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Budynek OSP Żychlin po rozbudowie w 1934 r. 

Stan z lat 60.



Budynek OSP Żychlin XXI w. 



Na kolejnych fotografiach 

kilka ciekawych drobiazgów 

z życia OSP Żychlin.



Pisarz gminny, Żychlin Szymerski”

W 1905 r. Władysław Szymerski, aresztowany za jęz. polski.

Emil Czepe, obywatel miasta Żychlina, współzałożyciel straży pożarnej.

fot. Z 1915r.

Oświadczenie PAL Sąd Grodzki  w  Kutnie  sprawy Nr akt R 217/45
Odpis  dokumentu  z  akt  sprawy o uznania pełni praw obywatelskich rodziny. 

Stwierdzenie 
Obywatel  Czepe  Eryk, syn Emila współpracował  z  nami od czasu powrotu 
z wojska  w  r.  1939  i  znanem nam  jest, że był zmuszony przez Niemców do 
podpisania volkslisty. 

W  początku roku 1942 sprawa ta posunęła się tak daleko, że 
Czepego miano wywieźd do obozu koncentracyjnego. 

Nie  chcąc  stracid  tak  wartościowego  człowieka z terenu 
Żychlina, nakazaliśmy mu podpisanie volkslisty, aby mied pod tym płaszczykiem  
miejsce  spotkao  w  jego  lokalu (Czepe prowadził zakład fotograficzny) i schowek 
dla ludzi w razie potrzeby. 
Pracował w ogóle  bardzo intensywnie dla organizacji i całego społeczeostwa 
polskiego. 
Żychlin, dnia 20 sierpnia 1945 r. 

/-/ Kraszkiewicz Wacław                  /-/ Jotczak Franciszek 
sierżant PAL                             porucznik PAL 

/-/ Banachowicz Stanisław                /-/ Jankowski Kazimierz 
kapral PAL                               pporucznik P.A.L.



Absonderungshaus - Dom izolacyjny.

Wzrost zachorowao na choroby zakaźne nastąpił podczas I wojny światowej w 1915 r. 
Niemcy utworzyli Pierwszy Miejski Dom Izolacyjny, dla osób chorych na tyfus, ospę
i drętwicę, dur wysypkowy, czerwonkę, szkarlatynę.  
Utworzona przy magistracie komisja sanitarna podjęła szereg akcji zmierzających do 
zahamowania epidemii. Otwarty Dom Izolacyjny spełniał funkcję odwszawialni dla 
rodzin osób dotkniętych chorobą zakaźną. Wydano przepisy sanitarne i przepisy 
regulujące pracę Domu Izolacyjnego czyli dezynfektora miejskiego.  Wzywano do 
korzystania z łaźni.  Z żychlioskiej łaźni, dziennie mogło skorzystad 70 osób.

Łaźnia i odwszawialnia, gdzieś w 1917.

OSP Żychlin 1915 r.

Żychlin- łaźnia lata 60 XX w.



Chevrolet ze względu na wszechstronnośd i wysoką jakośd, od samego początku istnienia w Polsce był 
chętnie wykorzystywany m.in. przez strażaków. Chevrolety trafiły do polskich remiz tuż po odzyskaniu 
niepodległości. 1928 roku, z warszawskiej montowni Chevroleta zaczęły wyjeżdżad samochody osobowe 
i ciężarowe oraz kompletne podwozia do karosowania we własnym zakresie. Za sprawą dobrze 
zorganizowanego cyklu produkcji, ceny pojazdów były bezkonkurencyjnie niskie. Na zakup samochodu 
mogły pozwolid sobie nawet oddziały z małych miast.

Muzeum w Warszawie

Warszawa lata 30.

Siedlce lata 30.

Żychlin lata 30.



Pierwsza Rada Gminy 1921 r.  Wójt Władysław Szymerski.

1912 r. Pisarz gminny 

Władysław Szymerski


