, Zespół Szkół  
w Żychlinie, II LO im. J. Kasprowicza w Kut-
nie, Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Kut-
nie.

Mistrzostwa powiatu w koszykówce chłopców
Wyniki meczów

PÓŁFINAŁY

LO Kasprowicz Kutno – ZS Żychlin 71 : 52

Staszic Kutno – LO Mickiewicz Żychlin 62 : 28

MECZ O III MIEJSCE

LO Mickiewicz Żychlin – ZS Żychlin 51 : 45

MECZ O I MIEJSCE

LO Kasprowicz Kutno – Staszic Kutno 59 : 57

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

1. LO im. J. Kasprowicza w Kutnie

2. ZS Nr 1 im. S. Staszica w Kutnie

3. LO im. A Mickiewicza w Żychlinie

4. ZS w Żychlinie
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SPORT

5 marca drużyna kobiet Volley Team Ży-
chlin udała się na turniej Piłki Siatkowej 
do Gostynina. W zawodach wzięło udział 
pięć drużyn: Gostynin Team, Liderki 
Szczawin Kościelny, Volley Team Żychlin, 
Neo-Tec Płock i Nauczycielki Gostynin. 

Turniej został rozegrany systemem „każdy 
z każdym”, do dwóch wygranych setów do 
25 pkt.
 Drużyna Volley Team Żychlin 
kobiet zaprezentowała się z bardzo do-
brej strony i stanęła na podium, zajmu-

jąc 2 miejsce. Widać było, że to jeszcze 
nie wszystko, na co stać głodne sukcesów 
sportowych dziewczęta z Żychlina. Alicja 
Ciszewska została wybrana do najlepszej 6 
turnieju. 

Volley Team Żychlin

Siatkarki drugie w Gostyninie
Wyniki meczów

Volley Team Żychlin 2 : 0 Gostynin Team

Volley Team Żychlin 2 : 0 Liderki Szczawin Kościelny

Volley Team Żychlin 0 : 2 Neo-Tec Płock

Volley Team Żychlin 1 : 2 Nauczycielki Gostynin

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

1. Neo-Tec Płock

2. Volley Team Żychlin

3. Nauczycielki Gostynin

4. Gostynin Team

5. Liderki Szczawin

Skład drużyny: Aleksandra Kowalczuk, 
Monika Szymańska, Paulina Suchińska, 
Daria Karasiewicz, Jagoda Garboś, Weronika 
Ciszewska, Małgorzata Balcerzak, Alicja 
Ciszewska, Weronika Bieniak

 23 stycznia 2016 roku w hali spor-
towej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Nadarzynie odbył się turniej w piłce 
siatkowej kadetów o Mistrzostwo Gminy 
Nadarzyn. Uczestniczyło w nim pięć ze-
społów: LKS Orzeł Nadarzyn, MUKS Ju-
venia Rawa Mazowiecka, Sparta Grodzisk 
Mazowiecki, UMKS MOS Wola Warszawa 
oraz Akademia Siatkówki Volley Team Ży-
chlin.
 Drużyna Volley Team Żychlin to 
uczniowie żychlińskiego gimnazjum.
Turniej rozgrywano systemem ,,każdy 
z każdym” do dwóch wygranych setów. 
Nasi zawodnicy wygrali niestety tylko je-
den mecz w turnieju i zajęli w nim czwarte 
miejsce.

Akademia Siatkówki 
Volley Team Żychlin 
na mistrzostwach 
gminy Nadarzyn

 8 marca 2016 r. w hali sporto-
wej Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie ro-
zegrane zostały gimnazjalne mistrzo-
stwa powiatu w piłce siatkowej dziewcząt  
i chłopców. Organizatorem byli: MO-
SiR Kutno oraz Gimnazjum w Żychlinie.  
W finale wystąpiły po trzy najlepsze druży-
ny wyłonione w eliminacjach rejonowych 
powiatu. Bardzo dobrze spisały się repre-

zentacje dziewcząt oraz chłop-
ców naszego Gimnazjum, zwy-
ciężając w swoich kategoriach  
i uzyskując tym samym awans 
do Półfinałów Mistrzostw Woje-
wództwa Łódzkiego, w których 
reprezentować będą Powiat Kut-
nowski.
Drużyna dziewcząt wystąpiła 
w składzie: Beszczyńska Julia, 
Żurawik Julia, Frydrysiak Maria, 
Kubica Natalia, Czubińska Wik-
toria, Markiewicz Katarzyna, 
Żernicka Wiktoria, Sitkiewicz 
Aleksandra, Tomasik Zuzanna. 

Trener: Maciak Tomasz. 
Drużyna chłopców wystąpiła w składzie: 
Obrębski Adrian, Kowalski Karol, Nowicki 
Kacper, Rublewski Piotr, Walczak Kacper, 
Dałek Mateusz, Andrzejewski Bartłomiej, 
Kubiak Filip, Lewandowski Mikołaj, Stasiak 
Paweł. Trener: Sławomir Frydrysiak.

Awans do półfinału  
mistrzostw województwa
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 15 marca w hali 
sportowej ,,MOSiR” w Łodzi 
rozegrano Finał Wojewódzki 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w mini siatkówce chłopców.
 Do finału woje-
wódzkiego zakwalifikowało 
się sześciu zwycięzców tur-
niejów półfinałowych: SP 10 

Tomaszów Mazowiecki, SP 1 
Bełchatów, SP 56 Łódź, SP 5 
Ozorków, SP2 Zduńska Wola 
i SP 2 Żychlin.
 W wyniku losowa-
nia zespoły zostały podzie-
lone na 2 grupy, w których 
rozegrano po 3 spotkania 
systemem „każdy z każdym”. 

W następnej fazie rozgrywek 
rozegrano 2 mecze: o 3 miej-
sce (A2-B2) i o 1 miejsce (A1-
B1). Reprezentacja chłopców 
SP 2 Żychlin wygrała jeden 
mecz grupowy, w spotka-
niu o trzecie miejsce uległa  
SP z Ozorkowa 

Siatkarze z „Dwójki” 
czwartą drużyną  
w województwie

Wyniki meczów

MECZE GRUPOWE (GR. A)

SP 2 Żychlin – SP2 Zduńska Wola 2 : 1

SP 2 Żychlin – SP 10 Tomaszów Maz. 0 : 2

MECZ O III MIEJSCE

SP 2 Żychlin – SP 5 Ozorków 1 : 2

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

1. SP 56 Łódź (powiat Łódź) 

2. SP 10 Tomaszów Maz. (powiat tomaszowski)

3. SP 5 Ozorków (powiat zgierski)

4. SP 2 Żychlin (powiat kutnowski)

5. SP 1 Bełchatów (powiat bełchatowski)

6. SP 2 Zduńska Wola (powiat sieradzki)

Skład drużyny chłopców SP2 Żychlin:  
Klimczak Szymon, Fuss Kacper, Sampolski Bartosz, 
Banachowicz Adam, Jarota Mateusz, Fijałkowski 
Kamil, Jarota Jakub, Chomicki Bartosz  
i Bartłomiej Łacheta. Opiekun: Jacek Filiński.

SPORT

 Z początkiem listopada 2015 roku 
drużyna siatkarzy Volley Team Żychlin 
przystąpiła do swojego drugiego sezo-
nu w ramach III Łódzkiej Ligi Piłki Siat-
kowej Mężczyzn. W sezonie 2015/2016 
oprócz zespołu z Żychlina, w rozgryw-

kach bierze udział osiem drużyn: ULKS 
MOSiR Sieradz, KS SIATKARZ Wieluń, 
MKS Zduńska Wola, LUMKS Kaszte-
lan Rozprza, IproArt Volleyball Głow-
no, MUKS JUVENIA Rawa Mazowiecka, 
GKS Kamieńsk i KS Huragan Widawa.  

 Volley Team Żychlin w sezonie 
2015/2016 gra w składzie:
Rozgrywający: Piotr Wojciechowski, Błażej 
Chabowski
Atakujący: Rafał Mroziak
Przyjmujący: Waldemar Marczak, Kuba Pa-
sikowski, Łukasz Kiciński, Rafał Puścian, 
Marcin Fortuna, Witold Dzięgielewski
Libero: Damian Jastrzębski, Andrzej Bień-
kowski
Środkowi: Łukasz Garstka, Tomasz Wojcie-
chowski, Dawid Mamiński, Jarosław Czer-
wiński 
Trener: Piotr Wojciechowski.
 Do tej pory podopieczni Piotra 
Wojciechowskiego rozegrali 13 spotkań. 
Bilans spotkań to jedno zwycięstwo i dwa-
naście porażek. Rezultat ten nie jest zada-
walający, jednak jest podyktowany wieloma 
problemami, które doświadczyły drużynę 
żychlińskich siatkarzy. Jednym z nich są 
kontuzje, które częściowo ograniczają lub 
całkowicie wyłączają zawodników z gry. 
Kończący się sezon to “wielka lekcja poko-
ry”. 

Volley Team Żychlin

III Łódzka Liga Piłki  
Siatkowej Mężczyzn


