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Fundusz sołecki w 2012 r.
w naszej gminie.
Już od dwóch lat istnieje w naszej gminie
fundusz sołecki, który jest wyodrębniony w ramach
ogólnego budżetu uchwalanego na dany rok
kalendarzowy. Instrument ten służy wspieraniu
inicjatyw, przedsięwzięć, które służą poprawie
warunków życia mieszkańców na obszarach
wiejskich. W 2012 r. prawie wszystkie sołectwa
wykorzystały przydzielone im środki zgodnie
z ustawą o funduszu sołeckim z dnia 20.02.2009r.,
wysokość ogółem funduszu dla wszystkich
sołectw wynosiła 144 366,34 zł. Większość
środków została przeznaczona na utwardzanie
nawierzchni dróg gminnych wskazywanych przez
Radę Sołecką i Sołtysa. Tego rodzaju
przedsięwzięcia zostały wykonane w sołectwach
Budzyń, Pasieka, Dobrzelin, Sokołówek, Tretki
oraz Żabików. Innym zadaniem cieszącym się
powodzeniem były remonty świetlic wiejskich wraz
z porządkowaniem terenów przyległych.
Przedsięwzięcia w takim zakresie były wykonane
w sołectwach Czesławów, Biała, Buszków,
Kaczkowizna, Drzewoszki. W sołectwie Grabie
udrożniono dwa przepusty pod drogą gminną,
w sołectwie Śleszyn została wykonana kanalizacja
rowu odwadniającego teren świetlicy wiejskiej,
w Krukach zamontowano oprawę oświetleniową
oraz zakupiono opał natomiast w sołectwie Zgoda
dokonano ścinki poboczy przy drogach gminnych.
Ciekawostką tegorocznego Funduszu Sołeckiego
był zakup kosiarki typu traktorek wraz z pilarką dla
Sołectwa Dobrzelin. W marcu br. decyzją Rady
Gminy Żychlin ponownie wyodrębniono fundusz
sołecki, będzie to kolejna szansa dla sołectw na
realizacje lokalnych przedsięwzięć w 2013 r.
Sołtysom życzymy wytrwałości i powodzenia w
realizacji zamierzeń.

INWESTYCJA SOLARNA
W GMINIE.

Inwestycja związana z budową instalacji
solarnych służących do przygotowania ciepłej
wody użytkowej dla budynków użyteczności
publicznej tj. w Szkole Podstawowej w Grabowie,
Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie została wykonana
zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji
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wspólnego przedsięwzięcia realizowanego
w ramach działań Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013 Projektu „Odnawialne źródła energii w
gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego –
Etap I w ramach Osi Priorytetowej II. Ochrona
Środowiska zapobieganie zagrożeniom
i energetyka, działanie II.9 – Odnawialne źródła
energii współfinansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowita wartość projektu 1 552 756,07 zł z tego
wartość Gminy Żychlin 105 200,00 zł w tym
planowany wkład własny 23 340,00 zł.
Przedmiotowa inwestycja modernizacji instalacji
przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o
zastosowanie systemu solarnego zawiera
wykonanie kompletnych stacji solarnych
wyposażonych w pełną automatykę w tym:
wymienniki ciepła, zespoły naczyń przeponowych,
sterowniki solarne, czujniki temperatury, zawory
regulacyjne, termostatyczne zawory mieszające
itd.
Szkoła Podstawowa w Grabowie posiada
2 podgrzewacze pojemnościowe po 400l każdy
oraz 6 szt. ciśnieniowych kolektorów słonecznych,
które zostały zamontowane na południowej
wystawie dachu budynku szkoły.
Zespół Szkół
Nr 1 w Żychlinie posiada
1 podgrzewacz pojemnościowy o poj.1000l oraz
9 szt. ciśnieniowych kolektorów słonecznych,
które zostały zamontowane na zachodniej
wystawie dachu budynku hali sportowej przy
szkole.
Inwestycje solarne pozwolą na pozyskanie
energii z odnawialnych źródeł, która zastąpi źródła
konwencjonalne. W obydwu przypadkach była to
energia elektryczna, która była zużywana do
podgrzania ciepłej wody poza sezonem
grzewczym, a więc od kwietnia do listopada.
Z uwagi na fakt iż podgrzewacze elektryczne były
włączone do ogólnego opomiarowania zużycia
energii elektrycznej szkoły, nie można w chwili
obecnej jednoznacznie oszacować oszczędności.
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GMINA ŻYCHLIN POZYSKAŁA
INWESTORA STRATEGICZNEGO

We wtorek 27 listopada pomiędzy Gminą
Żychlin, a firmą Energa Kogeneracja doszło do
podpisania umowy sprzedaży spółki z o.o. ZEC
w Żychlinie........................................................

Fot: Prezes M. Dec i Wiceprezes J.Garbol oraz Burmistrz Gminy
G. Ambroziak podpisują umowę.

Cel prywatyzacji
Priorytetem, który zamierzaliśmy osiągnąć
w procesie prywatyzacji Spółki komunalnej ZEC
w Żychlinie, było pozyskanie strategicznego
Inwestora.
Inwestor taki, musiał posiadać odpowiedni kapitał
własny oraz wiedzę i doświadczenie w branży
ciepłowniczej. Jest to gwarancja zapewnia
bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców
posiadających to medium, oraz stworzenia
możliwości modernizacji i rozbudowy sieci
ciepłowniczych.
Podstawą do podjęcia przeze mnie decyzji
w kwestii zbycia udziałów spółki ZEC w Żychlinie
były:
1. Rekomendacja zespołu negocjacyjnego
2.Złożona w trakcie trwania procedury
negocjacyjnej rekomendacja doradców
negocjacyjnych z firmy CENTRUM KOSULTINGU
BUSINESS EXPERT sp. z o.o. sp.k. w Poznaniu,
3.Wnioski, argumenty i spostrzeżenia zebrane
podczas mojej pracy, nadzoru nad działalnością
komunalną zakładu budżetowego i spółki, a
w szczególności trwające od 2007 roku procedury
przygotowawcze, związane z doprowadzeniem do
zabezpieczenia energetycznego Żychlina w latach
przyszłych:

a) analiza i opracowanie dotyczące ścieżki
przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Żychlinie (autor: CENTRUM KOSULTINGU
BUSINESS EXPERT sp. z o.o. sp.k. w Poznaniu),
b) wydzielenie ze struktur ZGK w Żychlinie
nowego podmiotu – utworzenie Samorządowego
Zakładu Budżetowego w Żychlinie,
c) komercjalizacja działalności ZGK w Żychlinie utworzenie Spółki z o.o. ZEC w Żychlinie,
d) ustalenia nowej taryfy na przesył ciepła dla ZEC
przez Urząd Regulacji Energetyki,
e) prywatyzacji ZEC w Żychlinie w formie
przetargu nieograniczonego,
f) prywatyzacji ZEC w Żychlinie w formie
negocjacji
Źródło ciepła w Żychlinie od dawna wymaga
modernizacji. Kotły, które służą do wytwarzania
ciepła mają kilkadziesiąt lat. Są już
wyeksploatowane, a ich efektywność połączona z
kosztami eksploatacji, jest niezadowalająca.
Właściciel źródła, tuż po jego zakupie od firmy
prywatnej zdiagnozował pilną potrzebę
przebudowy. Musiał przy tym brać pod uwagę
również przyszłe zapotrzebowanie na ciepło
i możliwość rozwoju sieci cieplnych. Niestety
budżet gminy nie gwarantował w latach 2013-2017
zabezpieczenia odpowiednich środków
finansowych na rozwój sieci, które pozostawały we
własności samorządu. Argument ten powodował,
że wszelkie inwestycje w Żychlinie zostały
zamrożone. Tylko będąc w posiadaniu całego
systemu ciepłowniczego, inwestor uznać mógł za
zasadne zainwestowanie znaczących kwot
w modernizację źródła. Miał bowiem wpływ na
wielkość przyszłego zapotrzebowania, a co za tym
idzie możliwości energetyczne projektowanego
źródła ciepła.
Sytuacje tego rodzaju są zapewne niezwykle
rzadkie. Nie jest mi znany żaden przypadek,
w którym dwie różne firmy byłyby w posiadaniu
źródła i systemu sieci cieplnych. Rozdział ten,
całkowicie paraliżował proces decyzyjny
w zakresie zaangażowania środków finansowych.
Rozwój systemu ciepłowniczego w Żychlinie
i przejście na nowe rozwiązania technologiczne
niesie za sobą kolejny bardzo ważny argument
przemawiający na korzyść prywatyzacji spółki
ZEC. Dotyczy to możliwości przyłączenia gazu
przewodowego do naszego miasta. Posiadanie
kolejnego medium podnosi atrakcyjność naszych
terenów inwestycyjnych.....
Kilkakrotnie miałem do czynienia z przypadkami
stawiania tzw. warunku brzegowego dla nowej
inwestycji w zakresie infrastruktury
gazowej................................
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Inwestor złożył wstępny wniosek o przyłączenie
gazu sieciowego z zapotrzebowaniem
przekraczającym 3 mln metrów sześciennych na
rok. Argument ten był podstawową przesłanką do
pozytywnej decyzji firmy gazowniczej do
przygotowania tej inwestycji.
Poza powyższym wziąłem pod uwagę argumenty
wskazywane w rekomendacji zespołu
negocjacyjnego, tzn.:
1.Ograniczona atrakcyjność spółki dla inwestorów
zewnętrznych. ZEC jest jedynie dystrybutorem
ciepła, a miasto nie posiada źródła ciepła, które
należy właśnie do Energa Kogeneracja. Fakt ten
bezspornie wpływa na nikłą atrakcyjność na
nabycie udziałów ze strony potencjalnych
inwestorów. W toku bieżącego postępowania
negocjacyjnego zainteresowanie od początku
wykazywał tylko jeden podmiot – Energa
Kogeneracja sp. z o.o. W trakcie pierwszego
podejścia do sprzedaży udziałów w formie
przetargu nieograniczonego, zainteresowanie
wstępne wyraziły trzy podmioty (w tym obecny
oferent), jednak żadna z nich nie złożyła oferty
w poprzedniej procedurze.
2.Ograniczone możliwości inwestycyjne
samorządu. Niemożliwość realizacji przez Zakład
Energetyki Cieplnej w Żychlinie sp. z o.o.
inwestycji mających na celu poprawę działalności
(parametrów sieci, budowę nowych sieci celem
podłączenia nowych odbiorców)., co wynika m.in.
ze zobowiązania wobec ENERGA Kogeneracja
sp. z o.o., ale przede wszystkim z braku
możliwości dofinansowania ZEC przez
dotychczasowego właściciela (Gminę Żychlin);
3.Zabezpieczenie dostaw ciepła dla
mieszkańców.
Firma Energa jest jedną z najprężniej działających
firm na polskim rynku. Jedna z jej „spółek-córek”,
czyli Energa Kogeneracja czynnie uczestniczy
w rozwoju branży ciepłowniczej. Zaangażowanie
tej firmy i jej prestiż zabezpiecza trwałość realizacji
zadania własnego Gminy Żychlin, w zakresie
zaopatrzenia w energię cieplną. Potwierdza to
również planowana przez Eenerga Kogeneracja
inwestycja w źródle ciepła w Żychlinie w latach
2013-2017 o szacowanej wartości
netto
60.400.000 zł.; Nie bez znaczenia jest, że kapitał
zakładowy spółki Energa Kogeneracja wynosi
93.465.000 zł, a właścicielem 100% udziałów jest
ENERGA S.A. (51% akcji Skarb Państwa,
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. 32% akcji
i Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. 17% akcji)
4.Wynegocjowana cena za udział i inne warunki
umowy - wynegocjowana cena za 1 udział (46,50
zł) jest wyższa od wartości 1 udziału wyliczonego
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według metody zdyskontowanych przyszłych
strumieni pieniężnych. Atrakcyjne dla naszej
gminy są zobowiązania Energa Kogeneracja sp.
z o.o. w zakresie przyszłych inwestycji, gwarancje
pracownicze i socjalne. Łączna cena
wynegocjowana za udziały wynosi 2.286.219
złotych.
5. Inne przyszłe zyski Gminy Żychlin.
Wartość planowanych przez inwestora wydatków
na rozbudowę i modernizację (ok. 60.000.000 zł
netto) ma wpływ na przyszłe zyski podatkowe, jak
również stwarza możliwość powstania nowych
miejsc pracy z uwagi na konieczność obsługi
nowego, zaawansowanego technologicznie
źródła oraz przy budowie nowych sieci cieplnych
i ich obsłudze.
6. Zobowiązania Spółki z o.o. ZEC w Żychlinie
Ważny argument, który brałem pod uwagę przy
podejmowaniu tej decyzji, jak również w trakcie
wcześniejszych procesów (przekształcenie,
komercjalizacja) to sytuacja ekonomiczna ZEC.
Nasza spółka jest małą jednostką i obsługuje
jedynie przesył ciepła. Wskutek wieloletniej
działalności w archaicznej formie komunalnej, od
której odeszła już znakomita większość
samorządów, spowodowała, że najpierw zakład
komunalny, a w następstwie spółka posiadała
zobowiązania wobec ENERGA Kogeneracja sp.
z o.o. Wartość zobowiązań na poziomie ponad
2 milionów zł. tworzył ograniczenia inwestycyjne
dla samorządu i spółki oraz powodował ryzyko
powstawania zakłóceń w działalności bieżącej.
Analiza ekonomiczna wykonana na potrzeby
określenia wartości jednego udziału spółki
wykazała, że w kolejnych latach spółka może
liczyć na zysk roczny rzędu 50 000 złotych. Biorąc
pod uwagę, wiek sieci cieplnych, stan ich zużycia i
brak możliwości bieżącego, rokrocznego
prowadzenia inwestycji modernizacyjnych,
należało założyć, że zysk ten nie byłby
wystarczający na prowadzenie napraw i awarii.
Ostatnim, ale jednym z najważniejszych
argumentów analizowanych w czasie procesu
decyzyjnego, jest zwiększenie możliwości
inwestycyjnych Gminy Żychlin w oparciu
o pozyskane środki ze sprzedaży udziałów. Nie
można pominąć faktu, że w okresie recesji, wpływ
środków finansowych z prywatyzacji może
zabezpieczyć część potrzeb w zakresie wydatków
majątkowych. Nasz samorząd od trzech lat
przygotuje się do funkcjonowania w realiach
wprowadzonych nową ustawą o finansach
publicznych. Udało się nam dostosować do
większości restrykcyjnych wymogów przepisów
ustawy, między innymi poprzez regulacje fiskalne,
cięcia w wydatkach bieżących,renegocjacje umów

Nowe Echo Żychlina

grudzień 2012
kredytowych, oraz niezaciąganie nowych
zobowiązań (dług gminy obniżony został do
bardzo niskiego poziomu 19%).
Przygotowania te służą możliwości prowadzenia
inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców,
a środki pochodzące z prywatyzacji stanowić będą
uzupełnienie dla tych dotychczas
zaoszczędzonych.
Biorąc pod uwagę interes Gminy Żychlin,
rozważając argumenty opisane na stronach
sprawozdania, podjąłem decyzję o sprzedaży
udziałów w spółce, a umowa z Inwestorem
podpisana została w siedzibie Urzędu Gminy
w Żychlinie w dniu 27 listopada br.
Spółka z o.o. Zakład Energetyki Cieplnej
w Żychlinie stanie się własnością firmy Energa
Kogeneracja po wpływie środków finansowych na
konto gminy. Ostateczny termin dokonania
płatności określony został w umowie sprzedaży na
7 dni od daty jej podpisania.
PODSUMOWANIE
Biorąc pod uwagę argumenty przedstawione
w niniejszym sprawozdaniu, wyrażam pełne
przekonanie, że pozyskanie Inwestora z silną
pozycją na rynku ciepłowniczym, posiadającego
znaczące możliwości inwestycyjne, przyniesie
naszemu miastu oczekiwane korzyści rozwojowe i
bezpieczeństwo w zakresie dostaw energii
cieplnej.
Z Żychlinem zwiąże się silna marka z ugruntowaną
pozycją na rynku, co również będzie miało wpływ
na podnoszenie prestiżu i atrakcyjności
inwestycyjnej miasta. Wraz z rozwojem inwestycji
ciepłowniczych nastąpi poprawa stanu
środowiska. Osiągnięte to zostanie na skutek
modernizacji źródła ciepła i likwidacji lokalnych
źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Również poprzez dywersyfikację czynnika
grzewczego w formie paliwa gazowego
(nazywanego czystym paliwem) oraz biomasy.
Inwestycje zaplanowane przez Inwestora są
źródłem dodatkowych dochodów w budżecie
i umożliwią doprowadzenie do miasta sieci gazu
przewodowego, podnosząc atrakcyjność
Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
Uważam przeprowadzoną prywatyzację za
sukces decyzyjny i organizacyjny naszego
samorządu.
/-/ Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

www.facebook.com/gminazychlin

Projekt „Nie czekaj pokaż
co potrafisz”
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żychlinie jest realizatorem już od 2009 roku
projektu systemowego „Nie czekaj pokaż co
potrafisz” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Beneficjenci zrekrutowani do
projektu uczestniczą w różnorakich zajęciach
w ramach instrumentów aktywnej integracji.
W tegorocznym projekcie 33 osobowa grupa
mogła brać udział w indywidualnych konsultacjach
z psychologiem i doradcą zawodowym,
a następnie zostać skierowanym na szkolenia
zawodowe takie jak „Nowoczesne wykończenia
wnętrz”, „Kucharz z elementami cateringu” czy
„Operator koparko-ładowarki” . Inni zaś mogli
skorzystać z terapii psychologicznej rodzinnej
połączonej z muzykoterapią. Nowością jaką
wprowadzono do tegorocznego projektu była
możliwość sfinansowania szkoły. Wszyscy
beneficjenci projektu mogli korzystać także w
ramach zaplanowanych działań z wyjazdu
edukacyjno-integracyjnego oraz z wyjazdu do
kina. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będą
nadal chętni do udziału w projekcie.

ZMIANY NA KOMISARIACIE...

Z inicjatywy Komendanta Policji Pana
Jarosława Zielińskiego dokonują się pozytywne
zmiany w wyglądzie budynku Komendy Policji
w Żychlinie. W tym roku został przeprowadzony
remont ostatniej kondygnacji budynku z uwagi na
jej zły stan techniczny. Przed remontem
pomieszczenia te nie spełniały norm higieny
i bezpieczeństwa pracy. Dzięki determinacji
i zaangażowaniu Komendanta i jego
współpracowników udało pozyskać się środki z
Wojewódzkiej
Komendy
i przeprowadzić
generalny remont wnętrza budynku. W dalszej
perspektywie są również plany odnowienia
elewacji. Ciekawostką jest ,że
będzie ona
spełniała już wymogi wizerunkowe Unii
Europejskiej. Życzymy dalszych sukcesów
w realizacji założonych celów.
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INWAZJA MIKOŁAJÓW

W dniu 6 grudnia 2012 Przewodnicząca Rady i Burmistrz Gminy w asyście Świętego Mikołaja
dokonali uroczystego otwarcia kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”
przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie. W ramach kompleksu utworzono boisko piłkarskie o nawierzchni z
trawy syntetycznej, wyposażone w piłko chwyty, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o
nawierzchni poliuretanowej. Nastąpiła także adaptacja pomieszczeń w istniejącym budynku hali
sportowej na pomieszczenia sanitarno-szatniowe i trenerskie. W ramach inwestycji dokonano także
oświetlenia całego kompleksu. Należy podkreślić, że koszt budowy kompleksu sportowego był
zaskakująco niski, szczególnie że dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz
Samorządu Województwa Łódzkiego wyniosło ponad 70 % całkowitej wartości zadania. Nasz
samorząd dopłacił do wybudowania kompleksu kwotę 293 tysięcy złotych. Dotacja zewnętrzna
wyniosła ponad 800 tysięcy złotych. Życzymy wszystkim użytkownikom bezpiecznego i przyjemnego
uprawiania sportu......................................................................................................
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SEKCJE ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

Sekcja breackdance dla dzieci i młodzieży
Instruktor Kamil Korzewski
Zajęcia grupowe ( wtorek )
Sekcja nauki gry na perkusji i zajęcia wokalne
Instruktor: Witold Figurski
Zajęcia indywidualne

I grupy – godz. 15. 45 – 16.30
II grupa - godz. 16.30 – 17.30
III grupa – godz. 17.30 – 18.15
IV grupa – godz.18.15 – 19.30

Sekcja nauki gry na gitarze dla dzieci i
młodzieży
instruktor: Zbigniew Jędrzejczak
zajęcia indywidualne

Sekcja plastyczna
Instruktor Magdalena Rzeźnicka
Zajęcia grupowe ( Czwartek)
Sekcja nauki gry na instrumentach
klawiszowych ( pianino, keyboard)
Instruktor Anna Kwiatkowska- zajęci
indywidualne
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I grupa 4 – 6 lat – godz. 15.00 – 15.45
II grupa 7 – 8 lat
- godz. 16.00 – 16.50
III grupa 9 – 12 lat – godz. 17.00 – 18.00
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Nowy system gospodarki
odpadami komunalnymi

Sekcja teatralna
Katarzyna Brzozowska
Zajęcia grupowe
I grupa 10 - 12 lat – godz. 15.00 – 16.00 ( wtorek)
II grupa 7 - 10lat - godz. 16.00 – 17.00 ( wtorek)
III grupa 13 - 18 lat – godz. 17.00 – 18.00 ( środa)

Sekcja taneczna dla dzieci i młodzieży
Instruktor Małgorzata Janicka
Zajęcia grupowe ( Czwartek)
I grupa 4 – 6 lat – godz. 16.00 – 17.00
II grupa 7 – 8 lat - godz. 17.00 – 18.00
III grupa 8 – 12 lat – godz. 18.00 – 19.00
REKLAMA

Od 1 lipca 2013r. na terenie gm. Żychlin
zacznie obowiązywać nowy system
gospodarki odpadami komunalnymi
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie
ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).
Nowe uregulowania prawne zmieniają całkowicie
dotychczasowy system gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie całego kraju poprzez
przekazanie gminom odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
Gmina Żychlin zgodnie z w/w ustawą
zorganizuje przetarg na odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
a następnie z wyłonionym przedsiębiorcą
podpisze umowę na świadczenie usług od dnia
1 lipca 2013roku na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych. W praktyce oznacza to, że
właściciele nieruchomości zamieszkałych nie
będą podpisywali indywidualnych umów na
odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami
prowadzącymi działalność w tym zakresie.
Natomiast na terenach nieruchomości
n i e z a m i e s z k a ł y c h , n p . s z k o ł y, u r z ę d y,
przedsiębiorstwa i inne nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, nadal będzie obowiązek zawarcia
indywidualnej umowy na odbiór odpadów z firmą
świadczącą usługi wywozu.
Rada Miejska w Żychlinie w drodze uchwały
dokona wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenach nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz ustali stawkę takiej opłaty.
Stawka opłaty będzie obejmować koszty
funkcjonowania systemu tj.: odbieranie, transport,
zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
komunalnych, tworzenie i utrzymywanie punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
oraz obsługę administracyjną systemu.
W celu prawidłowego wyliczenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od gospodarstwa domowego,
koniecznym będzie wypełnienie i złożenie w sie -
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dzibie Urzędu Gminy w Żychlinie deklaracji, której
wzór określiła Rada Miejska w Żychlinie.
Deklarację tę wypełnia właściciel nieruchomości,
przez którego należy rozumieć również
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością,
Złożona deklaracja stanowić będzie podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego. Wypełniający
deklarację będzie zobowiązany ponosić na rzecz
gminy opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Stawka takiej opłaty będzie niższa
jeśli odpady komunalne będą zbierane przez
mieszkańców i odbierane w sposób selektywny.
Zgodnie z nowym systemem bezpośrednio
z terenu nieruchomości będą odbierane przez
przedsiębiorcę odpady komunalne według
podziału na następujące frakcje: zmieszane
odpady komunalne/resztki z sortowania, szkło,
papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe oraz odpady ulegające
biodegradacji w tym odpady zielone
i opakowaniowe ulegające biodegradacji.
Natomiast odpady komunalne pochodzące
z gospodarstw domowych takie jak:
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielko gabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe
oraz zużyte opony będą odbierane od
mieszkańców w punktach selektywnej zbiórki
odpadów, które zostaną wskazane na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Żychlin. Do punktów tych mieszkańcy będą
dostarczać odpady samodzielnie. Opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie
obejmować odbiór od mieszkańców odpadów
komunalnych w nieograniczonej ilości.
Urząd Gminy w Żychlinie przeprowadzi dla
mieszkańców szereg działań informacyjnych
i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, przed
wejściem nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi.

Wyniki konkursu
ekologiczno – plastycznego
dla uczniów Szkół Podstawowych
i Gimnazjum z terenu gm. Żychlin
W dniu 23.11.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Żychlinie został rozstrzygnięty konkurs
ekologiczno –plastyczny dla uczniów Szkół
Podstawowych (klasy IV- VI) i Gimnazjum z terenu
gm. Żychlin, zorganizowany przez Urząd Gminy w
Żychlinie. Przedmiotem konkursu było wykonanie
plakatu zachęcającego mieszkańców gm. Żychlin
do segregowania odpadów komunalnych.
Konkurs miał na celu rozwijanie świadomości
ekologicznej oraz przybliżenie zagadnień
prawidłowej gospodarki odpadami.
Dostarczono ponad 50 ciekawych i barwnych
prac konkursowych. Jury starało się bardzo
wnikliwie i rzetelnie ocenić prace, biorąc pod
uwagę przede wszystkim zgodność
przedstawionych w pracy elementów z
przedmiotem i celem konkursu, kreatywność
i innowacyjność oraz staranność wykonania prac.
W wyniku obrad Jury wyłoniło zwycięzców,
którzy otrzymują nagrody główne:
miejsce 1 – Ewelina Jaszczyk (Gimnazjum
Publiczne w Żychlinie),

miejsce 2 – Justyna Komur
(Szkoła Podstawowa nr 1w Żychlinie),
miejsce 3 – Natalia Bąbrych
(Szkoła Podstawowa w Grabowie),
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Życie, które jest
przestrogą dla innych.
Spotkanie z Michałem Pauli

Bohater piątkowego wieczoru dostał drugą
szansę. Przeżył kilka lat piekła na ziemi i
odpokutował za swoje winy w jednym z
najcięższych zakładów karnych na świecie. Z
rozmowy z autorem wspomnień o tym miejscu
można wyciągnąć jeden, najważniejszy wniosek,
Pauli chce być przykładem i przestrogą, mówi
wprost o swojej winie i chce żeby żaden inny Polak
nie musiał przeżyć tego co on.

W piątkowy wieczór 16 listopada, gościł w
Żychlinie Michał Pauli, człowiek, którego fragment
życia stanowi przestrogę dla ludzi, kuszonych
łatwym zarobkiem. Pokusa, której uległ o mało nie
kosztowała go najwyższą cenę, własnego życia.
Dziś, wydaje się być pełen pokory i wyrzutów
sumienia. Autor książki „12 x śmierć”, opowiadał
zebranym o swoim pobycie w Tajlandii. Widać
było, że ten kraj zrobił na nim ogromne wrażenie i
mimo przeżytej gehenny nadal darzy go
sentymentem. Jednak, gdy we wspomnieniach
pojawiał się wątek najgorszych momentów, twarz
Paulego zmieniła się i w jego oczach zgasł
dostrzegalny wcześniej blask. Jeśli istnieje piekło,
czy znajduje się w Bang Kwang? Czy z piekła
można wrócić?

Człowiek ten, pomimo swoich przeżyć, wydaje
się być optymistą. Uratowało go wstawiennictwo
najważniejszych ludzi w Polsce. Byli i ówczesny
prezydent wystąpili o zastosowanie prawa łaski do
Króla Tajlandii. Dlaczego? Czy niecny i godny kary
czyn Polaka, zasługiwał na takie zaangażowanie
głów naszego państwa? Zapewne tak, skoro taką
właśnie podjęli decyzję. W historii tej jest wiele
wątków i warto sięgnąć do książki, chociażby po to,
żeby nie przyszło nam do głowy zboczyć z
życiowego kursu uczciwości. Jak sam Pauli
określił, jego historia ma być przestrogą dla innych.
Dla młodych ludzi, którzy mogą chcieć
zasmakować ciekawego życia i łatwych pieniędzy.

Narkotyki zniszczą każdego człowieka. Nie trzeba
wcale wyjeżdżać daleko od domu, pozwolić
wciągnąć się w intrygę służb narkotykowych,
wystarczy zagubić zdrowy rozsądek i w domowym
zaciszu sięgnąć po środki odurzające. Każdy,
szczególnie młody i ciekawy wszystkiego człowiek
powinien pamiętać, że w tym nie ma nic dobrego, a
jeśli nawet jest to chwila przyjemności to pokłosie
takiej decyzji to ból i cierpienie. Nie tylko
uzależnionego, ale też jego najbliższych. Patrząc
na odbudowanego psychicznie i fizycznie Michała
Pauli można dostrzec, że dla każdego istnieje
nadzieja. Ważne, żeby wokół siebie mieć ludzi,
którym zależy i potrafią wyciągnąć pomocną dłoń.
Każdy zasługuje na drugą szansę.

Nowe Echo Żychlina

11

grudzień 2012
ZS w Żychlinie
u Jurka Owsiaka
3 grudnia 2012 roku wolontariusze WOŚP z ZS w
Żychlinie byli z wizytą w Fundacji WOŚP. Było to
bardzo pouczające i inspirujące doświadczenie.
Wolontariusze zwiedzali siedzibę fundacji i
obserwowali jej pracę. Jednak największą radość
sprawiło młodzieży spotkanie i wspólne zdjęcie z
Prezesem Zarządu Fundacji WOŚP- Jurkiem
Owsiakiem!
Szefowa Sztabu – Małgorzata Urbańska

Koncert Pieśni Patriotycznej
w Szkole Podstawowej
im. Marii Kownackiej w Grabowie

.

W dniu 27 listopada 2012r. w Szkole
Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie
odbył się Koncert Pieśni Patriotycznej – „Żeby
Polska była Polską…” Losy naszego narodu
związane są nierozerwalnie z pieśnią patriotyczną,
która podtrzymywała na duchu i zagrzewała do
walki żołnierzy walczących o niepodległość
naszego kraju. Niektóre spośród tych pieśni są
znane i śpiewane do dziś, są symbolami
patriotyzmu. Inne trochę zapomniane, ale bardzo
piękne i wzruszające. Podczas koncertu uczniowie
koła muzycznego działającego w szkole
zaprezentowali swoje umiejętności wokalne
śpiewając wybrane pieśni. Było to dla wszystkich
wzruszające przeżycie oraz wspaniała lekcja
historii.

,,Ekobelfry”
z Zespołu Szkół w Żychlinie
Dnia 27 listopada ogłoszono wyniki II edycji
Konkursu „EKOBELFRY” organizowanego przez
WFOŚiGW w Łodzi. Celem Konkursu było
wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych
nauczycieli, prowadzących działalność na polu
edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli
propagujących tematykę ochrony środowiska w
celu uhonorowania zrealizowanych działań i
rozpowszechnienia dobrych przykładów w tym
zakresie. W tegorocznej edycji Konkursu
rozpatrzono 72 zgłoszenia w kategorii „Ekobelfer”
i 61 zgłoszeń w kategorii „Ekoszkoła”. Wśród
placówek i nauczycieli, którzy wzięli udział w
konkursie, znaleźli się przedstawiciele z całego
województwa łódzkiego. Z przyjemnością
stwierdzamy, iż w gronie 4 laureatów w kategorii
„Ekobelfer” znalazło się 2 nauczycieli Zespołu
Szkół w Żychlinie – Elżbieta Dobińska i Jolanta
Kucharska-Jurek.
Gratulujemy nauczycielom i życzymy dalszych
sukcesów.
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