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30-lecie Samorządu 
Terytorialnego
 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze 
w pełni wolne wybory w Polsce po II wojnie 
światowej – wybory samorządowe. 30 lat temu 
mieszkańcy gmin i miast, po raz pierwszy od 
kilkudziesięciu lat, samodzielnie mogli zdecy-
dować, o przyszłości swoich lokalnych samo-
rządów. Forma wyborów była otwarta i w pełni 
demokratyczna, bez żadnych nacisków ze strony 
„jedynie słusznej opcji politycznej”, jak to miało 
miejsce do 1989 roku.
 Z perspektywy tych minionych lat wi-
dać, jak ważny w historii Polski był to moment. 
Przez te trzy dekady Polacy z mniejszych i więk-
szych miejscowości, wybierali lokalne władze, 
które miały znaczny zakres kompetencji, do 
dyspozycji środki budżetowe, mogły decydować 
o kierunku rozwoju naszych małych ojczyzn. 
Polskie samorządy i ich mieszkańcy zdali swój 
egzamin bardzo dobrze, a Polska Samorządowa 
przeżyła w tym czasie niespotykany dotąd roz-
kwit. Zmieniały się dynamicznie warunki życia, 
budowana była niezbędna infrastruktura, zmie-
niały się szkoły i ośrodki kultury, modernizowano 
drogi, rewitalizowano przestrzeń miast i wsi.

 Przed samorządami w Polsce jeszcze 
bardzo dużo pracy, żebyśmy mogli powiedzieć, 
że dogoniliśmy starą UE, ale 30. rocznica odro-
dzenia polskiej samorządności to dobra okazja, 
do aby uczcić i podsumować ten ważny okres.
 Szkoda, że okres pandemii koronawi-
rusa uniemożliwił nam organizowanie imprez, 
pikników i koncertów dla mieszkańców. Pozosta-
nie nam poczekać do 31. rocznicy, żeby wspólnie 
z mieszkańcami uczcić to ważne święto.
 Święto samorządu to święto nas wszyst-
kich, całej społeczności. Dziękujemy, za szansę, 
którą dostaliśmy, żeby przez ostatnie lata dbać 
i modernizować nasz wspólny dom, miasto 
i gminę Żychlin.
 Pozostaje jeszcze wiele pracy, ale dzięki 
wsparciu mieszkańców, niemożliwe staje się 
możliwe.
 Dziękuję wszystkim mieszkańcom za 
wsparcie i wspólne dążenie do zmian w naszej 
gminie i mieście Żychlin.

Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

 W ramach reorganizacji Samorządo-
wego Zakładu Budżetowego wyodrębniono z jego 
struktury Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 
Będzie to jednostka samodzielna, finansowana 
bezpośrednio z budżetu gminy, pod bezpośred-
nim nadzorem burmistrza.
 Kierownikiem ZGM-u została Sabina 
Olszewska dotychczas zajmująca stanowisko 
kierownicze w strukturach SZB. Tak jak dotych-
czas zakład zajmuje się komunalnymi zasobami 
mieszkaniowymi oraz (co jest nowością) admi-
nistrowaniem targowicą miejską. 
 Samorządowy Zakład Budżetowy po 
wyłączeniu z jego struktur ZGM-u i likwidacji 
ZKM-u zajmuje się tylko i wyłącznie gospodarką 
wodno-ściekową. Pozwoli to na uporządkowanie 

wszystkich kwestii organizacyjno-finansowych 
tej najważniejszej części działalności komunalnej  
i w niedalekiej przyszłości utworzenie spółki, któ-
rej zadaniem będzie modernizowanie i rozwija-
nie usług w zakresie dostarczania mieszkańcom 
wody i odbioru ścieków. Obecnie prowadzenie ta-
kiej działalności w ramach formy zakładu budże-
towego jest rzadkością, ponieważ najwięcej szans 
i możliwości rozwojowych mają formy spółek 
prawa handlowego mogących również świadczyć 
usługi na lokalnych rynkach. Naszym najważniej-
szym zadaniem w tym zakresie jest budowa nowej 
stacji uzdatniania wody, a w niedalekiej przyszło-
ści również modernizacja oczyszczalni ścieków. 
Obie instalacje wymagają unowocześnienia. 

Redakcja
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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
jako smodzielna jednostka budżetowa

Burmistrz Gminy Żychlin składa ser-
deczne podziękowania członkom Towa-
rzystwa Miłośników Historii Żychlina 
za okazane wsparcie w uporządkowaniu 
kwater żołnierskich. Społeczna praca 
wykonana przez Państwa jest oznaką 
szacunku do wartości patriotycznych, 
które krzewicie na co dzień poprzez 
swoją działalność statutową. Niezmier-
nie jest mi miło, iż razem z Wami mo-
żemy tworzyć lokalną społeczność.

 W dniu 15 sierpnia nastąpiło 
odsłonięcie pamiątkowej tablicy plut. 
Stefana Zarzyckiego żołnierza 52. Pułku 
Strzelców Kresowych Samodzielnej 
Brygady Strzelców Karpackich 3 dywi-
zji Strzelców Karpackich – II Korpusu 
Polskiego, jednego z najlepszych sape-
rów gen. Stanisława Kopańskiego ozna-
czonego Brązowym Krzyżem Zasługi 
z Mieczami. Uroczystości zostały zaini-
cjonowane przez bratanka Lechosława 
Zarzyckiego, który podczas odsłonięcia 
tablicy przestawił wojenny szlak plut. 
Zarzyckiego prezentowany przez nas 
w całości na stronie internetowej gminy. 
W symbolicznych uroczystościach wzięli 
udział przedstawiciele Wojska Polskiego, 
organizacji historycznych działających 
na terenie Powiatu Kutnowskiego oraz 
najbliższa rodzina.

Redakcja
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Polskiego
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 Miło mi poinformować, że w li-
stopadowych wyborach samorządowych 
w Ukrainie, dotychczasowy Mer Miasta 
Brody pan Anatolij Belej, ponownie został 
wybrany na to stanowisko. Serdecznie gra-
tuluję partnerowi samorządowemu i życzę 
dalszych sukcesów w pracy dla lokalnej 
społeczności, szczególnie w tych trudnych 
dla całej Ukrainy czasach.
 Okres pandemii zatrzymał dzia-
łania związane ze współpracą między 
samorządami. Dotychczas odbywały się 
mecze pomiędzy drużynami siatkówki, 
nasza drużyna uczestniczyła w turnieju 
piłkarskim, a w ubiegłym roku w czasie 
wakacji, dzieci z Brodów przebywały 
przez tydzień w Żychlinie. Liczymy, że po 
uspokojeniu się sytuacji zdrowotnej w Eu-
ropie, znów będziemy mogli przyjąć na-
szych przyjaciół z Brodów i dalej rozwijać 
naszą współpracę ze Związkiem Polaków 
„Orzeł Biały”, mającym filię w Brodach. 
Jako samorząd staramy się wspierać na-
szych rodaków na wschodzie, głównie 
w zakresie materiałów edukacyjnych 
i literatury, niezbędnych do nauki języka 
polskiego. 
 Jeszcze raz serdecznie gratuluję 
panu Anatalijowi Belejowi ponownego 
wybory na stanowisko Mera Miasta, 
a mieszkańcom Brodów przesyłam życze-
nia zdrowia, sukcesów i wiele determi-
nacji oraz cierpliwości w pokonywaniu 
przeciwności.

Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

 Urząd Gminy w Żychlinie złożył 
wniosek do ARiMR w Kutnie dotyczący 
zgłoszenia zamiaru odbioru chryzantem 
od lokalnych hodowców w ilości 200 
sztuk. Odebrano chryzantemy od dwóch 
lokalnych producentów. Chryzantemy zo-
stały posadzone na rabatach przy obelisku 
Kościuszki, przy fontannie, w park nad 
rzeką i przy urzędzie oraz w sąsiedztwie 
Zedeku.

Redakcja

Gratulacje  
dla Mera 
Miasta Brody

Wsparliśmy 
lokalnych 
sprzedawców

 Urząd Gminy w Żychlinie informuje  
i zachęca do oddawania odpadów komunalnych 
pochodzących z gospodarstw domowych tj. zu-
żytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebez-
piecznych, chemikaliów, odpadów niekwalifiku-
jących się do odpadów medycznych powstałych 
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmo-
wania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substan-
cji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 
odpadów tekstyliów i odzieży, papieru, metali, 
tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowa-
niowych wielomateriałowych, bioodpadów, mebli 
i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych 
opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w Żychlinie przy ul. Granicznej 38 (przy 
dawnym składowisku odpadów komunalnych).
Punkt czynny jest w każdą środę w godz. 
10:00-18:00
 Trzeba jedynie zabrać ze sobą dowód 
osobisty oraz dokument potwierdzający opłaty 
za odbiór odpadów.

 Nie palmy śmieci, nie wyrzucajmy ich 
do rowów, nie wywoźmy do lasów, zadbajmy ra-
zem o nasze środowisko!

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Żychlinie 

Aktywne grono przyjaciół Nudzimisiów

 Dzieci 5-6 letnie z gr. III z Przedszkola 
Samorządowego Nr 1 w Żychlinie aktywnie włą-
czyły się w słuchanie przygód Nudzimisiów do 
tego stopnia, że zaproponowały Pani Dyrektor 
zmianę nazwy grupy z „Pszczółki” na „Nudzi-
misie”. Wszystko to pokłosie rytuału czytania 
przygód Nudzimisiów w dwa dni tygodnia przed 
zajęciami głównymi. Dzieci zafascynowane przy-
godami, same zaczynają bawić się w Nudzimisie, 
samoistnie nucą podczas zabaw i prac plastycz-
nych piosenkę o Nudzimisiach. To wszystko 

sprawiło, iż Pani Dyrektor Ewa Florczak z wielkim 
entuzjazmem przychyliła się do propozycji dzieci 
i przemianowała nazwę ich grupy na Nudzimisie.
Dyrekcja i Wychowawcy już myślą o spotkaniu 
autorskim z twórcą Nudzimisiów Rafałem Klim-
czakiem, jak tylko sytuacja epidemiologiczna się 
unormuje.
 Dzieciom i wychowawcom gratulujemy 
super pomysłu!

Redakcja
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 Gmina Żychlin wraz z pozostałymi sa-
morządami Powiatu Kutnowskiego i Łęczyckiego 
utworzyła partnerstwo pn. „Między Kutnem 
a Łęczycą” w celu aplikowania o udział w projek-
cie Centrum Wsparcia Doradczego prowadzo-
nym przez Związek Miast Polskich. Instytucją 
oceniającą cele partnerstwa i opiniującą do dal-
szego procedowania w Ministerstwie Funduszy 
i Polityki Regionalnej był Urząd Marszałkowski 
w Łodzi. Nasza aplikacja została oceniona po-
zytywnie i wraz z 37 innymi w kraju, została 
wdrożona do realizacji. Inicjatorem powstania 
partnerstwa i aplikowania do pilotażu CWD był 
Burmistrz Żychlina. 
 Projekt realizuje Związek Miast Polskich 
z partnerami. CWD zostało stworzone z myślą 
o wsparciu rozwoju mniejszych miast. Pilotaż 
Centrum Wsparcia Doradczego skierowany jest 
ogółem do 38 partnerstw z 15-tu województw. 
Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) to in-
nowacyjny projekt, który ma na celu wsparcie 
gmin oraz powiatów w prowadzeniu skutecznej 
i efektywnej polityki rozwoju. W ramach projektu 
samorządy wspólnie z doświadczonym zespołem 
ekspertów Związku Miast Polskich, JST przygo-
tują dobrej jakości projekty i inwestycje, które 
pozwolą kreować ich rozwój, z uwzględnieniem 
wszystkich czynników społeczno-gospodarczych. 
Efektem pilotażu ma być wypracowanie docelo-
wego modelu Centrum Wsparcia Doradczego, 
jako formuły doradczego wspierania samorządów 
terytorialnych w procesie strategicznego zarzą-
dzania rozwojem.
 Partnerami w tym przedsięwzięciu są: 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 
Związek Miast Polskich oraz Urzędy Marszał-
kowskie 15 województw.
 Pilotaż zakłada zainicjowanie i wzmoc-
nienie już istniejącej współpracy jednostek 
w obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją 
małych miast powiatowych. Sednem pomysłu 
jest pokazanie samorządowcom i mieszkańcom 
korzyści, jakie mogą czerpać ze wspólnej realizacji 
zadań.
 Do projektu zostało wybranych 38 part-
nerstw (gminy wiejskie i miejsko-wiejskie oraz 
miasta powiatowe). W każdym województwie 
wsparcie doradcze otrzyma od 1 do 3 partnerstw 
JST – w naszym województwie są to 2 partner-
stwa, „Między Kutnem a Łęczycą” i „Sieradzkie+”
  Do każdego z wybranych partnerstw 
JST skierowani zostali doradcy w celu przetesto-
wania, jak powinien wyglądać proces planowania 
strategicznego i projektowego w partnerstwach 
samorządowych; te działania zakończą się opra-
cowaniem strategii terytorialnej oraz pakietu 
projektów kluczowych dla rozwoju obszaru 
partnerstwa. Uczestniczące w pilotażu samorządy 
otrzymają wsparcie doradcze w formie analiz, 
opinii i konsultacji dla projektów zidentyfikowa-
nych przez partnerstwa jako kluczowe dla roz-
woju ich obszaru.
 Każdemu partnerstwu przyporządko-
wani zostali Doradcy Partnerstwa udzielający 
bezpośredniego, merytorycznego doradztwa 
strategicznego, moderujący i animujący proces 
współpracy oraz nadzorujący i koordynujący 
całość doradztwa dla partnerstwa. Funkcję tę 

Żychlin w pilotażu Centrum Wsparcia 
Doradczego

Fot. Burmistrz Ambroziak (drugi od lewej) wraz z samorządowcami Powiatu Łęczyckiego prezentują 
podpisane porozumienie partnerstwa.

pełnią osoby mające doświadczenie w doradztwie 
strategicznym dla samorządów lokalnych oraz 
odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie 
komunikacji, animacji i budowania relacji.
 W przyszłości wzmocniona współpraca 
i doradztwo ekspertów pomogą samorządom 
w zdobyciu kompetencji do skuteczniejszej re-
alizacji polityki rozwoju oraz zoptymalizowania 
kosztów świadczenia usług publicznych ponad 
podziałami administracyjnymi. Projekt ma także 
pomóc samorządom pozyskiwać pieniądze na 
realizację projektów z funduszy zewnętrznych.
 Uczestniczące w projekcie samorządy 
przygotują wspólnie z doświadczonym zespołem 
ekspertów inwestycje, które przyczynią się do roz-
woju ich społeczności lokalnych. Projekty mają 
się także przyczynić do stworzenia nowych miejsc 
pracy oraz poprawić jakość w sektorze usług.
 Realizacja Centrum Wsparcia Dorad-
czego przewidziana jest na 2 lata. W tym czasie 
dobre praktyki współpracujących samorządów 
mogą być udostępniane innym gminom. To za-
chęta do wspólnego przygotowania i prowadzenia 
inwestycji przez inne samorządy, także te, które 
nie uczestniczą w pilotażu Centrum Wsparcia 
Doradczego.
 W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju (SOR) i Krajowej Strategii Rozwoju Re-
gionalnego 2030 (KSRR) został położony nacisk 
na podniesienie roli i wzrost odpowiedzialności 
lokalnych JST za procesy kreowania warunków 
do rozwoju. Zasady selektywności i koncentracji 
wsparcia wymuszają na samorządach lokalnych 
przygotowanie dojrzałych pomysłów na rozwój, 
zorientowanych na poprawę sytuacji społeczno-
-gospodarczej, z uwzględnieniem prognoz demo-
graficznych i szacunku kosztów w perspektywie 
wieloletniej. Ponadto, wymaga się od samorządów 
terytorialnych umiejętności łączenia publicznych 
źródeł finansowania ze środkami prywatnymi, 
umiejętności korzystania z instrumentów zwrot-
nych oraz skutecznego pozyskiwania kapitału 
inwestycyjnego.
 W tej sytuacji, przygotowanie do pla-
nowania rozwoju nie powinno polegać wyłącz-
nie na kształceniu umiejętności prawidłowego 
wypełniania wniosków o dofinansowanie ani na 
bezwzględnym wzroście wartości skutecznie po-
zyskanych dotacji, lecz na nabyciu i utrwaleniu 
przez JST kluczowych kompetencji diagnozo-
wania potrzeb społeczności lokalnych, planowa-
nia strategicznego oraz zarządzania procesami 
inwestycyjnymi.

Redakcja
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Gmina Żychlin z dofinansowaniem 
do przewozów autobusowych

 We wrześniu doszło do zmiany formy 
prowadzenia komunikacji lokalnej. Następnie 
z początkiem listopada wprowadzony został przez 
Burmistrza Żychlina kolejny etap reorganizacji 
usług. Gmina Żychlin przejęła funkcję organiza-
tora w zakresie przewozów autobusowych. Taka 
zmiana była niezbędna do uzyskania dopłaty 
z budżetu państwa w formie dofinansowania za-
dań własnych i była przewidywana jako forma 
docelowa od przyszłego roku, jako przynosząca 
największe korzyści dla budżetu samorządu.
Początkowo planowano wprowadzenie nowej for-
muły organizacji transportu dopiero od 1 stycznia 
2021 r. Związane to było z brakiem możliwości 
składania przez samorządy wniosków o dofi-
nansowanie. Wojewoda Łódzki sprawił jednak 
samorządowcom sporą niespodziankę i ogłosił 
pod koniec października nowy nabór wniosków 
na dopłatę, którą można objąć ostatnie miesiące 
obecnego roku.
 Złożony przez Urząd Gminy wniosek, 
rozpatrzony został pozytywnie. W dniu 17 listo-
pada zawarta została umowa pomiędzy Woje-
wodą Łódzkim a Burmistrzem Gminy Żychlin 
na dofinansowanie przewozów autobusowych 
w miesiącach listopadzie i grudniu br. 
 W zależności od ostatecznego rozlicze-
nia liczby kilometrów wykonanych przewozów, 
Gmina może uzyskać maksymalne dofinansowa-
nie w wysokości do 58.384,80 zł.
 Docelowa formuła organizacji trans-
portu publicznego, została więc wprowadzona 
wcześniej niż zakładano, a koszty prowadzo-
nej działalności uległy ponownemu obniżeniu. 
Koszty zakupu biletów miesięcznych obniżone 
zostały z kwoty 30.000 zł do 15.810 zł. Dopłata 
do dotacji jako udział własny wyniesie ok. 3.410 

zł/m-c. Łączna wartość kosztów organizacji trans-
portu publicznego i dowozu dzieci do naszych 
szkół zmniejszyła się do poziomu ok 19.220 zł. 
Ostateczna kwota zależeć będzie od miesięcznego 
rozliczenia wykonanych kilometrów. Skutkiem 
uzyskanej dotacji jest zmniejszenie ceny biletów 
komunikacji realizowanej przez Spółkę PKS 
w Gostyninie:
bilet jednorazowy – 1 zł (poprzednio 2 zł)
bilet miesięczny – 26 zł (poprzednio 50 zł)
bilety miesięczne dla uczniów – 13,26 zł (po-
przednio 25 zł)
 Przy ocenie skutków finansowych prze-
prowadzonej reorganizacji dla budżetu gminy, 
przyjmuje się wartość kosztu za 1 wozokilometr. 
Jest to najbardziej mierzalny element wyliczeń 
w ramach realizowanych linii komunikacyjnych. 
W Gminie Żychlin udało się obniżyć tę wartość 
z poziomu ok. 9 zł/km do wysokości ok. 1,37 zł/
km. Przed reorganizacją na terenie gminy istniały 
2 linie autobusowe wykonujące ok 9.000 km/m-
-c, a obecnie funkcjonują 4 linie wykonujące ok 
14.000 km/m-c.
 Szacowana wartość budżetu w zakresie 
organizacji transportu publicznego (w tym dowóz 
dzieci do szkół) spadnie z poziomu rocznego ok. 
960.000 złotych (wliczając występującą stratę), 
do wysokości ok 230.000 zł. Reorganizacji formy 
prowadzenia działalności w tym zakresie przynosi 
więc naszej Gminie znaczące oszczędności.
 W ostatnich dniach otrzymaliśmy po-
twierdzenie z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 
że nasz wniosek o dofinansowanie przewozów 
na 2021 rok został zatwierdzony i otrzymamy 
dotację.

Redakcja

 W dniu 8 września odbyło się 
uroczyste przekazanie zabawek rodzi-
com 10-letniej Nadii, która rozpoczęła 
akcję zbierania zabawek dla dzieci prze-
bywających na oddziale onkologicznym. 
W Żychlinie akcję rozpoczęła Renata 
Dziuba z Zedeku, która dodaje, że tematem 
zainteresowała się po obejrzeniu reportażu 
w telewizji TVN. Do inicjatywy dołą-
czyli druhowie z Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej, którzy przez ponad miesiąc 
w mobilnych punktach zbierali zabawki 
i przybory szkolne. 

Redakcja

 Apel Pamięci 17 września został 
zorganizowany przez Towarzystwo Mi-
łośników Historii Żychlina, przy wspar-
ciu tut. Urzędu Gminy. Odbył się w dniu 
pamiętnej napaści Związku Radzieckiego 
na Polskę. Ze względu na pandemię miał 
wymiar symboliczny. Spotykając się na 
cmentarzu parafialnym w Żychlinie, przy 
kwaterach wojskowych, w 81 rocznicę 
agresji radzieckiej, uczciliśmy pamięć 
tych wszystkich Polaków, którzy cierpieli 
i ginęli w wyniku tego zdradzieckiego 
ataku na Rzeczpospolitą Polską i jego 
konsekwencji.
 Mimo upływu lat pamiętamy 
o zdradzieckim „ciosie w plecy”. Do dziś 
nie w pełni uświadamiamy sobie roz-
miar strat poniesionych przez Polskę 
z rąk Sowietów. Nie znamy pełni zbrodni 
sowieckich, ofiar ludobójstwa z tzw. listy 
białoruskiej i ukraińskiej. Ale szukamy 
i nadal będziemy szukać. Będziemy też 
pamiętać.

Redakcja

Przekazanie 
zabawek 
i przyborów 
szkolnych

Apel Pamięci



7
gminazychlin.pl  |  wydanie 2/2020  |  Nowe Echo Żychlina

WYDARZENIA

Rozstrzygnięcie konkursu 
„Dookoła Gminy”

 Ostatniego dnia wakacji w sali kon-
ferencyjnej urzędu Burmistrza Żychlina wrę-
czył nagrody dla wyróżnionych uczestników 
konkursu, którego celem było nagranie filmiku 
„Dookoła Gminy”. Projekt promował trasy ro-
werowe z maskotką miejską Nudzimisiem Hub-
kiem. Oceniając nadesłane prace jury konkursu 
brało pod uwagę pomysłowość pokazania tematu, 
ilość sfilmowanych tras rowerowych i atrakcyj-
ność prezentacji, podróżowanie z Hubkiem oraz 
znalezione ukryte skrzynki geocaching wraz z 
wpisami. Dziękujemy za wspaniałą promocję 

naszych tras rowerowych. 
I miejsce – Głuszcz Małgorzata, Nikodem 
i Aleksandra
II miejsce – Pochwałowska Agnieszka, Kacper 
Jabłonki, Paweł Pochwałowski, Anna Pochwa-
łowska, Katarzyna Józwiak, Patryk Józwiak, 
Aleksander Józwiak, Aleksandra Kaczmarek
III miejsce – Maciak Edyta i Anastazja
Wyróżnienia – Podgajna Anita i Jakub oraz 
Tomaszewski Mariusz i Małgorzata
Serdecznie wszystkim gratulujemy!

Redakcja

 1 września to data, którą każdy 
powinien pamiętać. Nie tylko ze względu 
na to, iż kończą się wakacje i rozpoczyna 
się wtedy nowy rok szkolny, ale przede 
wszystkim dlatego, że jest to data wy-
buchu II Wojny Światowej, której już 81 
rocznicę obchodzimy w tym roku.
 W naszej gminie uroczyste 
obchody rozpoczęły się w godzinach 
przedpołudniowych, kiedy to złożono 
kwiaty i zapalono znicze na grobach 
poległych żołnierzy na cmentarzu 
w Śleszynie i Dobrzelinie. Dziękujemy 
delegacjom za przybycie i oddanie hołdu 
poległym żołnierzom zarówno tym 
w kampanii wrześniowej ’39 roku, jak 
również wszystkim, którzy zginęli by 
Polska mogła być pięknym i wolnym 
krajem.
 O godzinie 18 w kościele para-
fialnym w Żychlinie odbyła się uroczysta 
msza św. w intencji poległych żołnierzy 
zarówno w kampanii wrześniowej ’39 
roku, jak również wszystkich, którzy 
zginęli by Polska mogła być pięknym 
i wolnym krajem. Dalsza część uroczy-
stości związanej z obchodami wybuchu 
II Wojny Światowej odbyła się na cmen-
tarzu parafialnym w Żychlinie, gdzie 
również złożono wiązanki i zapalono 
znicze na grobach żołnierskich.

Redakcja

 Jak co roku, w listopadzie 
dzieci z Przedszkola Samorządowego 
Nr 1 w Żychlinie przygotowują się do 
celebrowania Święta Niepodległości. 
Po raz kolejny społeczność przed-
szkolna przystąpiła do ogólnopolskiej 
akcji „Szkoła do Hymnu!” O godz. 
11.11 w dniu 10 listopada 2020r. , tym 
razem w poszczególnych salach, a nie 
jak corocznie na wspólnej uroczystości, 
rozbrzmiał gromko „Mazurek Dąbrow-
skiego” – nasz polski hymn narodowy. 
Tego dnia dzieci przygotowywały cho-
rągiewki, biało – czerwone kotyliony, na 
wystawach prac plastycznych pojawiły 
się Godła Narodowe w artystycznym 
wykonaniu dzieci.

Przedszkole Nr 1

Pamiętamy  
1 września 1939 r.

Święto Niepodległości  
w Przedszkolu Nr 1

Katyńczycy Gminy Żychlin
 W dniu 16 września nastąpiło otwar-
cie wystawy przygotowanej przez Towarzystwo 
Miłośników Historii Żychlina pn. „Katyńczycy 
Gminy Żychlin”, dla uczczenia 81 rocznicy agresji 
radzieckiej na Polskę i 80 rocznicy zbrodni katyń-
skiej. Ze względu na pandemię była to impreza 
zamknięta: udział wzięli tylko członkowie TMHŻ 
oraz przybyli goście. Z władz miasta była obecna 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Sikora 
i Radna Powiatu Kutnowskiego Edyta Ledzion, 
zarazem honorowy członek TMHŻ. Spotkanie 
rozpoczął Leszek Łopata, który zaśpiewał pieśń 
„Ojczyzna”. Anna Wrzesińska przedstawiła pre-
zentację pt.” Katyńczycy Gminy Żychlin”, a część 
oficjalną zakończył Leszek Łopata pieśnią „Naj-
wyższe odznaczenie”. Honorowy członek zarządu 
TMHŻ Józef Staszewski, podzielił się z zebranymi 

wspomnieniami dotyczącymi jego rodziny,  
w której nie zabrakło wojskowych, łącznie z jego 
ojcem służącym w Wojsku Polskim w okresie II 
RP. Następnie jako prezes Stowarzyszenia Dzieci 
Wojny Oddział w Żychlinie odznaczył Krzyżem 
Rubinowym Dzieci Wojny za zasługi dla stowa-
rzyszenia: Marię Misztal, Mirosława Zomerfelda 
i Annę Wrzesińską.
 Następnie zgromadzeni obejrzeli przy-
gotowaną wystawę, którą komentował Ryszard 
Zimny. Od strony technicznej przy stworzeniu 
wystawy pomagał Jacek Jóźwik. Całość imprezy 
była nagrywana. Wystawę można było oglądać 
w Urzędzie Gminy do 18 września, następnie 
została przekazana do szkół Gminy Żychlin 
i Żychlińskiego Domu Kultury.

prezes TMHŻ Anna Wrzesińska
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Stypendium 
naukowe 
Marszałka 
Województwa 
Łódzkiego dla 
uczennicy ZS 
w Żychlinie
 Marszałek Województwa Łódz-
kiego nagrodził uczniów i studentów z re-
gionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia 
w dziedzinie nauki przyznając im sty-
pendia naukowe. W tegorocznej edycji 
w kategorii „uczeń” złożone zostały 103 
wnioski z 55 szkół ponadpodstawowych. 
Wśród 22 nagrodzonych osób znalazła 
się uczennica II Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Bohaterów Września 1939 roku 
w Zespole Szkół w Żychlinie – Zofia Czaja.
 W powiecie kutnowskim takie 
stypendium otrzymały 3 osoby. Jesteśmy 
bardzo dumni z Zosi, gdyż bardzo trudno 
jest otrzymać tą prestiżową nagrodę. 
Trzeba wykazać się znacznymi osiągnię-
ciami naukowymi. Stypendium Naukowe 
Marszałka Województwa Łódzkiego w ka-
tegorii „uczeń” ma charakter szczególnego 
wyróżnienia i gratyfikowania osoby, która 
osiągnęła znaczący sukces związany z na-
uką i edukacją. 
 Zosia jest uczennicą klasy 
pierwszej II Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Bohaterów Września 1939 roku 
w Zespole Szkół w Żychlinie (profil bio-
logiczno-chemiczny) Jej zainteresowania 
koncentrują się głównie na przedmiotach 
przyrodniczych oraz językowych – jej pa-
sją jest język angielski, biologia i chemia. 
W przyszłości chciałaby podjąć studia 
w języku angielskim w zakresie ekologii 
i ochrony środowiska oraz kontynuować 
działalność związaną z projektami mię-
dzynarodowymi. Brała udział w ośmiu 
projektach Erasmus+, uczestnicząc 
w wymianach międzynarodowych. Czyn-
nie bierze udział w akcjach i projektach na 
rzecz osób potrzebujących oraz angażuje 
się w wolontariat. Otrzymane stypendium 
zamierza wydatkować na dalszą naukę ję-
zyka angielskiego oraz rozwijanie swojej 
pasji.
 Gratulujemy Zosi i życzymy dal-
szych sukcesów:)

Redakcja

Jednym głosem dla niepodległej

 Z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości i 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej 
zaprosiliśmy mieszkańców Żychlina do akcji 
#JednymGłosemDlaNiepodległej, czyli do wspól-
nego stworzenia wirtualnego chóru i nagrania 
teledysku do utworu „My Pierwsza Brygada”.
 Efekt pierwszego i za pewne nie ostat-
niego projektu tego typu, można zobaczyć na 
stronie Gminy Zychlin lub kanale You Tube. 
Dziękujemy tym, którzy zechcieli włączyć się w 
naszą akcję!
 Nasze najważniejsze narodowe wspólne 
dla wszystkich Polaków święto, Dzień Odzyska-
nia Niepodległości, każdy z nas musiał przeżywać 
indywidualne. Nie mogliśmy świętować na uli-
cach miasta i jak co roku, okazać naszą wdzięcz-
ność dla przodków za ich heroizm. Nigdy jeszcze 
nie było takiego Święta Niepodległości jak dziś, 
w dobie pandemii, której podporządkowujemy 
nasze osobiste czy zawodowe plany.
 Wierzę, że to zostanie zapamiętane 
przez nas na długo, ale tylko jako epizod i że już 
niedługo będziemy cieszyć się powrotem do na-
szej codzienności, normalności bez ograniczeń 
i ryzyka zachorowania, czy utraty bliskich. Bę-
dziemy znów cieszyć się naszymi prozaicznymi 
obowiązkami, miłymi spotkaniami, będziemy 
planować rodzinne święta, wakacje z dziećmi 
i przyjaciółmi, a kiedy przyjdzie znów ten najważ-
niejszy dzień świętowania Dnia Niepodległości, 

wtedy razem, bez żadnych przeszkód, spotkamy 
się na Żychlińskiej Starówce okazując naszą ra-
dość i wytrwałość.
 Moi Drodzy, dziękuję wszystkim, którzy 
wywiesili flagi na swoich balkonach i domach 
oraz uczestnikom naszej akcji #JednymGlosem-
DlaNiepodleglej. Okazujemy dziś te małe gesty, 
ale pomyślmy o tym w ten sposób, że tak na-
prawdę to codziennie, dbając o siebie i bliskich, 
okazując wzajemny szacunek i wsparcie sąsia-
dom, znajomym i czasem zupełnie obcym, wspie-
rając się nawzajem w trudnym czasie pandemii, 
przyczyniamy się do niezwykłego symbolicznego 
wspólnego świętowania dla Niepodległej! Czasem 
te drobne gesty, wśród tylu złych nowin i otacza-
jącego zagrożenia, mogą być wielkim wsparciem 
i pocieszeniem. Nie zapominajmy o tym i jeśli 
tylko możemy to świętujmy codziennie będąc 
serdecznymi dla innych, bo czas jest taki, że to 
będzie najlepsze panaceum na troski.
 W imieniu Radnych Miejskich, moich 
współpracowników i własnym, życzę Wszystkim, 
żeby nasz Dzień Niepodległości, nasze najważ-
niejsze wspólne święto, już za rok wyglądało znów 
biało-czerwono, pięknie i radośnie. Życzę wiele 
cierpliwości na najbliższy czas, bardzo dobrego 
zdrowia i mówię do zobaczenia podczas wspól-
nego radosnego świętowania!

Grzegorz Ambroziak 
Burmistrz Żychlina
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Gazyfikacja miasta i gminy

Inwestycje na drodze wojewódzkiej

 W ostatnich miesiącach wykonano 
na terenie Dobrzelina i Żychlina główną sieć 
przesyłową gazu. Inwestycja wzbudza duże za-
interesowanie mieszkańców. Odbieramy wiele 
telefonów z pytaniem o termin budowy przy-
łączy do domków jednorodzinnych. Prosimy 
o cierpliwość. Na chwilę obecną, inwestor nie ma 
jeszcze pozwolenia na budowę źródła, czyli stacji 
regazyfikacji. 
 Obecnie realizowana inwestycja to 
ogromny projekt inwestycyjny, który docelowo 
obejmować ma aż 300 gmin! W połowie roku 
wykonano prace w ponad 120, budując sieci 
przesyłowe długości ponad 1.700 km. Z uwagi na 
rozmiary inwestycji, prace budowlane podzielone 
są na wiele etapów, a na obecnym, wykonywana 
została nasza magistrala sieci przesyłowej długo-
ści ok. 8,5 km. 
 Harmonogram prac realizowanej in-
westycji opracowany przez inwestora, z uwagi na 
brak „źródła”, nie obejmuje przyłączy, tylko samą 

magistralę, a termin naboru wniosków od miesz-
kańców zależy właśnie od zakończenia budowy 
„źródła”. Stacja powstanie w Dobrzelinie na tere-
nie podstrefy ŁSSE. Trwa procedura zmierzająca 
do uzyskania pozwolenia na budowę.
 PSG Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy 
w Łodzi, za pośrednictwem lokalnych kanałów 
informacyjnych (m.in. poprzez naszą stronę 
www i tablice ogłoszeń) poinformuje o rozpo-
częciu naboru wniosków przyłączeniowych. 
Prowadzone pomiędzy Zarządem Gminy Ży-
chlin a przedstawicielami PSG Sp z o.o. rozmowy 
o realizacji inwestycji obejmowały zapewnienie 
dostaw dla terenów mieszkaniowych. Planowane 
zakończenie realizacji całości inwestycji przy-
pada na koniec lata 2021 roku.
 O dalszych działaniach Inwestora 
będziemy informować Państwa na bieżąco, 
więc prosimy o śledzenie naszej strony i profilu 
Facebook.

Redakcja

 Trwają przygotowania projektowe do 
realizacji inwestycji na drodze wojewódzkiej 
przebiegającej przez Żychlin. Planowana jest mo-
dernizacja części ul. Traugutta i cały przebieg ulic 
Orłowskiego i Sannickiej. 
 Jak informowaliśmy wcześniej naszych 
mieszkańców, burmistrz Ambroziak wielokrotne 
zgłaszał problem oraz rozmawiał z poprzednim 
i obecnym Marszałkiem Województwa Łódz-
kiego w sprawie tej inwestycji. Szczególnie w za-
kresie poprawy bezpieczeństwa użytkowników 
dróg w obrębach skrzyżowań przy Trzech Krzy-
żach i przy siedzibie Poczty oraz o poszerzeniu 
ul. Sannickiej. Od roku, po pozytywnej reakcji 
Zarządu Województwa, opracowywany jest 
projekt techniczny. Dokumentacja uwzględnia 
nasze uwagi przekazywane w czasie konsulta-
cji z projektantami. W dniu 6 listopada 2020 r., 
dokumentacja projektowa wpłynęła do naszego 

Urzędu, razem z wnioskiem o wydanie decyzji 
środowiskowej. Jest to jeden z bezwzględnych 
warunków do uzyskania pozwolenia na budowę, 
w przypadku modernizacji odcinków dróg o dłu-
gości powyżej 1 km. 
 Ta część dokumentacji obejmuje etap 
północny modernizacji drogi wojewódzkiej. Od-
rębnym etapem jest modernizacja w obszarze 
południowym z modernizacją skrzyżowania 
przy Trzech Krzyżach. O przebiegu prac plani-
stycznych będziemy informować mieszkańców 
na bieżąco. 
 Klikając na poszczególne linki można 
przyjrzeć się fragmentom planowanej realizacji. 
Projekt obejmuje poszerzenie ulicy Sannickiej, 
z budową ścieżki rowerowej oraz budowę dwóch 
głównych skrzyżowań w formie rond.

Redakcja

 Środki z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 
000,00 zł zostały przeznaczone na reali-
zację zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Przebudowa dróg na terenie Gminy 
Żychlin – w ulicy Nowej i ul. Dolnej”. 
W ramach zrealizowanej inwestycji wy-
konano nową nawierzchnię dróg wraz 
z wykonaniem istniejących chodników 
oraz zjazdów. Wartość całkowita inwe-
stycji wyniosła 291 585,38 zł i została zre-
alizowana w sierpniu 2020 r. Całkowita 
długość przebudowanych dróg wyniosła 
ok. 560 mb.
 Środki z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 
000,00 zł zostały przeznaczone m.in. na 
realizację zadania inwestycyjnego pod na-
zwą „Budowa sieci elektroenergetycznej 
oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej 
w miejscowości Grabów”. W ramach zre-
alizowanej inwestycji pobudowano 1920 
mb nowej linii oświetlenia ulicznego wraz 
z montażem 29 szt. opraw oświetlenia 
zewnętrznego LED. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła 198.202,72 zł. Inwe-
stycja została zrealizowana w dwóch eta-
pach w porozumieniu z mieszkańcami 
sołectwa Grabów. Za okazaną inicjatywę 
serdecznie dziękujemy.

Redakcja

Inwestycja 
zrealizowana ze 
środków rządowego 
funduszu inwestycji 
lokalnych
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Nudzimisiowa Rodzina

Pracownia ekologiczna 
w Grabowie

Program edukacji 
ekologicznej reali-
zowany w Szkole 
Podstawowej im. 
Marii Kownackiej
w Grabowie

 Burmistrz Żychlina po raz drugi zapro-
sił kolejne dzieci wraz z rodzicami/opiekunami 
do poszerzenia grona naszej „Nudzimisiowej 
Rodziny”.
 Na zaproszenie burmistrza, odpo-
wiedziało 6 rodzin. Wśród nowych członków 
„Nudzimisowej Rodziny” wraz z ich rodzicami 
i rodzeństwem witamy serdecznie Julię, Aleksa, 
Anię, Stasia, Olka i Kazimierza. 
 Zarówno dla nowych dzieci, jak i tych  
z pierwszej edycji projektu, przygotowaliśmy 

Nudzimisiowe upominki, które przekazane zo-
stały w bezpieczny sposób naszym milusińskim. 
Niestety, ze względu na bezpieczeństwo najmłod-
szych i obowiązujące obostrzenia nie odbyło się 
spotkanie naszej rodziny. Mamy nadzieję, że sytu-
acja szybko się ustabilizuje i okazji Dnia Dziecka 
uda nam się zorganizować spotkanie dla naszej 
rosnącej rodzinki, a przyszła edycja przebiegnie 
już bez zakłóceń. Tym czasem życzymy wszyst-
kim zdrowia i pogody ducha. :)

Redakcja

 Gmina Żychlin uzyskała dofi-
nansowanie z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu pn. 
„Edukacja Ekologiczna w szkołach i przed-
szkolach na rok szkolny 2020/2021” na 
realizację zadania pn. „Program Edukacji 
ekologicznej realizowany w Szkole Podsta-
wowej im. Marii Kownackiej w Grabowie”. 
Całkowita wartość zadania wynosi 32.286 
zł, w tym kwota dotacji z WFOŚiGW 
w Łodzi to 29.057,00zł (90% kosztu całko-
witego zadania).
 Projekt edukacyjny pod nazwą 
„Czyste powietrze! Jesteśmy na TAK!” 
przeznaczony jest dla uczniów klas I-V. 
Ma on na celu uświadomienie uczniom, 
a pośrednio również ich rodzicom, 
w jaki sposób codzienne decyzje wpły-
wają na zanieczyszczenie otaczającego nas 
powietrza i jakie to niesie konsekwencje 
dla naszego zdrowia. Dzięki udziałowi 
w projekcie uczniowie poszerzą swoje rozu-
mienie znaczenia powietrza w przyrodzie, 
przyczyn i skutków jego zanieczyszczenia. 
Poznają sposoby walki ze smogiem. Udział 
w warsztatach i zajęciach terenowych da 
im możliwość obserwacji i prowadzenia 
doświadczeń i eksperymentów, wpły-
nie na rozwój kreatywności i ciekawości 
świata. Podejmowane działania wpłyną na 
ukształtowanie postaw proekologicznych. 
Termin realizacji zadania zaplanowano do 
dnia 30.06.2021r.

Redakcja

 W ramach konkursu z dziedziny Eduka-
cji Ekologicznej „Nasze Ekologiczne Pracownie” 
utworzono pracownię edukacyjną pn. „Labora-
torium przyrody” przy Szkole Podstawowej im. 
Marii Kownackiej w Grabowie. Zadanie zreali-
zowano przy udziale środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi.
 Całkowita wartość zadania wynosiła 
54.963,00 zł, w tym kwota dotacji z WFOŚiGW 
w Łodzi to 49.465,00zł (90% kosztu całkowitego 
zadania).
 Założeniem projektu było polepszenie 
warunków nauczania poprzez utworzenie kre-
atywnej i pomysłowej nowej pracowni eduka-
cyjnej w szkole. Celem projektowanej pracowni 
jest kształtowanie wśród uczniów świadomości 
ekologicznej, przyrodniczej, chemicznej i po-
stawy odpowiedzialności za obecny i przyszły 
stan środowiska nie tylko lokalnego.
 Program obejmował m.in. zakup 
elementów wyposażenia pracowni w tym 

dygestorium chemiczne, szafkę wodną ze zlewem 
chemoodpornym, szafy z witrynami i rolety, ro-
ślin doniczkowych, pomocy dydaktycznych (mi-
kroskopy, w tym jeden z kamerą, elektroniczne 
mierniki do parametrów środowiskowych, mo-
dele demonstracyjne), sprzętu audio video (ta-
blica interaktywna, projektor, głośniki, laptop, 
wizualizer). Wykonano prace remontowe zwią-
zane z odnowieniem pracowni. 
 Nowoczesna pracownia pozwoli 
uczniom przenieść się w świat doświadczeń i ma-
gii. Jednocześnie sprawi, że będą czuli się odpowie-
dzialni za środowisko, w którym mieszkają i będą 
mieli poczucie, że mają na nie wpływ. Dzięki licz-
nym pomocom dydaktycznym, zdjęciom ucznio-
wie szybko przyswoją sobie wiedzę związaną 
z ich miejscem zamieszkania. A przecież każdemu  
z nas chodzi o to, by już w młodych sercach kre-
ować poczucie patriotyzmu lokalnego i kształto-
wać pozytywne postawy

SP w Grabowie. 
Lidia Koralewska

PRojEktY I DofINANsoWANIA



11
gminazychlin.pl  |  wydanie 2/2020  |  Nowe Echo Żychlina

PRojEktY I DofINANsoWANIA

Ochrona powietrza

 Gmina Żychlin realizuje projekt 
„Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii na 
budynkach mieszkalnych i użyteczności pu-
blicznej” . Wprowadza tym samym w realizację 
plany, które mają doprowadzić do zmniejszenia 
zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w 
postaci ograniczenia emisji gazu CO2 w ilości 
proporcjonalnej do ilości energii uzyskanej z in-
stalacji kolektorów słonecznych i fotowoltaicznej. 
Realizacja projektu zakończy się z końcem 2020 
roku.
 Przedmiotem projektu jest zaprojekto-
wanie i wykonanie instalacji odnawialnych źró-
deł energii tj. 6 szt. instalacji kotła na biomasę 
– pellet,70 szt. instalacji fotowoltaicznych, 17 szt. 
instalacji kolektorów słonecznych z kolektorami 
płaskimi wspomagających podgrzewanie c.w.u. 
wraz ze zbiornikami systemami magazynowania 
energii. Przedmiotowe instalacje będą produko-
wały energię cieplną oraz elektryczną na potrzeby 
własne gospodarstwa domowego
 Łącznie projekt realizowany jest w 76 
lokalizacjach tj:

– w 66 gospodarstwach domowych, z których 
skorzysta 311 użytkowników, 
– w 10 budynkach użyteczności publicznej,  
w których mieszczą się: 
•	 Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej  

w Grabowie,
•	 Zespół Szkół nr 1 w Żychlinie,
•	 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie,
•	 Przedszkole Samorządowe nr 1 w Żychlinie, 
•	 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  

im. M. Kownackiej w Żychlinie,
•	 Stadion Miejski w Żychlinie,
•	 Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie – filia  

w Żychlinie,
•	 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Żychlinie,
•	 Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie,
•	 Świetlica w Śleszynie

 Projekt jest realizowany dzięki współ-
finansowaniu ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Redakcja

 Z przyjemnością informujemy, że 
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej 
w Grabowie znalazła się wśród placówek, 
do których Państwowy Instytut Badawczy 
NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej – przekazał 25 szt. tabletów 
wraz z usługą dostępu do Internetu w for-
mie „Szkolnych Pakietów Multimedial-
nych OSE”.
 „Szkolne Pakiety Multimedialne 
OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, 
realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, 
w uzgodnieniu z Ministerstwem Eduka-
cji Narodowej, za pośrednictwem NASK 
PIB, udzieloną w ramach projektu bu-
dowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 
NASK PIB, jako operator OSE, został 
na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej uprawniony do nieodpłat-
nego wyposażenia szkół w sprzęt kompu-
terowy i inne urządzenia multimedialne, 
a także do zapewnienia szkołom usługi 
bezprzewodowego dostępu do Internetu 
wraz z niezbędnymi urządzeniami umoż-
liwiającymi korzystanie z tych usług oraz 
oprogramowaniem.
 NASK PIB, realizując ustawowe 
uprawnienia i misję wsparcia szkół w roz-
woju edukacji cyfrowej, przekazał Szkole 
Podstawowej w Grabowie „Szkolny Pakiet 
Multimedialny OSE” (dalej SPM), składa-
jący się z zestawów, których elementami 
są: tablet wraz z usługą mobilnego dostępu 
do Internetu (usługa LTE), klawiatura bez-
przewodowa (Bluetooth) z etui, rysik oraz 
logotyp w formie naklejki do samodziel-
nego naklejenia na etui tabletu.
 Wartość dostarczanego Szkol-
nego Pakietu Multimedialnego OSE 
wynosi 19 725,00 zł netto (24 261,75 zł 
brutto).
 Mamy nadzieję, że dostarczony 
sprzęt będzie stanowić zarówno dla 
uczniów, jak i dla nauczycieli wymierną 
pomoc, która przyczyni się do usprawnie-
nia procesu edukacji cyfrowej, dostępu 
do treści edukacyjnych w sieci, a w razie 
takiej konieczności do realizacji zdalnego 
nauczania.

Redakcja

Szkoła Podstawowa 
w Grabowie wśród 
beneficjentów 
Państwowego 
Instytutu 
Badawczego NASK
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sPoRt

WęDKARStWO

Zawody 
wędkarskie na 
zakończenie lata  
 W niedzielę 23 sierpnia br. na 
zakończenie wakacji, Gmina Żychlin przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem Węd-
karskim „Dobrzelin” zorganizowało dla 
najmłodszych sympatyków tego sportu, 
zawody wędkarskie. Na stanowiskach 
o 9:00 rano zebrało się 14 zawodników 
wraz ze swoimi trenerami aby uczestni-
czyć w tych nietypowych wymagających 
dużo cierpliwości zawodach. Na zawo-
dach oprócz chłopców pojawiły się także 
dziewczęta wędkarki, które jak się okazało 
wykazały się nie lada umiejętnościami.
 Zawody odbywały się w II ka-
tegoriach wiekowych do 12 lat i 12-16 
lat. W młodszej grupie I miejsce zdobył 
Bartłomiej Jaskuła z wynikiem 3,795 kg, 
II miejsce Miłosz Kucharski 2,461 kg a III 
miejsce Antoni Kowalczyk z wynikiem 
2,150 kg. W starszej kategorii najlepszy 
okazał się Dawid Piwoński, którego łów 
wyniósł 2,295 kg, II miejsce Jakub Kiciń-
ski 1,720 kg i III Natalia Frąc z wynikiem 
0,890 kg. W zawodach nie było miejsca 
na pustą sieć. Zwycięzcą całego turnieju 
został Bartłomiej Jaskuła, który oprócz na-
grody w swojej kategorii otrzymał nagrodę 
główną ufundowaną przez Sklep Wędkar-
ski Jacka Piątkowskiego.
 Po wędkarskich zmaganiach 
na zawodników czekały nagrody, które 
zostały wręczone przez zarząd stowarzy-
szenia i burmistrza. Na koniec wszyscy 
wspólne świętowali przy grillu. Dzięku-
jemy wszystkim członkom stowarzyszenia 
za organizację i zapraszamy na kolejne wy-
darzenia wędkarskie w naszym regionie.

Redakcja

SIAtKÓWKA

Inauguracja sezonu Volley
team Żychlin

WęDKARStWO

Zawody gruntowe o tytuł 
Karpiarza 2020

 21 listopada w hali sportowej przy ul. 
Łukasińskiego 21, siatkarze Volley Team-u za-
inaugurowali nowy sezon. Pierwszym w tym se-
zonie przeciwnikiem Żychlińskich zawodników 
Volley Team-u była drużyna MKS Volley Żelazny 
Opoczno.
 Siatkarze z Żychlina wygrali całe 
spotkanie w stosunku 3-0. W każdym z setów 
kontrolowali przebieg gry. Mecz odbył się bez 
udziału publiczności zgodnie z wytycznymi Mi-
nisterstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego.
 W kolejnym meczu drużyna Volley 
Team Żychlin zmierzyła się z KS Wifamą Łódź. 
Spotkanie było bardzo wyrównane. W każ-
dym z setów obydwa zespoły nie odpuszczały. 

Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem 
Volley Team-u w stosunku 3-1.
 Volley Team Żychlin występuje 
w składzie: Kuba Pasikowski, Waldemar Mar-
czak, Damian Jastrzębski, Mateusz Rubacha, Piotr 
Kosielski, Michał Kostrzewski, Przemysław Cie-
choński, Mateusz Matusiak, Bartłomiej Kujawiak, 
Adrian Kapusta, Tomasz Wojciechowski
Trener: Bartłomiej Kujawiak
 Wszystkie mecze można oglądać on-
-line na profilu Volley Team Żychlin na Facebooku 
Udział Volley Team Żychlin w rozgrywkach III 
Ligi Mężczyzn jest współfinansowany ze środków 
Gminy Żychlin.

Redakcja

 Od 11 do 13 września odbywały się za-
wody gruntowe o tytuł Najlepszego Karpiarza 
w 2020 r. Areną zawodów był jeden ze stawów 
dzierżawionych przez organizatora zawodów 

Stowarzyszenie Wędkarskie 
,,Dobrzelin”. Do zmagań 
przystąpiło 11-tu węd-
karzy. Łowiono non stop 
przez ponad 41 godzin. 
Nad prawidłowością roz-
grywania zawodów czuwali 
członkowie zarządu stowa-
rzyszenia. Tytuł wywalczył 
Robert Darowski, a drugie 
miejsce zajął Rafał Więcek. 

Ostatnie miejsce na podium przypadło Pawłowi 
Antoniewiczowi. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
finansowe. Były to drugie zawody tego typu w 
historii stowarzyszenia „Dobrzelin”. Po wysokiej 

frekwencji, która była sukcesem sukcesie ubiegło-
rocznych zawodów, nie można było nie kontynu-
ować tak udanej imprezy. Atmosfera odbiegała 
od typowej zawodniczej, bo do łowiących do-
jeżdżały całe rodziny z dopingiem. Wędkowanie 
nawet, mimo słabych brań jest fajnym relaksem 
i umożliwia spędzenie wielu miłych chwil w gro-
nie przyjaciół i pasjonatów wędkarstwa. Liczymy, 
że będzie to impreza cykliczna w naszej gminie 
i w przyszłym roku zgromadzi jeszcze więcej 
uczestników. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział i pomoc w organizacji tej 
imprezy, Brawo Wy!

Źródło: Stowarzyszenie 
Wędkarskie ,,Dobrzelin”


