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To będzie bardzo trudny rok dla samorządów.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 
uchwalony został budżet na rok 2011. Dochody 
gminy ustalone zostały na kwotę 24.564.540,68zł. 
Wydatki zamkną się kwotą 25.079.768,68zł. 

Ten rok będzie szczególny, ze względu na 
panującą recesję. W tym kontekście oraz 
w związku ze zmienioną ustawą o finansach 
publ icznych opin ia wszystk ich wój tów, 
burmistrzów i prezydentów jest jedna: „będzie to 
bardzo trudny rok dla samorządów”.

Burmistrz Żychlina przedstawił radnym 
wszystkie aspekty i trudności związane z 
realizacją budżetu. Prace nad nim trwały przez 
kilka miesięcy. Na spotkaniach roboczych 
omówiono większość zagrożeń i wyzwań, które 
staną przed samorządem. Wszyscy są świadomi, 
że ten budżet jest kompromisem i nie jest 
budżetem marzeń. Należy mieć jednak nadzieję 
na stabilizowanie się sytuacji ekonomicznej 
naszego państwa, a co za tym idzie sytuacji 
budżetowej naszej gminy. „Życzyłbym sobie i 
Państwu, żeby zgodnie z utrwaloną w ubiegłej 
kadencji zasadą był to moment rozpoczęcia 
kolejnego etapu realizacji planu rozwoju naszej 
gminy. Niestety w dobie utrwalającego się kryzysu 
finansowego w naszym kraju trudno o taki 
optymizm. Dlatego o tegorocznym budżecie 
można powiedzieć wprost, że jest budżetem 
trudnym i bez fajerwerków. Został zaprojektowany 
w sposób rzetelny i pozwoli nam realizować 
najważniejsze zadania gminy. Musimy sobie 
jednak zdawać sprawę, że ten rok, jak i kolejne 
będzie czasem dostosowywania się samorządu 
do realiów nowej ustawy o finansach publicznych” 
– wyjaśniał na sesji burmistrz Ambroziak. „Nasz 
samorząd, przed ponad dwunastoma miesiącami 
rozpoczął już przygotowania budżetowe, w celu 
sprostania wymogom nowej ustawy o finansach 
publicznych. Przykładem tego działania było m.in. 
w y d ł u ż a n i e  o k r e s ó w  k r e d y t o w a n i a  w  
zaciągniętych już zobowiązaniach. Proces ten 
zakończono w 2010 roku. Najważniejsze dla nas 
założenia nowej ustawy dotkną samorządy od 
2014 roku. Wymogi nowej ustawy utrudniają 
samorządom dynamiczne gospodarowanie 
środkami finansowymi. Gminy oszczędniejsze, 

takie jak nasza, które w zakresie zadłużania się nie 
osiągały jeszcze połowy poziomu możliwego 
zadłużenia zostały potraktowane tak jak najwięksi 
dłużnicy. Na wszelki wypadek, żeby powstrzymać 
falę wzrostu deficytu i długu publicznego kraju. 
Szkoda bo również dzięki zmianom w małych 
samorządach, nasz kraj rozwijał się i wzmacniał 
swoją pozycję na kontynencie”. 

Należy dodać, że zmieniane są zasady 
i wprowadzane modyfikacje mające na celu 
blokowanie możliwości zadłużania miast i gmin. 
Nowa definicja długu spowodowała, że niektóre 
samorządy przekroczyły dopuszczany w ustawie 
próg 60% długu. Nas to na szczęście nie dotyczy. 
Czeka nas zatem rok stojący pod znakiem 
poszukiwania dobrych dla gminy rozwiązań, 
pozwalających nam na sprawne administrowanie 
zasobami oraz prowadzenie inwestycji służących 
mieszkańcom gminy.  
Najważniejsze założenia budżetu na 2011 rok:
1 .  K w o t a  p l a n u  d o c h o d ó w  w y n o s i  
24.564.540,68zł. Ogólna kwota dotacji na zadania 
bieżące gminy wynosi 4.609.732zł, w tym na 
dof inansowanie zadań własnych gminy 
1.255.002zł, na wykonanie zadań zleconych do 
realizacji gminie 3.354.730zł. Planowana kwota 
subwencji ogólnej to kwota 6.602.829zł, w tym: 
subwencja oświatowa to kwota 4.902.133zł, 
subwencja równoważąca to kwota 396.993zł, 
subwencja wyrównawcza to kwota 1.303.703zł.
2. Kwota  udziałów gminy w podatku dochodowym 
od osób fizycznych na 2011 rok wynosi 
4.434.804zł, udziałów gminy w podatku 
dochodowym od osób prawnych ustalono na 
poziomie 600.000zł. 
Na wydatki budżetu gminy w 2011 roku planuje się 
kwotę 25.079.768,68zł; z której 24.467.904,68zł to 
kwota planowanych wydatków bieżących, 
611.864zł to kwota planowanych wydatków 
inwestycyjnych. Największą pozycję stanowią 
wydatki na oświatę – kwota 10.223.555zł. Należy 
tu nadmienić iż kwota subwencji na 2011 r. nie 
pokrywa nawet wydatków na wynagrodzenia 
i  p o c h o d n e  p r a c o w n i k ó w  p l a c ó w e k  
subwencjonowanych, tj. szkół podstawowych 
gimnazjum i liceum. Dopłata do placówek 
subwencjonowanych z dochodów własnych gminy 
wynosi 1.401.583zł. 
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Znaczną część wydatków przeznacza się 
na pomoc społeczną. W kwocie 6.804.399zł 
zabezpieczone są środki finansowe na wypłatę 
zasiłków i dodatków mieszkaniowych dla klientów 
pomocy społecznej zarówno z dotacji celowych 
(kwota 4.481.735zł), jak również finansowane ze 
środków własnych (kwota 2.322.664zł). Wszystkie 
wydatki na zadania statutowe, tj. wydatki związane 
z utrzymaniem Ośrodka Pomocy w 100% są 
pokrywane z dochodów własnych gminy.
Na zadania z zakresu administracji publicznej w 
2011 roku proponuje się przeznaczyć kwotę 
3.153.773zł, w tym na wydatki biura rady to kwota 
143.007zł, na wydatki Urzędu kwotę 2.183.832zł, 
w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 
1.806.514zł, na zadania z zakresu promocji gminy 
kwotę 31.341zł i pozostałą działalność – kwotę 
669.873zł.

Wydatki inwestycyjne gminy zaplanowano 
w kwocie 611.864zł. W 2011 roku gmina będzie 
realizować następujące zadania inwestycyjne: 
wykup nieruchomości gruntowej – kwota 12.000zł; 
zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb 
ewidencji ludności – kwota 5.000zł – dotacja 
z Urzędu Wojewódzkiego; zakup skanera formatu 
A 3 dla potrzeb Urzędu – kwota 6.500zł; 
termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej – Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Grabowie – kwota 71.000zł; zakup 
kosiarek dla potrzeb Urzędu – kwota 40.000zł; 
utworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego 
w miejscowości Dobrzelin – II etap – kwota 
414.820zł;  termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej – Termomodernizacja 
budynku MGBP – kwota 40.000zł; budowa 
zintegrowanego systemu e – Usług Publicznych 
Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu 
Łódzkiego) – kwota 22.544zł.

Planowany deficyt budżetu na 2011 rok 
wynosi 515.228zł i zostanie pokryty przychodami 
z prywatyzacji w wysokości 461.451zł oraz 
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 
53.777zł.

Gmina udzieli w bieżącym roku dotacji m.in. 
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie w 
kwocie 909.387 zł (Jednym z najważniejszych 
zadań naszego samorządu w tym roku jest 
restrukturyzacja Zakładu Gospodarki Komunalnej) 
oraz dla instytucji kultury 959.136 zł.

Rząd wprowadza różne rozwiązania 
mające na celu ratowanie budżetu państwa. 
Między innymi zmieniono system związany 
z naszymi emeryturami, podniesiono podatek VAT, 
ograniczono wydatki z funduszu pracy oraz 
zmieniono przepisy ustawy o finansach 
publicznych utrudniając życie samorządowcom. 
Niestety dla nas wszystkich.

Zapisy nowej ustawy ograniczają 
w znacznej mierze możliwości zadłużania się 
gminy. Żychlin mógł w tym zakresie korzystać 
z limitu do 60% (obecnie nasz wskaźnik wynosi 
31,13%). Zmiana zasad, poprzez wprowadzenie 
n o w e g o ,  s k r a j n i e  o d m i e n n e g o  o d  
dotychczasowego wskaźnika, powoduje, że gminy 
muszą w znacznej mierze obniżać wydatki 
bieżące. Nowy wskaźnik opiera się przede 
wszystkim na porównaniu dochodów bieżących 
z wydatkami bieżącymi.

I tu pojawia się największy problem. 
Dochody gminy w skutek panującej recesji 
osiągnęły poziom z 2008 roku! Dochodzi do 
zderzenia wartości obniżonych dochodów 
(pochodzącymi głównie z subwencji z budżetu 
państwa oraz podatków lokalnych) oraz rosnących 
lawinowo kosztów funkcjonowania. Każdy z nas to 
odczuwa, na co dzień robiąc zakupy, płacąc 
rachunki czy tankując benzynę.   

Samorządy w Polsce różnie radzą sobie 
z panującym kryzysem i dostosowaniem do 
całkiem nowych realiów prawnych. Niektóre 
zmuszone sytuacją zamykają placówki szkolne, 
jeszcze inne ograniczają wydatki sztywne. 
Przykładem jest nasz samorząd. Zdecydowaliśmy 
się na ograniczenie wydatków na energię 
elektryczną w zakresie oświetlenia ulicznego. 
Wydatki w tym zakresie sięgały poziomu 450 
tysięcy złotych rocznie. Cena energii wzrosła o 7% 
a VAT o 1%. W tym roku kończy się okres umowy 
związanej z konserwacją oświetlenia. Wykonane 
zostały szacunkowe obliczenia kosztów 
przyszłego funkcjonowania oświetlenia. Na 
podstawie zebranych danych oraz informacji od 
firmy konserwującej oświetlenie uliczne obliczono, 
że roczny koszt funkcjonowania oświetlenia 

Ograniczenia w funkcjonowaniu 
oświetlenia ulicznego.
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w dotychczasowej formie wyniesie ok. 660 tysięcy 
złotych. Tylko koszty konserwacji mogły wzrosnąć 
o ok. 150 tysięcy złotych. 

Biorąc pod uwagę szereg ważnych zadań 
realizowanych przez samorząd uznaliśmy, że 
konieczne jest ograniczenie w czasie świecenia 
już od miesiąca marca. Jednak trwają prace nad 
inwentaryzacją systemu oświetlenia i obliczony 
zostanie stopień oszczędności, które przyniesie 
ewentualne wyłączenie części z 900 punktów 
oświetleniowych. W tym przypadku możliwe 
będzie przedłużenie czasu świecenia lamp do 
późniejszych godzin nocnych.

Należy wspomnieć, że nie jesteśmy jedyną 
gminą, która wykorzystała to rozwiązanie. Według 
uzyskanych informacji m.in.  gmina wiejska Kutno 
wygasza światło po północy od ponad pięciu lat.

Za utrudnienia serdecznie wszystkich 
przepraszamy. Była to decyzja trudna, ale takie są 
warunki funkcjonowania samorządów i musimy 
również podejmować te niepopularne decyzje.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 marca 
podjęta została uchwała upoważniająca 
burmistrza Żychlina do prowadzenia działań 
związanych z restrukturyzacją ZGK w Żychlinie.

Proces ten przygotowywany był przez 
służby urzędu i zakładu przez dwa ostatnie lata. 
Jest to skomplikowana procedura, prowadzona na 
podstawie analizy wykonanej przez firmę 
konsultingową z Poznania w 2008 roku. Należy 
podkreślić, że doświadczenia firmy biorą się 
między innymi z restrukturyzacji zakładów 
komunalnych w Płocku i Kutnie. Zakończonych 
oczywiście sukcesem. 

Nasz zakład, jest jedną z istniejących 
jeszcze w Polsce, a opartych na starych zasadach 
jednostką, skrępowaną sztywnymi zasadami 
ogran icza jącymi  swobodę dz ia ła lnośc i  
gospodarczej. Był to też powód zamknięcia 
zewnętrznej sprzedaży paliw przez ZGK na stacji 
przy Alejach Racławickich. Prowadzenie tej 
działalności było niezgodne z zapisami ustawy 
o finansach publicznych.

W celu uzdrowienia sytuacji ekonomiczno-
prawnej zakładu konieczne jest przekształcenie go 
w spółkę prawa handlowego.

Proces ten polega na podziale zakładu na 
jego autonomiczne części. W pierwszym etapie 
powstanie nowy Samorządowy Zakład Komunalny 
skupiający działalności związane z obsługą 
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz 
d z i a ł a m i  d o t o w a n y m i  p r z e z  g m i n ę  
(mieszkaniówka i komunikacja). „Stary” ZGK 
obejmie już tylko energetykę cieplną. 
Następnie dojdzie do skomercjalizowania 
działalności „starego” zakładu poprzez 
przekształcenie go w spółkę prawa handlowego. 
Planowana jest również w tym roku sprzedaż 
udziałów w spółce na rzecz inwestora, który może 
prowadzić inwestycje w oparciu o własny kapitał. 
W głównej mierze gmina jest zainteresowana 
rozwojem sieci cieplnych na terenie śródmieścia 
oraz przy ulicach pomiędzy stadionem miejskim 
a ulicą Narutowicza.    

Kolejne etapy restrukturyzacji obejmą sferę 
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej 
i planowane są na rok 2012. 

Zmiany projektowane w tym procesie mają 
w założeniu przynieść mieszkańcom korzyści 
w postaci modernizacji i rozbudowy sieci cieplnych 
i usprawnienia działalności deficytowej dla 
samorządu działalności.

Gmina  jes t  o rgan iza to rem robó t  
publicznych, które są finansowane z budżetu 
państwa za pośrednictwem Powiatowego Urzędu 
Pracy. Co roku, w ramach programów Funduszu 
Pracy, zatrudnianych było od 110 do 130 osób 
bezrobotnych z terenu naszej gminie. W tym roku 
niestety liczba ta zmniejszy się drastycznie do 
maksymalnie 30 osób. Powodem są jak zwykle 
pieniądze.

Środki na Fundusz Pracy pochodzące z 
budżetu państwa, zostały zmniejszone w stosunku 
do roku ubiegłego o prawie 70%! Wysokość 
środków przeznaczonych na zwalczanie skutków 
bezrobocia wystarczy na pokrycie znikomej części 
potrzeb. 

Dodatkowym czynnikiem pogłębiającym 
problem rodzin będzie skrócenie okresu zasiłków 
dla bezrobotnych z 12 do 6 miesięcy. 
Łączna wartość funduszu pracy przyznanego dla 
powiatu kutnowskiego wynosi 7.357.100 zł.
  Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie realizuje poza 
r o b o t a m i  p u b l i c z n y m i  r ó w n i e ż  p r a c e   
interwencyjne, staże, szkolenia, zwroty kosztów

ROBOTY PUBLICZNE 

Restrukturyzacja ZGK
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 dojazdu do pracy, refunduje koszty wyposażania 
stanowisk pracy, dotuje nowo otwierane 
działalności gospodarcze (MŚP). Na tak szeroki 
zakres działalności środki przyznane na nasz 
powiat są śmiesznie małe.

Podział środków na poszczególne zadania 
przygotowywane przez PUP opiniowany jest przez 
Powiatową Radę Zatrudnienia. Gremium to ma za 
zadanie opiniować i wspierać działalność urzędu 
pracy. Członkowie rady działają społecznie, nie 
otrzymując żadnego wynagrodzenia. Członkami 
rady są przedstawiciele czterech samorządów, 
organizacji społecznych działających na rzecz 
osób bezrobotnych, związków zawodowych oraz 
przedsiębiorców.

S p o ś r ó d  s a m o r z ą d ó w  s w o j e g o  
przedstawiciela w radzie ma miasto Kutno, gminy 
Strzelce i Krzyżanów oraz nasza gmina 
(burmistrz). 

Ostatnie obrady PRZ rozłożyły się na dwa 
dni i trwały łącznie przez prawie 8 godzin. Nie ma 
się co dziwić, gdyż trudno było osiągnąć 
kompromis przy podziale tak skromnych środków. 
Po trudnych negocjacjach samorządom udało się 
przeforsować, inną od zaproponowanej, 
propozycję uwzględniającą dodatkowe środki 
finansowe na realizację robót publicznych. 
Zwiększono pulę w tym zakresie o ponad 450 
tysięcy złotych.

Zgodnie z propozycją samorządów 
Powiatowa Rada Zatrudnienia działającą przy 
PUP w Kutnie, na realizację robót publicznych 
przeznacza kwotę 1.731.885 zł. na cały powiat 
kutnowski. Środki te mogą zabezpieczyć 
możliwość zatrudnienia w gminach w zależności 
od ich wielkości od 8 do 11, osób np.w Żychlinie i 
Krośniewicach jest planowane przyjęcie w ciągu 
roku ok..30 osób. Jest to przysłowiowa kropla w 
morzu potrzeb.

Jak wynika z powyższego oznak 
szalejącego kryzysu nie brakuje. 

„Czyste Powietrze Wokół Nas”

W dniu 07.03.2011r. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Żychlinie odbyło się spotkanie 
uczniów z klas „0”, w ramach którego 
przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Kutnie Pani Jolanta 
Dudkiewicz i  Pani Katarzyna Pijewska 
przeprowadzi ły pogadankę nawiązującą 
tematycznie do realizowanego w szkole programu 

edukacji antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze 
Wokół Nas”. Dzieci przygotowały plakaty, gazetkę, 
emblematy. Aktywnie uczestniczyły w spotkaniu 
wykazując się dużą wiedzą nt. zdrowia, higieny 
i szkodliwości palenia tytoniu. 

Jak co roku zapraszamy wszystkich na 
Piknik Ekologiczny, który odbędzie się 8 maja 
2011r. przy ulicy Łąkowej w Żychlinie. Tematem 
przewodnim tegorocznego spotkania jest hasło 
„Las całkiem blisko nas” . Organizatorzy spotkania 
tj. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy 
Żychlin oraz Urząd Gminy zaskoczą nas swoimi 
niespodziankami. Podczas pikniku będą 
rozgrywane liczne konkursy związane z tematyką 
ekologii.  Debiutem na pikniku będzie 
profesjonalny teatr z Krakowa, który zaprezentuje 
„Opowieści smutnej rzeki”. Więcej szczegółów 
z n a j d z i e c i e  P a ń s t w o  n a  s t r o n i e  
www.gminazychlin.pl serdecznie zapraszamy.     

Piknik ekologiczny
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                Generalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Warszawie rozpoczął prace nad  
ustanowieniem nowego obszaru specjalnej 
ochrony ptaków Doliny Przysowy i Słudwi              
w ramach sieci Natura 2000. 
        Polska stając się członkiem Unii Europejskiej, 
zobowiązała się do utworzenia na swoim terenie 
sieci Natura 2000. Tworzenie i funkcjonowanie 
sieci Natura 2000 opiera się na dwóch 
dyrektywach Unii Europejskiej, tzw. Dyrektywa 
Siedliskowa oraz Dyrektywa Ptasia. Niniejsze 
d y r e k t y w y  z n a l a z ł y  s w o j e  o d b i c i e  
w ustawodawstwie krajowym- ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. 
     Natura 2000 to nowoczesny system ochrony 
p rzy rody,  łączący  sku teczną  ochronę  
najcenniejszych europejskich ekosystemów oraz 
gatunków roślin i zwierząt, z poszanowaniem praw 
własności oraz zagwarantowaniem prawa 
społeczności lokalnych do zrównoważonego 
rozwoju. Ochrona przyrody jest tu realizowana, nie 
poprzez zakazy w gospodarowaniu ale dzięki 
partnerstwu zainteresowanych stron. Na 
obszarach Natura 2000 żadna działalność, która 
nie ma wpływu na stan obszaru, w tym na stan 
chronionych gatunków i ich siedlisk nie jest 
ograniczona. Natomiast działalność, która 
szkodziłaby ochronie obszaru Natura 2000 musi 
być dostosowana do wymogów ochrony obszaru.
   Obszary Natura 2000 ustanawiane są 
rozporządzeniem Min is t ra Środowiska.  
Dotychczas ustanowiono w Polsce 124 obszary 
ptasie (zajmujące 14,08 % terytorium kraju) oraz 
wyznaczono    i zgłoszono do Komisji Europejskiej 
364 obszary siedliskowe (8,11% terytorium). 
Wszystkie te obszary podlegają już ochronie.
         Proponowany  przez Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska obszar specjalnej ochrony 
ptaków  obejmuje głównie  podmokłe łąki  wzdłuż 
rzek Przysowa i Słudwia na terenach siedmiu 
gmin: Szczawin Kościelny, Pacyna, Żychlin, 
Kiernozia, Zduny, Chąśno oraz Łowicz.
    Przedmiotem ochrony obszaru Doliny Przysowy 
i Słudwi są populacje gatunków ptaków, których 
liczebność przekracza progi kwalifikacji określone 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 
kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów 
wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania 
lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 

oraz ich naturalne siedliska. W przypadku Doliny 
Przysowy i Słudwi gatunkami stanowiącymi 
przedmiot ochrony są zgrupowania ptaków wodno 
- błotnych w okresie migracji, w tym: siewka złota, 
gęś białoczelna, gęś zbożowa, gęgawa, czajka 
oraz miejsca ich występowania.
           Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina 
Przysowy i Słudwi jest również wyznaczany jako 
forma kompensacji przyrodniczej za straty 
wywołane budową drogi ekspresowej S3 
Szczecin- Gorzów Wielkopolski w obszarze 
specjalnej ochrony ptaków Jeziora Wełtyńskie. 
Komisja Europejska domaga się podjęcia 
dodatkowych działań ochronnych dla gatunków, 
które ucierpiały w wyniku utraty siedlisk 
spowodowanych realizacją ww. inwestycji. 
Ponadto  za wyznaczeniem obszaru przemawiał 
również argument sklasyfikowania w wyniku 
wieloletnich obserwacji ornitologicznych Doliny 
Przysowy i Słudwi jako ostoja ptaków  w publikacji 
„Ostoje ptaków  o znaczeniu międzynarodowym 
w Polsce” ( Wilk T. i in. 2010). Katalog ostoi ptaków 
o znaczeniu międzynarodowym jest traktowany 
przez Komisję Europejską jako lista referencyjna 
dla sieci obszarów specjalnej ochrony ptaków.
            W ocenie Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Ś r o d o w i s k a  n a j l e p s z y m  n a r z ę d z i e m  
gwarantującym ochronę obszaru, a równocześnie 
poszanowanie idei zrównoważonego rozwoju 
gminy jest sporządzenie planów zadań 
ochronnych. Proces tworzenia planu zadań 
ochronnych dla proponowanego obszaru 
specjalnej ochrony ptaków Doliny Przysowy 
i Słudwi rozpocznie się wiosną 2011r. Tworzenie 
planu ochrony  odbywa się w sposób jawny i przy 
zaangażowaniu przedstawicieli wszystkich 
zainteresowanych stron.
        

Natura 2000

Anna Śnieć

Swieto Zychlina  - 21 maja

LESZCZELESZCZELESZCZELESZCZE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

GWIAZDA WIECZORU
ZESPÓŁ

. .
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Urząd  Gminy w Żychlinie przypomina 
właścicielom nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Żychlin o obowiązkach 
wynikających  z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ( Dz. U. 1996,  Nr 132,  
poz. 622).

Zgodnie z powyższym, właściciele 
nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i 
porządku m. in. przez:
- wyposażenie nieruchomości w urządzenia 
służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 
utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
- przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci 
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w 
zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w 
przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, 
spełniające wymagania określone w przepisach 
odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli 
nieruchomość jest wyposażona w przydomową 
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania 
określone w przepisach odrębnych;
- zbieranie powstałych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami 
określonymi w regulaminie;
- gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach 
bezodpływowych;
- pozbywanie się zebranych na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych oraz 
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z 
przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani 
do udokumentowania, w formie umowy 
korzystanie z usług wykonywanych przez 
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów 
płacenia za takie usługi.

Zgodnie z art. 10 ust. 2  w/w ustawy „ Kto nie 
wykonuje obowiązków wymienionych  w art. 

5 ust. 1 – podlega karze grzywny.”

Komunikat

Od trzech lat Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej jest realizatorem projektu „Nie 
czekaj pokaż co potrafisz” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej  w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest 
rozwijanie wśród 30 podopiecznych tj. wśród 20 
kobiet i 10 mężczyzn aktywnych form integracji 
społecznej. Instrumenty aktywnej integracji będą 
realizowane za pomocą kontraktu socjalnego, 
który będzie umożliwiał aktywizację społeczno- 
zawodową uczestników projektu i przyczyniał się 
do wzrostu kompetencji życiowych umożliwiając 
tym samym powrót do życia społecznego i na 
rynek pracy. 
Do projektu może przystąpić osoba, która spełnia 
wszystkie przesłanki mianowicie: 
- korzysta z pomocy społecznej Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żychlinie i jest zagrożona wykluczeniem 
społecznym w myśl ustawy o pomocy społecznej, 
- na dzień podpisywania deklaracji spełnia 
definicję osoby bezrobotnej w myśl ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
-  jest w wieku aktywności zawodowej czyli od 
15 do 64 roku życia.
Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy będą 
korzystać z trzech instrumentów aktywnej 
integracji: 
• instrumentu aktywizacji zdrowotnej w formie 24 
godzinnych warsztatów z psychologiem 
poprzedzonymi 6 godzinnymi konsultacjami 
indywidualnymi,
• instrumentu aktywizacji zawodowej w formie 24 
godzinnych warsztatów z doradcą zawodowym,
• instrumentu aktywizacji edukacyjnej w formie 
wybranego jednego szkolenia z zakresu 
„ C u k i e r n i k ” ,  „ O r g a n i z a c j a  p r z y j ę ć  
okolicznościowych” czy „Spawacz metodą MAG”. 

Całkowita wartość projektu wynosi 249 
162,02 zł w tym dotacja ze środków Unii 
Europejskiej to 223 000,00 zł.

B l i ż s z y c h  i n f o r m a c j i  n a  t e m a t  
realizowanego projektu można uzyskać w biurze 
projektu tj. w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w pokoju Nr 10.  

„Nie czekaj pokaż co potrafisz”

 



Gladiatorzy z Miasta Noży

Gradobicie Skrzeszewy

Valencianistas



GENERALNY DYSTRYBUTOR 

FIRMY VIGO

GENERALNY DYSTRYBUTOR 

FIRMY VIGO

www.gammasport.pl www.juwel.pl
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Rafał Klimczak, mieszkaniec Żychlina, 
pracownik żychlińskiej firmy EMIT, jest autorem 
książki dla dzieci zatytułowanej "Nudzimisie". 
Książka ukazała się nakładem krakowskiego 
Wydawnictwa Skrzat z ilustracjami pani Agnieszki 
Kłos-Milewskiej.
            Szymek, główny bohater książki, próbował 
zwrócić na siebie uwagę dorosłych wołając 
"nuuuudzi mi się", jednak zamiast tego 
zainteresował się nim stworek o imieniu Hubek - 
Nudzimiś. Opowieść  pana  Rafała toczy się 
w dwóch światach. Pierwszy z nich stanowi dom 
i przedszkole Szymka. Natomiast drugi to bajkowy 
świat  Nudz imis iów wypełn iony magią ,  
przypominający dziecięce marzenia, w którym 
Nudzimisie z sukcesem zwalczają nawet 
największą nudę. Szymek w świecie tym znajduje 
fantastyczne rzeczy jak liściotalerz, nasiona 
z których wyrastają domy czy śniadaniowy 
wymyślacz.
            Książka Nudzimisie czyta się z lekkością,
 a pasjonująca fabuła wciąga dzieci w wyśniony, 
bajkowy świat na długi czas. Wydawnictwo poleca 
książkę dzieciom od czwartego roku życia, jednak 
na pewno spodoba się również i dorosłym.

Mieszkaniec Żychlina autorem 
książki dla dzieci

D z i e c i  m ł o d s z e  m a j ą  r o z l e g ł e  
zainteresowania i zdolności. Szkoła jest miejscem, 
gdzie można wpłynąć na ich rozwój. Dziecko 
odczuwa naturalną potrzebę pochwalenia się 
swoimi osiągnięciami. Jedynymi osobami, które 
mogą ocenić jego dorobek są nauczyciele 
i rodzice. Dostrzegając tę potrzebę i wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom naszych wychowanków 
postanowiliśmy zorganizować konkurs specjalnie 
dla dzieci młodszych. Szkoła Podstawowa nr 1 
w Żychlinie ogłosiła konkurs plastyczny 
i recytatorski pod hasłem „Jan Brzechwa i Julian 
Tuwim dzieciom”. Do wzięcia w nim udziału 
zaproszono dzieci z klas I-III ze wszystkich szkół 
naszej gminy i gmin ościennych. Część 
recytatorską rozstrzygnięto 7 marca br. Wyniki były 
następujące:

I miejsce
Graska Andrzej  – ZSP  Żychlin
Lewandowska Justyna  – SP Grabów
II miejsce
Kalińska Natalia – SP nr 1 Żychlin 
Pszczółkowska Gabriela -  ZSP  Żychlin
III miejsce
Kalinowska Zuzanna -  ZSP  Żychlin
Ciszewski Tomasz            -  SP nr 1 Żychlin

Na konkurs plastyczny nadesłano 89 prac 
wykonanych różnymi technikami. Powołane Jury  
dokonując oceny prac wzięło pod uwagę walory 
plastyczne, samodzielność wykonania oraz 
zgodność z tematyką konkursu. Oto wyniki:

I miejsce
Szymon Jóźwiak     - SP Grabów
Adam Banachowicz     - ZSP Żychlin
Justyna Komur     - SP nr 1 Żychlin
II miejsce
Radosław Lewandowski - SP nr 1 Żychlin
Mateusz Kowalski - SP Śleszyn
III miejsce
Maja Sołtyszewska - SP nr 1 Żychlin
Zofia Petera - ZSP  Żychlin

Nagrodzone dzieci otrzymały pamiątkowe 
dyplomy oraz atrakcyjne nagrody książkowe. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie 
udziału w konkursach i życzymy dalszych 
sukcesów.

Jan Brzechwa i Julian Tuwim
 dzieciom

Z  tzw. kręgów dobrze poinformowanych 
doszły głosy, że nasz lokalny bajkopisarz- p. Rafał 
Klimczak ukończył i złożył do wydawnictwa drugą 
część opowieści o krainie nudzimisiów. 
Z niecierpliwością oczekujemy na ukazanie się na 
rynku kolejnych przygód nudzimisiów, Panu 
Rafałowi gratulujemy polotu i weny twórczej oraz 
życzymy dalszych sukcesów na wymagającym 
rynku  czy te ln iczym adresowanym d la  
najmłodszych, choć niekoniecznie tylko dla nich… 
.

LITERATURALITERATURA
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Przedszkole Samorządowe nr 1 w Żychlinie 
nawiązało stałą współpracę z tutejszym 
Komisariatem Policji. Celem organizowanych 
spotkań Funkcjonariuszy z Dziećmi jest 
wyrabianie u dzieci świadomej dbałości o swoje 
zdrowie i bezpieczeństwo. 11 lutego 2011 r. odbyło 
się drugie z zaplanowanych spotkań. Tym razem 
poświęcone było zabawom zimowym. Dzieci 
dowiedziały się, gdzie można bezpiecznie jeździć 
na sankach lub łyżwach i w których miejscach 
zabawy te są zabronione, poznały skutki zabaw na 
zamarzniętych zbiornikach wodnych, czy też 
konsekwencje doczepiania sanek do pojazdów 
mechanicznych. Funkcjonariusze wyjaśnili 
dzieciom, jakie numery alarmowe powinni znać
i jakie informacje należy podawać aby pomoc 
szybko dotarła do potrzebujących. Umiejętność 
wzywania pomocy  przećwiczyły przedszkolaki 
podczas odgrywania  k ró tk ich  scenek.

 Mamy nadzieję, że nabyte podczas 
spotkania umiejętności zaowocują większym 
bezpieczeństwem naszych pociech.

Policjant Ci powie, jak bezpiecznie
 i zdrowe mogą być zabawy zimowe!

Sztab kierowany przez panią Annę 
Mikołajczyk miał swoją siedzibę w szkole przy ulicy 
Łukasińskiego 21. W szkole wolontariusze mieli 
zapewnione kanapki, kawę, herbatę oraz po 
zakończonej kweście mogli zjeść obiad.

Po ob iedz ie  młodz i  ludz ie  wraz  
z opiekunami udali się do Domu Kultury w 
Żychlinie, gdzie oprócz występów artystów można 
było zakupić drobiazgi w sklepiku Zespołu Szkół Nr 
1. Wolontariusze sprzedawali własnej roboty 
ciasto oraz podarowane przez żychlińskie firmy 
przedmioty. O godzinie 20tej mieszkańcy Żychlina 
mogli podziwiać  tradycyjne „światełko do nieba”, 
a potem zjeść kawałek tortu, roznoszonego przez 
wolontariuszy.

Hojność mieszkańców Żychlina w tym roku 
przeszła najśmielsze oczekiwania, kwota zebrana 
przekroczyła 16 700,00 zł. Do tej pory kwoty 
uzyskane w wyniku corocznych akcji WOŚP 
w Żychlinie nie przekroczyły 11 000,00 zł. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
darczyńcom.

XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy już za nami. Zbiórka pieniędzy miała na 
celu zakup sprzętu dla dzieci z chorobami 
urologicznymi i nefrologicznymi. 9 stycznia na 
ulicach Żychlina już od rana kwestowało  100 
wolontariuszy z Zespołu Szkół Nr 1 (Gimnazjum 
i  LO im. A. Mickiewicza). 

WOŚP 2011 - Podsumowanie

Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY
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Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży „Blisko dziecka” od 1 lutego br. 
rozpoczęło realizację projektu „Internet – 
bezpieczne okno na świat”. 

Celami projektu są:
• uświadomienie  zagrożeń wynikających 
z niewłaściwego korzystania  z Internetu,
• propagowanie wiedzy o uzależnieniu się od 
Internetu i jego konsekwencjach,
• utrwalenie zasad bezpiecznego korzystania 
z sieci globalnej jaką jest Internet,
• kształtowanie umiejętności wykorzystywania 
Internetu jako źródła wiedzy, informacji  i rozrywki.

Projekt skierowany jest do całego społeczeństwa 
Gminy Żychlin.
Otrzymana dotacja w wysokości  2400zł będzie 
przeznaczona na realizację niżej wymienionych 
działań:
- Spektakl profi laktyczny w wykonaniu 
Impresariatu aktorskiego BEST – pt. „Uwaga na 
Internet”.
- Montaż słowno-muzyczny: „Rozprawa sądowa: 
pozwany Internet”w wykonaniu młodzieży z Gminy 
Żychlin.
- Konkursy gminne skierowana do dzieci 
i młodzieży z żychlińskich szkół:
- na prezentacje multimedialną „Poznaj możliwości 
Internetu”,
 -  na gazetkę ścienną „Zagrożenia Internetu”,
 -  plastyczny „Internet - źródłem mądrej rozrywki”.
- Warsztaty edukacyjne pt. „Bezpieczeństwo 
w sieci” dla mieszkańców gminy Żychlin.
- Wyjazd na zajęcia dydaktyczne „Możliwości 
Internetu i komputera” na Wydział Informatyczno -  
Matematyczny Uniwersytetu Łódzkiego.
Koordynatorem projektu jest pani Mariola Kłys, 
pani Aneta Furman, pani Anna Królikowska-
Bartczak. 
„Projekt współfinansowany ze środków The Velux 
Foundations w ramach programu mikrograntów 
„Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci 
Niczyje”.

                                            

FND nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszej 
publikacji.

Internet – bezpieczne okno na świat

C z ł o n k o w i e  S t o w a r z y s z e n i a  
Ciężarowego Ludowego Klubu Sportowego 
„ZAPORA" z siedzibą w Żychlinie.

Zarząd Stowarzyszenia Ciężarowego 
Ludowego Klubu Sportowego „ZAPORA" 
z siedzibą w Żychlinie zwołuje Zwyczajne Walne 
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, 
które odbędzie się w dniu 18 kwietnia o godz.16.00 
w Urzędzie Gminy w Żychlinie, ul.Barlickiego 15.

Proponowany porządek dzienny Zgromadzenia:
1.Przedstawienie informacji co do działalności 
Stowarzyszenia.
2.Sprawozdanie Zarządu z działalności 
Stowarzyszenia za rok 2010.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania Zarządu.
4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Zarządowi.
5.Podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia.
6.Zamknięcie Zgromadzenia.

Za Zarząd Stowarzyszenia
Zofia Gajewska Zofia Bulska

KOMUNIKAT

10 kwietnia – pierwsza rocznica, w której 
samolot Tu – 154 M z prezydentem Polski Lechem 
Kaczyńskim na pokładzie rozbił się przy 
podchodzeniu do lądowania na lotnisku 
w Smoleńsku. Zginęło 96 osób. Wśród ofiar byli: 
prezydent RP wraz z małżonką, ostatni prezydent 
RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, 
wicemarszałek Sejmu i Senatu, dowódcy 
wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy 
Kancelarii Prezydenta, grupa parlamentarzystów. 
Zginęło 10 duchownych różnych wyznań, w tym 
ks. Roman Indrzejczyk urodzony w Żychlinie 
w listopadzie 1931r., przedstawiciele ministerstw i 
instytucji państwowych, Federacji Rodzin 
Katyńskich,  organizacj i  kombatanckich 
i społecznych oraz osoby towarzyszące 
stanowiące polską delegację na uroczystości 
związanej z obchodami 70 rocznicy zbrodni 
katyńskiej a także załoga samolotu.

10 KWIETNIA to ważna data nie tylko w 
kalendarzach ale również w naszych sercach. 
Uczcijmy pamięć 96 osób chwilą refleksji.

10 kwietnia - I rocznica
katastrofy Smoleńskiej

Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY
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Pierwszy dzień wiosny, 21 marca, nastraja 
optymizmem i radością. Jak w taki dzień siedzieć 
w szkole, jak prowadzić lekcje, kiedy w naszych 
głowach tylko słońce i perspektywa ciepłych dni. 
Dlatego w tym roku postanowiliśmy zainicjować 
imprezę pod hasłem Zjazd na Bele Czym. 
Głównym organizatorem imprezy była pani 
Karolina Lubikowska, przy współpracy pana 
Ryszarda Modraka, Ryszarda Płochockiego, 
Andrzeja Pawłowskiego, Anny Fornalczyk. Ideą 
projektu, który chcemy corocznie w tym dniu 
propagować, jest wspólna zabawa uczniów, 
nauczycieli i mieszkańców miasta Żychlina.
 O d  m i e s i ą c a  u c z n i o w i e  s z k o ł y  
z poszczególnych klas pracowali nad pomysłem 
pojazdu, który by zaskoczył oryginalnością 
wykonania. Specjalna komisja, dwa dni przed 
imprezą, zarejestrowała osiem pojazdów: wózek 
bobasa, fotel dentystyczny, wannę na napęd, wóz 
strażacki, trzy koła z ochroniarzami w tyle, 
trzykołowy pojazd na napęd nożny z popychu, 
hulajnogę z dopalaczem Fanta i Mirinda oraz 
mobilną stróżówkę. Dnia 21 marca o godzinie 9.40 
ze szkoły ruszył orszak przebranych uczniów 
i nauczycieli. Przed nim dumnie i głośno jechały 
pojazdy. Ulice Żychlina na moment zamarły 
w bezruchu. 

Pierwszym punktem imprezy było topienie 
marzanny,  spec ja ln ie  zapro jek towane j  
i  w y k o n a n e j  p r z e z  p a n a  A n d r z e j a  
Moraczewskiego. Drugim punktem imprezy była 
prezentacja ośmiu pojazdów i wyścig na czas przy 
miejskiej fontannie, o godzinie 10. Gościem 
honorowym imprezy był burmistrz miasta Żychlina, 
pan Grzegorz Ambroziak. Nie zabrakło mediów, 
dopisali też mieszkańcy miasta. W pierwszej 
części konkursu specjalne jury oceniało 
oryginalność pojazdów i fachowość wykonania. W 
tej kategorii zwyciężył pojazd zaprojektowany 
przez klasę II technikum: D. Plewę, D. Russka, G. 
Zająca. W części drugiej trwał wyścig na czas i w 
tej kategorii wygrał zespół z klasy II b LO –C. 
Kaczyński, J. Kujawa, M. Orlikowski, D. 
Wasielewski.

Impreza pokazała jak zdolną mamy 
młodzież i jak wiele radości może przynieść 
wspólna zabawa uczniów i nauczycieli. Do 
zobaczenia za rok !

Pierwszy dzień wiosny 
w Zespole Szkół

      We wrześniu 2010 roku uczniowie Zespołu 
Szkół w Żychlinie ul. Narutowicza 88 przystąpili do 
II edycji Konkursu o Stypendium Marszałka 
Województwa Łódzkiego dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych.
  Komisja konkursowa przyznała stypendia 
czterem uczniom Zespołu Szkół w Żychlinie: po 
raz drugi Wioletcie Borkowskiej – klasa 3bLO 
i Tomaszowi Woźniakowi – klasa 3bLO oraz po raz 
pierwszy Kamilowi Kubiakowi – klasa 3bLO 
i Kamilowi Błęckiemu – klasa 1bLO. 
Opiekunem trójki uczniów z klasy 3bLO jest pani 
Elżbieta Dobińska, zaś ucznia klasy 1bLO – pani 
Renata Graska.
     Stypendia będą wypłacone przez okres 1 roku
i przeznaczone zostaną na dalszy rozwój 
zdolności i zainteresowań naukowych uczniów.

Gratulujemy !

Młodzież  z Zespołu Szkół w Żychlinie
  w  gronie  uczniów o wybitnych 

uzdolnieniach

OŚWIATAOŚWIATA
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REJON DZIELNICOWEGO 
Ulice:
Chabrowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Łąkowa, 
Łukasińskiego, Orłowskiego, Oś. Traugutta. Oś 
Traugutta Zachód, Różana, Traugutta, Wiejska, 
Wrzosowa, rejon rzeki Słudwia od strony 
północnej do miasta w kierunku wschodnim.

REJON DZIELNICOWEGO  
Ulice:
Cicha, Dąbrowskiego, Dobra, Dobrzelińska, 
Dolna, Fabryczna, H. Sawickiej, Krasickiego, 
Krótka, Mała, Marchlewskiego, Mickiewicza, 
Narutowicza- od rzeki Słudwia w kierunku 
południowym, Nowa, rejon rzeki  Słudwia od 
strony południowej od mostku w kierunku 
południowym,  Okoniewskiego, Oś. Wyzwolenia, 
Prusa, Reja, Sienkiewicza, Słowackiego, Śląska, 
Tuwima, Waryńskiego, Żeromskiego. 

REJON DZIELNICOWEGO 
Ulice:
Al.Racławickie, Barlickiego, Blizińskiego, 
Cmentarna, Głowackie Graniczna, Kilińskiego, 
Kościuszki, Kwiatowa, 1-go Maja, 3-go Maja, 

 Młyńska, Narutowicza - do rzeki Słudwia, rejon 
rzeki Słudwia od strony północnej do mostu w 
kierunku zachodnim, Pl. 29-Listopada, Pl. Jana 
Pawła II, Pl. Wolności, Polowa, Pomorska, 
Przeskok, Sannicka, Ścięgiennego, Wspólna, 
Zdrojowa, Złota,

Rosiński Grzegorz

Dzielnicowi 

tel. 24 2852 997
e-mail: kpzychlin@kutno.policja.gov.pl

tel. 24 2852 997
e-mail: kpzychlin@kutno.policja.gov.pl

tel. 24 2852 997
e-mail: kpzychlin@kutno.policja.gov.pl

PIOTROWSKI 
JAROSŁAW 

SZWAGIERCZAK
ANNA

podinsp. 
JAROSŁAW 
ZIELIŃSKI

Od 1 lutego 2011 roku w Komendzie 
Powiatowej Policji w Kutnie nastąpiły zmiany 
kadrowe związane z odejściem policjantów na 
emeryturę.

W Komisariacie Policji w Żychlinie 
stanowisko Komendanta objął podinsp. Jarosław 
Zieliński, natomiast pełniącym obowiązki Z-cy 
Komendanta został podkom. Rafał Towalski.

Nowe kierownictwo duży nacisk kładzie na 
zacieśnienie kontaktów ze społeczeństwem. 
Uruchomiono skrzynkę e-mai lową,  za  
pośrednictwem której każda osoba może przesłać  
bezpośrednio do Komendantów informacje 
dotyczące szeroko rozumianej przestępczości.

adres skrzynki :    

tel. 24 2 530 014
kpzychlin@kutno.policja.gov.pl

ZMIANY W KOMISARIACIE
POLICJI

http://kpzychlin@kutno.policja.gov.pl
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tel. 24 2852 997
e-mail: kpzychlin@kutno.policja.gov.pl

ADAMKIEWICZ
PIOTR

REJON DZIELNICOWEGO
Wsie i przysiółki:
Aleksandrówka, Balików, Biała, Brzeziny, Budzyń, 
Buszków Dolny, Buszówek, Chochołów, 
Czesławów, Dobrzelin, Drzewoski, Drzewoszki 
Małe, Drzewoski Wielkie, Dzwonków, Gaj, Gajew, 
Gajew Grzybowski, Grabie, Grabów, Grzybów, 
Grzybów Dolny, Hornowski Izabelin, Jadwigów, 
Janówek, Kaczkowizna, Kędziory, Klementynów 
Grzybowski, Kozanki, Kruki, Leśne, Oleszcze, 
Orątki Dolne, Orątki Górne Pasieka, Sędki, 
Sokołówek, Stanisławów, Strzelce, Szczytów, 
Śleszyn, Śleszyn Mały, Śleszyn Wielki, Śleszyn 
Wieś, Śleszynek, Śleszynek Parcel, Tretki, 
Zabochel, Wiktorów, Wola Popowa, Zagroby, 
Zarębów, Zgoda, Żabików.

Budowa silosu kulistego w nowatorskiej 
konstrukcji wraz z wieżą operacyjną w Oddziale 
Spółki – Cukrowni Dobrzelin to najsławniejsza  
innowacja technologiczna i gospodarcza w skali 
całej Polski.  Inwestycja ma zostać oddana na 
kampanię cukrowniczą 2011. Dzięki inwestycji 
cukrownia zwiększy swoje możl iwośc i  
magazynowania o 50 tysięcy ton oraz poprawi 
warunki przechowywania cukru umożliwiając tym 
samym zachowanie wszelkich jego parametrów 
jakościowych określonych w normach i przepisach 
prawnych obowiązujących w Polsce oraz na 
terenie Unii Europejskiej.   

„Dobrzelińska kopuła”

W dniu 25.03.2011 roku o godzinie 13:00 
o d b y ł o  s i ę  o f i c j a l n e  p r z e k a z a n i e  
zmodernizowanego budynku z przeznaczeniem 
na świetlicę wiejską w Drzewoszkach Wielkich. 
Na spotkanie inaugurujące przybyli mieszkańcy 
sołectwa, sołtysi, członkowie Kół Gospodyń 
Wiejskich .  

Nowa świetlica wiejska

 

Akt przekazania nastąpił poprzez 
podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego 
przez Burmistrza Gminy Żychlin i Panią Sołtys 
przy współudziale Kierownika Inwestycji. Budowa 
została współfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Ministranci z Żychlina zwyciężyli w 
diecezjalnym turnieju piłki nożnej w kategorii szkół 
podstawowych. W finale chłopcy pokonali swoich 
rówieśników z Łowicza. W nagrodę będą 
reprezentować diecezję łowicką na finałach 
ogólnopolskich w Gdańsku.

Patronem turnieju byli ks. Bp Józef 
Zawitkowski oraz burmistrz Żychlina.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy 
wszystkim zespołom za występ w turnieju.

Finał diecezjalnego 
turnieju piłki nożnej
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