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DZIEŃ MATKI
Wszystkim wspaniałym Mamom,
zabieganym, zmęczonym, zatroskanym,
niezastąpionym i kochanym,
w Dniu Ich Święta płynące z serca
gorące życzenia
zdrowia, miłości i pogody ducha
składają
Wiesław Czekaj
Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Jakubowski
Wójt Gminy

Z PRAC RADY GMINY I URZĘDU GMINY
Z okazji
Dnia Strażaka
Składamy wszystkim Druhom i Druhnom serdeczne podziękowania za współpracę i podejmowanie działań służących ratowaniu życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Życzymy Wam dużo
zdrowia, szczęścia, wytrwałości i męstwa. Życzymy bezpiecznej
służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. Niech Święty
Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej
powinności.
Wiesław Czekaj

Tomasz Jakubowski

Przewodniczący

Wójt Gminy

Rady Gminy

Drogie Dzieci,
W Dniu Waszego Święta życzymy
Wam uśmiechu i radości na każdy dzień,
aby Wasze dzieciństwo było jak najlepsze,
najszczęśliwsze, beztroskie i trwało jak najdłużej.
Samych miłych przygód i pozytywnych
przeżyć, zarówno w szkole, jak i w gronie najbliższych.
Bądźcie otwarte na to, co nowe, dobre i piękne.
Z wiarą i odwagą idźcie przez życie i odkrywajcie świat,
który stoi dla Was otworem.
Wiesław Czekaj
Przewodniczący
Rady Gminy
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Zasady konkursów: „Najpiękniejszy Wianek Świętojański” oraz „Poszukiwanie Kwiatu Paproci”
podczas „Krzyżanowskich Świętojanek”
26 czerwca 2021 od godz. 19.00 Wójt Gminy Krzyżanów zaprasza mieszkańców do wspólnej integracyjnej
zabawy podczas imprezy plenerowej „Krzyżanowskie Świętojanki”.
Jedną z atrakcji czekających na osoby, które zdecydują się spędzić ten letni wieczór w Krzyżanowie, będą
konkursy związane z tradycją Nocy Świętojańskiej: „Najpiękniejszy Wianek Świętojański”oraz „Poszukiwanie Kwiatu Paproci”. Konkursy adresowane są do wszystkich, którzy chcą wziąć w nich udział, bez
ograniczenia wieku i płci - w tę sobotę liczy się przede wszystkim dobra zabawa!
„Najpiękniejszy Wianek Świętojański”
1. Konkurs odbędzie się 26 czerwca 2021, podczas „Krzyżanowskich Świętojanek”. Zgłoszenia udziału
w konkursie będziemy przyjmować w dniu imprezy, przy specjalnie wyznaczonym stanowisku usytuowanym w Dolinie Ochni, w godzinach 19.15-19.45.
2. Jury konkursowe zostanie wyłonione i przedstawione uczestnikom w trakcie imprezy.
3. W konkursie biorą udział indywidualni uczestnicy bez ograniczeń wiekowych i podziału na kategorie.
Jury przyzna I, II, III miejsce –dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
4. Wianek świętojański powinien być wykonany w całości z żywych roślin, kwiatów polnych, łąkowych,
leśnych itp. bez sztucznych dodatków, mieć formę kręgu o dowolnym rozmiarze.
5. Ogłoszenie laureatów konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi na scenie plenerowej GOKiS przed koncertem Zespołu „Magnat”.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska, wizerunku i informacji o laureatach w relacjach z przebiegu imprezy zamieszczonych w mediach i Internecie.
7. Wszelkie kwestie nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator – Wójt Gminy Krzyżanów.
„Poszukiwanie Kwiatu Paproci”
Mityczny Kwiat Paproci zakwita w noc przesilenia letniego. Legenda mówi, że Ci, którzy go znajdą będą
mieli zapewnione bogactwo i dostatek. W sobotę 26 czerwca ten magiczny kwiat „zakwitnie” podczas
„Krzyżanowskich Świętojanek”.
1. Konkurs ma charakter zabawy terenowej.
2. Poszukiwanie„Kwiatu Paproci” rozpoczyna się w dniu 26 czerwca 2021 od godz. 19.15 i potrwa do
jego odnalezienia.
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3. Miejscem konkursu jest obszar Doliny Ochni, gdzie odbywać się będą Świętojanki.
4. Uczestnikiem zabawy może być każdy.
5. Zabawa polega na odnalezieniu „Kwiatu Paproci” – białego, ozdobnego, połyskującego elementu ukrytego w poszyciu trawy. Konkurs odbywa się w formule „kto pierwszy, ten lepszy”.
6. Do odnalezienia jest jeden, niepowtarzalny Kwiat Paproci.
7. Znalezienie „Kwiatu Paproci” i jego dostarczenie przez znalazcę do Wójta Gminy Krzyżanów jest równoznaczne z zakończeniem konkursu.
8. Odbiór nagrody przez zwycięzcę odbędzie się na scenie plenerowej podczas imprezy.
9. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska, wizerunku i informacji o laureatach w relacjach z przebiegu imprezy zamieszczonych w mediach i Internecie.
11. Wszelkie kwestie nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator – Wójt Gminy Krzyżanów.
Zachęcamy do udziału - na laureatów konkursów czekają atrakcyjne nagrody.
Powyższe regulaminy dostępne są także na stronie internetowej Gminy Krzyżanów http://krzyzanow.pl/
Izabella Sobolewska

Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Gminy Krzyżanów
Wójt Gminy Krzyżanów informuje, że od 06.07.2021r. istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych przez mieszkańców gminy Krzyżanów.
Radca prawny będzie przyjmował mieszkańców gminy w pierwszy wtorek każdego miesiąca od
godziny 8:00 maksymalnie do godz. 10:00. Miejscem przyjęć interesantów jest pomieszczenie przy Urzędzie Stanu Cywilnego, w budynku Urzędu Gminy.
Wszystkich zainteresowanych chcących skorzystać z konsultacji prawnych m.in. w sprawach: majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych czy pracowniczych zapraszamy
do Urzędu Gminy po uprzednim umówieniu wizyty w sekretariacie urzędu, dzwoniąc pod nr telefonu
24 356 22 00 lub pisząc na adres email: sekretariat@krzyzanow.pl. Podczas umawiania wizyty prosimy
o ogólną informację dotyczącą tematu zgłoszenia.
Nieodpłatne porady prawne obejmować będą następujące czynności:
1)

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym;
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2)

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

3)

sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu administracyjnym lub sądowo administracyjnym;

4)

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie
o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Wójt Gminy

Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji fotowoltaicznych
w gminie Krzyżanów
Na podstawie złożonego przez Wójta Gminy Krzyżanów w dniu 22 grudnia 2020 roku, wniosku
o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z środków funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego – gmina Krzyżanów otrzymała
środki finansowe w wysokości 2.400.000,00 zł na realizację zadania na zadania polegającego na
budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzyżanów. W ramach pozyskanych
środków z częściowym udziałem finansowym mieszkańców, którzy biorą udział w projekcie (podpisali
umowy uczestnictwa z gminą w wrześniu 2020r.) zostanie zainstalowanych (wybudowanych) 170 szt.
przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzyżanów.
W 12 maja 2021 roku gmina Krzyżanów wszczęła postępowanie przetargowe celem wyłonienia
wykonawcy do zrealizowania inwestycji. Zachowując wszystkie terminy wynikające z prawa zamówień
publicznych podpisanie umowy przewidziane jest w miesiącu czerwcu, a zakończenie inwestycji do końca
bieżącego roku.
Ponadto gmina Krzyżanów na podstawie wniosku z dnia 28 września 2020 roku, uzyskała
wsparcie finansowe w formie dotacji także ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - w
wysokości 1.000.000,00 złotych na realizację zadnia inwestycyjnego polegającego na montażu instalacji
fotowoltaicznych dla mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Krzyżanów. W projekcie montażu
instalacji fotowoltaicznych bierze udział 100 mieszkańców (instalację będą zainstalowane na 100 posesjach)
z terenu gminy Krzyżanów. W ramach tych środków, każdy mieszkaniec biorący udział w projekcie otrzyma
dofinansowanie w wysokości 35% ceny brutto instalacji, nie więcej jednak jak 10.000,00 złotych.
Dodatkowo gmina Krzyżanów, w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków unijnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Działania IV.1.2 Odnawialne
źródła energii - na montaż instalacji fotowoltaicznych - w maju złożyła wniosek o dofinansowanie
z powyższego programu na realizację tej samej inwestycji montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach
6
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mieszkalnych. Rozpatrzenie wniosku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi nastąpi do czerwca 2022 roku.
W przypadku otrzymania dofinansowania również ze środków unijnych i połączenia dofinansowania
z przyznanymi już środkami - udział finansowy mieszkańca w projekcie byłby niewielki ( w granicach
15%). Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie 2022 roku.
Krzysztof Szymański

WYCINKA DRZEW NA TERENIE GMINY KRZYŻANÓW
W ostatnim czasie na terenie Gminy Krzyżanów zauważalne są prace związane z wycinką drzew w obrębie
pasów dróg. Niniejsze działania prowadzone są głównie na zlecenie Powiatu Kutnowskiego, który uzyskał
pozwolenie na wycinkę blisko 170 sztuk drzew z gatunku topola.
Wycinane drzewa znajdują się w lokalizacjach działek dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Krzyżanów. W ramach prowadzonych prac wykonawca zobowiązany jest do wycinki drzew, oraz ich
uprzątnięcia wraz ze wszystkimi pozostałościami, a także do wykarczowania pnia co najmniej do wysokości gruntu.
Wykonawca świadczący wycinkę na zlecenie Powiatu dokonał również wycinki na zlecenie Gminy Krzyżanów w zakresie usunięcia drzew z gatunku topola będących w złej kondycji zdrowotnej, unoszących
asfalt oraz zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego – wycinka dotyczyła miejscowości Kaszewy
– Kolonia, Kaszewy Kościelne, Władysławów. W miesiącu czerwcu dodatkowo wykonana zostanie przycinka fitosanitarna konarów i gałęzi zagrażających użytkownikom dróg.
Jakub Maciejewski

Przedłużenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
Z uwagi na sytuację epidemiczną, weszły w życie nowe regulacje umożliwiające obsadzanie stanowiska
dyrektora jednostki systemu oświaty bez konieczności przeprowadzania konkursu (§ 11ha rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 – Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).
W związku z powyższym, Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski biorąc pod uwagę najwyższe na tle innych szkół z Gminy Krzyżanów wyniki nauczania w Szkole Podstawowej w Krzyżanowie oraz dobrą pracę dotychczasowej Pani dyrektor, podjął decyzję o przedłużeniu powierzenia pełnienia
obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Krzyżanowie na okres od
01.09.2021r. do 31.08.2022r. Pani Halinie Jabłońskiej.
Przedłużenie powierzenia pełnienia obowiązków Pani Jabłońskiej zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną Szkoły oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Marlena Życzkowska
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Gazownictwo dla mieszkańców Gminy Krzyżanów
Od kilkunastu lat panuje teza, że działalność ludzi związana z m.in. ogrzewaniem mieszkań powoduje ocieplenie klimatu na Ziemi. Stąd obserwujemy różne programy, które w swym założeniu winny
zmniejszać ilości spalonego węgla, drewna, benzyny itp.
Zainteresowanie wymianą pieców tzw. „kopciuchów” na ekologiczne jest rozwiązaniem połowicznym, gdyż stopniowe zamykanie kopalń węglowych, czy też ,jak mówi się w środkach masowego przekazu, „wygaszanie kopalni” spowoduje w następstwie podwyżki cen węgla czy też ekogroszku.
Jednym z racjonalnych rozwiązań, mających przyszłość, jest gazyfikacja gazem ziemnym.
Mając to na względzie, Wójt Gminy Krzyżanów zorganizował spotkanie z przedstawicielami zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa w Łodzi. Podczas zebrania ustalono, że Urząd Gminy zbierze dane
dotyczące list zainteresowanych podłączeniem gazu właścicieli nieruchomości. W pierwszej kolejności
zapytanie poprzez Sołtysów poszło do miejscowości zlokalizowanych w północnej części terenu gminy.
W przypadku zgłoszenia się znaczniejszej liczby chętnych zostaną wykonane nitki gazowe wzdłuż
dróg gminnych. Koszt mieszkańca wg cen dzisiejszych to 2 300 zł za przyłącze do 15m długości od nitki
i oczywiście instalacja wewnętrzna uzależniona indywidualnie, gdyż nie wszyscy będą chcieli mieć równocześnie instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody a także kuchenkę gazową.
Zaangażowanie fizyczne mieszkańców będzie sygnałem dla Wójta Gminy, czy mamy podjąć działalność inwestycyjną, czy ją odłożyć w czasie. Należy wspomnieć, że to jest druga próba Wójta Gminy
w sprawie gazyfikacji. Pierwsza nie spotkała się z większym odzewem mieszkańców.
Jerzy Łaba

Przebudowa drogi Konary – Krzyżanów z dofinansowaniem z Funduszu Dróg
Samorządowych?
W ramach złożonego w sierpniu ubiegłego roku wniosku przez Wójta gminy Krzyżanów – gmina Krzyżanów otrzymała dofinansowanie w wysokości 356.000,00 złotych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi lokalnej relacji: Krzyżanów – Konary o długości 1,03 km. Zakres robót
będzie obejmował wyremontowanie jezdni i przepustów, poprawienie przejezdności na łukach oraz naprawę i ulepszenie zjazdów i poboczy. Ze względu na trudne warunki terenowe – droga przebiega przez łąki
nad rzeką Bzurą, koszt całej przebudowy drogi jest oszacowany na 2,5 miliona złotych. Przeprowadzenie
procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy zadania i realizacja zadania zaplanowana jest do
końca bieżącego roku.
Krzysztof Szymański
8
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REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG, POBOCZY, PRACE RÓWNIARKI NA DROGACH GRUNTOWYCH 2021
Inwestycje drogowe Gminy Krzyżanów wykonane, aktualnie prowadzone czy planowane do realizacji
w roku 2021 poza dużymi drogowymi robotami budowlanymi związanymi z kompleksową przebudową
czy budową dróg gminnych i powiatowych dotyczą również inwestycji remontowych o mniejszym zakresie prac dotyczących uzupełnienia ubytków nawierzchni asfaltowych dróg gminnych oraz wyrównanie
i ustabilizowanie nawierzchni dróg gruntowych do nieruchomości rolnych.
W roku 2021 na wniosek sołtysów z terenu gminy zgłoszono do wykonania równiarką oraz w razie potrzeby walcem drogowym blisko 8 km dróg gruntowych oraz ok. 50 m² ubytków nawierzchni asfaltowych
– prace obecnie wykonywane.
Ponadto Pracownicy Gospodarczy Urzędu Gminy przy wykorzystaniu kruszywa o odpowiedniej gramaturze wyrównali uszkodzone pobocza dróg gminnych zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego pojazdów oraz uzupełnili wybrakowane oznakowanie pionowe dróg.
W ramach zorganizowanych na wniosek Wójta Gminy tzw. „robót publicznych” wykonano prace polegające na oczyszczeniu pasów dróg przebiegających przez teren gminy Krzyżanów oraz ogólno dostępnych
terenów użyteczności publicznej.
W wyniku w/w zbiórki odpadów do składowiska przekazano blisko 14 ton odpadów!
Na wniosek mieszkańców i użytkowników gruntów w miejscowości Stefanów odtworzony zostanie
300 m odcinek drogi dojazdowej do pól – drogę wyznaczono, korytowanie i odtwarzanie nawierzchni odbdzie się po żniwach (obecnie w pasie drogi rośnie zboże). Na zgłoszenie mieszkańców i użytkowników
łąk w miejscowości Siemienice dokonano naprawy mostu na rzece Bzurze.
Obecnie rozpoczynane są prace związane z letnim utrzymaniem dróg w ramach których prowadzona jest
wycinka traw z poboczy dróg i rowów przydrożnych dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz
podniesienia walorów estetycznych terenu Naszej Gminy.
Wszelkie sprawy związane z jakością infrastruktury dróg powiatowych oraz brakiem prowadzenia chociaż
cząstkowych prac remontowych zostały zgłaszane przez Wójta Gminy Krzyżanów do właściciela dróg
jakim jest Powiat Kutnowski.

Jakub Maciejewski
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Sesje Rady Gminy Krzyżanów
W dniu 26 marca 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXII sesja Rady Gminy Krzyżanów. Otwarcia sesji i stwierdzenia jej prawomocności dokonał Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Czekaj. W sesji uczestniczyło 12 radnych, Wójt Gminy Tomasz Jakubowski i Skarbnik Gminy
Emilia Widawska.
Realizując porządek obrad, Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- Nr XXII/178/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2021 rok,
- Nr XXII/179/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 20212024,
- Nr XXII/180/2021 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku,
- Nr XXII/181/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzyżanów na 2021 rok,
- Nr XXII/182/2021 zmieniająca uchwałę Nr IV/35/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego na terenie Gminy Krzyżanów,
- Nr XXII/183/2021 zmieniająca uchwałę Nr IV/38/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzyżanów,
- Nr XXII/184/2021 zmieniająca uchwałę Nr XIV/122/2020 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w obrębach Kaszewy Dworne, Kaszewy Kolonia, Kuchary, Julianów, Malewo, Micin, Rustów i Wojciechowice,
- Nr XXII/185/2021 w sprawie przejęcia od Powiatu Kutnowskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi
powiatowej,
- Nr XXII/186/2021 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2021”,
- Nr XXII/187/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Panią Barbarę Pawłowską dotyczącej
żądania podjęcia przez Radę Gminy Krzyżanów uchwały o wskazanej w petycji treści, wyrażającej stanowisko odnośnie planowanych na 2021 rok przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej powszechnych szczepień
przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2,
- Nr XXII/188/2021 zmieniająca uchwałę Nr XVI/187/2017 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów dla części obszaru miejscowości Sokół, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 17, 18 i 19 obręb geodezyjny
Sokół,
10
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- Nr XXII/189/2021 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego fragmenty obrębów Wojciechowice, Wały, Malewo, Konary, Rustów, Pawłowice i Łęki Górne,
- Nr XXII/190/2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentów obrębów Łęki Kościelne, Łęki Górne, Łęki Majątek, Łęki Łąki, Młogoszyn, Stefanów oraz
Władysławów,
- Nr XXII/191/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu.
Rada Gminy przyjęła Sprawozdania:
1) z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 rok;
2) z realizacji Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok;
3) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie za 2020 rok;
4) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2020 rok;
5) z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzyżanów w 2020 roku, nie wnosząc do nich uwag.
Kolejne, XXIII posiedzenie Rady Gminy odbyło się w dniu 16 kwietnia 2021 r. Otwarcia sesji i stwierdzenia jej prawomocności dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj. W sesji uczestniczyło
8 radnych oraz Wójt Gminy Tomasz Jakubowski.
Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- Nr XXIII/192/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2021 rok,
- Nr XXIII/193/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata
2021-2024,
- Nr XXIII/194/2021 zmieniająca uchwałę Nr XXV/287/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanów,
- Nr XXIII/195/2021 zmieniająca uchwałę Nr XVII/150/2020 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
W trakcie XXII i XXIII sesji radni wysłuchali sprawozdania z działalności między sesjami Wójta Gminy
oraz Przewodniczącego Rady Gminy.
Danuta Idziak
Biuletyn Informacyjny • nr 2 (139) maj 2021
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UTRZYMANIE PASÓW DRÓG GMINNYCH
Trwające na chwilę obecną przygotowania do prac w ramach wiosennego i letniego utrzymania dróg
polegające na naprawach i konserwacji sprzętu do wycinki trawy reflektują Urząd Gminy Krzyżanów do
Zwrócenia uwagi mieszkańców na potrzebę uprzątnięcia kamieni polnych, pni drzew wycinanych przez
właścicieli działek lub gałęzi pozostających przy granicach Państwa nieruchomości w sąsiedztwie działki
pasa drogowego lub niekiedy pozostawianych w samym pasie drogi - co pozwoli uniknąć wielu uszkodzeń sprzętu gminnego wykorzystywanego do prac utrzymaniowych.
Uszkodzenia powstałe w wyniku pozostawionych kamieni, pni, gałęzi lub innych przedmiotów powodują
znaczny wzrost kosztów prac oraz opóźniają czas ich wykonania.
Koszty napraw sprzętu uszkodzonego we w/w sytuacjach każdorazowo będą egzekwowane od
właścicieli gruntów przyległych do pasa drogi.
Jakub Maciejewski

Nowo wybrani sołtysi
W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa złożoną przez Pana Kazimierza Popławskiego (Sołectwo Młogoszyn) oraz Pana Romana Jabłońskiego (Sołectwo Rybie), mieszkańcy tych sołectw na Zebraniach Wiejskich zwołanych przez Wójta Gminy Tomasza Jakubowskiego, wybrali nowych sołtysów. Sołtysem Młogoszyna została Pani Grażyna Frontczak, natomiast Sołtysem Rybia Pani Bożena Błachowicz.
Obecny na zebraniach Wójt Gminy Tomasz Jakubowski podziękował byłym Panom Sołtysom za wieloletnią współpracę, a nowo wybranym Paniom Sołtysom złożył gratulacje i życzył wszystkiego najlepszego
w pracy na rzecz społeczeństwa Sołectwa które reprezentują.
Danuta Idziak

Przebudowa drogi Ktery-Gmina Św. Małgorzaty
W ramach realizowanego od kilkunastu lat programu poprawy jakości dróg publicznych oraz
spełniając wnioski radnych Kter i Siemienic, Wójt Gminy Krzyżanów podjął zamiar wykonania przebudowy drogi powiatowej od osiedla mieszkaniowego w Kterach do granicy Gminy Góra Św. Małgorzaty.
Wykonanie w/w odcinka stworzy ważny ciąg komunikacyjny. Poza oczekiwanym przez miejscowych rolników dojazdów do pól, w przypadku wystąpienia ponadlokalnego zagrożenia kraju, autostrada
A1 zostanie przeznaczona wyłącznie dla transportu wojskowo-sanitarnego, droga wojewódzka Kutno12

Biuletyn Informacyjny • nr 2 (139) maj 2021

Z PRAC RADY GMINY I URZĘDU GMINY
-Łódź będzie zakorkowana, tym samym komunikacja Kutno-Piątek- Zgierz przedmiotową drogą okaże
się bardzo pożądaną.
Cały odcinek drogi wynosi 1,6 km. Z uwagi na ponadnormatywne wysokie koszty realizacji robót
– ok. 7 mln zł, w tym wymianę gruntów torfowych (na długości ok. 800 m) na głębokość do 2 m (opinia
projektanta), odwodnienie i poszerzenie pasa drogowego, konieczność jego podwyższenia, przepusty
i wjazdy na pola, Wójt Gminy wspólnie z Radą Gminy podjął decyzję o przebudowie w/w odcinka drogi
co najmniej w dwóch etapach.
Ze względu na ograniczony budżet oraz inne inwestycje, które są bardziej oczekiwane i potrzebne
mieszkańcom naszej Gminy, ta inwestycja zostaje na tą chwilę oddalona w czasie. Termin wykonania tejże
inwestycji będzie uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych na tą inwestycję, jak też kondycji
finansowej Gminy Krzyżanów. Na dzień dzisiejszy droga ta jest w bardzo złym stanie, ale w miarę możliwości będzie na bieżąco remontowana przez Gminę Krzyżanów.
Jerzy Łaba

Wójt Gminy Krzyżanów zaprasza WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KRZYŻANÓW
do udziału w X edycji konkursu na
NAJŁADNIEJSZY OGRÓD ORAZ ZAGRODĘ w GMINIE KRZYŻANÓW
warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie zgłoszenia w terminie do dnia 30.06.2021 r., w formie:

•

pisemnej na adres: Urząd Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów;

•

osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów;

•

elektronicznie na adres e-mail: p.wlodarczyk@krzyzanow.pl lub sekretariat@krzyzanow.pl

Mieszkańców, którzy chcą podzielić się publicznie pięknem swego otoczenia zapraszamy do wypełnienia
druku zgłoszenia znajdującego się poniżej.
(Nie ma znaczenia wielkość ogrodu ani liczba posadzonych w nim roślin. Czasem wspaniały
efekt można uzyskać samą pomysłowością połączoną z pasją ….)
Zachęcamy również do dokonywania zgłoszeń ogrodów za pośrednictwem Sołtysów oraz Radnych.
Serdecznie zapraszamy !
Biuletyn Informacyjny • nr 2 (139) maj 2021
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Karta zgłoszeniowa
do

X edycji konkursu na

NAJŁADNIEJSZY OGRÓD ORAZ ZAGRODĘ

1)

w

GMINIE KRZYŻANÓW

Dane osobowe kandydata zgłoszonego do konkursu:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
2)

Informacje ogólne dotyczące zgłoszonego do konkursu ogrodu

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

……………………………….					…………………………….
(podpis kandydata) 						(podpis zgłaszającego)

KULTURA
W Krzyżanowie uczczono 76. Rocznicę Zakończenia II Wojny Światowej
Dzień 08 maja dla nas Polaków to szczególny dzień związany z 76. Rocznicą Zakończenia II Wojny Światowej. Ten Narodowy Dzień Zwycięstwa obchodzono w Krzyżanowie w klimacie panującej pandemii.
Hołd poległym za naszą wolność oddali Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski, Przewodniczący
Rady Gminy Krzyżanów Wiesław Czekaj, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Marek Ciąpała
oraz delegacje szkół podstawowych z Kaszew Dwornych, z Krzyżanowa i Kter. Powagi dodawały sztandary ze Szkoły Podstawowej z Kaszew i Kter. Złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze przy pomniku
poległych i zaginionych żołnierzy w Krzyżanowie oraz na cmentarzu w Łękach Kościelnych przy pomniku
„Nieznanego Żołnierza Wojska Polskiego”, następnie na cmentarzu w Kaszewach Kościelnych przy pomniku „Poległych Żołnierzy Wojska Polskiego”.
Krystyna Zakrzewska
14
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KULTURA
Dzień Matki
Dzień Matki – święto obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. Data obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest świętowany. W Polsce obchodzone jest 26 maja. W tym dniu matki
są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci,
rzadziej inne osoby. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud
włożony w wychowanie. Z racji panującej pandemii i ograniczonej ilości osób uczestniczących w uroczystościach zapraszamy wszystkie mamy do obejrzenia programu w formie on-line. W programie m.in.
życzenia okolicznościowe, prezentacja multimedialna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im.
Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych oraz koncert muzyczny zespołu wokalnego „SING- SING”
działającego w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu.
Zapraszamy w dniu 26 maja 2021 r. do odwiedzenia strony internetowej
GOKiS: krzyzanów.com
Dyrektor GOKiS
Marek Ciąpała

WAKACJE Z GOKiS
W lipcu w ramach akcji „Lato z GOKiS” proponujemy cztery jednodniowe wycieczki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzyżanów. Zaplanowaliśmy dwa wyjazdy do kompleksów basenowych:
- w Kutnie (Aquapark),
- w Uniejowie (termy).
Poza w/w ofertą planujemy wycieczki do:
- Bełchatowa PGE Giganty Mocy. Zwiedzanie m.in. multimedialnej wystawy węgla i energii elektrycznej,
- Sulejów i okolice. W programie m.in. zwiedzanie: Opactwa Cystersów, Rezerwatu Niebieskie Źródła,
Ośrodka Hodowli Żubrów i Zalewu Sulejowskiego.
Biuletyn Informacyjny • nr 2 (139) maj 2021
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Wszystkie wyjazdy, wzorem lat ubiegłych, będą dofinansowane w ok. 50% przez Samorząd Gminy Krzyżanów.
Szczegółowy program wycieczek wraz z kosztami wyjazdów zostanie opublikowany na stronie internetowej GOKiS oraz przesłany do placówek oświatowych z terenu naszej gminy do dnia 20 czerwca 2021 r.
W okresie wakacji dzieci i młodzież mogą korzystać z bilarda, tenisa stołowego, komputerów, gier planszowych, piłkarzyków oraz siłowni wewnętrznej wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
Dyrektor GOKiS
Marek Ciąpała

Wypożyczalnia rowerów
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy do korzystania z bezpłatnej wypożyczalni rowerów. Warunkiem korzystania z niej jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnieniem stosownych dokumentów.
Odpowiedzialność za wypożyczone mienie ponosi osoba dorosła legitymująca się dowodem osobistym.
Do dyspozycji miłośników jednośladów oddajemy: 6 rowerów zwykłych, jeden tandem przyczepkę rowerową, kaski rowerowe i kamizelki odblaskowe. Zamówienia realizowane są po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym pod nr telefonu 24 356 22 10 w godzinach 8.30 - 14.30.
Dyrektor GOKiS
Marek Ciąpała

WIEŚCI ZE SZKÓŁ
Patriotycznie w Szkole Podstawowej w Kterach
Początek maja to tradycyjnie okres uroczystości upamiętniających najważniejsze wydarzenia i symbole, które zapisały się w historii
polskiej państwowości. W tym roku, z powodu
pandemii obchody świąt majowych: Święta Pracy, Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Święta Konstytucji Trzeciego Maja, przebiegały
w naszej szkole nieco inaczej niż zwykle. Nauczyciele, chcąc uczcić tak ważne dla naszej ojczyzny
daty, prowadzili uroczyste lekcje, podczas których kształtowali postawy patriotyczne uczniów,
uczyli szacunku do symboli narodowych i przywiązania
do
kraju.
Uczniowie
przygotowywali
prezentacje
multimedialne,
recytacje wierszy, śpiewali pieśni patriotyczne oraz wykonywali kotyliony, chorągiewki i kokardy
w barwach narodowych. Efekty pracy można podziwiać na stronie internetowej szkoły. Aby podkreślić doniosły charakter tych świąt, nauczycielka języka polskiego zorganizowała dla całej społeczności szkolnej
16
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uroczysty apel online na platformie Teams. Uczniowie w galowych strojach i z przypiętą kokardą narodową
na piersi z przejęciem recytowali wiersze, ukazujące czym jest patriotyzm i jak okazać szacunek swojej
ojczyźnie.
Katarzyna Kotarska

Projekt BAKCYL
Szkoła im. prof. Władysława Szafera w Kterach przystąpiła do programu BAKCYL. W ramach tego
programu realizowane były lekcje w formie zdalnej dla klas IV – VIII.
Celem projektu jest poszerzanie wiedzy finansowej uczniów, jako niezbędny element funkcjonowania
młodych w nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy oraz wprowadzenie w świat codziennych
finansów, aby na starcie w dorosłość potrafili wykorzystać odpowiednie dla siebie usługi finansowe
i zabezpieczyć własne potrzeby na przyszłość.
Był to cykl lekcji o finansach i bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni prowadzony przez wolontariuszybankowców.
Tematyka szkoleń:
1. Twoje pieniądze.
2. Od oszczędzania do inwestowania.
3. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
Koordynatorem projektu w naszej szkole jest Izabella Kaczorowska

Izabella Kaczorowska

INFORMACJE I OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Krzyżanów zatrudni pracowników na stanowisko robotnika gospodarczego, w ramach
robót publicznych. Praca w ramach umowy o pracę na pełen etat, na okres 4 m-cy.
Wymagania niezbędne to status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 24 356 22 00, 24 356 29 01.
Izabella Sobolewska

Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich mieszkańców Polski również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają
komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy
w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo
w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.
Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie.
Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczęli pracę od 4 maja br. i będą dzwonić z numeru: 22 828 88 88.
Biuletyn Informacyjny • nr 2 (139) maj 2021
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Jeśli na infolinii zgłosiłeś chęć spisu telefonicznego, to rachmistrz może również zadzwonić z numeru infolinii: 22 279 99 99.
Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99, a po 4 maja
również poprzez dedykowaną aplikację dostępną na stronie spis.gov.pl.
Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie
nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania.
Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów są oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki
na policję i upewnić się, że nasi bliscy seniorzy mają tego świadomość.
Jeśli seniora spisał współmieszkaniec lub senior spisał się sam (np. z czyjąś pomocą przez Internet albo
poprzez infolinię spisową), zrealizował tym samym swój obowiązek udziału w spisie. Nikt nie ma prawa
do niego zadzwonić w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
Jeśli respondent będzie miał uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności kontaktującego się
z nim rachmistrza spisowego, powinien zaistniały incydent niezwłocznie zgłosić na infolinię spisową lub
do właściwego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.
Dane zbierane na potrzeby spisu są bezpieczne i nikomu nie zostaną przekazane. Osoby wykonujące prace
spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Magdalena Popławska

KOMPLEKS SPORTOWY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZYŻANOWIE PONOWNIE
OTWARTY!
Po długiej przerwie spowodowanej pandemią wirusa SARS CoV-2, Wójt Gminy Krzyżanów
postanowił ponownie otworzyć kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego
w Krzyżanowie dla chętnych mieszkańców Gminy Krzyżanów.
Do korzystania udostępnione zostaje boisko do piłki nożnej, boisko do piłki koszykowej i siatkowej, siłownia zewnętrzna.
Od 1 czerwca 2021r. będzie można korzystać z kompleksu sportowego wg następującego harmonogramu:
Dzień, godzina

Uczestnicy

Środa - godz. 15:00 – 19:00

Uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych oraz
uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli

Środa – godz. 19:00 – 20:00

Osoby grające w koszykówkę

Piątek – godz. 15:00 – 17:00

Uczniowie klas III – VI szkół podstawowych
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Piątek – godz. 17:00 - 19:00

Uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych oraz
uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli

Piątek – godz. 19:00 – 20:00

Osoby grające w koszykówkę

Sobota – godz. 11:00 – 13:00

Uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych oraz
uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli

Sobota – godz. 13:00 – 15:00

Uczniowie klas III – VI szkół podstawowych

Niedziela – godz. 15:00 – 19:00

Uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych oraz
uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli

Niedziela – godz. 19:00 – 20:00

Osoby grające w koszykówkę

Zajęcia odbywać się będą pod opieką animatora sportu Pana Aleksandra Wysoczyńskiego. Przed
wejściem na teren kompleksu sportowego obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk oraz pomiar temperatury.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regulaminem kompleksu sportowego osoby nieletnie
mogą przebywać i korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
Mamy nadzieję, że po długiej przerwie nieaktywności fizycznej chętnych do uprawiania sportu nie
zabraknie.
Serdecznie zapraszamy na zajęcia sportowe.

Izabella Sobolewska

Szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
10 maja 2021r. ruszyła rejestracja na szczepienie przeciw Covid-19 dla wszystkich chętnych osób
powyżej 18 roku życia.
Jest kilka sposobów aby zapisać się na szczepienie:
1) Bezpośredni kontakt z punktem szczepień. W Gminie Krzyżanów szczepienia
są realizowane przez podmiot leczniczy Mobilny Lekarz Sp. Partnerska- w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Krzyżanowie nr 17. Zapisy na szczepienie odbywają się pod numerem telefonu: 694-92-94-94.
2) Rejestracja na szczepienie przez całodobową, bezpłatną infolinię 989.
3) Wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: Szczepimy Sie.
Po wysłaniu SMS zostaniemy poproszeni o przesłanie numeru PSEL a następnie numeru kodu
pocztowego. System zaproponuje najbliższy termin w punkcie położonym blisko miejsca zamieszkania (może być to np.: Krzyżanów, Kutno ).
4) Rejestracja elektroniczna- przez stronę internetową: https://pacjent.erejestracja.ezdrowie.gov.pl
Jednocześnie przypominamy, że osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 70 roku życia mający
trudności w dotarciu do punktu sczepień w Krzyżanowie proszeni są o kontakt z Urzędem Gminy w Krzyżanowie pod nr (24) 356-29-09 w celu uzgodnienia możliwości ich dowozu.
Marlena Życzkowska
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INFORMACJA
Wójt Gminy Krzyżanów informuje, że osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” mogą uzyskać w Urzędzie Gminy w Krzyżanowie informację
o sposobie złożenia wniosku oraz pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie celem uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu
„Czyste Powietrze”
„Czyste Powietrze” to program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów
i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji
budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany
jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na
rozpoczęcie budowy budynku rodzinnego.
Maksymalna kwota dotacji:
Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na
paliwa stałe), docieplenie przegród budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację odnawialnych źródeł energii
(kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła.
Wymagane podstawowe dokumenty, które musi posiadać osoba ubiegająca się o złożenie wniosku
to miedzy innymi: dokumenty potwierdzające osiągnięty dochód osób stanowiących wspólne gospodarstwo domowe (deklaracje PIT, zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego); Nr księgi wieczystej
zgodny z rejestrem elektronicznym albo, jeżeli nie ma księgi wieczystej - inny dokument potwierdzający
tytuł własności budynku (np.: akt notarialny); audyt energetyczny budynku o ile na jego podstawie będą
przyjmowane dane do wniosku (np. termomodernizacja budynku) oraz kopie certyfikatu potwierdzającego
spełnienie warunków Programu dla wymienianego źródła ciepła (piec z certyfikatem o spełnieniu norm
wymaganych przez Program).
Wysokość dofinansowania jest zależna od osiągniętego dochodu przez wnioskodawcę, który nie
może być wyższy niż 100.000,00 złotych (brutto) za poprzedni rok podatkowy albo 200.000,00 złotych
brutto za poprzedni rok podatkowy dla małżonków będących współwłaścicielami nieruchomości i wspólnie rozliczających się z podatku.
W związku z powyższym osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania mogą kontaktować
się w tej sprawie z pracownikiem Urzędu Gminy Krzyżanów – Krzysztofem Szymańskim: telefonicznie
24 356 29 06, emailem: zamowienia@krzyzanow.pl lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi http://www.wfosigw.lodz.pl/.
Krzysztof Szymański
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INFORMACJA DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ DZIKĄ ZWIERZYNĘ

W związku ze szkodami spowodowanymi przez dziką zwierzynę w gospodarstwach rolnych na terenie
gminy Krzyżanów, Wójt Gminy Krzyżanów informuje:
1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta, fakt ten należy
zgłosić do zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia
szkody. Zgłoszenia takiego dokonujemy pisemnie w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia powstałych szkód,
z uwzględnieniem:
· • danych personalnych

· • adres siedziby gospodarstwa

· • adresu zamieszkania gdy jest inny niż siedziba gospodarstwa,

· • oznaczeniem nr działki ewidencyjnej na której wystąpiła szkoda wraz z obrębem geodezyjnym
· • powierzchni ogólnej danej działki

· • powierzchni na jakiej wystąpiła szkoda
2. W załączeniu, w zależności od wymogów danego koła łowieckiego należy dołączyć dokumenty potwierdzające tytuł własności / użytkowania do nieruchomości.
· • Koło Łowieckie „Dzik” Tel. 604 054 154

3. Na terenie gminy Krzyżanów funkcjonują następujące koła łowieckie:
· • Koło Łowieckie „ŁOŚ”, Tel: 512 451 114

· • Koło Łowieckie „ Myśliwiec” , Tel. 608-040-754
Jakub Maciejewski

SPRZEDAŻ KOSIARKI CIĄGNIKOWEJ – NOWY PRZETARG
Przedmiotem sprzedaży jest stanowiąca własność Gminy Krzyżanów: Kosiarka bijakowa Kornik Vario
rok produkcji 2011 wykorzystywana do wykaszania poboczy dróg i rowów. Elementami roboczymi są
zamienne noże lub bijaki. Zastosowany w korniku Vario układ równoległoboku pozwala na pracę w dwóch
płaszczyznach: pionowej i poziomej.

Dane techniczne:
· • TYP KORNIK VARIO 1,9
· • SZEROKOŚĆ ROBOCZA -190 CM
· • Ilość noży – 56 SZT.
· • ILOŚĆ BIJAKÓW - 28 SZT.
· • MASA – 540 KG
· • ZAPOTRZEBOWANIE MOCY – 60 KM
Przetarg ma formę przetargu ofertowego.
Przedmiot sprzedaży potencjalni oferenci mogą oglądać w dniu 21 czerwca 2021 w godz. od 7.00 do 15.00
przed siedzibą Urzędu Gminy w Krzyżanowie.
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Warunki uczestnictwa w przetargu :
Złożenie oferty w formie pisemnej do Urzędu Gminy Krzyżanów (adres: Krzyżanów 10, 99314 Krzyżanów) w terminie do dnia 24 czerwca 2021 roku – do godz. 15.00 (formularz oferty
do pobrania z strony internetowej http://www.ugkrzyzanow.bip.org.pl/ i w Urzędzie Gminy
Krzyżanów w czasie pracy Urzędu).

·•

Wniesienie wadium w wysokości 400,00 złotych (czterysta złotych 00/100) przed upływem
terminu składania ofert – gotówką w kasie Urzędu albo przelewem na rachunek bankowy Nr: 55
9021 1018 0100 0185 2001 0016 – Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie Oddział w
Krzyżanowie.

·•

Gmina Krzyżanów zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana odmówił
podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

·•
·•
· •

Jedynym kryterium przetargu jest cena.
Kwota minimalna sprzedaży wynosi: 4000,00 zł netto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

Przetarg przeprowadzi komisja powołana Zarządzeniem Nr 32/OG/2021 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 26 maja 2021 roku.

·•

Do obowiązków komisji należy m.in. zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na stronie Biuletynie
Informacji Publicznej gminy Krzyżanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i udzielania informacji
oferentom – telefon: 24 356 29 06, przeprowadzenie przetargu oraz sporządzenie protokołu końcowego z podaniem wyników przetargu.

·•

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 25 czerwca 2021 roku o godz. 9:00 w pokoju nr 9
Urzędu Gminy Krzyżanów.

·•
·•
·•

Przetarg odbędzie się poprzez komisyjne otwarcie nadesłanych ofert.
Zwycięzcą zostaje osoba oferująca najwyższą kwotę.

Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Urzędzie Gminy
w Krzyżanowie w terminie określonym przez sprzedającego.

·•

Jeżeli w podanym terminie nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie osiągnie kwoty minimalnej, przetarg zostaje unieważniony.

·•

Regulamin oraz formularz ofertowy dostępny jest na stronie internetowej http://www.ugkrzyzanow.bip.org.pl/ oraz w Urzędzie Gminy Krzyżanów w czasie pracy Urzędu.
Jakub Maciejewski

INFORMACJA O OGŁOSZENIU O ROKOWANIACH
Na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust.2 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z 2021 poz. 11 i 234) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1490 oraz z 2020 r. poz. 1698) Wójt Gminy Krzyżanów
ogłasza drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów.
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1. Przedmiotem rokowań jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po szkole podstawowej
w miejscowości Micin, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 15/4 o pow. 0,74 ha, położona
w miejscowości Micin, obręb geodezyjny Micin, stanowiąca własność Gminy Krzyżanów, stan
prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej numer LD1K/00030862/1. Budynek
częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Ściany murowane
z cegły pełnej, budynek w całości poddany termomodernizacji w roku 2015. Powierzchnia użytkowa
budynku 721,83 m². Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Krzyżanów przyjętego uchwałą Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 sierpnia 2003 r. określone
oznaczeniem 5.UO.30 – teren usług oświaty.
2. Cena wywoławcza do rokowań nieruchomości zabudowanej w miejscowości Micin, działka
nr 15/4 obręb geodezyjny Micin wynosi 800 000,00 zł (osiemset tysięcy złotych 00/100) + podatek
23 %VAT.
3. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki, której wysokość ustalono w kwocie
80.000,00 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy nr: 55 9021 1018 0100 0185 2001
0016 B.S Wspólna Praca w Kutnie Oddział w Krzyżanowie do dnia 14 lipca 2021 roku do godz.
15.00. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku bankowym Urzędu Gminy
Krzyżanów. Wpłata zaliczki przez uczestnika stanowi potwierdzenie przyjęcia warunków rokowań,
zapoznania się z dodatkowymi informacjami o przedmiocie rokowań oraz zgodę na zawarcie
umowy.
4. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Krzyżanów
pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach zawierającego oferowaną cenę w kwocie nie niższej
niż cena wywoławcza do dnia 14 lipca 2021 roku do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z napisem:
„Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po szkole podstawowej w Micinie
oznaczonej numerem działki 15/4 o pow. 0,74 ha obręb Micin”
5. Rokowania ze zgłoszonymi uczestnikami odbędą się 19 lipca 2021 roku o godzinie 9:00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Krzyżanów.
6. Wójtowi Gminy Krzyżanów przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy
nieruchomości.
7. Niniejsza publikacja jest Informacją o ogłoszeniu o rokowaniach - pełna treść ogłoszenia,
regulamin rokowań dostępny jest na stronie internetowej BIP Krzyżanów oraz w siedzibie
Urzędu Gminy Krzyżanów - tablica ogłoszeń oraz pokój nr 9 w godzinach 7:00- 15:00.
8. Bliższych informacji na temat rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzyżanów pokój
nr . 9, tel. /024/ 356 29 06
Jakub Maciejewski

Bezpłatna pomoc dla Seniorów
Centrum Medyczne DERMEX sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie realizuje projekt współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie usług-medyczno -opiekuńczych i rehabilitacyjnych w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Byszewie.
Celem głównym projektu jest wsparcie deinstytucjonalizacji oraz poprawa jakości i dostępu do usług
zdrowotnych w zakresie opieki nad os. potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym
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os. starszymi lub z niepełnosprawnościami, służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających
z niesamodzielności z ter. pow. łęczyckiego, łowickiego, kutnowskiego i poddębickiego poprzez utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM), Okres realizacji projektu: 01.04.202031.03.2022
Aby skorzystać z pomocy i opieki DDOM wystarczy:
• mieszkać na terenie powiatów: łęczyckiego, kutnowskiego, łowickiego lub poddębickiego
• otrzymać skierowanie od lekarza POZ (prosimy najpierw o kontakt z nami)
Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny w składzie:
• lekarz spec. rehab. med.
• lekarz spec. geriatra
• opiekunowie medyczni
• lekarz podst. opieki zdrowotnej
• fizjoterapeuci
• logopeda/afazjolog/dietetyk
• pielęgniarki
• psycholog/psychoterapeuta
Zapewnia wysokiej jakości świadczenia medyczne i opiekuńcze
- rehabilitacja/fizjoterapia
- posiłek/poczęstunek
- ciekawe zajęcia i odpoczynek
Wszystkie świadczenia w ramach projektu są bezpłatne.
Zachęcamy do zapisów, wszystkie informacje pod nr tel 516 313 828
Dzienny Dom Opieki Medycznej
Byszew 33
99-300 Kutno

Wydawca: Urząd Gminy Krzyżanów,
Krzyżanów 10, 99-314 KRZYŻANÓW,
tel. 24 356 22 00, fax. 24 356 29 00
e-mail: sekretariat@krzyzanow.pl, ISSN 1640-4513
Redaktor naczelny: Wójt Gminy - mgr inż. Tomasz Jakubowski,
tel. 24 356 29 02, zespół redakcyjny - pracownicy merytoryczni.
Skład i druk: Zakład Poligraficzny Halina Puchalska w Kutnie.
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