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Takich Dożynek mogą Krzyżanowowi pozazdrościć inne gminy 

– Święto Plonów 2021 za Nami

22 sierpnia 2021 roku w Krzyżanowie odbyły się Dożynki Gminne. To jedna z najbarwniejszych uro-
czystości, obchodzona po zakończeniu najważniejszych prac polowych. Organizatorami tegoroczne-
go Święta Plonów był Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski i Mieszkańcy sołectw Kaszewy 
Tarnowskie i Złotniki. 

W niedzielne popołudnie mieszkańcy gminy, parlamentarzyści, przedstawiciele Starostwa Powiatowego  
w Kutnie oraz zaproszeni goście zgromadzili się by wspólnie świętować i podziękować Bogu za tegoroczne 
plony. Każdy uczestnik wydarzenia otrzymał pamiątkowy bukiecik dożynkowy, własnoręcznie wykonany 
przez członkinie naszych rodzimych Zespołów Śpiewaczych. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem 
barwnego korowodu dożynkowego. Poprowadzili go Starostowie Dożynek 2021: Pani Alicja Frydrysiak  
i Pan Andrzej Widera, za nimi kroczyli przodownicy z kunsztownym wieńcem uplecionym z kłosów, siew-
cy, żeńcy, kosiarze, cepiarze, w strojach wykonanych wg pomysłu Gospodarzy. Przy akompaniamencie  
kapeli Henryka Tarnowskiego z Żakowic, podążała młodzież z zespołu „Sing Sing”, rozśpiewane człon-
kinie zespołów folklorystycznych w strojach ludowych, poczty sztandarowe gminnych jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Kaszew Kościelnych, Krzyżanowa, Kter, Siemienic i Wałów oraz Zespołu 
Szkół Centrum  Kształcenia Rolniczego  im. Macieja Rataja w Mieczysławowie oraz przybyli na uro-
czystość mieszkańcy gminy. Parada przemaszerowała krzyżanowską ulicą do Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu, gdzie w wejściu przywitał wszystkich Gospodarz Gminy Pan Tomasz Jakubowski wraz z Prze-
wodniczącym Rady Gminy Krzyżanów Panem Wiesławem Czekajem i prowadzącą uroczystość Pani Mar-
leną Felczak. Na efektownie udekorowanych przez mieszkańców Kaszew Tarnowskich i Złotnik terenach,  
oficjalne uroczystości rozpoczęła część obrzędowo-wieńcowa z oprawa artystyczną Zespołu Śpiewaczego 
„Kaszewianki”. Przy tradycyjnych pieśniach Starostowie Dożynek przekazali Wójtowi Gminy chleb wy-
pieczony z mąki tegorocznych zbiorów „by dzielił go mądrze i sprawiedliwie przez cały rok”. Ceremoniał 
dożynkowy zakończyła deklamacja wiersza przez ucznia Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej  
w Kaszewach Dwornych - Davyego Thompsona. Następnie odbyła się msza święta polowa pod przewod-
nictwem ks. Piotra Gumołowskiego – proboszcza parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych 
w asyście ks. Andrzeja Rzeźnickiego – proboszcza parafii św. Andrzeja Apostoła w Kaszewach. W dal-
szej części popołudnia przemówienia skierowane do gminnej społeczności wygłosili Gospodarz Gminy  
Tomasz Jakubowski, Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu 
do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego Tomasz Rzymkowski, Poseł na Sejm RP Tadeusz 
Woźniak, Senator RP Przemysław Błaszczyk oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Kutnie Marek Ciąpała. 
W trakcie wystąpień, zgodnie ze zwyczajem Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy oraz Starostowie 
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Dożynek częstowali wszystkich przybyłych chlebem, na znak gościnności, przyjaźni, zgody i jedności.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na doznania artystyczne. Rozpoczęliśmy od 
poetyckiego akcentu. Pan Józef Klichowicz- lokalny twórca, zaprezentował publiczności autorskie wier-
sze. Po deklamacji, przyszedł czas na śpiew i muzykę. Jako pierwsze wystąpiły utalentowane dziewczynki 
z młodzieżowego zespołu „Sing Sing”, prowadzonego przez instruktora muzyki Pana Cezarego Górczyń-
skiego. Następnie krzyżanowską sceną zawładnęły nasze nieocenione Zespoły Śpiewacze, za sprawą któ-
rych każde wydarzenie nabiera wyjątkowego blasku. Członkinie zespołów „Rustowianki”, „Kaszewianki”, 
„Niezapominajki”, „Krzyżanówek” oraz „Siemienice” przy akompaniamencie instruktorów: Pana Włady-
sława Jasińskiego i Pana Konrada Orlikowskiego dały wyraz tego, że w ludowej twórczości, śpiewie i ra-
dości, tkwi magia i prawdziwa siła. Wykonane przez Panie pieśni dożynkowe i autorskie przyśpiewki były 
świadectwem na to, iż w folklorze nie mają sobie równych, a cała społeczność gminy może być dumna, że 
od lat nieustająco kultywują muzyczne tradycje na znakomitym poziomie. Oprócz występów artystycznych 
nie zabrakło innych atrakcji. Swojskie specjały przygotowali mieszkańcy Kaszew Tarnowskich i Złotnik, 
których „wiejski stół” przyciągał amatorów  regionalnych smakołyków, pragnących skosztować zarówno 
pysznych wędlin jak i pachnących wypieków. Nie mniejszym powodzeniem cieszył się bezpłatny żurek 
ufundowany przez Gminę Krzyżanów, serwowany przez firmę cateringową „Paola”. Swoje stoiska promo-
cyjne przygotowali: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Macieja Rataja w Mieczysławo-
wie,  Szkoła dla dorosłych „Pascal” oraz „Slave” z bezpłatnymi badaniami medycznymi. Podczas tegorocz-
nych dożynek otwarty był także punkt szczepień zlokalizowany w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, 
gdzie wszyscy chętni mogli zaszczepić się przeciwko COVID-19. Nie zabrakło także stoisk handlowo-
-gastronomicznych oferujących bogaty wybór przekąsek oraz pamiątkowych gadżetów. Przez czas trwania 
imprezy, z myślą o najmłodszych, dostępne były za darmo atrakcje w postaci dmuchańców oraz platform 
eurobungee, zapewnione przez firmę eventową RECON, z których skorzystały setki zadowolonych dzieci.

O godzinie 16.00 na scenie plenerowej pojawiła się wyczekiwana przez przybyłe rzesze fanów Gwiazda 
Dożynek 2021 - zespół MIG, który od pierwszego dźwięku zaskarbił sobie serca publiczności. Koncert 
cieszył się olbrzymim zainteresowaniem i przyciągnął do Krzyżanowa tłumy ludzi: mieszkańców gminy, 
gmin ościennych miast i miasteczek. W rytm takich przebojów jak: „Miód Malina”, „Wymarzona”, „Tylko 
ona jedyna” znakomicie bawili się wszyscy, entuzjastycznie reagując na kolejne utwory. MIG nawiązał  
z publicznością wspaniały kontakt, o czym świadczyły setki szczęśliwych twarzy i rewelacyjna atmosfera. 
Po koncercie przesympatyczni członkowie zespołu rozdawali fanom autografy, a także nie odmawiali moż-
liwości zrobienia sobie wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Wspólna zabawa trwała do późnych godzin wie-
czornych. Parkiet przed sceną nie pustoszał za sprawą niezawodnego zespołu MAGNAT z Żakowic, który 
wykonując znane przeboje sprawił, że tegoroczna impreza zapadnie jej uczestnikom na długo w pamięci. 

Słowa uznania za zaangażowanie i wkład pracy w wielotygodniowe przygotowanie Święta Plonów 2021 
kierujemy do mieszkańców sołectw Kaszewy Tarnowskie i Złotniki z sołtysami na czele: Panią Elżbietą 
Włodarczyk oraz Panią Barbarą Gałązką. Dziękujemy Starostom Dożynek za wspaniałą współpracę przy 
organizacji tegorocznej uroczystości: Pani Alicji Frydrysiak ze Złotnik i Panu Andrzejowi Widerze z Ka-
szew Tarnowskich. 

Alicja Frydrysiak wraz z mężem Jackiem – prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 12 ha  
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specjalizujące się w produkcji roślinnej. Mama  trójki  dzieci: Katarzyny, Kamila i Piotra.

Andrzej Widera wraz z żoną Agnieszką prowadzi  gospodarstwo rolne  o powierzchni 28 hektarów. Spe-
cjalizuje się w produkcji roślinno-zwierzęcej. Jest ojcem trojga dzieci: Wiktorii, Bartosza i Szymona.  

Dziękujemy firmie Michała Chojnackiego za nagłośnienie podczas imprezy, lokalnym mediom: KCI,  
„Panoramie Kutna”, Radiu Q za promocję medialną i relacje z uroczystości oraz wszystkim mieszkańcom 
gminy, którzy biorąc udział w wydarzeniu wspólnie stworzyli niepowtarzalną, radosną atmosferę tegorocz-
nych dożynek, których pozazdrościć nam mogą inne gminy.

Magdalena Idziak
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Dożynki czas zacząć…barwny korowód dożynkowy podążający krzyżanowską ulicą

Powitanie korowodu Dożynkowego przez Gospodarza Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Krzyżanów
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Zespół Śpiewaczy „Kaszewianki” w trakcie obrzędowo-wieńcowej części uroczystości

Przekazanie bochna chleba przez tegorocznych Starostów: Panią Alicję Frydrysiak i Andrzeja Widerę

Poczty sztandarowe druhów OSP i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie  
zawsze nadają wyjątkowy, dostojny  charakter corocznej dożynkowej integracji mieszkańców gminy
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Bezpłatne atrakcje dla najmłodszych: dmuchańce i eurobungee cieszyły się dużą popularnością

Na nich czekali wszyscy. Gwiazda tegorocznych Dożynek – zespół MIG zaskarbił sobie sympatię  
krzyżanowskiej publiczności

Na koncert MIG-a przybyły tłumy fanów – taki widok jest dla Organizatorów najpiękniejszą nagrodą
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Przemówienie dożynkowe Wójta Gminy Tomasza Jakubowskiego

Drodzy Rolnicy, dostojni Goście, czcigodni Księża

Serdecznie Witam wszystkich zebranych na tegorocznych dożynkach gminnych w Krzyżanowie. 
Szczególnie witam Rolników naszej krzyżanowskiej ziemi i oczywiście Starostów Dożynek – Panią Alicję 
Frydrysiak oraz Pana Andrzeja Widerę.  

Witam Pana Posła na Sejm Tadeusza Woźniaka.

Witam Pana Senatora Przemysława Błaszczyka.

Witam Pana Ministra Tomasza Rzymkowskiego. 

Witam Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Marka Ciąpałę.

Witam Członka Zarządu Powiatu Kutnowskiego Marka Kubasińskiego.

Witam Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Mieczysławowie Danutę Krawczyk.

Gorąco witam czcigodnych Księży: Proboszcza Parafii Łęki Kościelne Ks. Piotra Gumołowskiego,  
Ks. Andrzeja Rzeźnickiego Proboszcza Parafii w Kaszewach Kościelnych.

Witam Przewodniczącego Rady Gminy Krzyżanów Pana Wiesława Czekaja wraz z radnymi Rady Gminy 
Krzyżanów.

Witam Sołtysów, Witam Druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych, Panie z Kół Śpiewaczych oraz wszyst-
kich tych, którzy przybyli na naszą dożynkową uroczystość.

Obchodzimy dzisiaj święto plonów naszej ziemi. Jest to jeden z najpiękniejszych dni  
w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. W tym okazałym i mister-
nie wykonanym wieńcu dożynkowym kryje się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw, 
ale też wdzięczność za zbiory, a przede wszystkim znojna praca i codzienna troska mieszkań-
ców wsi oraz ich głębokie przywiązanie do narodowej tradycji i do ziemi. Dożynki to najpięk-
niejsza nasza narodowa tradycja. Na przestrzeni wieków obrzędy dożynkowe zmieniały swój 
charakter. Jednak tak dawniej, jak i dziś dożynki są ważne dla wszystkich, bo przypominają, podkre-
ślają, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach chleb.  
W tym miejscu chciałbym zwrócić się do tych, dzięki którym możemy dzisiaj świętować.

Drodzy Rolnicy!

Wielu ludziom trudno jest docenić Waszą pracę – pracę rolnika. Zapominają, że bezpieczeństwo 
człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe, a praca rolnika jest wciąż podstawą egzy-
stencji ludzkiej. Nikt i nic tego nie podważy ani nie przekreśli.

Za dary Waszych rąk, za owoce Waszej pracy – jakże ciężkiej i mozolnej, składam Wam słowa 
najwyższego uznania. Drodzy rolnicy, dożynki są przede wszystkim Waszym świętem, z Waszego trudu 
korzystamy wszyscy. Jesteśmy Wam winni wdzięczność i szacunek. Dzisiaj mamy możliwość to okazać, 
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podziękować za wysiłek i zaangażowanie jakie wkładacie tworząc plon.

Drodzy Rolnicy,

Życzę Wam, aby nadeszły lepsze czasy dla rolnictwa, aby jak najwięcej rolników mogło korzystać 
z nowych możliwości, nowych technologii, nowoczesnych maszyn, a to wszystko może być bardziej 
dostępne dla rolników tylko przy lepszej koniunkturze w rolnictwie, przy lepszych dochodach na wsi.

Szanowni Państwo,

Rzadko zdarza się taki rok, w którym pogoda w pełni sprzyjałaby rolnikom. Często muszą się oni 
zmagać z suszą lub zbyt obfitymi opadami. Także i w tym roku, w większości obszarów naszego kraju, 
przyroda nie szczędziła rolnikom przeciwności i pokazała, jak bardzo człowiek jest zależny od sił natury.  
Niestety naszą Gminę też dotknęły w pewnym momencie nadmierne opady deszczu, miejscami gradu, po-
wodujące straty w plonach. Do dzisiaj są miejsca, gdzie nie można wjechać kombajnem by skosić zboże.  
To wszystko bez wątpienia przekłada się na pogorszenie kondycji finansowej każdego naszego gospodar-
stwa. Naprawdę szczerze z całego serca należy współczuć  tym rolnikom, którzy tylko i wyłącznie utrzy-
mują swoje rodziny z pracy na roli. 

Drodzy Rolnicy!

Na koniec jeszcze raz dziękuję za bochen chleba z tegorocznych zbiorów, którym tak pięknie przy-
witali nas Starostowie dożynek. Dziękuję Wam za trud, pracę i życzę, aby ten dożynkowy bochen chleba 
stał się symbolem pomyślności wszystkich, bez wyjątku, mieszkańców naszej gminy. Życzę Wam szanow-
ni rolnicy przede wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości w codziennym trudzie. Oby zawsze spotykał się 
on z życzliwością i uznaniem, a Bóg niech błogosławi Wam i Waszym rodzinom każdego dnia. 

Szanowni Państwo,

Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy włączyli się w przygotowanie dzisiejszych  
dożynek. Dziękuję Starostom dożynek, wszystkim mieszkańcom sołectwa Kaszewy Tarnowskie, Złotniki  
za przygotowanie pięknego korowodu dożynkowego, za pachnący chleb oraz okazały wieniec dożynkowy. 
Za wszystko co zrobili w przygotowaniach do dzisiejszej uroczystości, dziękuję Sponsorom, Radnym, 
naszym Strażakom, Kołom Śpiewaczym, pracownikom urzędu gminy, którzy zaangażowani są w przygo-
towanie dożynek. Specjalne słowa podziękowania kieruję do naszych księży. Dziękuję księdzu Andrzejowi 
Rzeźnickiemu z Kaszew oraz księdzu Piotrowi Gumołowskiemu z Łęk za koncelebrację mszy świętej 
dziękczynnej.

Bardzo dziękuję gościom i mieszkańcom za przybycie. Zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania. 
Życzę udanej zabawy.

Szczęść Boże wszystkim Rolnikom
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KRZYŻANOWSKIE ŚWIĘTOJANKI

 Po raz pierwszy w Gminie Krzyżanów odbyły się Krzyżanowskie Świętojanki, których pomysło-
dawcą był Wójt Gminy Krzyżanów.

 W czerwcowy, sobotni wieczór mieszkańcy  gminy licznie zgromadzili się na terenach plenerowych 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie, aby świętować jedyny taki wieczór w roku, w którym 
zakwita kwiat paproci. Znalazcy kwiat zapewniał szczęście, bogactwo oraz wielkie mądrości.

 Ten wieczór, pełen świętojańskich zwyczajów, otworzył Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jaku-
bowski, który wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Czekajem i dziewczętami w kolorowych 
wiankach i białych sukienkach poprowadził uczestników w Dolinę Ochni. Przemarsz odbył się łąkami,  
w blasku pochodni niesionych przez strażaków ochotników, w rytmie piosenek śpiewanych przez lokalne 
zespoły śpiewacze. 

 W Dolinie Ochni na uczestników czekały rozpalone ogniska, bowiem ogień rozpalony w święto-
jańską noc miał magiczną moc oczyszczającą. Ale nie tylko. Wszyscy obecni mogli skosztować pieczonej  
w ognisku kiełbaski i posłuchać przygotowanej przez młodzieżowy zespół SING – SING inscenizacji  przy-
pominającej legendę Sobótkowej Nocy. Posłuchać można było również naszych zespołów śpiewaczych, 
które na tę okazję przygotowały specjalny repertuar. Zaśpiewały: Kaszewianki, Krzyżanówek, Niezapomi-
najki, Rustowianki i Siemienice.

 Nie zabrakło konkursów: na Najpiękniejszy Wianek Świętojański oraz Poszukiwanie Kwiatu  
Paproci. Tę cześć uroczystości zakończyło legendarne puszczanie wianków na wodę.

 Po powrocie na tereny plenerowe GOKiS Wójt Gminy ogłosił zwycięzców konkursów. W konkur-
sie na Najpiękniejszy Wianek Świętojański jury składające się z dziewcząt z zespołu młodzieżowego SING 
– SING pierwsze miejsce przyznało Annie Błachowicz, drugie miejsce Monice Piech, zaś trzecie miejsce 
przypadło Natalii Przepiórkowskiej.

 Znalazczynią magicznego Kwiatu Paproci była Alicja Popławska.

Laureaci i pozostali uczestnicy konkursów otrzymali nagrody.

Przy stołach biesiadnych z grochówką i potrawami z grilla oraz przy utworach  muzycznych wykonywa-
nych przez zespół „AVANS”,  wszyscy mogli bawić się do białego rana.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Świętojanek za obecność, za uplecione wianki, za wszelkie akcenty 
świętojańskie.

Niech ten wieczór na długo pozostanie w Waszej pamięci.

Izabella Sobolewska
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AWARIA PRZYŁĄCZA SIECI WODOCIĄGOWEJ W KRZYŻANÓWKU

W związku ze zgłoszeniem awarii przyłącza sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżanówek (czerwiec 
2021), Gmina Krzyżanów informuje, iż do posesji w w/w miejscowości wstrzymanie dostaw wody podjęte 
zostało na podstawie § 9 ust. 3 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Krzyżanów  przyjętego uchwałą Rady Gminy Krzyżanów Nr IV/41/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku nastą-
piło w dacie 16 czerwca 2021 roku.

Podjęte czynności uzasadnia fakt wystąpienia znacznych rozmiarów wycieku wody w obrębie jednej  
z posesji w miejscowości Krzyżanówek, który przy krytycznej wydajności Stacji Uzdatnia Wody w Krzy-
żanowie – przy widocznym sukcesywnym znacznym wzroście poboru spowodowanym panującymi wa-
runkami atmosferycznymi (dni w których temperatura w cieniu przekraczała 30 °C) zagrażał przerwaniem 
dostaw wody dla wszystkich odbiorców z terenu Gminy Krzyżanów, w tym trwałej awarii nadmiernie 
eksploatowanych urządzeń SUW, co bezpośrednio stwarzałoby zagrożenie dla zdrowia blisko 4000 miesz-
kańców pozbawionych dostaw wody. Występująca sytuacja stanowiła również realne i bezpośrednie zagro-
żenia dla użytkowników drogi powiatowej nr 2161E, której jezdnia i pobocze znajdują się w bezpośred-
niej odległości w/w wycieku. Informacja o występującym zagrożeniu, wykonanych czynnościach, a także  
wskazanie przyczyn wynikających z rażących zaniedbań odbiorcy została przekazana Kutnowskiej Policji.

Właściciel uszkodzonego przyłącza nie podjął jakiegokolwiek działania w kierunku usunięcia awarii  
w tym wycieku znacznej ilości wody z sieci gminnej – w sytuacji, w której w ujęciu gminnym brakowało 
wody i była dokupywana z ujęcia z PWIK Kutno. W celu zapobieżenia przerw w dostawach wody wiązało 
się z koniecznością wyznaczenia terminu usunięcia awarii, którego nie dotrzymanie skutkować miało wy-
łączeniem dostaw wody do w/w odbiorcy. W wyniku otrzymanego pisma oraz braku jakiejkolwiek reak-
cji na informacje o konieczności naprawy, właściciel został poinformowany o wstrzymaniu dostaw wody  
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z związku z zaistnieniem przesłanek wynikających z § 9 ust. 3 regulaminu dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanów. Pomimo rażących zaniedbań odbiorcy z Krzyżanówka został 
poinformowaniu o możliwości poboru wody w nieograniczonych ilościach do celów bytowych oraz dla 
zwierząt z punktu czerpalnego w Krzyżanowie przy budynku Urzędu Gminy. 

Powyższe działania gminy do dnia dzisiejszego wiążą się z postępowaniami wyjaśniającymi, które w 
ocenie zarówno Rady Gminy Krzyżanów , interpretacji radcy prawnego urzędu oraz wielu mieszkańców  
z terenu gminy Krzyżanów są jak najbardziej uzasadnione. W dniu 30 sierpnia 2021 w sprawie w formie 
decyzji wypowiedziało się też Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – nakazując przywrócenie 
dostaw wody do nieruchomości, jednocześnie nie wskazując odpowiedzialności gminy w zakresie napra-
wy awarii przyłącza, a określając obowiązki  odbiorcy przy jego utrzymaniu. W zaistniałej sytuacji Gmina 
Krzyżanów  jak najbardziej  skłonna do przywrócenia dostaw wody dla odbiorcy, nie jest w stanie wykonać 
decyzji przez niesprawne przyłącze wodociągowe, wznowienie dopływu wody poprzez  znaczne straty 
wody i ryzyko uszkodzenia urządzeń SUW byłoby rażącą niegospodarnością Wójta Gminy.

Niniejsza informacja wskazuje iż podejmowane często trudne i konfliktowe decyzje ze strony gminy mają 
przede wszystkim na celu ochronę interesu ogółu społeczności lokalnej, ponieważ nie akceptowalnym jest 
aby działanie czy zaniechanie działań pojedynczych osób rodziło negatywne skutki w tym koszty finanso-
we (z budżetu gminy) dla pozostałych mieszkańców funkcjonujących  i przestrzegających ogólno przyję-
tych zasad życia społecznego.                                                                                    

Łódzki Kurator Oświaty z wizytą w Krzyżanowie

W dniu 8 czerwca 2021r. Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer wraz z Senatorem Przemysławem 
Błaszczykiem odwiedzili Urząd Gminy Krzyżanów oraz Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego 
w Krzyżanowie.

Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski oraz Pani Dyrektor Halina Jabłońska oprowadzili przybyłych 
Gości po szkole. Łódzki Kurator Oświaty oraz Pan Senator mogli zapoznać się z bazą edukacyjną, jaką 
mają do dyspozycji uczniowie oraz infrastrukturą sportową.  

Marlena Felczak

 Jakub Maciejewski   
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Sesje Rady Gminy

 18 czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Krzy-
żanów. Otwarcia sesji i stwierdzenia jej prawomocności dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wiesław 
Czekaj. W sesji uczestniczyło 13 radnych,  Wójt Gminy Tomasz Jakubowski, Sekretarz Gminy Izabella 
Sobolewska, Skarbnik Gminy Emilia Widawska i Radca Prawny Agnieszka Wójkowska-Pawlak.   

Najistotniejszą częścią obrad było podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzyżanów wo-
tum zaufania, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyża-
nów za 2020 rok. 

Omówienie Raportu zakończyło się głosowaniem nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy. Rada 
Gminy jednogłośnie, tj. 13 głosami „za” udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzyżanów.

Kolejnym tematem sesji było podsumowanie wykonania budżetu za miniony rok i udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy. Uchwałę poprzedziło zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok oraz przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego. 
Przed głosowaniem radni zostali zapoznani z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie absolutorium. 
Rada Gminy Krzyżanów jednogłośnie, tj. 13 głosami „za” udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy. 

Realizując porządek obrad, Rada podjęła następujące uchwały:

- Nr XXIV/199/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2021 rok,

- Nr XXIV/200/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 
2021-2024,

- Nr XXIV/201/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych,

- Nr XXIV/202/2021 w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porząd-
ku i czystości dróg powiatowych,

- Nr XXIV/203/2021 zmieniająca uchwałę Nr IV/35/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie poboru po-
datku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego na terenie Gminy Krzyżanów,

- Nr XXIV/204/2021 zmieniająca uchwałę Nr IV/38/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie poboru opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzyżanów,

- Nr XXIV/205/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schro-
nisku dla osób bezdomnych,

- Nr XXIV/206/2021 w sprawie  współdziałania z Miastem Kutno w zakresie powierzenia Miastu Kutno 
zadania publicznego dotyczącego prowadzenia i zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu Samopo-
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mocy w Kutnie dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Krzyżanów.

Rada przyjęła Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej, nie wnosząc do niej uwag.

Kolejne, XXV  posiedzenie Rady Gminy odbyło się w dniu 22 lipca 2021 r. Otwarcia sesji i stwierdzenia 
jej prawomocności dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj. W sesji uczestniczyło 13 
radnych, Wójt Gminy Tomasz Jakubowski, Skarbnik Gminy Emilia Widawska i Radca Prawny Agnieszka 
Wójkowska-Pawlak.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

- Nr XXV/207/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2021 rok,

- Nr XXV/208/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2021-
2024,

- Nr XXV/209/2021 w sprawie rozpatrzenie skargi z dnia 22 czerwca 2021 roku,

- Nr XXV/210/2021 w sprawie rozpatrzenie skargi z dnia 5 lipca 2021 roku,

- Nr XXV/211/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

W trakcie XXIV i XXV sesji radni wysłuchali sprawozdania z działalności między sesjami Wójta Gminy 
oraz Przewodniczącego Rady Gminy.

                                                                                                            Danuta Idziak

TYMCZASOWY ODBIÓR ZWIERZĄT

 Z GOSPODARSTWA W  ŁĘKACH KOŚCIELNYCH

Na przełomie października i listopada 2020 roku w wyniku medialnej interwencji Towarzystwa Opieki Nad 
Zwierzętami które przy udziale Policji oraz Inspekcji Weterynaryjnej w Kutnie dokonali wejścia na teren  
 jednego z gospodarstw w miejscowości Łęki Kościelne – gdzie w wyniku zastanych zaniedbań właściciela 
wystąpili o wydanie decyzji odbierającej całą hodowlę zwierzęcą w ilości ok. 170 sztuk bydła. 

Niniejszy wniosek skierowany do Wójta Gminy Krzyżanów był podstawą wszczęcia stosownego postępo-
wania administracyjnego wraz z podjęciem szeregu czynności wyjaśniających dających gminie rzeczywi-
sty obraz sytuacji.  

W trakcie prowadzonego postępowania zmierzającego do rzetelnego ustalenia faktycznych okoliczności 
zaistniałych w gospodarstwie ustalono występowanie licznych nieprawidłowości jednak nie mających 
ustawowych znamion znęcania się nad zwierzętami, co nie dawało podstawy do dokonania odbioru – co 
potwierdza też dokumentacja kontrolna inspekcji weterynaryjnej w Kutnie -  wydano decyzję odmowną.

W trakcie powadzonego postępowania, co warto podkreślić  - działania organizacji inicjującej spra-
wę  po uzyskaniu  odmowy wypełnienia jej żądań w wyniku medialnej tendencyjnej nagonki wywołały 
napływające do Urzędu Gminy  liczne skargi , groźby zaś przedstawiciele organizacji podjęli działania na 

Z PRAC RADY GMINY I URZĘDU GMINY



17Biuletyn  Informacyjny • nr 3 (140) wrzesień 2021

granicy prawa poprzez nagrywania rozmów  oraz szantaże. 

Wydana przez Wójta Gminy Krzyżanów decyzja odmawiająca odbioru zwierząt wynikała z niejednoznacz-
nego charakteru sprawy –  stwierdzono zaniedbania ale była możliwość działań naprawczych

- brak jednoznacznego stanowiska Inspekcji Weterynaryjnej w Kutnie

- działania organizacji ochrony zwierząt budzące wątpliwości pod względem legalności  prowadzenia dzia-
łania w sprawie

- Ogromne koszty utrzymania stada bydła przez bliżej nieokreślony czas trwania spraw sądowych ( 30-50 
tysięcy miesięcznie).

- ryzyko  odpowiedzialności odszkodowawczej Gminy Krzyżanów na rzecz właściciela w przypadku nie-
uzasadnionego odbioru

W konsekwencji po zaskarżeniu przez towarzystwo opieki nad zwierzętami w/w decyzji  i jej uchyleniu 
przez Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach  postępowanie ponownie  rozpatrywane znów było przed-
miotem nacisków i  medialnej nagonki. 

Równolegle w toku postępowania z inicjatywy Wójta Gminy pod naciskiem właściciel dokonał sprzedaży 
wszystkich sztuk stada. 

Zdroworozsądkowe  i merytoryczne prowadzenie sprawy zakończone w wyżej opisany  sposób nie będący 
spektakularnym nośnym medialnie wywozem zwierząt z gospodarstwa  jest dla Naszej Gminy  kompro-
misem pomiędzy ochroną dobrostanu zwierząt, uniknięciem znacznych kosztów finansowych  gminy oraz 
przyklaskiwaniem źle rozumianej  partykularnie interesownej ochrony praw zwierząt.

Jakub Maciejewski 

Dotacja dla sołectw w ramach projektu „Sołectwo na Plus”

Gmina Krzyżanów otrzymała pomoc finansową z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, w formie 
dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych lo-
kalnych  projektów realizowanych na terenach wiejskich w ramach programu „Sołectwo na Plus”. 

Dotację w wysokości po 10.000 zł – otrzymały  cztery sołectwa z gminy Krzyżanów:

−	 Sołectwo  Nowe Ktery  na realizację  projektu  „Czas  być razem  latem  i zimą”, który polega na 
zakupie i zamontowaniu betonowego stołu do gry  w tenisa stołowego pin ponga, wykonaniu utwar-
dzonej powierzchni z kostki betonowej  oraz posadzeniu drzew.  

−	 Sołectwo Siemienice na zakup stołów i krzeseł dla świetlicy – sala prób zespołu śpiewaczego Sie-
mienice, miejsce spotkań mieszkańców na uroczystościach okolicznościowych związanych z kul-
tywowaniem tradycji regionu i patriotycznych uroczystości rocznicowych.

−	 Sołectwo Łęki Kościelne na zakup sprzętu kuchennego, który będzie wykorzystany na działania 
kulinarne  oraz promocję  muzyki i śpiewu ludowego.
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−	 Sołectwo Ktery na utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ktery, jako  wspólnego 
miejsca integracji i rekreacji dla dzieci i dorosłych.

Ponadto, każdy z projektów otrzymał dofinansowanie z budżetu gminy Krzyżanów w kwocie 3-ch tysięcy 
złotych oraz Sołectwo Łęki Kościelne wniosło wkład własny w wysokości 500 złotych, a Sołectwo Ktery 
w wysokości 3000 złotych. Łączny koszt realizacji wszystkich projektów to 55.500,00 złotych. 

Wszystkie projekty zostaną  zakończane do 15 listopada 2021 roku.

Krzysztof Szymański

Egzamin ósmoklasisty 

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 odbył się w dniach 25-27 maja 2021 r. Ucznio-
wie sprawdzali swą wiedze z 3 przedmiotów: języka polskiego, języka obcego oraz matematyki.  
W szkołach prowadzonych przez gminę Krzyżanów do egzaminu przystąpiło 18 uczniów. Wyniki 
egzaminu przedstawia poniższa tabela: 

Szkoła Język polski Język angielski Matematyka

Krzyżanów 79 % 64% 67%

Ktery 68% 57% 52%

Kaszewy 55% 61% 45%
Średnia szkół z miasta Kutna 58% 60% 44%

Średnia powiat 56% 61% 41%

Średnia województwo 58% 65% 48%

Średnia kraj 60% 66% 47%

Marlena Felczak

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowy obowiązek dla mieszańców

Od 1 lipca wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, 
który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach 
mieszkalnych i niemieszkalnych. Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza – likwi-
dacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog.

I. Kto składa deklarację? 

Właściciel/zarządca budynku lub lokalu, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 
MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itd.

II. Jak można złożyć deklarację:

•	 Elektronicznie, wypełniając formularz na stronie zone.gunb.gov.pl, naciśnij na stronie głównej-> złóż 
deklarację-> wypełnij ją i wyślij. Deklarację wypełnia się przez profil zaufany lub e-dowód.
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•	 W formie papierowej wypełniając deklaracje, które dostępne są w Urzędzie Gminy Krzyżanów  
w pokoju nr 9 lub pobierając ją ze strony internetowej https://krzyzanow.pl/

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A (budynki i lokale zamiesz-
kałe)

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B (budynki lokale nieza-
mieszkałe)

Wypełniony dokument można wysłać listem, złożyć w pokoju nr 9 lub  sekretariacie Urzędu Gminy Krzy-
żanów.

Ile jest czasu na złożenie deklaracji?

•	 Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy 
złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).

•	 Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć terminie  
14 dni.

III. Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?

Tak, złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku musi złożyć deklarację 
z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw. Więcej informacji można uzyskać na stronie 
GUNB:  www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Paulina Włodarczyk

KOMUNIKAT 

 W związku z prowadzonym przez Gminę Krzyżanów letnim utrzymaniem dróg gminnych, a co za tym 
idzie inwestowaniem w tym zakresie w niezbędny sprzęt, który ma podnieść jakość wykonywanych prac, 
Zwracamy się do właścicieli nieruchomości rolnych wykonujących prace agrotechniczne na polach przyle-
głych do dróg gminnych o nie wyrzucanie i nie pozostawianie wydobytych z pól kamieni w pasach drogo-
wych. Mimo wcześniejszych apeli przy corocznym prowadzeniu prac utrzymaniowych i związanym z tym 
wykaszaniem poboczy przy drogach dochodzi do uszkodzenia sprzętu, co powoduje znaczne opóźnienia w 
pracach  oraz znaczny wzrost kosztów. Wobec powyższego informujemy Państwa, iż w sytuacjach uszko-
dzenia sprzętu przez zalegające w pasie drogowym kamienie Gmina Krzyżanów podejmie działanie zwią-
zane z dochodzeniem kosztów naprawy od właściciela nieruchomości rolnej przylegającej do drogi gmin-
nej. Uszkodzenie sprzętu zostanie udokumentowane przy nieruchomości na której doszło do uszkodzenia 
(dokumentacja zdjęciowa, protokół pracowników, oraz w uzasadnionych przypadkach protokół Policji),  
a właściciel działki na której znajdowały się kamienie w ciągu 7 dni zostanie obciążony kosztami naprawy, 
oraz w przypadku obecności funkcjonariuszy Policji mandatem karnym.      

Jakub Maciejewski 
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Bezpłatne porady prawne w   Urzędzie Gminy Krzyżanów

Przypominam, że w Urzędzie Gminy Krzyżanów istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych 
porad prawnych dla mieszkańców Gminy Krzyżanów.

Radca prawny będzie przyjmował mieszkańców gminy w pierwszy wtorek każdego miesiąca od go-
dziny 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:  ma-
jątkowych, 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. Na spotkanie z radcą prawnym proszę zabrać niezbędną 
dokumentację dotyczącą załatwianej sprawy.

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 postę-
powaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym;

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 pro-
cesowych 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 podat-
kowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowa-
nie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę  
sądową.

Wójt Gminy

Tomasz Jakubowski

FUNKCJONOWANIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W KRZYŻANOWIE

 Zachęcamy do korzystania z kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Krzyżanowie. 
Zajęcia prowadzone są przez animatora sportu Pana Aleksandra Wysoczyńskiego.

Chętni mogą korzystać z boiska do piłki nożnej, boiska do piłki koszykowej i siatkowej, siłowni 
zewnętrznej.

 Kompleks sportowy funkcjonuje wg harmonogramu przedstawionego poniżej:
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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

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

Przypominamy, że w związku z pandemią wirusa Sars CoV – 2 przed wejściem na teren kompleksu 
sportowego obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk oraz pomiar temperatury.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem kompleksu sportowego osoby nieletnie mogą przebywać 
i korzystać  z obiektu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

 Serdecznie zapraszamy na zajęcia sportowe.

Izabella Sobolewska 

„DOBRY START 300+” ZMIANY OD 2021 ROKU

 Wyprawka szkolna „Dobry start” to rządowy program wsparcia dla rodziców tych dzieci, które 
rozpoczynają nowy rok szkolny. Jest ono wypłacane raz w roku, bez względu na dochód w rodzinie.
 Od 1 lipca 2021 roku, zgodnie z wprowadzonymi zmianami zmieniły się zasady naboru wniosków 
o przyznanie świadczenia „Dobry start”. Od najbliższego roku szkolnego 2021/2022 świadczenie to będzie 
przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Według nowych zasad wnioski można składać 
do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną. Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się tylko  
w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.
Wnioski drogą elektroniczną można składać, tak jak w latach ubiegłych od 01 lipca do 30 listopada 
poprzez:
- bankowość elektroniczną,
- Portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
- portal PUE ZUS.

Katarzyna Barańska
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Źródło: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

INFORMACJA

 Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych działający  przy Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynny jest w każdą środę w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie w godzinach 15.00-17.00. Telefon (24) 326-29-09. 

Zapraszamy !                                                                                               
  Dorota Meronk

TRWA NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

Od 1 kwietnia prowadzone są zintensyfikowane działania, które mają na celu zachęcenie mieszkańców 
do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Główny Urząd Statystyczny, 
urzędy statystyczne oraz urzędy miast i gmin prowadzą szereg działań, w szczególności popularyzujących 
spis i przyczyniających się do wypełnienia przez mieszkańców ich obywatelskiego obowiązku. Niestety 
na terenie naszej gminy udział mieszkańców w spisie jest niewspółmierny do upływu czasu trwania zbie-
rania danych. Za nami już pięć miesięcy spisu, a gmina osiągnęła 69,3% spisanych osób (dane wg. stanu  
na dzień 31 sierpnia). Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o mobilizację i udział w badaniu.

W celu dokonania obowiązku udziału w NSPLiM możecie Państwo:

- samodzielnie spisać się przez Internet za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie spis.gov.pl

- skorzystać z przygotowanego stanowiska do samopisu w urzędzie gminy,

- spisać się „na żądanie” korzystając z infolinii spisowej (nr tel. 22 279 99 99) w kanale „spisz się przez 
telefon”
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- poczekać na kontakt telefoniczny lub bezpośredni rachmistrza.

W celu promowania spisu GUS ogłosił konkurs na najbardziej cyfrową gminę, w którym będzie się liczył 
odsetek mieszkańców gminy spisanych przez Internet. Im więcej mieszkańców gminy wypełni samospis 
internetowy, tym większe szanse na wygraną. A do wygrania jest cenny sprzęt IT, który może posłużyć jako 
wyposażenie pracowni komputerowych w szkołach na terenie gminy.

Przypominam, że udział w spisie jest obowiązkowy, a kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania 
obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie (Art. 57 
Ustawy o statystyce publicznej).

Magdalena Popławska

Szczepieniobus w Gminie Krzyżanów 

Obecnie trwa w Polsce  akcja szczepień  przeciwko COVID-19.  
W Gminie Krzyżanów na chwilę obecną w pełni zaszczepionych jest 43,7 % mieszkańców.  Niestety 
jest to zbyt mały procent żeby osiągnąć odporność zbiorową. 

W celu lepszego dotarcia do mieszkańców Gminy Krzyżanów ze szczepieniami w dniu 17.09.2021 r. (pią-
tek) zawita szczepioniobus. 

W godzinach od 9 do 11.30 będzie możliwość zaszczepienia się w Łękach Kościelnych – przy budynku  
świetlicy wiejskiej. 

Natomiast od godziny 12.00  do 13.30 szczepieniobus będzie podstawiony przy  budynku  OSP  
w Kterach.  

W szczepieniobusie wszyscy chętni  mogą zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson, 
bez wcześniejszego umawiania się czy zapisywania na konkretną godzinę. 

Osoba zaszczepiona otrzyma na miejscu certyfikat covidowy. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z mobilnych punktów szczepień.

Marlena Felczak

OGŁOSZENIE

      Szlachetna Paczka Powiat Kutnowski poszukuje wolontariuszy z terenu gminy Krzyżanów, którzy chętni 
są  do pomocy w celu dotarcia do osób i rodzin ubogich potrzebujących  pomocy w postaci ,,szlachetnej 
paczki”.
     Chętnych prosimy o zgłaszanie swojej kandydatury do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krzyżanowie osobiście lub telefonicznie.
Tel.  (24) 366-29-09.
       Serdecznie zapraszamy !

                                                                                                                 Dorota Meronk
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Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom za pomoc i zaangażowanie  w budowie nowego, przydroż-
nego  krzyża w miejscowości Siemieniczki.  Nowo powstały krzyż wzniesiono na miejsce dawnego, drew-
nianego.

Sołtys wsi Siemieniczki i Brony

Adam Karpiak

Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych

Okres od 01 stycznia do 31 marca każdego roku, w Ochotniczych Straży Pożarnych, to czas zebrań sprawozdaw-
czych, a co pięć lat sprawozdawczo-wyborczych. W 2021 roku odbyły się zebrania sprawozdawczo- wyborcze.  
Na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2020 r. Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP podjęło uchwałę w sprawie prze-
sunięcia terminów kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP w związku  
z epidemią wirusa SARS-CoV-2.  W uchwale określono, że walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP odbędą się  
w okresie od 01 stycznia do 30 września 2021r , a zjazdy oddziałów gminnych do 30 listopada 2021r   W jednostkach 
OSP z terenu gminy Krzyżanów zebrania sprawozdawczo – wyborcze odbyły się w okresie od 19 czerwca 2021 r. 
do 17 lipca 2021 r. i poprzedziły XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Krzyżanowie. Na zebraniach 
przedstawiano sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowe, sprawozdania komisji rewizyjnych, przed-
stawiano projekty planów działalności i planów finansowych na rok bieżący. W związku z tym, że były to zebrania 
sprawozdawczo – wyborcze, wybierano na nich nowe zarządy OSP oraz komisję rewizyjną, wybierano też delegatów  
na zjazd oddziału gminnego oraz przedstawicieli do zarządu oddziału gminnego. Ważnym punktem zebrań było 
udzielenie absolutorium poszczególnym zarządom OSP. W zebraniach brali udział: Poseł na Sejm RP Tadeusz Woź-
niak, Wójt Gminy a jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP – Tomasz Jakubowski, Komendant Gminny 
OSP RP – Tomasz Żydowo, Radni Gminy oraz Sołtysi z terenu poszczególnych jednostek, druhowie czynni, honoro-
wi oraz wspierający. Podczas spotkań Wójt Gminy – Tomasz Jakubowski omawiał wydatki ponoszone przez gminę 
na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 roku, pozyskane dotacje na zakup niezbędne-
go wyposażenia jednostek OSP. W niektórych jednostkach zmienił się skład zarządu i tak nowym prezesem OSP  
w Kaszewach Kościelnych został druh Sylwester Walicki, w Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemienicach druh  
Piotr Gierańczyk, w Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowie druh Mariusz Piotrowski. W pozostałych  
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jednostkach dotychczasowi prezesi zachowali nadal swoje funkcję i tak po raz kolejny prezesem OSP w Młogoszynie  
został druh Tadeusz Tybura, OSP w Wałach druh Krzysztof Popławski, OSP w Kterach druh Jerzy Kotarski, OSP  
w Kucharach druh Ryszard Siuda. Wszystkim członkom Zarządu gratulujemy wyboru oraz życzymy sukcesów oraz 
dalszej owocnej działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

                                                                                                       Ewa Matusiak

Pożegnanie ustępującej Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowie

XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krzyżanowie

W sobotę 24 lipca 2021 roku w strażnicy OSP w Krzyżanowie odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W jego trakcie wybrano na kolejną, pięcioletnią kadencję,  
Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Zjazd Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP RP. W spotkaniu udział wzięli strażacy – po pięciu delegatów z siedmiu jednostek 
OSP z terenu gminy Krzyżanów, członkowie ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej  oraz zaproszeni 
goście. W spotkaniu uczestniczył Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak i jednocześnie Prezes Honorowy Od-
działu Gminnego Związku OSP RP w Krzyżanowie, Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej kpt. 
mgr inż. Mariusz Dudkowski,  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kutnie – Jakub 
Świtkiewicz.

Spotkanie rozpoczęło się od sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Gminnego  Związku OSP RP 
oraz Komisji Rewizyjnej, jak również udzielenia absolutorium ustępującemu  Zarządowi Oddziału Gmin-
nego Związku OSP RP w Krzyżanowie. Sprawozdanie z pięcioletniej działalności przedstawił Druhom 
i Druhnom Prezes Zarządu Gminnego Oddziału OSP RP i jednocześnie Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz 
Jakubowski. Podsumował on ostatnie lata działalności, omawiając bieżące sprawy związane z działalnością 
strażaków – ochotników, inwestycje i zakupy prowadzone w poszczególnych jednostkach.  Całą treść spra-
wozdania przedstawiamy poniżej. Następnie głosowano nad absolutoriom dla Zarządu, które zostało udzie-
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lone jednogłośnie. W kolejnej części spotkania wyrazy uznania dla pracy strażaków złożyli: Poseł na Sejm 
RP Tadeusz Woźniak, Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej kpt. mgr inż. Mariusz Dudkowski, 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kutnie – Jakub Świtkiewicz. W trakcie obrad, 
Zarząd Związku OSP wybrał prezesa na nową pięcioletnią kadencję, Prezesem Związku OSP został po-
nownie mgr inż. Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy Krzyżanów, wybrano również dwóch wiceprezesów, 
którymi zostali druh Tadeusz Tybura i druh Piotr Gierańczyk, Komendantem Gminnym został ponownie 
druh Tomasz Żydowo, a na skarbnika kolejny raz wybrano druha Krzysztofa Popławskiego. Na zakończe-
nie Zjazdu nowo wybrany prezes podziękował za zaufanie  jakim został obdarzony, po czym  XII Zjazd 
Gminny ZOSP RP został zamknięty.  

                                                                                                                            Ewa Matusiak

SPRAWOZDANIE  Z DZIAŁALNOŚCI  ZARZĄDU  ODDZIAŁU GMINNEGO  ZWIĄZKU  
OCHOTNICZYCH  STRAŻY  POŻARNYCH  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  W  

KRZYŻANOWIE   ZA OKRES 2016-2020

Posiedzenia Zarządu Gminnego OSP RP w Krzyżanowie odbywały się, według zaistniałych potrzeb,  
2-3 razy w roku a nieraz częściej 4-5 razy. Tematami posiedzeń było:

•	 przygotowanie walnych zebrań sprawozdawczych w OSP;

•	 sprawy operacyjno - techniczne i gospodarcze;

•	 sprawy dotyczące pozyskiwania dotacji przez Gminę dla jednostek OSP;

•	 sprawy różne.

Prezes Zarządu Gminnego OSP RP corocznie uczestniczył niemal we wszystkich zebraniach sprawozdawczych, 
a w 2021 roku w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych przeprowadzonych w jednostkach OSP z terenu 
Gminy Krzyżanów.  Na terenie gminy działa 7 jednostek OSP nasi druhowie biorą udział w uroczystościach 
Gminnych,  patriotycznych oraz kościelnych. OSP w Krzyżanowie jest włączona do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. 
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Krzyżanów posiadają w użytkowaniu  następujące samochody:
1. OSP Krzyżanów   –  Jelcz GBA 2,5 006 na podwoziu Stara 244 
                                 –  Man TGM 13-290 4x4 
2. OSP Kaszewy      –  Żuk GLM  
3. OSP Kuchary      –  Volkswagen Transporter 1,9 TD
4. OSP Siemienice   –  Żuk GLM 
5. OSP Młogoszyn  –   Żuk GLM nr rej. 
                                –  Star P- 244 GBAM 
6. OSP Wały             – Jelcz GCBA 004 

               – Żuk GLM 
7. OSP Ktery            – Jelcz GCBA 6/32 
Niezależnie od marki czy rocznika produkcji, wszystkie pojazdy są sprawne, gotowe do wyjazdu o każdej 
porze dnia czy nocy.
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Na wyposażeniu jednostek znajduje się sprzęt silnikowy w postaci motopomp, pił spalinowych, agregatów 
prądotwórczych. Na wyposażeniu straży są torby PSP R1, automatyczne defibrylatory zewnętrzne, maszty 
oświetleniowe, kombinezony pszczelarskie, agregat oddymiający, czujnik wielogazowy i wiele innego 
sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.

Współpraca samorządu gminnego z zarządami poszczególnych jednostek OSP i Zarządem Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Krzyżanowie przez całą kadencję układała się dobrze. W budżecie Gminy 
Krzyżanów planowano środki w ilościach, które zapewniały nie tylko bieżące utrzymanie poszczególnych 
jednostek ale także ich rozwój. 
W budżecie Gminy Krzyżanów, na bieżące wydatki  OSP przeznaczono następujące kwoty:
2016 rok  –       215.340,00 zł
2017 rok  –       117.967,00 zł
2018 rok  –    1  12.983,00 zł
2019 rok  –  1.702.769,00 zł
2020 rok  –     492.591,00 zł

Środki te były przeznaczone na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP, w tym: wypłatę ekwiwalentów 
za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, utrzymanie kierowcy mechanika w każdej z jednostek, 
zakup paliwa, naprawę samochodów i sprzętu, ubezpieczenie i badania lekarskie strażaków, ubezpieczenie 
i przegląd samochodów. Oprócz, koniecznych bieżących wydatków środki przeznaczone na działalność 
przeciwpożarową wydatkowano na :
2016 rok
- wyremontowano posadzkę i położono terakotę w OSP w Siemienicach -3.858,82 zł
- opracowano studium wykonalności strażnicy oraz zapłacono za projekt budowlany na termomodernizację 
OSP w Kterach – 24.640,00 zł
- opracowano studium wykonalności strażnicy oraz zapłacono za projekt budowlany na termomodernizację 
OSP w Wałach – 28.330,00 zł
- zakupiono i położono kostkę brukową przy OSP w Wałach – 27.160,00 zł
- zakupiono 5 kompletów mundurów galowych dla OSP w Wałach – 2.829,62 zł
- przekazano samochód Volkswagen Transporter o wartości 8.000,00 zł na potrzeby jednostki OSP 
w Kucharach
- wyremontowano strażnicę i wc OSP w Kaszewach Kościelnych - 7.726,42 zł
- zakupiono sztandar dla OSP w Kaszewach Kościelnych – 3.530,00 zł
2017 rok
- zakupiono 11 kompletów mundurów galowych dla OSP w Krzyżanowie, Siemienicach, Kucharach 
i Młogoszynie– 6.900,58 zł
- wyremontowano świetlicę OSP w Siemienicach – 26.147,32 zł
- zakupiono sztandaru dla OSP w Siemienicach – 3.546,13 zł
2018 rok
- wykonano dokumentację na termomodernizację OSP w Wałach – 3.658,00 zł

INFORMACJE I OGŁOSZENIA



28 Biuletyn  Informacyjny • nr 3 (140) maj 2021

- wykonano dokumentację na termomodernizację OSP w Kterach – 3.658,00 zł
2019 rok
- wykonano termomodernizację świetlicy OSP w Wałach – 581.538,26
- wykonano termomodernizację świetlicy OSP w Kterach – 979.505,90
2020 rok
- zakupiono poduszki rozpierające, butlę i reduktor dla OSP w Krzyżanowie – 4.951,54 zł
- wykonano termomodernizację świetlicy OSP w Siemienicach – 200.000,00zł

- wykonano remont w świetlicy OSP w Wałach – 9.102,00 zł

- zakupiono stoły do świetlicy OSP w Wałach – 2.803,42 zł

- wykonano termomodernizację świetlicy OSP w Młogoszynie – 150.000,00 zł

W latach 2016-2020 Urząd Gminy w Krzyżanowie pisał wnioski i pozyskiwał dotacje na wyposażenie  
jednostek OSP z których zakupiono:

2016 rok 

- dotacja  MSW i A na zadanie ze środków publicznych „Przygotowanie jednostek OSP do działań ra-
towniczo – gaśniczych” -8.071,00 zł zakupiono drabinę strażacką, pilarkę do drewna, tłumice gumowe,  
5 hełmów strażackich oraz wąż tłoczny dla OSP w Młogoszynie.

2018 rok

- Urząd Gminy w Krzyżanowie pozyskał dotację  Ministra Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach zawar-
tej umowy Gmina Krzyżanów otrzymała dotację w wysokości  41.759,79 zł zapewniając jednocześnie wkład 
własny w wysokości  421,81 zł. Przyznane środki pozwoliły doposażyć nasze jednostki OSP  zgodnie z ich 
zapotrzebowaniem oraz opinią Państwowej Straży Pożarnej. W ramach dotacji zakupiono automatyczny 
defibrylator zewnętrzny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowie, latarki akumulatorowe dla OSP  
w Młogoszynie oraz OSP w Wałach, 6 sztuk pilarek do drewna, w  tym o mocy 6KM dla OSP w Krzyżanowie 
i w Wałach i o mocy 3 KM dla OSP w Kucharach, Kterach, Siemienicach i Kaszewach, agregaty prądotwór-
cze dla OSP w Wałach i Młogoszynie , przenośny zestaw oświetleniowy dla OSP w Młogoszynie. 

- w ramach drugiej dotacji Ministra Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzo-
nym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Gmina otrzymała kwotę 27.751,28 zł , 
wkład własny wynosił 280,32. W ramach dotacji zakupiono 2 defibrylatory za kwotę 11.500,00 zł dla OSP 
w Kterach i OSP w Młogoszynie, jedna torba ratownicza PSP R-1 za kwotę 3.500,00 zł dla OSP w Krzyża-
nowie, dwa agregaty prądotwórcze za kwotę 11.900,00zł,  jeden przenośny zestaw oświetleniowy za kwotę 
1.131,60 zł dla OSP w Wałach. 

2019 rok

- Urząd Gminy pozyskał dotację ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, finansowanej ze środków 
firm ubezpieczeniowych na zakup mundurów galowych. Zakupiono 2 mundury dla OSP w Krzyżanowie,  
2 mundury dla OSP w Siemienicach i 1 mundur galowy dla OSP w Kterach. Gmina poniosła koszt zakupu 
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mundurów w kwocie 1.706,00 zł dopłata ze środków firm ubezpieczeniowych wynosiła 1.000,00 zł.  

- w ramach następnej dotacji pozyskanej przez Urząd Gminy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego  na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mie-
nia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Województwo przekazało Gminie, na realizację zadania, środki finansowe  
w wysokości 13.525,00 zł. Z dotacji Gmina zakupiła dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Młogo-
szynie prądownicę oraz kombinezon pszczelarski, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałach 4 hełmy stra-
żackie oraz 4 latarki LED z uchwytem do hełmu, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemienicach agregat 
prądotwórczy trójfazowy, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kterach 5 latarek LED z uchwytem do hełmu, 
kombinezon pszczelarski oraz rękawice strażackie specjalne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaszewach 
kombinezon pszczelarski oraz wąż powlekany do motopompy.                                

-  kolejna pozyskana dotacja została przeznaczona na doposażenie jednostek OSP na kwotę 87.300,00 zł., 
gdzie  gmina zapewniła wkład własny w kwocie 873,00 zł. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Z pozyskanych środków gmina za-
kupiła  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowie 12 kompletów ubrań specjalnych, 12 par butów 
strażackich specjalnych oraz dwa hełmy strażackie za kwotę 43.632,00 zł., dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Młogoszynie 6 kompletów ubrań specjalnych za kwotę 14.847,00 zł, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Wałach 6 kompletów ubrań specjalnych za kwotę 14.847,00 zł, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kterach  
6 kompletów ubrań specjalnych za kwotę 14.847,00 zł.

- następną dotacją którą pozyskano dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowie jest dotacja  z WFOŚ 
i GW w Łodzi w kwocie 23.272,00 zł przy udziale środków gminy w kwocie 5.818,00 zł której zakupiono 
sprzęt ratowniczy.

 - następna dotacja dla OSP w Krzyżanowie, którą pozyskała Gmina z funduszu prewencyjnego PZU  
na dofinansowaniu zakupu sprzętu do walki ze skutkami anomalii pogodowych w kwocie 25.000,00 zł .

2020 rok

- Urząd Gminy pozyskał dotację  przeznaczoną na doposażenie jednostek OSP w kwocie 95.821,77 zł., 
gmina zapewniła wkład własny w kwocie 958,23 zł. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Z pozyskanych środków gmina zakupiła dla:

OSP w Krzyżanowie

- poduszki rozpierające

- detektor wielogazowy

- węże strażackie

OSP w Siemienicach

- 7 kompletów ubrań specjalnych

- 8 par butów strażackich specjalnych
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- 8 hełmów

- 8 par rękawic specjalnych

- drabinę strażacką

OSP w Wałach

- bosak

- tłumica

- 14 par butów strażackich

OSP w Młogoszynie

- 5 kompletów ubrań specjalnych

- 4 pary butów strażackich specjalnych

- 4 hełmy strażackie

- 4 pary rękawic specjalnych

OSP w Kterach

- węże strażackie

- 3 komplety ubrań specjalnych

- 4 pary butów strażackich

- 4 hełmy i rękawice strażackie

I z tego miejsca chciałbym podziękować serdecznie druhowi Posłowi Tadeuszowi Woźniakowi za pomoc  
w pozyskaniu tej dotacji, była to jedna z wyższych dotacji w powiecie, a może i najwyższa. Równie gorąco 
dziękuję Pani Ewie Matusiak pracownikowi Urzędu Gminy za jej pracę, za pisanie wniosków o dotację,  
za jej sprawne działanie.

W tych latach 2016 -2020 na utrzymanie i rozwój jednostek OSP z terenu Gminy Krzyżanów wydatkowano 
kwotę 2.970.969,00 zł, z tego z budżetu Gminy Krzyżanów zabezpieczono kwotę 2.641.650,00 zł, a ze środ-
ków zewnętrznych Gmina pozyskała kwotę 329.319,00 zł. Są to pieniądze, które wsparły działalność jed-
nostek OSP na terenie Gminy Krzyżanów, zwiększyły bezpieczeństwo, komfort działania naszych druhów,  
a jednocześnie środki te zwiększyły bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Gminy Krzyżanów. 

Na sam koniec mojego sprawozdania chciałbym serdecznie podziękować wszystkim druhnom, druhom stra-
żakom za dobrą współpracę z każdą z jednostek. Dziękuję druhowi komendantowi Tomaszowi Żydowo 
za jego pracę na rzecz jednostek OSP z terenu gminy Krzyżanów, bardzo dziękuję wszystkim prezesom, 
komendantom, druhnom i druhom z poszczególnych jednostek. Bardzo dziękuję ustępującemu Zarządowi 
Oddziału Gminnego za merytoryczną współpracę. Dziękuję wszystkim za zrozumienie, ten okres 5 letniej 
pracy był dla mnie wielką przyjemnością, a efekty tej pracy są widoczne i w zakresie doposażenia jednostek 
w celu podniesienia gotowości bojowej, jak również w zakresie poprawy wizerunku, infrastruktury świetlic 
czy garaży Ochotniczych Straży Pożarnych.

Prezes ZG ZOSP RP

mgr inż. Tomasz Jakubowski
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OGŁOSZENIE O  ROKOWANIACH

Na podstawie art. 28 ust. 2 oraz  art. 39 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (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 nieru-
chomości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1490 oraz z 2020 r. poz. 1698) Wójt Gminy Krzyżanów ogłasza trzecie  
rokowania na sprzedaż  nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów.

 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 
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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 4 października 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 4 października 2021 roku do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie 
z napisem: „Trzecie 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  8 października 2021 roku o godzinie 9:00  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzyżanów. 

 6. 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. 

 7. Bliższych informacji na temat rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzyżanów pokój nr  9, 
Tel. /024/ 356 29 06

Krzyżanów, dnia 20 sierpnia 2021 roku

WÓJT

/mgr inż. Tomasz Jakubowski/
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