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Z głębokim żalem i smutkiem w sercu przyjęliśmy wiadomość o śmierci Honorowego Obywatela Żychlina, 
wieloletniego nauczyciela w żychlińskich szkołach, działacza społecznego i regionalisty na trwałe wpisanego w historię 
miasta i gminy Żychlin, honorowego prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie, odznaczonego m.in: Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką OSP, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi dla ZHP i OSP, 

medalem Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego.

Pogrążonej w żalu rodzinie, najbliższym oraz wszystkim jednoczącym się z najbliższymi 
w bólu i żałobie składamy nasze wyrazy współczucia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Elżbieta Wanda Sikora

Burmistrz Gminy Żychlin
Grzegorz Ambroziak

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”    Ks. Jan Twardowski
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Szczepimy się!
 Pokonanie koronawirusa jest możliwe 
tylko poprzez przerwanie jego transmisji z czło-
wieka na człowieka. Szczepionka daje nam taką 
możliwość. Aby efekty były jak najlepsze i jak 
najszybsze, musimy być odpowiedzialni i soli-
darni. Każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę 
przerwać łańcuch zakażeń. Nasze zaszczepienie 
się, to nie tylko ochrona dla nas. To także ochrona 
naszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół. 
(www.gov.pl/web/szczepimysie)
 Na potrzeby Narodowego Programu 
Szczepień przeciw COVID-19 powstała nowa 
strona internetowa www.gov.pl/szczepimysie Por-
tal jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany 
o najświeższe oraz najważniejsze informacje do-
tyczące programu szczepień. 

 Na stronie dostępne są przydatne infor-
macje na temat samej szczepionki, zestaw pytań 
i odpowiedzi, oraz ważne dane kontaktowe.
Rzetelne odpowiedzi na te i wiele innych pytań:
•	 dlaczego warto się zaszczepić przeciwko 

COVID-19? 
•	 jak się zaszczepić?
•	 kiedy możesz się zaszczepić?
•	 jak wygląda procedura szczepień krok po 

kroku?
 Zainteresowani mogą również dzwonić 
pod numer 989. Dla osób z zagranicy urucho-
miony został numer 22 62 62 989.

Redakcja

 Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że 
Urząd Gminy wraz z Miejsko-Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej przy wsparciu druhów 
z OSP w Żychlinie, organizują transport dla osób, 
które będą chciały się zaszczepić przeciw CO-
VID-19, a mogą mieć problem z dotarciem do 
punktów szczepień w Żychlinie.
Oferta wsparcia przeznaczona będzie dla:
•	 osób posiadających aktualne orzeczenie 

o niepełnosprawności w stopniu znacznym 
o kodzie R (ruchowe) lub N (neurologiczne) 
lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

•	 mających obiektywne i niemożliwe do prze-
zwyciężenia we własnym zakresie trudności 
w samodzielnym dotarciu do najbliższego 
punktu szczepień.

 W porozumieniu z dwoma punktami 
szczepień w Żychlinie, będziemy koordynować 
transport dla osób potrzebujących, które doko-
nają zgłoszenia dot. organizacji transportu do 
punktu szczepień niezwłocznie po wyznaczonym 

w punkcie szczepień terminie szczepienia. 
 Numer do koordynatora 24 351 20 61 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 15.00 – Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Żychlinie.
 Niezbędne informacje, jakie należy po-
dać w trakcie zgłoszenia to:
•	 dane osobowe – imię, nazwisko, adres, 

nr telefonu kontaktowego oraz nr telefonu 
do opiekuna osoby niepełnosprawnej lub 
osoby towarzyszącej seniorowi,

•	 nr orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
w przypadku osób niepełnosprawnych,

•	 termin szczepienia – data, godzina i punkt 
szczepień.

 Uwaga! Zgłoszenie potrzeby niniej-
szego transportu jest równoznaczne z wyraże-
niem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w celu dowozu osoby do punktu szczepień 
w Żychlinie.

Redakcja
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Transport na szczepienie

 Burmistrz Gminy Żychlin in-
formuje, że od poniedziałku 22.03.2021 
r. z uwagi na gwałtowny przyrost liczby 
zakażeń COVID-19 wprowadzamy 
ograniczenie w bezpośredniej obsłudze 
mieszkańców. 
 W sprawach pilnych prosimy 
kontaktować się telefonicznie w celu 
umówienia wizyty pod numerami: 024 
351-20-33 oraz 024 351-20-32
 Wszelkie dokumenty i wnioski 
można składać elektronicznie (sekre-
tariat@gminazychlin.pl lub skrzynka 
e-PUAP: /UGZychlin/skrytka I), za po-
średnictwem poczty lub do pojemnika 
do odbioru korespondencji umieszczo-
nego przy wejściu do urzędu.
 Do budynku Urzędu Gminy- 
parter biuro podawcze - będą miały 
wstęp wyłącznie pojedynczo, osoby 
stosujące się do przepisów nakazujących 
zasłanianie ust i nosa.
 Prosimy o podporządkowanie 
się wszelkim wymogom sanitarnym 
podczas wizyt w urzędzie.
 Dziękujemy za zrozumienie. 
Od odpowiedzialnej postawy całego 
społeczeństwa zależy zatrzymanie nie-
bezpiecznej epidemii.

Redakcja

 Stowarzyszenie Rodzinnego 
Klubu Abstynenta „PRZYSTAŃ ŻYCIA” 
w Żychlinie realizując w okresie 
6.03.2021 r. – 7.12.2021 r. zadania pu-
bliczne, oferuje możliwość skorzystania 
z poradnictwa i pomocy:

TERAPEUTY 
we wtorki w godz. 14:00–19:00
w co drugą sobotę w godz.13:00–15:00 

PSYCHOLOGA – w piątki w godz. 
15:00–17:30 

PRAWNIKA - w co drugą środę 
w godz. 15:30–19:30

Miejsce: lokal Rodzinnego Klubu Abs-
tynenta „Przystań Życia” w Żychlinie 
ul. 1-go Maja 36 tel. 695-054-433
 Zadania dofinansowane ze 
środków budżetu Gminy Żychlin w ra-
mach pożytku publicznego.

Redakcja

KOMUNIKAT

OGŁOSZENIE
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 W sobotę 6 lutego, na antenie 
TVP2 o godzinie 20:00 rozpoczął się fi-
nał 2 edycji The Voice Senior, w którym, 
wystąpiła żychlinianka Ewa Olszewska. 
 Nie udało się niestety naszej 
mieszkance dostać do finałowej czwórki 
The Voice Senior. Bardzo żałujemy, a jak 
większość widzów, również uważamy, że 
powinna zaśpiewać jeszcze raz! Niestety 
trener Witold Paszt miał innego faworyta. 
Podziękował żychliniance za udział w tym 
właśnie momencie pomimo, że pozostała 
trójka trenerów obstawiła jako zwycięzcę 
pojedynku właśnie Ewę. Niestety takimi 
prawami rządzi się ten program, że osta-
teczne słowo należało do trenera, co za-
pewne wywołało złość i niedowierzanie 
w większości domów w Żychlinie i nie 
tylko.
 Droga Ewo! Dziękujemy za 
wspaniałe występy! Pokazałaś swój talent 
wokalny, charyzmę i miłość do muzyki 
oraz swoją radosną naturę. Z wielką 
przyjemnością obserwowaliśmy Twoje 
występy. 
 Brawo! Brawo! Brawo! Bę-
dziemy trzymać kciuki za dalszy rozwój 
Twojej pasji i życzymy wielu jeszcze tele-
wizyjnych występów! 

Redakcja

Ewa Olszewska 
spełnia 
marzenia

 W czwartkowe popołudnie 11 marca 
w dniu Święta Sołtysa, odbyło się bardzo skromne, 
a jednocześnie uroczyste spotkanie z udziałem 
Sołtysów naszej gminy oraz władz samorządo-
wych w osobach Burmistrza Gminy Żychlin oraz 
Przewodniczącej Rady Miejskiej. Spotkanie miało 
na celu podziękowanie Paniom i Panom Sołtysom 
za ich trud, poświęcenie i służbę dla mieszkańców 
sołectw naszej gminy. Sołtysi po przyjęciu podzię-
kowań i życzeń, mieli możliwość zapoznania się 
z prezentacją przygotowaną przez Panią 

Kierownik Referatu Gminne Centrum Promo-
cji i Informacji na temat Funduszu Sołeckiego, 
zrealizowanych zadań i planów na przyszłość. 
Każdy z Państwa Sołtysów otrzymał drobny 
upominek jako wyraz pamięci i życzliwości za 
okazane zaangażowanie w sprawy mieszkańców 
naszej żychlińskiej społeczności.
 Naszym drogim Sołtysom jeszcze raz 
składamy najlepsze życzenia oraz słowa podzię-
kowania. Brawo WY!

Redakcja

 Z uwagi na zmiany organizacyjne 
polegające na wyłączeniu ze struktury Samo-
rządowego Zakładu Budżetowego w Żychli-
nie, (zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/150/2020 
Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 grudnia 
2020 r., która obowiązuje od 22 stycznia 2021 
r.), część zadań związanych z administrowa-
niem zasobami mieszkaniowymi, jak również 
sprawy Targowicy Miejskiej, przejmuje Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie. Pracą 
zakładu kieruje pani Sabina Olszewska.
 Wszelkie sprawy mieszkaniowe tj. 
wynajęcie lub zamianę lokalu mieszkalnego, 
sprawy remontów mieszkań komunalnych, jak 
również sprawy związane z użytkowaniem Tar-
gowicy Miejskiej, należy składać na adres ZGM 
w Żychlinie, za pośrednictwem poczty lub 
bezpośrednio w biurze zakładu – wejście po-
łudniowe do budynku Urzędu Gminy.

Kontakt:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w Żychlinie
ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin
 
Numery telefonów:
Kierownik – 24 351 20 92
Księgowość – 24 351 20 93
Administracja – 24 285 49 96

adres e-mail: zgm.zychlin@wp.pl

Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Żychlinie 
06 9038 0004 2000 4082 2000 0010

Spotkanie z sołtysami

Komunikat w sprawie obsługi 
spraw mieszkaniowych

źródło: TVP
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 Podczas XXXI Sesji Rady Miejskiej 
w Żychlinie, która odbyła się 26 stycznia 2021 r. 
Radni Rady Miejskiej głosowali nad przyjęciem 
projektu uchwały zatwierdzającej budżet Gminy 
Żychlin na 2021 r.
 Po przedstawieniu pozytywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi do 
projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy, burmistrz przedstawił prezen-
tację z danymi i omówił szczegółowo zagadnienie, 
związane z zaciąganiem przez samorząd poży-
czek. Dane w prezentacji za lata 2014-2020 i planu 
na 2021 związane były z pytaniami zadawanymi 
przez radnych na komisji przed sesją. Burmistrz 
omawiał kwestie związane z zachowaniem bez-
piecznego poziomu zadłużenia. 
 Następnie po głosowaniu nad WPF-
-em i przedstawieniu pozytywnej opinii RIO do 
projektu budżetu gminy na 2021 rok, burmistrz 
zapoznał radnych z najważniejszymi założeniami 
budżetu. Głosowanie odbyło się w obecności 
14 radnych (w trybie stacjonarnym i zdalnym) 
z pośród niepełnego 15 osobowego składu. Za 
przyjęciem budżetu głosowało 13 radnych. Jedna 
osoba wstrzymała się od głosu. Zwykłą większo-
ścią głosów, projekt uchwały przyjęto.

 Poniżej przedstawiamy prezentację da-
nych budżetowych z krótkim omówieniem przy-
gotowanym na sesję przez Burmistrza Gminy.
 
“Szanowni Państwo!
 Rozpoczęliśmy kolejny rok, który 
w wielu sferach życia przebiegać będzie znów pod 
dyktando pandemii. Nie przyjęliśmy jednej kon-
kretnej ścieżki realizacji budżetu, optymistycznej 
czy pesymistycznej. Nie znamy dokładnych pro-
gnoz jak będzie rozwijać się sytuacja gospodarcza 
wynikająca z pandemii, a za tym jakie dochody 
będzie osiągać budżet gminy. 
 Scenariusz najgorszy to likwidacja 
działalności gospodarczych, utrata pracy przez 
mieszkańców. Scenariusz dobry, to stabilizacja 
lokalnego rynku. Dlatego musimy podchodzić 
dość elastycznie i na bieżąco do sytuacji obser-
wując zachowanie się gospodarki i decyzje rządu. 
Poprzedni rok znajdzie zapewne swoje odzwier-
ciedlenie w obecnym, tak należy zakładać, więc 
będę wprowadzał dość ostrożne zmiany w budże-
cie w przedstawianych wysokiej radzie projektach 
uchwał.
 Po cichu liczę, że nie wystąpią skutki 
gospodarcze pandemii, ale na 100% zderzamy 
się kolejny raz ze skutkami decyzji podjętych 

przez Rząd. Małe samorządy szczególnie odczują 
wzrosty kosztów najniższych płac, kosztów usług 
rosnących w związku z rosnącymi płacami i ceną 
energii elektrycznej.
 Tak więc mamy w kolejnym roku do 
czynienia z: wzrostem wydatków na wynagro-
dzenia i pochodne o około 8%. W przypadku 
pracodawców, u których występuje podział na 
płacę zasadniczą i wysługę lat, czyli w samorzą-
dach, ta zmiana to wzrost o dalsze 200 zł netto 
plus wysługa. Płaca minimalna rośnie do kwoty 
3.360 zł. 
 Nadal nie widać szans na rekompensatę 
za utracony PIT. Decyzja o zmniejszeniu PIT z 18 
do 17% skutkowała utratą dochodu rzędu 320 
tys. zł/rok.
 Wprowadzane wcześniej zmiany są od-
czuwalne w każdym kolejnym roku. To również 
rosnące koszty usług. Najbardziej kontrowersyjna 
obecnie zmiana to drastyczna dynamika skoku 
kosztów gospodarowania odpadami. Poruszałem 
ten temat wielokrotnie w naszych dyskusjach. 
 Fakty bezsprzeczne występujące od lat 
przy realizacji budżetów samorządów:
dopłata z dochodów własnych do utrzymania 
sprawności i płynności działania instytucji za-
równo w sferze oświaty, jak i w zakresie pomocy 
społecznej.
 Są to niebagatelne wielomilionowe 
wartości. Zmienia się też wskaźnik procentowy 
udziału w wydatkach na niekorzyść gminy. 
W oświacie szacuje się, że samorządy dokładają 
średnio ok 40% kosztów.
 Przedstawię teraz najważniejsze para-
metry budżetu.
 Kwota planu dochodów wynosi ponad 
53,464 mln zł. Budżet ma rokrocznie tendencję 
rosnącą w tym zakresie. Planowany jest deficyt bu-
dżetu ponieważ plan wydatków to kwota 56,284 
mln zł. Planowany deficyt budżetu to kwota 2,820 
mln zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami 
z kredytów i pożyczek, które przeznaczone będą 
na wydatki inwestycyjne. Prowadzimy ostrożną 
politykę zadłużania. W skali dopuszczalnej war-
tości długu w stosunku do dochodów nie prze-
kraczamy poziomu 30%, przy czym przyjmowany 
wskaźnik bezpiecznego poziomu zadłużenia to 
60%. Otrzymujemy w tym zakresie pozytywne 
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 Największą pozycję stanowią wydatki 
na pomoc społeczną – kwota 20,5 mln zł. Jest 
to najlepszy obraz istoty kursu polityki społecznej 
Państwa Polskiego. Dopłata z budżetu gminy 
wynosi ok. 4,0 mln zł.

Uchwalono Budżet gminy na rok 2021
Znaczną część wydatków przeznacza się oczywi-
ście na bardzo ważny dział – oświatę: 15,4 mln 
zł, która do niedawna była tą największą, wiodąca 
pozycją wydatkową budżetu. Zwyczajowo podaję 
informację, że kwota subwencji na 2021 r. nie 
pokrywa nawet wydatków na wynagrodzenia 
i pochodne nauczycieli. Dopłata do placówek 
subwencjonowanych z dochodów własnych 
gminy wynosi ok. 3,4 mln zł.
 Wydatki inwestycyjne gminy zaplano-
wano w kwocie ponad 3,390 mln zł. Wiodącymi 
zadaniami będą modernizacje drogowe za kwotę 
ponad 2 mln zł.
 Wprowadzamy do budżetu zadanie cy-
kliczne, które chcemy zrealizować na przestrzeni 
najbliższych 2-3 lat. To projekt proekologiczny 
związany z likwidacja niskiej emisji zanieczysz-
czeń do atmosfery. Budowa sieci ciepłowniczych 
pozwoli na likwidację dużej liczby lokalnych pa-
lenisk na terenie śródmieścia.
 Podobne znaczenie ma zadanie zwią-
zane z termomodernizacją budynków komunal-
nych, które realizujemy od wielu lat.
 Gmina otrzyma dotacje celową z bu-
dżetu państwa na przewozy autobusowe o cha-
rakterze publicznym w kwocie ponad 507 tys. 
zł. Reorganizacja przeprowadzona w tym zakresie 
pozwoliła zmniejszyć wydatki z dochodów wła-
snych budżetu gminy z poziomu ok. 970 tys. zł do 
kwoty rzędu 400 tys. zł. Obecnie będą realizowane 
kursy na 5 liniach regularnych o łącznej długości 
w ciągu roku ponad 14 tys. km. 
 Gmina udzieli również w bieżącym roku 
dotacji dla instytucji kultury w kwocie 1.407.945 
zł.
 Rok 2021 to kolejny rok pod znakiem 
pandemii COVID. Nikt nie wie, czego można 
się spodziewać w najbliższym czasie w otaczają-
cej nasz rzeczywistości społeczno-gospodarczej. 
Czy będzie kontynuowany lockdown? Czy też  
z kolejnymi miesiącami przyjdzie stabilizacja? 
Czy znów będziemy mogli świadczyć pełen wa-
chlarz usług kulturalnych dla mieszkańców? Czy 
wreszcie w sferze gospodarczej restrykcje i ob-
ostrzenia rządowe nie przyniosą negatywnych 
zmian dla naszych firm i pracowników?
 Pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość, 
obserwować sytuację i odpowiednio reagować na 
powstające zagrożenia lub pojawiające się szanse. 
Jak zawsze pozostaję wraz z moimi współpracow-
nikami do dyspozycji Wysokiej Rady, życzę nam 
dobrej współpracy. I dobrej pracy nad budżetem, 
który jak zdążyliście się przyzwyczaić zmienia się 
dość dynamicznie.” 

Redakcja
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158 rocznica wybuchu 
Powstania Styczniowego

Żegnamy wspaniałego człowieka, 
honorowego Obywatela Miasta Żychlin

 “Pod noc 22-23 stycznia zaczęła się gro-
madzić w oberży Miasta Żychlina znaczna ilość 
ludzi uzbrojonych w Dubeltówki i Kindżały, byli 
to po największej części Oficyaliści niższej kasy 
z sąsiednich Miastu cukrowników w Budzyniu, 
Dobrzelinie, Oporowie i Sannikach – z pomiędzy 
których znałem dawniej kilku z widzenia. Gdy 
zajmowałem się wystosowaniem odpowiednich 
Raportów do Władz, przybyło do mnie dwóch 
młodych nieznanych mi ludzi, których po raz 
pierwszy wtedy widziałem, a jeden z nich oznaj-
mił mi, że każda czynność moja przeciw Na-
rodowi, sztyletem dobytym z zapasa ukarana 
będzie” (pisownia oryginalna) 1863 r. Burmistrz 

Żychlina – Stanisław Tański.
 W nocy z 22/23 stycznia 1863 roku 
wybuchło Powstanie Styczniowe, które pomimo 
klęski militarnej, umocniło polską świadomość 
narodową, a także miało ogromny wpływ na dą-
żenia niepodległościowe następnych pokoleń.
 Wzorem lat ubiegłych, również 
i w tym roku, władze samorządowe naszego 
miasta i gminy uczciły pamięć uczestników Po-
wstania Styczniowego. Na grobach poległych 
i weteranów największego zrywu narodowo-wy-
zwoleńczego przeciwko rosyjskiemu zaborcy, zło-
żono wiązanki.

Redakcja

 Ludwik Zalewski urodził się  6 września 
1926 r w Zgierzu. Wczesne dzieciństwo spędził 
w miejscu urodzenia, następnie wraz z rodzicami 
przybył do Żychlina, gdzie kontynuował naukę w 
Szkole Podstawowej Nr 1. W 1938 r. wstąpił do 
harcerstwa. Od 1940 r. rozpoczął pracę w póź-
niejszych zakładach EMIT. W czasie wojny jako 
łącznik przenosił przez pobliską granicę różne 
materiały dla walczącego podziemia. Kilkukrot-
nie zatrzymywany przez Niemców i torturowany. 
Po wojnie kontynuował naukę w szkole przyza-
kładowej. Dalsza nauka i praktyka w zawodzie 
zaowocowała tytułem inżyniera uzyskanym na 
Politechnice Warszawskiej. Od 1952 r. rozpoczął 
pracę w szkole, gdzie nauczał nieprzerwanie do 
1984 r. z późniejszą pracą na pół etatu.
 

Jego życiową pasją była historia. ŚP. Ludwik 
Zalewski gromadził okruchy historii ziemi ży-
chlińskiej i kutnowskiej i popularyzował ją wśród 
lokalnej społeczności. Był zapalonym, gawę-
dziarzem, który chętnie dzielił się swoją wiedzą 
z mieszkańcami podczas licznych spotkań i wy-
darzeń. Był honorowym prezesem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Żychlinie. Za swoje zasługi 
został odznaczony m.in: Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką OSP, 
Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi dla ZHP 
i OSP, medalem Zasłużony dla Powiatu Kutnow-
skiego jak również za całokształt działalności 
społeczno-obywatelskiej, statuetką „Super Puls 
Żychlina”. Cześć Jego Pamięci!

Burmistrz Gminy Żychlin 
Grzegorz Ambroziak

 Z nastaniem przedwiośnia 
rośnie zagrożenie pożarowe związane 
z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, 
że proceder ten jest niezgodny z prawem 
i grożą za niego surowe sankcje karne 
oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez 
ARiMR.
 Jak groźny jest pożar łąk, można 
było przekonać się wiosną ubiegłego roku, 
kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego 
Parku Narodowego, a akcja gaśnicza 
trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu 
lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje 
przestrzegają przed wypalaniem traw, co 
roku znajdują się osoby, które lekceważąc 
te apele, za nic mają stwarzanie bezpo-
średniego zagrożenia dla zdrowia i życia 
ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowi-
ska naturalnego.
 Pozytywne skutki wypalania 
traw to mit. Wbrew obiegowej opinii 
wypalanie nie powoduje bujniejszego 

Wypalanie traw 
grozi utratą 
dopłat

 Wyjątkowa uroczystość miała 
miejsce w dniu 15 lutego w Żychlinie. 
Dzień wcześniej, w Dniu Zakochanych, 
swoje 100. urodziny obchodziła miesz-
kanka Żychlina Pani Zofia Kozanecka. 
 Życzenia od samorządowców 
dla czcigodnej jubilatki przekazała Prze-
wodniczącą Rady Miejskiej Elżbieta Si-
kora w asyście Burmistrza Gminy Żychlin 
Grzegorza Ambroziaka. Jubilatka otrzy-
mała list gratulacyjny wraz z bukietem 
kwiatów oraz upominkiem.
 Serdecznie gratulujemy tak 
pięknego jubileuszu, życzymy Pani Zofii 
na kolejne lata dużo dobrego zdrowia, 
cierpliwości w zmaganiu się z wszelkimi 
niedogodnościami dnia codziennego 
oraz jeszcze wielu lat zasłużonego odpo-
czynku wśród najbliższych.
 Z uwagi na panującą pandemię 
uroczystość miała skromny i krótki cha-
rakter, żeby niepotrzebnie nie narażać 
zdrowia Pani Zofii.

Redakcja

Samorządowcy 
z życzeniami 
u stulatki
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WYDARZENIA

Spis powszechny
 1 kwietnia na terenie całego kraju roz-
pocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021.
 Spisy powszechne są badaniami pełnymi 
– obejmują całą populację ludności. Oznacza to, 
że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszech-
nego pochodzą od wszystkich obywateli. Co 
istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-
-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy 
stopień niepełnosprawności, spisy powszechne 
są dla państwa jedynym źródłem danych.
 Spis ludności i mieszkań jest bada-
niem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat 
w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie 
z zaleceniami i standardami organizacji mię-
dzynarodowych. Jest to jednocześnie największe 
przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie 
tylko w Polsce, ale i na całym świecie. 
 Uzyskane podczas spisu powszechnego 
dane umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania 
przemian demograficznych i społecznych w kraju 
w dowolnych przekrojach terytorialnych. 

Spisem objęte są:
•	osoby	fizyczne	stale	zamieszkałe	i	czasowo	prze-
bywające w mieszkaniach, budynkach i innych 
zamieszkanych pomieszczeniach niebędących 
mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miej-
sca zamieszkania,
•	mieszkania,	budynki,	obiekty	zbiorowego	za-
kwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia 
niebędące mieszkaniami.

Metody zbierania danych
Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki pu-
blicznej samospis internetowy w ramach NSP 
będzie obowiązkowy. W przypadku jeżeli (np. ze 
względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy 
niepełnosprawność) realizacja samospisu będzie 
niemożliwa, badanie przeprowadzą rachmistrze 
– bezpośrednio bądź telefonicznie.
Metoda obowiązkowa:
•	samospis	internetowy	–	przeprowadzany	za	po-
średnictwem interaktywnej aplikacji dostępnej 
od 1 kwietnia na stronie internetowej spis.gov.pl. 
W ramach tej metody Respondenci na własnych 
komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzu-
pełnią wymagane dane. Respondent może także 
skorzystać ze specjalnie przygotowanego stano-
wiska do samospisu w każdym urzędzie gminy, 
bądź z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowa-
dzanego przez infolinię spisową (22 279 99 99) w 
kanale „Spisz się przez telefon”.
Metody uzupełniające:
•	wywiad	telefoniczny	–	przeprowadzany	od	16	

kwietnia wspierany programem komputerowym,
•	wywiad	bezpośredni	–	przeprowadzany	od	16	
kwietnia przez rachmistrza spisowego i rejestro-
wany na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

Zakres zbieranych danych:
•	charakterystyka	demograficzna	osób,
•	aktywność	ekonomiczna	osób,
•	poziom	wykształcenia,
•	niepełnosprawność,
•	migracje	wewnętrzne	i	zagraniczne,
•	charakterystyka	etniczno-kulturowa,
•	stan	i	charakterystyka	zasobów	mieszkaniowych	
(mieszkania i budynki).
Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 
2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy 
z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. 
poz. 1775 z późn. zm.).

 Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto 
wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obo-
wiązku statystycznego albo udzielenia informacji 
w spisie powszechnym, podlega grzywnie (Art. 
57 Ustawy o statystyce publicznej).
 Wszystkie dane osobowe przetwarzane 
w ramach prac spisowych są poufne i podlegają 
szczególnej ochronie, na zasadach określonych w 
ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o 
ochronie danych osobowych. Dane osobowe od 
momentu ich zebrania stają się danymi statystycz-
nymi i objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby 
wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej 
przestrzegania. Przed przystąpieniem do pracy 
rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy 
statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. 
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wy-
korzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień 
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji ope-
ratów do badań statystycznych prowadzonych 
przez służby statystyki publicznej.
 Weryfikacja tożsamości rachmistrza 
spisowego. Rachmistrz spisowy, przy wykony-
waniu czynności w ramach bezpośredniego wy-
wiadu posługiwać się będzie umieszczonym na 
widocznym miejscu identyfikatorem, zawierają-
cym m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmi-
strza spisowego oraz numer identyfikatora. Jego 
tożsamość można będzie zweryfikować przez 
kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS: 22 
279 99 99, a także w aplikacji „Sprawdź rachmi-
strza” na stronie spis.gov.pl oraz stronie interne-
towej urzędu statystycznego.

GUS / NSP2021

odrostu traw. Nie poprawia też jakości 
gleby. Co więcej, w znacznym stopniu ob-
niża wartość plonów. Po przejściu pożaru 
gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet 
kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed 
kataklizmu.
 Pożar jest tragiczny w skutkach 
dla całego ekosystemu – zniszczona zo-
staje nie tylko warstwa życiodajnej próch-
nicy, giną również zwierzęta. Podpalanie 
traw bywa często przyczyną pożarów la-
sów i zabudowań gospodarczych, w któ-
rych życie tracą także ludzie.
 Surowe kary – grzywna a nawet 
więzienie. Zakaz wypalania traw określony 
został w Ustawie o ochronie przyrody oraz 
w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń 
przewiduje za to karę nagany, aresztu lub 
grzywny, której wysokość może wynieść 
od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli 
w wyniku podpalenia trawy dojdzie do 
pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty 
zdrowia lub życia wielu osób albo znisz-
czenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy 
sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu 
karnego – podlega karze pozbawienia 
wolności nawet do 10 lat.
 Wypalanie traw to też ryzyko 
utraty dopłat. Oprócz wspomnianych 
sankcji wypalającemu grożą również do-
tkliwe kary, które nakładać może Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. Zakaz wypalania gruntów rolnych 
jest jednym z warunków, których rolnicy 
zobligowani są przestrzegać, aby móc 
ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz 
płatności obszarowe w ramach PROW 
2014-2020. W przypadku jego złamania 
ARiMR może nałożyć na rolnika karę fi-
nansową zmniejszającą wszystkie otrzy-
mywane przez niego płatności o 3 proc. 
W zależności od stopnia winy, może zostać 
ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona 
do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewi-
dziane są dla tych, którzy świadomie wy-
palają grunty rolne – muszą oni liczyć się 
z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. 
Agencja może również pozbawić rolnika 
całej kwoty płatności bezpośrednich za 
dany rok, jeśli stwierdzone zostanie upo-
rczywe wypalanie przez niego traw.

Redakcja

cd. Wypalanie traw 
grozi utratą dopłat
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INWEstYcjE 

Informacje na temat dróg 
zlokalizowanych na terenie 
Gminy Żychlin
 Z uwagi na częste pytania o zarządców 
poszczególnych dróg i ulic, poniżej prezentu-
jemy wykaz dróg jakie znajdują się na terenie 
Miasta i Gminy Żychlin. Są to zarówno drogi 
gminne oraz pozostające w zarządzie Burmistrza 
Gminy Żychlin, jak również drogi powiatowe 
i wojewódzkie. Każdy z administratorów odpo-
wiada za stan i utrzymanie właściwych mu dróg.

Drogi gminne i znajdujące się w zarządzie 
Burmistrza Gminy Żychlin
łącznie 65.13 km

Administrator: Urząd Gminy w Żychlinie 
ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin tel. 24 351 20 
40, e-mail: bpi@gminazychlin.pl 

Ulice: Pomorska, Głowackiego, Blizińskiego, 
Wiejska, Wspólna, Polowa, Cmentarna, Al. Ra-
cławickie, Barlickiego, Ogrodowa, Kwiatowa, 
Młyńska, Kościuszki, Ściegiennego, Przeskok, 
Pl. Jana Pawła II, Pl. 29-go Listopada, Różana, 
Wrzosowa, Chabrowa, Jaśminowa, Konwaliowa, 
Łąkowa, Złota, Zdrojowa, Kilińskiego, Graniczna, 
Cicha, Śląska, Krótka, Kolejowa, Spacerowa, 
Nowa, Dolna, Mała, Dobra, Dobrzelińska, 
Fabryczna, Prusa, M. Konopnickiej, inż. Z. 
Okoniewskiego, Waryńskiego, Dąbrowskiego, 
Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, Kra-
sickiego, Tuwima, Reja i Pl. Wolności. 

Drogi pozostające w zarządzie Burmistrza 
Gminy Żychlin zlokalizowane na obszarze 
zamiejskim:

Drogi w m. Żabików, Pasieka - Sokołówek, Cze-
sławów - Dobrzelin, Pasieka - Dobrzelin, Cze-
sławów, Kamilew - Śleszyn, Drzewoszki Wielkie, 
Grabów - Wydmuch - Bielice, Buszków - Buszkó-
wek, Zagroby - Orątki - Buszków, Orątki Górne 
- Orątki Dolne, Buszków - Wola Popowa, Orątki 
- Chochołów - Strzelce, Kaczkowizna - Kaczorów, 
Grabie - Oleszcze, Wola Popowa - Grabie, Zgoda 
- Śleszynek, Zarebów - Gajew Grzybowski, Kruki  
- Biała, Budzyń Marianka, Oleszcze - Śleszynek, 
Śleszyn Górny - Aleksandrówka, Aleksandrówka, 
Śleszyn - Zalesie. 

Pozostałe drogi nie wymienione powyżej sta-
nowią sieć dróg wewnętrznych - są to drogi 
w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do 
gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiek-
tów użytkowanych przez przedsiębiorców i inne.

Drogi Powiatowe
łącznie 56,450 km

Administrator: Starostwo Powiatowe w Kutnie 
Wydział Drogownictwa, ul. Szpitalna 7, 99-300 
Kutno 
tel. 24 355 76 78, 24 355 76 79, e-mail: drogownic-
two@powiatkutno.eu. 

Drogi powiatowe w mieście:
Droga nr 2123: ul. 1-go Maja, Łukasińskiego, 
Droga nr 2120: ul. Żeromskiego, 

Drogi powiatowe na obszarze zamiejskim:
Droga nr 2119: Brzeziny - Śleszyn,
Droga nr 2117: ul. Szkolna - Śleszynek,
Droga nr 2736: ul. Dworcowa,
Droga nr 2109: ul. Jabłonkowa,
Droga nr 2110: Drzewoszki - Dobrzelin,
Droga 2123: Pasieka- Żychlin - Wola Popowa - 
Buszków - Orątki - Sędki, 
Droga 2156: Kruki - Chochołów - Kaczkowizna  
- Sędki - Kozanki - Zagroby,
Droga 2120: Budzyń - Śleszynek - Biała - Grzybów,
Droga 2122: Wola Popowa - Grabie  - Zarębów 
- Tretki,
Droga 2102: Śleszyn - Biała - Zarębów, 
Droga 2121: Żabików.

Drogi wojewódzkie
łącznie 8,933 km

Administrator: Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Łodzi Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu
ul. Pl. Jana Pawła II nr 171, 99-400 Łowicz
tel. 46 837 53 41, email: rdw.lw@zdw.lodz.pl. 

Droga nr 583: ul. Sannicka, Orłowskiego, Trau-
gutta, Narutowicza od mostu, Wł. Jagiełły.
Doga nr 573: ul. Pl. Wolności, 3-go Maja, 
Jastrzębia.

Redakcja

 Uprzejmie informujemy, że przy-
chodnie SALVE w Łodzi realizują projekt 
unijny pt. „Program badań przesiewowych 
w kierunku wczesnego wykrycia nowo-
tworu jelita grubego”. Celem programu jest 
zwiększenie uczestnictwa mieszkańców 
regionu łódzkiego w badaniach profilak-
tycznych w zakresie wczesnego wykrywa-
nia raka jelita grubego, w szczególności 
osób zamieszkujących, pracujących lub 
uczących się na obszarach województwa 
nieobjętych lub w bardzo niskim stopniu 
objętych profilaktyką w ramach Programu 
Badań Przesiewowych raka jelita grubego.
 Zapraszamy na bezpłatną 
kolonoskopię pacjentów w wieku 50+ 
z powiatów: kutnowskiego, opoczyń-
skiego, radomszczańskiego. Zapewniamy 
bezpłatnie preparat oczyszczający jelito – 
CITRAFLEET oraz możliwość podania 
lekkich środków znieczulających i prze-
ciwbólowych. Badania odbywają się od 
poniedziałku do soboty w przychodniach 
SALVE w Łodzi.
 Zapisy na badanie kolonoskopii 
odbywają się pod numerem 533-905-604 
w godz. 8-15 od poniedziałku do piątku. 
BEZPŁATNE BADANIE KOLONOSKO-
POWE w ramach programu przeznaczone 
jest dla osób:
– które uczą się/pracują lub zamieszkują 
powiaty: kutnowski, opoczyński, radomsz-
czański, tj. obszary tzw. „białych plam”,
– w wieku 50–65l., osoby niezależnie od 
wywiadu rodzinnego,
– w wieku 40–49l., osoby, które mają krew-
nego pierwszego stopnia ( rodzice, rodzeń-
stwo, dzieci ), u którego rozpoznano raka 
jelita grubego,
– w wieku 25–49l. osoby z rodziny z zespo-
łem Lyncha (potwierdzenie rozpoznania 
z poradni genetycznej na podst. spełnienia 
tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentu-
alnego badania genetycznego),
– w wieku 25-49l. osoby z rodziny z ze-
społem FAP (potwierdzenie rozpoznania 
z poradni genetycznej – tylko pierwsze 
badanie w tej grupie osób).
 Z programu badań nie mogą sko-
rzystać osoby:
– z objawami klinicznymi sugerującymi 
istnienie raka jelita grubego,
– które wykonały kolonoskopię w ostat-
nich 10 latach (poza pacjentami z zespo-
łem Lyncha). (Uwaga: Badanie wykonane 
komercyjnie nie wyklucza osoby)

Redakcja

pRojEktY I DofINANsoWANIA

Bezpłatna 
kolonoskopia

Wkrótce na stronie gminy mapa z lokalizacjami dróg i określeniem ich administratorów
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 W piątek 19 lutego o godz. 
10:15 rozpoczęło się posiedzenie Rady 
Partnerstwa „Między Kutnem a Łęczycą”, 
działającego w ramach Pilotażu Centrum 
Wsparcia Doradczego. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele JST z obu 
powiatów oraz eksperci Związku Miast 
Polskich i koordynator grupy roboczej.
 Spotkanie otworzył przewodni-
czący Rady Partnerstwa burmistrz Grze-
gorz Ambroziak, a następnie przekazał 
głos ekspertom ze ZMP, którzy omówili 
szczegółowo wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych wśród młodzieży oraz 
mieszkańców z terenu Partnerstwa.
 Panowie Krzysztof Koman i Piotr 
Jański, eksperci ZMP, przedstawili wstępne 
wnioski wynikające z badania oraz porów-
nali je do badań ogólnopolskich o tożsa-
mym zakresie.
 Po dyskusji omówiono kolejny 
etap prac, które muszą zostać zakończone 
przed 31 marca br., a zmierzają do opra-
cowania spójnych dla dwóch powiatów 
założeń rozwojowych.
 W najbliższych dniach przepro-
wadzony zostanie rozszerzona ankieta 
telefoniczna z wójtami, burmistrzami, pre-
zydentem i starostami. Jest to niezbędny 
element analizy obszaru Partnerstwa.

Redakcja

 W dniu 8 stycznia 2021 r., w izbie 
pamięci Strażnicy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Żychlinie, nastąpiło symboliczne 
przekazanie sprzętu dla OSP Żychlin 
dofinansowanego ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości.
 Przekazania sprzętu w asyście 
Posła Na Sejm RP Tadeusza Woźniaka, 
dokonał Burmistrz Gminy Żychlin Grze-
gorz Ambroziak.
 Do jednostki OSP Żychlin trafił 
sprzęt o łącznej wartości prawie 20 000 zł, 
z czego kwota dofinansowania wyniosła 
19 960,11 zł. Wnioskodawcą była Gmina 
Żychlin.

Redakcja

pRojEktY I DofINANsoWANIA

Czyste powietrze  
dla naszych dzieci

 Media w Polsce i na całym świecie, prak-
tycznie codziennie zasypują nas informacjami, 
dotyczącymi pogarszającej się jakości powietrza i 
wzrostu ilości zanieczyszczeń lotnych. W mediach 
tradycyjnych, prasie, telewizji, radiu, ale przede 
wszystkim w zasobach wyszukiwarek interneto-
wych, znajdziemy opisy przykładów konkretnych 
skutków, jakie dla nas i przyszłych pokoleń niosą 
emisje zanieczyszczeń do atmosfery. Polska ma 
w tym zakresie ogromne problemy, a niektóre 
miasta borykają się już z występowaniem zjawiska 
smogu. 
 W sezonie grzewczym od września do 
kwietnia, widzimy działanie otaczających nas ko-
minów domów. W czasie spacerów doskonale 
widać zadymienia w poszczególnych obszarach 
zwartej zabudowy.
 A przecież jakość powietrza, którym 
oddychamy przekłada się w znacznym stopniu na 
nasze zdrowie. Ma ogromny wpływ, również na 
stan środowiska przyrodniczego. Zanieczyszcze-
nie powietrza przez ludzi to problemem lokalny 
i globalny, ponieważ zanieczyszczenia przemiesz-
czają się na bardzo duże odległości.
 Musimy uświadamiać sobie, swoim bli-
skim i przyjaciołom, że wszyscy odpowiadamy za 
stan powietrza, podejmując codzienne czynności. 
Czy zastanawiamy się nad konsekwencjami, które 
odczują nasze dzieci i wnuki, gdy do ogrzewania 
domów używamy niewłaściwych, czy też wręcz 
zabronionych substancji? Czy zdajemy sobie tak 
naprawdę sprawę, czym oddychamy My i nasze 
dzieci, gdy w palenisku lądują fragmenty mebli, 
plastik i inne przedmioty zawierające trujące 
substancje?
 Dziś każdy z nas w mniejszym lub więk-
szym stopniu ma wpływ na przyszłość. Zasta-
nówmy się nad tym.
 Nasza Gmina od lat podejmuje kroki 
w celu poprawy sytuacji. Uruchomiliśmy stronę 

informacyjną czystepowietrze.gminazychlin.pl, 
żeby mogli Państwo śledzić aktualne pomiary 
jakości powietrza oraz informacje na temat już 
zrealizowanych zadań proekologicznych i o tych, 
zaplanowanych na lata następne.
 W Dniu Czystego Powietrza, który 
obchodzony jest 14 listopada, rozpoczęliśmy 
wdrażanie systemu monitorowania jakości po-
wietrza w naszym mieście i okolicy. Pozwoli to 
nam lokalizować miejsca i czas wyższej emisji 
zanieczyszczeń. W dalszej kolejności zmierzać 
to będzie do ich sukcesywnej eliminacji.
 Wdrożenie systemu ma również cel ści-
śle edukacyjny. Akcja informacyjna skierowana 
będzie do młodszych i starszych mieszkańców. 
Nasi uczniowie będą dokonywać sukcesywnych 
obserwacji wyników i prezentować je dla zwięk-
szenia świadomości wszystkich mieszkańców.
 Czujniki pomiarów jakości powietrza 
zamontowaliśmy w trzech największych sku-
piskach źródeł emisji. Czujniki znajdują się na 
naszych szkołach przy ulicach Łukasińskiego, Że-
romskiego i Szkolnej. Dla uczniów będą dosko-
nałym narzędziem do badań naszego otoczenia 
podczas zajęć szkolnych i promowania zachowań 
proekologicznych.
Mieszkańców zachęcam do podglądania strony 
z wynikami pomiarów. Każdy będzie mógł naocz-
nie przekonać się jaki wpływ mają nasze działania. 
Z historii pomiarów emisji cząstek zanieczyszczeń 
oznaczonych PM 10 i PM 2,5 wynikać będzie 
w jakich okresach sytuacja się pogarsza, a nawet 
w jakich porach dnia jakość powietrza jest lepsza, 
a w jakich gorsza.
 Bądźmy odpowiedzialni i postarajmy się 
o czyste powietrze dla naszych dzieci i wnuków!
Wszystko w naszych rękach!

Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

Spotkanie Rady 
Partnerstwa 
“Między Kutnem 
a Łęczycą”

Sprzęt dla strażaków
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Zakochaj się  
w czytaniu

 Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Żychlinie oraz Filia biblio-
teczna nr 1zaprosiła w lutym br. wszyst-
kich miłośników książek do udziału 
w akcji ”Randka z książką”.
 W dniach 10-17 lutego 2021r., 
można było przyjść do biblioteki, wy-
brać książki w romantycznych kopertach 
a do nich dołączona była słodka niespo-
dzianka. Akcja przeznaczona była dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 
 Każdy mógł znaleźć dla siebie in-
teresującą książkę. Randka z książką pro-
mowała akcję „Zakochaj się w czytaniu”.

Redakcja

VIII Koncert Kolęd i Pastorałek

 VIII Koncert Kolęd i Pastorałek 
w Żychlinie w tym roku był inny niż dotychczas. 
Z racji panujących obostrzeń spowodowanych 
pandemią koronowirusa, nie odbyły się stacjo-
narne przesłuchania chętnych do Konkursu, 
a w zamian uczestnicy przesyłali nagrania wy-
konanych przez siebie utworów w wersji elektro-
nicznej. Jury w składzie Edyta Ledzion, Dawid 
Wójcik, Adam Staszewski, pod przewodnictwem 
Marty Kosiorek, miało nie lada trudność w wyło-
nieniu zwycięzców. Cieszymy się, poziom naszego 
Koncertu Kolęd i Pastorałek z roku na rok jest 
coraz wyższy.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom. Byliście niesamowici!!! Wkład 
włożony w nagrania i przygotowanie utworów 
przerósł nasze najśmielsze oczekiwania, a wyło-
nienie pośród Was zwycięzców było naprawdę 
trudne.
 Ogromne podziękowania dla Przewod-
niczącej Jury, za wiedzę, poświęcony czas na prze-
słuchania Uczestników oraz za otwartość na naszą 

inicjatywę i bardzo owocne i rzeczowe obrady 
Jury.
 Dziękujemy Panu Piotrowi Peterze za 
pomoc techniczną w przygotowaniu Koncertu 
Laureatów. Dziękujemy wszystkim zaangażowa-
nym w przygotowanie Konkursu oraz Koncertu 
Laureatów.
 Niestety ze względu na odległości czy 
stan zdrowia, nie wszyscy Laureaci mogli przy-
być na nasz Koncert i odebrać zasłużone nagrody 
i wyróżnienia (zostały wysłane Pocztą Polską), 
a przede wszystkim zaprezentować swoje umie-
jętności wokalne, dlatego też przy każdym na-
grodzonym uczestniku, na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w Żychlinie, umieszczono link do 
jego nagrania przesłanego na Konkurs.
 Mamy nadzieję, że przyszłoroczny IX 
Konkurs Kolęd i Pastorałek odbędzie się już 
w normalnych warunkach. Już dziś serdecznie na 
niego zapraszamy!

Organizatorzy
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Kultura online

 Świat ogarnęły pandemia i kwa-
rantanna, więc kultura przeniosła się do sieci. 
Żychliński Dom Kultury postanowił dalej re-
alizować swoje projekty, konkursy, festiwale dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych oraz całych rodzin 
on-line. Mimo ciężkich czasów z naszego wa-
riantu spędzania wolnego czasu skorzystało wielu 
zainteresowanych mieszkańców naszej gminy 
z czego jesteśmy bardzo dumni. Zachęcamy 
dzieci i nie tylko dzieci do kreatywnego spędzania 
czasu w domu. W naszej ofercie mamy cykliczne 
filmy instruktażowe z zakresu plastyki i ręko-
dzieła artystycznego z naszych pracowni on-line. 
Ogłosiliśmy i rozstrzygnęliśmy wiele konkursów 
skierowanych przeważnie do dzieci i młodzieży: 
„Rodzina - moja miłość największa”, „Konkurs 
na fraszkę walentynkową”, 5 etapowy konkurs 
„Bajkoczytanie z Żedekusiem”, „Ekorobot dla 
Pana Lema”. Dla osób dorosłych zorganizowa-
liśmy konkurs na „Walentynkowe selfie” oraz I 
Wiosenny Festiwal Wokalny online „Czas na pio-
senkę”. Zakończyliśmy zbiórkę kredek w ramach 

akcji „Kolorowe kredki, czyli wielki kredkowy 
recykling!”. Urzekł nas proekologiczny charakter 
akcji oraz cel - przekazywanie piórników i kredek 
dla dzieci przebywających w szpitalach. 
 Udało nam się zebrać pewną ilość kre-
dek, które przygotowaliśmy do wysyłki, a także 
uszyliśmy kilka piórników. Na naszych stronach 
www.zedek.pl oraz mediach społecznościowych 
ŻDK można było obejrzeć spektakle: „Śnieżna 
Królowa”, „Bajeczna fiesta”. Z okazji Dnia Kobiet 
przygotowaliśmy dla wszystkich Pań muzyczną 
niespodziankę. Był to mini koncert zatytułowany 
„Kwiatek dla Pań”, złożony z kilku znanych i lu-
bianych piosenek, które przygotowaliśmy pod 
kierunkiem artystycznym Pana Macieja Dzięgie-
lewskiego. Gościem specialnym, który akompa-
niował nam podczas koncertu był Pan Szymon 
Brylski 
 Serdecznie zapraszamy do śledzenia na-
szych stron internetowych i korzystania z naszej 
oferty.

Justyna Brzozowska

„Pięknie być 
człowiekiem” - 
zaproszenie do 
udziału
w konkursie

 Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna im. Marii Kownackiej w Ży-
chlinie zaprasza do udziału w XLII edy-
cji konkursu recytatorskiego dla dzieci 
i młodzieży im. Janusza Korczaka „Pięk-
nie być człowiekiem”. Rejonowe elimina-
cje odbędą się w tym roku online.
 Motto konkursu: Mamy tylko 
jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od 
każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego 
działania, zależy od każdego z nas.
I ETAP
Uczestnicy konkursu w wieku 7 – 15 lat 
obowiązani są do nadesłania karty zgło-
szenia w terminie do 31 marca 2021 r. na 
adres Biblioteki:
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna, 
99-320 Żychlin, Al. Racławickie 5.

II ETAP
Nagranie należy do 20 kwietnia 2021 r., 
przesłać na adres mailowy Biblioteki:
mgbp_zychlin@wp.pl lub dostarczyć na 
płycie w formacie MP4 (należy podać: 
imię, nazwisko, klasę i repertuar).
Laureaci pierwszego i drugiego miejsca 
będą reprezentować rejon żychliński 
w finale konkursu, który odbędzie się 
w Płocku.
Bliższe informacje udziela:
– Biblioteka – tel. 24 285 11 69
– Książnica Płocka – tel. 24 268 00 36 
(Iwona Kosewska).
 Wszystkim uczestnikom kon-
kursu życzymy sukcesów i pięknych prze-
żyć w obcowaniu z literaturą.

Redakcja
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BIEGANIE I KOlARSTWO

Bieg uliczny oraz 
wyścig kolarski 
ulicami Żychlina
 13 czerwca br. w naszym mie-
ście odbędą się dwa wydarzenia sportowe 
o randze ogólnopolskiej. Będą to bieg 
uliczny „Żychlin w Biegu” na dystansie 
10 km i 5 km oraz Wyścig Kolarski SU-
PER PRESTIGE 2021 ŻTC BIKE RACE. 
Organizatorem wydarzenia przy współ-
udziale Gminy Żychlin, jest Żyrardowskie 
Towarzystwo Cyklistów ŻTC.
 Szczegóły wydarzenia na stro-
nie internetowej organizatora ztc.pl oraz 
Urzędu Gminy w Żychlinie www.gmina-
zychlin.pl Zapraszamy do uczestnictwa 
i kibicowania!

Redakcja

SIATKÓWKA

Volley Team Żychlin o krok  
od awansu do II ligi

 Kilka lat pracy na treningach, zdoby-
wane doświadczenie turniejowe i ligowe oraz 
nowi zawodnicy w zespole zaczynają przynosić 
oczekiwane rezultaty. Volley Team Żychlin po ro-
zegraniu ostatniej kolejki zajął pozycję wicelidera 
III ligi siatkówki mężczyzn. 
 Pandemia i obostrzenia sanitarne po-
wodują niestety, że kibice nie mogą dopingować 
zawodników. Volley Team Żychlin wraz z Gminą 
Żychlin oraz jednym ze sponsorów Pracownią 
Wizualną przygotowali więc transmisje on-line, 
które można śledzić na kanale YouTube. Zachę-
camy do subskrybowania kanału.
 Nasza drużyna jest drugą siła w lidze 
i ustępuje liderowi, drużynie ze Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego w Spale. Zawodnicy i trenerzy 
dziękują za pomoc i zaufanie: 
•	 Gmina Żychlin
•	 Lux Medica
•	 Apteka Szlachetna 
•	 Pracownia Wizualna Łukasz Garstka
•	 MARG - Posadzki Przemysłowe
•	 Kenomi Development
•	 Foto Life Studio Żychlin

Statystyki sezonu 2020/2021:
Rozegrane mecze: 8 (Wygrane 5, Przegrane 3)
Zdobyte punkty: 15
Rozegrane sety: 31 (Wygrane 18, Przegrane 13)

Wyniki spotkań rozegrany przez Volley Team 
Żychlin w sezonie 2021/2021:

1. Volley Team Żychlin 3:0 MKS Volley Opoczno
2. KS Wifama Łódź 1:3 Volley Team Żychlin
3. PGE Skra Bełchatów II 3:1 Volley Team Żychlin 
4. Volley Team Żychlin 3:2 SMS PZPS Spała III
5. Volley Team Żychlin 3:1 KS Wifama Łódź 
6. MKS Volley Opoczno 0:3 Volley Team Żychlin
7. Volley Team Żychlin 2:3 PGE Skra Bełchatów II
8. SMS PZPS Spała III 3:0 Volley Team Żychlin 
 
 Obecnie żychlińscy siatkarze czekają 
na decyzję Polskiego Związku Piłki Siatkowej 
gdzie, kiedy i w jakie formie zostanie rozegrana 
faza play-off (turniej półfinałowy do II ligi piłki 
siatkowej mężczyzn). Na bieżąco będziemy infor-
mowali o kolejnych krokach naszych siatkarzy.
 
Skład Volley Team Żychlin w sezonie 2020/2021:
Rozgrywający: Przemysław Ciechoński, Piotr 
Wojciechowski
Przyjmujący: Kuba Pasikowski, Tomasz Nie-
wiadomski, Waldemar Marczak, Piotr Kosielski, 
Bartłomiej Kujawiak,
Atakujący: Mateusz Matusiak, 
Środkowi: Michał Kostrzewski, Adrian Kapusta, 
Mateusz Rubacha, Tomasz Wojciechowski,
Libero: Damian Jastrzębski, Kacper Walczak
Trener: Bartłomiej Kujawiak
 
 Udział Volley Team Żychlin w rozgryw-
kach III Ligi Mężczyzn jest współfinansowany ze 
środków Gminy Żychlin. Zachęcamy do kibico-
wania on-line! 

Redakcja

Wykaz instytucji oferujących pomoc 
w zakresie uzależnień i przemocy.

W lokalu Rodzinnego Klubu Absty-
nenta „Przystań Życia” w Żychlinie, ul. 
1-go Maja tel. 695-054-433 prowadzi 
działalność:
•	 Rodzinny Klub Abstynenta „Przy-

stań Życia” od wtorku do piątku  
w godz. 17:00–19:00 i niedziele 
w godz. 16:00–19:00

•	 Grupa Anonimowych Alkoholików 
„Nowa Droga” poniedziałki w godz. 
18:00–20:00

Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych:
Zespół organizacyjno-informacyjny
Zespół konsultacyjny
1-wszy i 3-ci poniedziałek miesiąca 
w godz. 15:45–17:30 Urząd Gminy 
w Żychlinie ul. Barlickiego 15 (pokój nr 
17 lub 13) 
Urząd Gminy w Żychlinie – codziennie 
w godz. funkcjonowania Urzędu (pokój 
nr 17, tel. 24 351-20-37)
Zespół Interdyscyplinarny ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
- siedziba Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Żychlinie tel. 24 
351 20 63.

Redakcja

OGŁOSZENIE


