
       
Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Krzyżanów!

Święta Bożego Narodzenia to czas, 
w którym doświadczamy szczęścia ze spotkania z bliskimi, 

cieszymy się ich radością i miłością.

Z tej okazji pragniemy złożyć Państwu 
najserdeczniejsze życzenia 

radosnych dni, podczas których wszelkie problemy 
i troski codziennego życia odejdą w zapomnienie.

Niech w tym czasie, najpiękniejszym ze wszystkich, 
nikt z nas nie będzie sam, 

a szczęście zawita jako stały gość. 
Niech nowonarodzone Boże Dziecię 

zapewni nam wszystkim i naszej gminie 
wszelką pomyślność i dostatek.

Życzymy także, aby Nowy Rok 2022 
był okazją do spełniania marzeń 

oraz pasmem sukcesów w każdej sferze życia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Czekaj

Wójt Gminy
Tomasz Jakubowski

ROK XXVI NR 4 (141) Grudzień 2021 www.ugkrzyzanow.bip.org.pl
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
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INFORMACJA

Urząd Gminy informuje, że w związku z udzieleniem pracownikom dni wolnych wynikających 
z przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy w inny dzień tygodnia niż sobota – art. 130 § 2 Kodeksu 
Pracy  - Urząd Gminy Krzyżanów  będzie nieczynny w dniach:  24 grudnia 2021r. (piątek) oraz  7 stycz-
nia 2022r. (piątek).

Wójt Gminy 
Tomasz Jakubowski

INFORMACJA

 Wójt Gminy Krzyżanów informuje, że osoby zalegające z zapłatą za zużycie wody,  nieczystości 
płynnych i czynszu mieszkalnego, chcące uniknąć eksmisji z lokali mieszkalnych bądź odcięcia wody, 
mogą odpracować swoje zadłużenie w ramach prac porządkowych  na terenie Gminy  Krzyżanów. 

 Uchylanie się od obowiązku opłat za dostarczaną wodę i nieczystości płynne skutkować będzie 
rozwiązaniem umowy, zamknięciem przyłącza i odcięciem dostawy wody.      

Informujemy osoby zainteresowane, że możliwość odpracowania zadłużenia istnieje przez cały rok.

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju nr 9 i nr 4 lub pod numerem telefonu: 
24 356 29 06 lub 24 356 29 05.

                                                                                                                                Agnieszka Dudkowska

BUDŻET GMINY KRZYŻANÓW NA 2022 ROK

 Wójt Gminy Krzyżanów przedłożył Radzie Gminy Krzyżanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Łodzi projekt budżetu Gminy Krzyżanów na 2022 rok. Po zapoznaniu się przez radnych z projektem 
i po wydaniu opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową budżet gminy na 2022 rok zostanie uchwalony 
jeszcze do końca bieżącego roku.

 W przyszłorocznym budżecie zaplanowano dochody w wysokości 18.046.050,00 zł. Ich struktura 
kształtuje się następująco: 

- dochody własne – 7.875.115,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.103.173,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 71.887,00 zł,

- subwencja ogólna – 3.328.522,00 zł,

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – 3.044.307,00 zł,

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 172.568,00 
zł,     

- dochody majątkowe – 450.478,00 zł. 

Wydatki budżetu zaplanowano  w łącznej kwocie 23.398.068,00 zł.
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Inwestycje, jakie planuje się zrealizować w 2022 roku są następujące:

- Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika 
wody pitnej oraz pompowni sieciowej w miejscowości Siemienice  za kwotę 4.186.105,00 zł, z czego część 
kwoty tj. 1.022.905,00 zł będzie pokryta dochodami własnymi gminy, a na pozostałą część tj. 3.163.200,00 
zł  planowana jest do zaciągnięcia  niskoprocentowa pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej   - umarzalna w 30 % po zrealizowaniu zadania . Inwestycja ta została rozpoczęta 
w 2021 roku, a zakończenie jej planowane jest na rok 2022,

- Remont drogi gminnej w Nowych Kterach – 1800 mb  za kwotę 400.000,00 zł,

- Wykonanie projektu mostu na rzece Bzura w miejscowości Siemienice – 100.000,00 zł,

- Remont dachu na świetlicy w Łękach Kościelnych – 75.000,00 zł,

- Zakup wozu strażackiego średniego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - 200.000,00 zł z budżetu 
Gminy, pozostałą kwotę około 700.000,00 zł planuje się pozyskać z funduszy zewnętrznych,

- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych – wymiana źródła ciepła- 400.000,00.  
Na inwestycję tę pozyskano 340.000,00 zł z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwe-
stycji Strategicznych . Na wkład  własny  zabezpieczono 60.000,00 zł, 

- Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów – 1.676.238,00 zł, 

- Zakup działki pod budowę przedszkola gminnego w Krzyżanowie – 165.000,00 zł,

- Budowa przedszkola gminnego w Krzyżanowie-  zabezpieczono w budżecie gminy wkład własny 
w wysokości 750.000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji zaplanowano na kwotę 5.000.000,00 zł, z czego 
4.250.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz  Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych,

- Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Siemienice – 30.000,00 zł.  

Łącznie na inwestycje gminne zaplanowano kwotę 7.627.343,00 zł, co stanowi 32,60 % planowanych   
wydatków. 

Wydatki bieżące ustalono w wysokości 15.770.725,00 zł  i zaliczamy do nich między  innymi: 

•	 Dofinansowanie działalności Spółki Wodnej Krzyżanów – 60.000,00 zł 

•	 Wydatki związane z dostarczeniem mieszkańcom gminy wody – 272.000,00 zł

•	 Lokalny transport zbiorowy – 597.000,00 zł

•	 Poprawienie jezdności dróg – 148.700,00 zł 

•	 Wydatki związane ze zmianą  studium i Miejscowego Planu Zagospodarowania  Przestrzennego  – 
110.000,00 zł

•	 Utrzymanie budynków komunalnych – 143.500,00 zł 

•	 Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych – 208.700,00 zł 
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•	 Utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, świetlic  wraz z dowo-

żeniem uczniów do szkół – 5.331.466,00 zł 

•	  Pomoc społeczna, wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych 500+ – 3.569.893,00 
zł 

•	 Oświetlenie uliczne, tj. opłata za energię i konserwację oświetlenia – 272.000,00 zł 

•	 Gospodarowanie odpadami komunalnymi ( wywóz odpadów) – 1.262.000,00 zł 

•	 Utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie – 361.211,00 zł 

•	 Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków – 107.000,00 zł 

•	 Wydatki związane z odłapywaniem i pobytem bezdomnych psów w schronisku – 76.000,00 zł 

•	 Dofinansowanie działalności kultury fizycznej – 55.250,00 zł

                                                                                                                Emilia Widawska

ROZLICZENIE KOSZTÓW PRODUKCJI 1 M³ WODY 

Rodzaj kosztu
Wynagrodzenie 73 352,39 zł

Materiały 15 898,52 zł

Energia 80 481,69 zł

Usługi obce  4 922,80 zł
Opłata za środowisko - Wody Polskie 19 379,00 zł

Zakup usług pozostałych: opłata za system DGG;  modernizacja 
otworu studziennego

94 436,12 zł

Zakup wody od PWiK Kutno 64 139,97 zł
Podatek od towarów i usług VAT 12 698,00 zł
Usunięcie ok. 20 awarii 40 000,00 zł

RAZEM
405 308,49 zł

Razem koszty  wynoszą  405.308,49 zł

W okresie 01.01.2021r. - 30.09.2021r. wyprodukowano 190 573 m³ wody, naliczono do opłaty 145 387 
m³, ubytki (awarie, kradzież, woda pobierana przez OSP na cele ppoż.) wynoszą 45 186 m³ co stanowi 
23,71% pobranej wody.

Koszt produkcji

405.308,49 zł ( koszty) : 190 573 m³ wody = 2,12 zł za 1 m³  

Różnica 2,39 zł/1m³obecna stawka – 2,12 zł/1m³ = 0,27zł/1m³  

Koszt produkcji po uwzględnieniu strat wody  

405.308,49z ł ( koszty)  :  145 387 m³ odczyt wodomierzy =  2,78 zł/1 m³  
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Różnica  2,39zł/m³ obecna stawka – 2,78zł/m³ = - 0,39zł/m³

Naliczona należność od mieszkańców  w 2021 r.-  363 002,63 zł 
 
BILANS:     363 002,63zł – 405 308,49zł= - 42 305,86 zł

Jak widać z powyższych wyliczeń Gmina Krzyżanów w 2021 roku do produkcji i zaopatrzenia miesz-
kańców w wodę dołoży około 42 305,86 zł. Z dnia na dzień koszty produkcji oraz dostarczania wody 
będą rosnąć, dlatego też prosimy mieszkańców o gospodarne użytkowanie wody, aby cenę wody 2,39zł za 
1m³utrzymać jak najdłużej bez konieczności jej podnoszenia. 

               Paulina Włodarczyk

ZMIANA CZĘSTOLIWOŚCI ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY 
KRZYŻANÓW

 W dniu 26.11.2021 Rada Gminy Krzyżanów  przyjęła Uchwalę w sprawie zmiany Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanów oraz Uchwałę w sprawie zmiany określe-
nia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

     Podstawą wprowadzonych zmian są już bardzo wysokie koszty funkcjonowania sytemu gospoda-
rowania odpadami oraz nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648), w której to zapisy dopuszczają zróżnicowanie częstotliwości 
odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów, w szczególności  
w gminach wiejskich oraz w części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich.

I. Ustalono minimalną częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

•	 z obszaru zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

•	 z obszaru zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

•	 z obiektów użyteczności publicznej, zakładów usługowych, produkcyjnych handlowych, przy-
chodni, ośrodków zdrowia - nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

•	 ze szkół, przedszkoli - nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

II. Ustalono również minimalną częstotliwość pozbywania się selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

•	 szkło – nie rzadziej niż jeden raz w kwartale;

•	 metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz 
w miesiącu; 

•	 papier – nie rzadziej niż jeden raz na sześć miesięcy;
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•	 bioodpady :

- obszar zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na kwartał

- obszar zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

Ponadto mieszkańcy mogą w każdej dowolnej chwil oddać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzyżanówku oraz na ul. Łąkoszyńską odpady takie jak: 

•	 papier, szkło,  metale,  tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, bioodpady, odpady wiel-
kogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilo-
ści 1000 kg rocznie, od nieruchomość), przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i zużyte 
akumulatory,  zużyte opony w ilości 4 szt. rocznie.

 Nie mamy wpływu na ceny dyktowane przez firmy działające na rynku odpadowym. Możemy je-
dynie ograniczyć częstotliwość odbioru, pilnować, aby w systemie były zgłoszone wszystkie korzystające 
z niego osoby, by do gminnego systemu nie dostawały się odpady z przedsiębiorstw oraz aby waga wysta-
wianych przez nas odpadów w pojemnikach była jak najniższa (np. poprzez kompostowanie, segregację 
i ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów). Tylko te wspólne działania mogą nas uchronić przed kolej-
nymi wzrostami cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

 Zachęcamy również do zakładania przydomowych kompostowników w celu ograniczenia ilości od-
dawanych odpadów biodegradowalnych. Odpady te, możemy wykorzystać jako kompost w swoich ogród-
kach czy na działkach. Ponadto właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą otrzymać ulgę 
w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów 
w przydomowych kompostownikach. Wysokość zwolnienia wynosi 1 zł miesięcznie od każdej osoby za-
mieszkującej nieruchomość. Podstawą  ubiegania się o zwolnienie jest złożenie  przez właściciela  zamiesz-
kałej nieruchomości  (zabudowanej  budynkiem  jednorodzinnym)  korekty deklaracji, w której  oświadczy,  
że posiada przydomowy kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.

Paulina Włodarczyk

Stawka za odpady….???

        Obecnie obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 21,00 zł 
miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość oraz 42,00 zł miesięcznie za każ-
dego mieszkańca, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektyw-
ny. Dla mieszkańców, którzy posiadają przydomowy kompostownik stawka wynosi 20,00zł miesięcznie. 

       W 2021 roku Gmina Krzyżanów zmuszona jest dołożyć do gminnego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi ze środków własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi ok 300 000 zł. Rozliczenie z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne  
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzyżanów odbywa się na podstawie ilo-
czynu ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów w danym miesiącu i stawki za 1Mg odebranych 
i zagospodarowanych odpadów tj. 1132,92 zł. Głównym czynnikiem wpływającymi na wartość otrzyma-
nych faktur od przedsiębiorstwa odbierającego odpady jest znaczący wzrost produkcji odpadów w naszych 
gospodarstwach domowych. 

Szczególnie wysoki wzrost produkcji zanotowano w latach 2017-2020, który wyniósł aż 50,38%. Nato-
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miast w 2021 roku prognozuje się wzrost ilości odebranych odpadów w stosunku do roku 2017, aż o 63%.

 (Ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów w latach 2017-2021 przedstawia wykres nr 1 i 2)

W tym samym czasie odnotowano 3% spadek liczby mieszkańców w stosunku do roku  2017 r., w którym 
3781osób  zostało zgłoszonych do systemu odbioru odpadów, a w 2021r. o 123 osób mniej (3658).Z po-
wyższych danych wynika, że każdy z nas (w przeliczeniu na jedną osobę) oddaje średnio rocznie 360 
kg odpadów. Jeszcze w roku 2017 produkowaliśmy o 240 kg mniej. 

(Stosunek liczby osób zamieszkałych na terenie gminy Krzyżanów w latach 2017-2021 przedstawia wykres nr 3)
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Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunal-
nych są: 

•	   wzrost minimalnego wynagrodzenia; 

•	   podwyższenie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska (dla przykładu jednostkowa stawka 
opłat za umieszczenie 1Mg odpadów o kodzie 19 12 12 na składowisku w 2018 r. to 74,06 zł w 2019 
r. 170,00 zł, w 2020 r. to 270,00 zł, a w 2021 to 301,84zł;

•	wzrost kosztów paliwa oraz energii elektrycznej;

•	 koszt monitoringu i zabezpieczenie ppoż:

•	 częstotliwości odbioru odpadów .

Analiza rynku odpadów oraz przetargi w innych gminach wskazują na niewielkie obniżenie się cen 
za tonę odbieranych i zagospodarowanych odpadów, po dokonanych zmianach w częstotliwości ich odbio-
ru na terenie danej gminy. Niestety z informacji docierających z różnych gmin wynika, iż w przetargach 
startuje zazwyczaj jeden wykonawca, a więc prawie nie ma konkurencji. To niestety powoduje konieczność 
przyjmowania przez gminy cen, jakie dyktują firmy. Zgodnie z prawem gmina nie może nie zorganizować 
przetargu, a zaoferowanych w przetargu cen nie można negocjować.

Chcąc uniknąć dalszego wzrostu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada 
Gmina Krzyżanów, dokonała zmiany uchwały Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Krzyżanów oraz zmiany uchwały określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych od-
padów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, korzystając z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648 ),w której to zapisy dopuszczają zróżnicowaną częstotliwość 
odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów, w szczególności  
w gminach wiejskich.

Paulina Włodarczyk 

INFORMACJE PODATKOWE NA 2022 ROK

Corocznie Rada Gminy Krzyżanów  ustala cenę żyta, która jest podstawą do naliczania podatku rolnego.

Przy ustaleniu ceny żyta Główny Urząd Statystyczny  bierze pod uwagę  średnią cenę wyliczoną z ostatnich 
11 kwartałów   poprzedzających dany rok podatkowy.

W komunikacie z dnia 20 października bieżącego roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił 
cenę żyta będącą podstawą do naliczania podatku rolnego na rok 2022 w kwocie  61,48 za 1 decytonę.

 Rada Gminy na wniosek Wójta wzorem lat poprzednich  obniżyła stawkę z kwoty 61,48 zł do kwoty  
50,00 zł za decytonę żyta.  Podatek rolny dla jednego ha przeliczeniowego jest iloczynem 2,5dt żyta  
i stawki ustalonej przez Radę Gminy (2,5dt x 50,00zł=125,00 zł)  Wysokość podatku rolnego na 2022 r. 
wynosi  125,00 zł od jednego hektara przeliczeniowego rocznie.  

Stawki podatku  od środków transportowych na rok 2022.
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-samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
 powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie         -  684,00 zł
-samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
 powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie              - 956,00 zł
-samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 
 powyżej 9 ton – do 12 ton                               -1.325,00 zł
 -samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
 równej lub wyższej niż 12 ton                       -1.533,00 zł
- ciągnika siodłowego lub balastowego 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów powyżej 36 ton                               - 1.738,00 zł
 -przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają                                                        
 dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton  -  1.173,00 zł                                                                                                                                             

Stawki  podatku od nieruchomości na rok 2022:                                                                                                           
Rada Gminy na wniosek Wójta przychyliła się do uchwalenia stawek podatku od nieruchomości w niżej 
podanym poziomie:
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą- 1,03 zł za 1 m. kw.
- od gruntów pozostałych 0,24 zł za 1 m. kw. 
- od budynków mieszkalnych 0,60 zł za 1 m. kw.
- od budynków związanych z działalnością gospodarczą 25,74 zł za 1 m. kw.
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 5,25 zł za 1 m. kw.
- od budynków pozostałych - 5,93 zł za 1m.kw.
- od budowli – 2 % ich wartości.

PRZYPOMINAMY 

Zwrot podatku akcyzowego  -  terminy składania wniosków
I  TERMIN
W miesiącu lutym  składamy wnioski wraz z fakturami VAT  dokumentującymi zakup oleju napędowego 
do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia roku bieżącego, w którym 
składany jest wniosek.

II  TERMIN
W miesiącu sierpniu składamy wnioski wraz z fakturami VAT  potwierdzającymi zakup oleju napędowego 
do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego  r. do 31 lipca roku bieżącego

Deklaracje i informacje podatkowe.

Wszyscy posiadacze samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (masa własna 
pojazdu plus ładowność) powyżej 3,5t w terminie do 15 lutego każdego roku mają obowiązek złożyć 
deklaracje DT-1.
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SYTUACJA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW

Za nami  ponad dziesięć miesięcy   od  uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2021 rok.  Może-
my więc pokusić się o przeanalizowanie  sytuacji finansowej gminy, mamy obraz,  jakie inwestycje zreali-
zowaliśmy, a jakie mamy w planie zrealizować. Na dzień 31 października  2021 r. plan dochodów wynosił 
23.854.079,57  a  wykonanie ich wyniosło 20.501.843,05 zł, tj.  85,95 %. Plan wydatków natomiast wynosi 
30.311.751,57 zł, a wykonanie ich wynosi  14.836.398,63 zł, tj. 48,95 %. Dzięki dochodom z podatków 
i opłat lokalnych, dotacji na zadania zlecone, subwencji  oraz dochodów pozyskanych ze źródeł zewnętrz-
nych Wójt Gminy Krzyżanów-Tomasz Jakubowski wspólnie z Radą Gminy mógł zaplanować i realizować 
następujące inwestycje: 

•	 Rozpoczęto rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Ktery wraz z budową siecio-
wego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w miejscowości Siemienice gm. Krzyża-
nów. Na inwestycję tę zaplanowano kwotę 4.186.105,00 zł z czego 3.163.200,00 zł to umarzalna 
pożyczka w 30 % z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie . Inwestycja ta zostanie zakończona w 2022 roku 

•	 Dokumentacja na remont drogi powiatowej nr 2514 E Bryski Kolonia –Piątek -Leszno na od-
cinku od osiedla mieszkaniowego w miejscowości Ktery do granicy gminy Góry Świętej Mał-
gorzaty – 31.980,00 zł 

•	 Przebudowa drogi gminnej relacji Krzyżanów-Konary w gminie Krzyżanów – na inwestycję 
tę zaplanowano kwotę 2.134.732,00 zł , z czego wydatkowano 49.684,46 zł na dokumentację  
i wykupy działek. Inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest na 23 grudnia 
2021 r. 

Ustawowe terminy płatności podatku od środków transportowych przypadają na dzień: 15 lutego i 15 
września każdego roku

Ustawowe terminy płatności podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości przypadają na dzień: 15 marca, 
15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku.

Deklaracje (dla osób prawnych) w sprawie podatku rolnego i leśnego należy składać 15 stycznia, w sprawie 
podatku od nieruchomości  do 31 stycznia każdego roku. 

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach, 
nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego przez 
Ministerstwo Finansów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104) wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia 
okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 262 § 1 Ordynacji podatkowej podatnik, który uchyla się od opodatkowania lub nie 
składa informacji i deklaracji podatkowych zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z 12 
sierpnia 2019 r. podlega karze porządkowej w wysokości 2.800,00 zł 

 Powyższe druki należy złożyć w Urzędzie Gminy Krzyżanów (pokój nr 4 lub sekretariat)

Anna Rzadkiewicz
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•	 Dofinansowanie sprzętu transportowego dla funkcjonariuszy Komendy powiatowej policji  

w Kutnie za kwotę 4.000,00 zł 

•	 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów za kwotę 
3.388.000,00 zł 

•	 Montaż instalacji fotowoltaicznych – na inwestycję zaplanowano kwotę 1.765.000,00 zł 

•	 Na naprawy dróg gminnych przeznaczono  kwotę 108.031,39 zł

•	 Remont oczyszczalni ścieków w Łękach Kościelnych wyniósł 150.060,00 zł.

Jeżeli chodzi o środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to otrzymaliśmy następujące dofinanso-
wania:

1)   dotacje celowe w kwocie 40.000,00 zł na realizacje projektów lokalnych:

-  „Świetlica w Łękach Kościelnych - tradycja i kultura, miejsce spotkań lokalnej społeczności”

- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Siemienicach”

- „Czas być razem latem i zimą”- projekt realizowany w Nowych Kterach

- „Plac zabaw – miejsce rekreacji dla dzieci i integracji dla dorosłych” w Kterach

2)   Środki finansowe w kwocie  1.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  na 
realizację inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy 
Krzyżanów, 

3)    Środki finansowe  w kwocie 2.400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
na realizację inwestycji polegającej na  budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Krzyżanów, 

4)    31.425,00 zł – dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na 
usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzyżanów.

 Podsumowując, należy stwierdzić , że mimo rosnących cen wykonano dużo inwestycji  gminnych. 
Dzięki gospodarności Wójta Gminy – Tomasza Jakubowskiego  gmina  na koniec 2021 roku zosta-
nie z  bardzo niskim zadłużeniem tj.  w wysokości 1.018.059,28 zł, co stanowi 3,36 % planu wy-
datków ogółem. Jest to bardzo niski procent ,  ponieważ maksymalny wskaźnik zadłużenia wynosi 
25,62%. 

Emilia Widawska

Inwestycje gminne

 Bieżący rok  nie jest łatwym  dla prowadzenia inwestycji. Panująca epidemia, galopująca inflacja, 
spiętrzenie zamówień na niektóre  urządzenia. Ukazujące się  przepisy o dotowaniu  zadań  budowlano-in-
stalacyjnych  z realizacją  w  bardzo szybkich  terminach    wymagających  od inwestorów, że praktycznie 
z chwilą ukazania się ogłoszenia o dotacjach, gmina powinna mieć dokumentację  projektową, niezbędny 
teren,  stosowne  ustalenia i zapisy w budżecie gminnym.

 Aktualnie na terenie gminy są prowadzone następujące zadania:
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-budowa drogi gminnej w standardzie  podwyższonym, na  odcinku Krzyżanów – Konary o długości 1,03 
km, szerokości nawierzchni 5,5m z poboczami, wymianą przepustów, fragmentami chodników itp. Termin 
zakończenia drogi – grudzień 2021 r. Koszt realizacji 1,994mln zł.

-Budowa 170 oczyszczalni przydomowych. Na dzień dzisiejszy wykonano  98 sztuk. Termin zakończenia 
zadania  przewidywał  -grudzień 2021-go roku. Ze względu na trudności z uzyskaniem  urządzeń, prze-
widuje się zakończenie zadania do kwietnia 2022-go roku. Koszt  budowy 170  oczyszczalni 3,387 mln zł 
z czego dotacja wynosi 2,4 mln  zł. Udział własny  każdego  właściciela posesji – 3 tys. zł.

-Budowa nowej stacji uzdatniania wody w Kterach oraz montaż zbiorników z pompownią sieciową  
w Siemienicach. Z uwagi na  niepokojące   zmniejszanie się   ilości wód podziemnych i  zwiększają-
ce się obszary suszy w Polsce, inwestycja jest bardzo potrzebna. Niestety wykonawca robot „FUNAM” 
Wrocław, wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego, nie  wywiązuje się z terminowej realizacji ro-
bot, zgłaszając, że niezbędne urządzenia instalacyjne otrzyma dopiero w przyszłym roku.  Przewiduje się 
zakończenie inwestycji do maja  przyszłego roku. Koszt budowy  wg cen przetargowych wynosi 4,06 mln 
zł z możliwością umorzenia kredytu  w wysokości 949 tys.  zł.

-Instalacja i uruchomienia 79 szt.  mikroinstalacji  fotowoltaicznych. Koszt zadania 1,704 mln zł, dotacja  
1 mln  zł.   Udział własny, /ca  9500 zł/ poszczególnych właścicieli posesji jest uzależniony od  zainstalowa-
nych mocy, będzie  płatny w 12-u  ratach. Ze względu na trudności z otrzymaniem  paneli fotowoltaicznych 
przedłużono termin  wykonania instalacji do 23 grudnia 2021-go roku.

-Wykonanie terenu rekreacyjnego  nad stawem w Goliszewie. W ramach zadania   wykonano już oczysz-
czenie stawu,  pozostało do wykonania m.in.  wykarczowanie terenu, chodnik dla pieszych,  grill i ławki 
itp. Koszt zadania 91,9 tys. zł sfinansowany ze środków funduszy unijnych.

Do zadań zakończonych  i rozliczonych w tym roku należy  utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych 
kruszywem kamiennym z rozłożeniem i uwałowaniem w miejscowościach Psurze,  Krzyżanówek,  Wyręby 
Siemienickie, Łęki Górne za kwotę 26 506 zł.

 Ponadto odtworzono nawierzchnię żwirową w Stefanowie o długości 306m za kwotę 67 184 zł, a także  
naprawiono  drogi asfaltowe  gminne  poprzez uzupełnienie ubytków i plantowanie równiarką za kwotę 
14 342 zł.

Wykonano za kwotę 11 070 zł  instalację deszczowo-drenażową dla mieszkańców budynku komunalnego 
w Siemienicach oraz  za kwotę 89.790 zł. Dokonano montażu bioreaktora  na oczyszczalni ścieków w Łę-
kach Kościelnych  dla  utylizacji  zwiększonej ilości napływających  ścieków z budynków mieszkalnych 
osiedla.

 Siłami własnymi pracowników sekcji komunalnej  uzupełniono  szereg  poboczy dróg gminnych, 
wymieniono z uszkodzonych na nowe, a także ponownie zamontowano  „zaginione”  kilkadziesiąt znaków 
drogowych, dokonano naprawy mostów na rzece Bzurze.

Dofinansowano zakup sprzętu dla świetlic w Nowych Kterach, Siemienicach, Łękach Kościelnych  
w ramach małych projektów  „Sołectwo na plus” po 2000 zł dla każdego sołectwa, uzyskując przy tym 
dotację dla gminy  w kwocie  10.000 zł.
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 Z powyższego zestawienia  oraz porównywania  działalności gmin sąsiednich  wynika  jednoznacz-
nie duże zaangażowanie Wójta Gminy w procesy inwestycyjne w br., który  aktualnie wystąpił do Rady 
Gminy z propozycjami nowych zadań inwestycyjnych na rok 2022.

M.in. w planach jest budowa przedszkola w Krzyżanowie dla 120 dzieci, łącznie ze stołówką, pralnia, pla-
cem rekreacyjnych, parkingiem itp. 

Poza tym w zamierzeniach jest montaż  kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków, remonty dróg, 
sporządzenie projektu mostu na rzece Bzurze, remont dachu budynku świetlicy w Łękach Kościelnych, 
zakup nowego wozu strażackiego, montaż  lamp oświetleniowych w Siemienicach, budowa stacji  uzdat-
niania wody w Kterach oraz wymiana źródła ciepła w szkole podstawowej w Kaszewach /piec i  instalacja 
grzewcza/.

Jerzy Łaba

Oczyszczalnia Łęki Kościelne Odtworzona droga gruntowa
w Stefanowie

Odwodnienie przy budynku komunalnym 
w Siemienicach

Odwodnienie przy budynku 
komunalnym w Siemienicach

Przydomowa oczyszczalnia ścieków
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Przydomowa oczyszczalnia ścieków

ZŁOTE GODY W GMINIE KRZYŻANÓW

Złote Gody to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Na uroczy-
stość z okazji jubileuszu, która odbyła się 10 grudnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przybyli:

1. Teresa i Marian Bednarczykowie 

2. Zofia i Henryk Franciszkiewiczowie

3. Aleksandra i Bronisław Głowaccy

4. Bronisława i Henryk Miedzińscy

5.  Irena i Tadeusz Politowiczowie

6. Wanda i Mirosław Tyburowie

7. Jadwiga i Kazimierz Wypychowie.

Listy gratulacyjne i medale za 50 lat pożycia małżeńskiego nadawane przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej wręczył Jubilatom Wójt Gminy Krzyżanów – Pan Tomasz Jakubowski.  Pan Wójt złożył 
świętującym serdeczne życzenia oraz gratulował małżonkom doczekania tak wspaniałej rocznicy, która 
jest symbolem wierności i miłości rodzinnej, dowodem wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeń-
skiego.

Wyraz głębokiego szacunku przejawiały również bukiety kwiatów oraz upominki wręczone Paniom przez 
Wójta Gminy.

Zwieńczeniem uroczystości była symboliczna lampka szampana i tort.

Serdecznie dziękujemy szanownym Jubilatom, którzy zechcieli świętować wspólnie swoje Złote Gody. 
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za piękny przykład dla młodego pokolenia,  gratulujemy tak długiego 
stażu w małżeństwie oraz życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

                                              Magdalena Popławska

  Stacja Uzdatniania Wody w Kterach
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Państwo Teresa i Marian Bednarczykowie Państwo Aleksandra i Bronisław Głowaccy



16 Biuletyn  Informacyjny • nr 4 (141) grudzień 2021

Państwo Jadwiga i Kazimierz Wypychowie Państwo Zofia i Kazimierz Franciszkiewiczowie

Państwo Irena i Tadeusz Politowiczowie Państwo Bronisława i Henryk Miedzińscy
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SESJA RADY GMINY KRZYŻANÓW

       W dniu 26 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzyżanów odbyła się XXVIII sesja 
Rady Gminy Krzyżanów. Otwarcia sesji i stwierdzenia jej prawomocności dokonał Przewodniczący Rady 
Gminy Wiesław Czekaj.

Podczas sesji Rada podjęła następujące uchwały:

- Nr XXVIII/222/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2021 rok,

- Nr XXVIII/223/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 
2021-2024,

- Nr XXVIII/224/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa oblicza-
nia podatku rolnego na rok podatkowy 2022,

- Nr XXVIII/225/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

- Nr XXVIII/226/2021 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

- Nr XXVIII/227/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/287/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanów,

- Nr XXVIII/228/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunal-

Państwo Wanda i Mirosław Tyburowie
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nych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właści-
ciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- Nr XXVIII/229/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi,

- Nr XXVIII/230/2021 w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzy-
mania dróg powiatowych.

Kolejne punkty porządku obrad dotyczyły informacji o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowni-
ków. Informację przedstawił Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj oraz Wójt Gminy Tomasz Jakubow-
ski. 

W końcowej części obrad radni wysłuchali sprawozdań z działalności między sesjami Wójta Gminy oraz 
Przewodniczącego Rady Gminy. 

 Danuta Idziak

NSA OSTATECZNIE ROZSTRZYGNĄŁ CZYJĄ WŁASNOŚCIĄ POZOSTANĄ DOBRA ZIEM-
SKIE W MŁOGOSZYNIE

 Sprawa dotycząca własności dóbr ziemskich Młogoszyn (Dwór i park) toczy się od lutego 2010 r. 
Na łamach Biuletynu Informacyjnego pisaliśmy o jej przebiegu. 

Przypomnieć należy , że 30 maja 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do skargi 
kasacyjnej Gminy Krzyżanów , uchylił wyrok WSA w Warszawie i przekazał sprawę do ponownego rozpo-
znania przez WSA. Sąd wskazał, że ponownie rozpatrując sprawę należy wziąć pod uwagę jak zarządzany 
był majątek Młogoszyn oraz z jakiego miejsca zarządzano. Od wyroku WSA w Warszawie skargę kasacyj-
ną złożył Adwokat Jerzy Jurek. 

 Ostatecznie wyrokiem z dnia 9 lipca 2021r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że: „Zespół pa-
łacowo parkowy od strony urbanistycznej i gospodarczej pełnił niewątpliwie funkcję krajobrazową. Jego 
charakteru nie zmienił fakt zamieszkiwania w nim rządcy. Okoliczność ta nie mogła również prowadzić 
do wniosku, że niemożliwe było prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa rolnego bez części rezyden-
cjonalnej. Zamieszkiwanie rządcy w części rezydencjonalnej nie oznaczało wcale sprawowania bieżące-
go zarządu z tego właśnie budynku. Dowody przeprowadzone w trakcie postępowania nie wykazały, by  
z rządcówki sprawowano stały bezpośredni zarząd doraźnymi pracami wykonywanymi w części gospodar-
czej, by znajdowały się tam księgi rachunkowe, by dokonywano w nim bieżących płatności pracownikom 
i dostawcom, by znajdowało się tam biuro czy kantor. Za nieudowodnione więc uznać należało by rządca 
zajmował się folwarkiem z tego właśnie miejsca.” 

 Wyrok ten oznacza, że ostatecznie -  po długiej i wyczerpującej wszystkie możliwości prawne  
i dowodowe drodze sądowo administracyjnej - właścicielami  działek nr 314 i 315 (Dwór i Agronomówka) 
wchodzących w skład dóbr ziemskich Młogoszyn są spadkobiercy Wiktora Strzeszewskiego, zaś właścicie-
lami działek 313 i 327 (teren OSP i boisko) pozostaje Gmina Krzyżanów.

Izabella Sobolewska
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Utrzymanie terenów przyległych do Naszych nieruchomości

Zgodnie z  zapisami art. 5  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648) informujemy, iż Właściciele nieruchomości przyległych do chodników 
w pasie drogi zobowiązani są do ich samodzielnego utrzymywania na wysokości nieruchomości której są 
właścicielami. 

Utrzymanie o którym mowa obejmuje: - uprzątnięcie błota  - śniegu -  lodu – wykaszanie i usuwanie chwa-
stów w tym przerostów traw - sukcesywne uprzątanie liści drzew. Zobowiązanie niniejsze dotyczy wszyst-
kich właścicieli nieruchomości przyległych do infrastruktury drogowej: osoby fizyczne, osoby prawne, 
parafie, podmioty gospodarcze.  

Edycja unieszkodliwiania azbestu w gminie Krzyżanów 
w 2021 roku   – zakończona

Na podstawie przyjętego regulaminu przez Radę Gminy Krzyżanów  w dniu 28 marca 2014 roku,  
w sprawie dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Krzyżanów oraz z złożonym  w  2021 roku  przez Wójta Gminy wnioskiem  do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie zadania -  gminie przyznano 
dotację w wysokości:  31.425,00,00 zł.

W  ramach tych  środków z udziałem środków gminy Krzyżanów w wysokości około 7.200,00 
złotych zrealizowano usunięcie wyrobów azbestowych (popularnych płyt eternitowych z dachów) z 16-stu  
posesji  na terenie gminy Krzyżanów  w ilości 76,276 Mg. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu wykonała 
w okresie październik - listopad 2021 roku,  firma „Revol” Sp. z o.o Sp. K. ” z Łodzi. 

Jednocześnie – Wójt Gminy Krzyżanów informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie 
usuwania azbestu  na rok 2022 - prowadzony jest przez Urząd Gminy do końca lutego 2022 roku. 
Wnioski  można składać w Urzędzie Gminy Krzyżanów.  

Krzysztof Szymański

OŚWIETLENIE ULICZNE

W okresie jesienno - zimowym z uwagi na szybko zapadający zmierzch oraz często niekorzystne 
warunki atmosferyczne poruszanie się po drogach publicznych niezależnie od ich kategorii  wy-
maga od uczestników ruchu drogowego zachowania  wzmożonej ostrożności.  Duży wpływ na 
bezpieczeństwo ma wówczas odpowiednia widoczność poprzez sprawność oświetlenia zarówno 
Naszych pojazdów, maszyn rolniczych czy korzystanie z odblasków i latarek przez pieszych ale 
też sprawność oświetlenia ulicznego. W związku z tym corocznie w ramach możliwości finanso-
wych dokonywana jest rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego Gminy Krzyżanów oraz 
na zlecenie Wójta dokonuje się okresowych szczegółowych  kontroli jego sprawności na całym 
terenie.  Zdarza się jednak, iż awarii ulegają pojedyncze punkty świetlne, które uszkadzają się 
przez warunki atmosferyczne lub wyeksploatowanie się w danym czasie , wówczas konieczna 
jest informacja mieszkańców w celu zgłoszenia jego naprawy. Wobec powyższego Zwracamy się  
o zgłaszanie zauważonych awarii oświetlenia ulicznego w Państwa miejscowościach, co poza w/w 
bezpieczeństwem ruchu drogowego   zwiększa także  bezpieczeństwo w obrębie Naszych posesji  

Jakub Maciejewski 
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w okresie zimowym.

Awarie oświetlenia ulicznego prosimy zgłaszać osobiście do Urzędu Gminy Krzyżanów lub 
telefonicznie: 24 356-29-04, podając rodzaj awarii, lokalizację awarii (od nr posesji -  do 
nr posesji) oraz imię i nazwisko wraz z  adresem osoby zgłaszającej. 

Lampy oświetlające drogi powinny zapalać się:

-  w okresie letnim 50 minut po zachodzie słońca, a wyłączać o godz. 22.30.

- w okresie zimowym 40 minut po zachodzie słońca, a wyłączać o godz. 22.00.

Okresem zimowym uznajemy okres od początku miesiąca października do końca miesiąca 
marca;

okresem letnim uznajemy okres od początku miesiąca kwietnia do końca miesiąca września. 

Awarie energetyczne na terenie prywatnych posesji prosimy zgłaszać do zakładu energetycz-
nego pod nr tel. 991.

Jakub Maciejewski

Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków  
w gminie Krzyżanów  - III edycja

 Wójt Gminy Krzyżanów – informuje, iż gmina Krzyżanów pod koniec listopada pozyskała 
środki finansowe na realizację zadania z zakresu gospodarki ściekowej  (kanalizacyjnej). W ramach 
otrzymanego dofinansowania, gmina Krzyżanów będzie realizować w I półroczu 2022 roku zadanie 
inwestycyjne polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy 
z częściowym udziałem finansowym mieszkańców, którzy zdecydują się na udział w projekcie. Udział 
własny mieszkańca będzie wynosił  3.000,00 złotych (wpłata w 4-ch ratach po 750 zł), czyli w takiej 
samej wysokości i warunkach jak w dotychczas realizowanym projekcie. Całkowity koszt montażu jednej 
przydomowej oczyszczalni ścieków  szacuje się na kwotę 23.000,00 zł (brutto).
 Pozyskane dofinansowanie wraz z udziałem własnym mieszkańca pozwoli na zamontowanie 
(wybudowanie) około 70 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzyżanów.
 Osoby zainteresowane zamontowaniem na swojej posesji przydomowej oczyszczalni ścieków  
z dofinansowaniem proszeni są o zgłoszenie swojego udziału do Urzędu Gminy Krzyżanów w terminie 
do 14 stycznia 2022 roku. 
 Zgłoszenia można dokonać telefonicznie – tel.: 24 356 29 06, pocztą elektroniczną: zamowienia@
krzyzanow.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Krzyżanów, podając adres nieruchomości oraz nr działki 
ewidencyjnej, na której ma być zamontowana oczyszczalnia ścieków.  

Krzysztof Szymański
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ZAPRASZA NA 

 

który odbędzie się w dniu 21 Stycznia 2022r. 

w GOKiS w Krzyżanowie  o godz. 10.00 
W programie m.in.: 

 montaż słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów  
ze Szkoły Podstawowej  w Kterach 

 koncert pieśni biesiadnych w wykonaniu 
 zespołu  „Krzyżanówek” 

 słodki poczęstunek 
 wspólna zabawa 

 
Zapisy prosimy dokonywać w GOKiS Krzyżanów  
do dnia 17 stycznia 2022r. 
Kontakt telefoniczny 24 356 22 10 
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„FUNDUSZE EUROPEJSKIE POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2021-2027”

 PODPROGRAM 2021
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżanowie informuje, iż rusza  Podprogram 2021  
w ramach nowej nazwy programu „Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027’’.

Jest to kolejny już program realizowany przez Gminę Krzyżanów.

Cel Programu to bezpłatne udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form 
ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek oraz uczestnictwa  
w działaniach w ramach środków towarzyszących.

W/w pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które  
z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, 
osoby niepełnosprawne, których dochód netto z miesiąca poprzedzającego nie przekracza 220% kryterium 
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

•	 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
•	 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Łodzi im. M. Edelmana do  Gminy 
Krzyżanów, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. W Podprogramie 2021 okres 
realizacji dostaw obowiązywał od lutego 2021 do sierpnia 2021 roku stanowiąc systematyczne wsparcie.  
Do sierpnia 2021 roku każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzymała w nich produkty 
następującego typu: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, 
mus jabłkowy, fasolka po bretońsku, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, mleko, 
ser, szynka drobiowa, pasztet drobiowy, filet z makreli w oleju, cukier, miód nektarowy wielokwiatowy, 
olej rzepakowy. W 2021 roku z pomocy tej skorzystało 400 osób, wydano 21 ton 843 kg żywności.

Od 1 grudnia 2021 przyjmowane są wnioski od osób, które chcą skorzystać z tej formy pomocy.  
Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do GOPS-u z następującą dokumentacją:

1. W przypadku osoby pracującej:

    - zaświadczenie o zarobkach netto za miesiąc grudzień 2021 roku.
2. W przypadku osoby bezrobotnej:
     - zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej.
3.  W przypadku osób pobierających świadczenie  emerytalne lub rentowe:
     - ostatnia decyzja przyznająca świadczenie lub odcinek za miesiąc grudzień br.

4. W  przypadku osób pobierających świadczenia rodzinne:
    - kwota świadczeń rodzinnych,
    - kwota  otrzymanych alimentów z funduszu alimentacyjnego,
    - kwota  świadczeń pielęgnacyjnych specjalnego  zasiłku opiekuńczego.
5. W przypadku osób, które posiadają gospodarstwo rolne:
    - wykaz wielkości gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych.

 W celu ułatwienia odbioru żywności będzie ona wydawana zawsze w dniu wypłaty zasiłków. 
Prosimy o terminowy odbiór paczek, a w przypadku braku możliwości odbioru żywności osobiście,  
o napisanie upoważnienia dla osoby, która odbierze przyznaną żywność.

Dorota Meronk
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

          Prowadzenie działań związanych z profilaktyką  i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Rok 2021 
był kolejnym rokiem realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Liczbę uzależnionych od alkoholu i nadużywających napoje alkoholowe w sposób szkodliwy dla siebie 
i swoich bliskich, szacuje się na około 71 osób w gminie. Problem związany z nadużywaniem alkoholu 
dotyczy także członków ich rodzin. W większości są to rodziny ubogie, korzystające z pomocy finansowej 
i rzeczowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podkreślić należy, że problem ten występuje również 
w rodzinach zamożnych.  Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  ze środków 
uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, realizuje Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalany corocznie przez Radę 
Gminy Krzyżanów. Głównym celem programu jest zapobieganie problemom związanym z alkoholizmem 
i przemocą. Podstawowym zadaniem Komisji jest zwiększenie dostępności terapii uzależnienia od alkoholu 
i współuzależnienia dla mieszkańców gminy poprzez:  motywowanie i kierowanie na leczenie odwykowe, 
udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej, refundowanie 
wszywek antyalkoholowych. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje 
czynności zmierzające do objęcia leczeniem osób uzależnionych, motywuje osoby nadużywające 
alkoholu do podjęcia leczenia  przyjmuje wnioski w sprawie kierowania na przymusowe leczenie 
odwykowe, przygotowuje dokumentację wymaganą przy kierowaniu wniosków do Sądu o zobowiązanie 
do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w ośrodku zamkniętym. Gminna Komisja 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi również działalność informacyjną i edukacyjną 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, wspomaga działalność instytucji, stowarzyszeń 
i osób fizycznych, które służą rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Komisja może kontrolować punkty 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pod kątem prawidłowego oznakowania i informowania 
o szkodliwości napojów alkoholowych, a także sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. W 2021 roku Komisja 
zaopiniowała 2 postanowienia w sprawie usytuowania punktów sprzedaży alkoholu i  wydała 2 zezwolenia. 
W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania 
zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może podejmować interwencje oraz występować 
przed sądem jako oskarżyciel publiczny. W wyniku przeprowadzonych rozmów motywujących 10 osób 
podjęło dobrowolne leczenie dla których Komisja sfinansowała zabieg wszywki w postaci esperalu. 
Profilaktyczna działalność skierowana była też dla dorosłych mieszkańców gminy Krzyżanów dla 
których przeprowadzane zostały pogadanki na temat upowszechniania zdrowego stylu życia, z dala od 
nałogów. Komisja ściśle współpracowała z Zespołem Interdyscyplinarnym w Gminie Krzyżanów, gdzie 
częstym powodem zakładania ,,Niebieskich Kart”  był  alkohol spożywany przez sprawców przemocy. 
Dlatego też kierowano ich na rozmowy do Punktu Konsultacyjnego, który działa przy Gminnej Komisji  
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzyżanowie. 

 Ponadto informujemy, że Punk Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych 
działający przy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzyżanowie 
czynny jest w każdą środę miesiąca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie  
w godzinach:  15.00  - 17.00.                                                                                                           

Telefon (24) 326-29 - 09. 
Zapraszamy!         

Dorota Meronk
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KULTUra
Narodowe Czytanie w Krzyżanowie

W dniu 16 września odbyło się Narodowe Czytanie w Krzyżanowie. Organizatorem była Gminna  
Biblioteka Publiczna w Krzyżanowie pod patronatem Pary Prezydenckiej RP i Samorządu  Gminy Krzy-
żanów. Czytano „Moralność Pani Dulskiej” wg Gabrieli Zapolskiej. W uroczystości udział wzięli i czytali: 
Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanów Wiesław Czekaj, Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój 
Gminy Krzyżanów Zygmunt Jasiński, nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kterach: Kata-
rzyna Kotarska, Wanda Wilkońska, Anna Polańska, Sandra Kwiatkowska, Jakub Sulikowski, uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie: Piotr Adamiak, Klaudia Łuniewska, Marta Walczak, uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych: Katarzyna Frydrysiak, Alan Gutowski, Julia Janiak, 
Kacper Kątkowski, Weronika Kijo, Lena Krukowska. Śpiewająco czytanie, uświetnił zespół śpiewaczy 
„Kaszewianki” pod kierunkiem instruktora muzyki Konrada Orlikowskiego. Całość prowadziła Krysty-
na Zakrzewska. Uroczystości towarzyszyła wystawka książkowa, dekoracja  i scenografia związana była  
z tematem czytania, wystawiono kroniki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Krzyżanowie. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym dniu byli z nami. 

               Krystyna Zakrzewska

Uczestnicy Narodowego  Czytania 2021 – „Moralność Pani Dulskiej”

Sala komputerowa z nowym sprzętem

We wrześniu br. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie zrealizował  projekt „Sieć na kulturę  
w podregionie skierniewickim -Korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie”- współfi-
nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa. W szkoleniach przeprowadzonych w formie on- line udział wzięli: bibliotekarka Kry-
styna Zakrzewska oraz młodzież szkolna Szymon Bednarek, Błażej Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej  
w Kaszewach Dwornych; Kinga Klimczak, Dominik Nowacki, Mateusz Stasiak ze Szkoły Podstawowej  
w Krzyżanowie, Zuzanna Kubaczyk, Nikola Sulikowaka  ze Szkoły Podstawowej w Kterach oraz Julia 
Igielska ze Szkoły Podstawowej w Szewcach Nadolnych. Serdecznie dziękuję  wszystkim uczestnikom 
projektu. Wynikiem finałowym projektu było  doposażenie instytucji kultury w 6 laptopów o wartości 
11.000,00 złotych. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom projektu.                       Marek Ciąpała

Dyrektor GOKiS
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W Krzyżanowie uczczono XXI Dni Papieskie

W dniu 13 października Samorząd Gminy Krzyżanów zorganizował XXI Dni Papieskie pn. „Nie 
Lękajcie Się”. Udział wzięły władze gminne i samorządowe na czele z Wójtem Gminy Krzyżanów  
Tomaszem Jakubowskim. Radę Gminy Krzyżanów reprezentował przewodniczący Wiesław Czekaj. Przy-
byli księża proboszczowie: z Łęk Kościelnych Piotr Gumołowski a z parafii Strzegocin Zbigniew Strzał-
kowski. Gościł Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów Zygmunt Jasiński. Nie 
zabrakło dyrektorów, nauczycieli   i uczniów ze szkół podstawowych działających na  terenie Gminy Krzy-
żanów i mieszkańców  naszej gminy. Tradycyjnie głos zabrał Zygmunt Jasiński. Słowo Boże wygłosili 
przybyli księża proboszczowie. Całość prowadziła bibliotekarka Krystyna Zakrzewska. Specjalny program 
pełen wzruszeń wykonali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie pod kierunkiem Ewy Sobo-
lewskiej, Teresy Gawryszczak- Arseniuk, Iwony Jędrzejczak. Dekoracje wykonały  nauczycielki ze szkoły 
Podstawowej w Krzyżanowie Teresa Gawryszczak - Arseniuk i Iwona Jędrzejczak. Wystawka książkowa 
pochodziła ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowie. Uroczystość papieską uświetnił 
niezapomniany koncert w wykonaniu nowo powstałego zespołu śpiewaczego „Niezapominajki”, którego 
kierownikiem jest Wanda Łustyńska, przygotowany pod kierunkiem instruktora muzyki Władysława Jasiń-
skiego. Usłyszeliśmy pieśni poświęcone Ojcowi Świętemu Janowi Pawłowi II oraz jego ulubione. „Jeszcze 
Polska nie zginęła”, „Hymn na 100-lecie urodzin Jana Pawła II”,  „Tak Mówił papież”, „List do papieża”, 
„Abba  Ojcze”, „Syćka Se Wom zycom”, „Pieśń o śmierci Jana Pawła II,” „Zapada zmrok”, „Barka”. 
Niespodzianką była recytacja wiersza Juliusza Słowackiego pt. „Słowiański papież” w wykonaniu Maria-
na Kucińskiego. Kulminacyjnym akcentem uroczystości były słowa podziękowania wypowiedziane przez 
Wójta Gminy Krzyżanów Tomasza Jakubowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Krzyżanów Wiesła-
wa Czekaja dla wszystkich, którzy przybyli na uroczystość, szczególnie podziękowano uczniom i nauczy-
cielom ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie, zespołowi „Niezapominajki”, Marianowi Kucińskiemu  
i organizatorom. Był to niezwykły dzień napełniony atmosferą wzruszeń i duchowych przeżyć, którą zapi-
sano w księgach pamiątkowych należących do naszej instytucji kultury. Dziękujemy za tak liczną obecność.

                              Krystyna Zakrzewska

KULTUra

Montaż słowno – muzyczny poświecony Ojcowi Świętemu 
Janowi Pawłowi II w wykonaniu uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie.

Koncert Papieski w wykonaniu nowo 
powstałego zespołu śpiewaczego 

„Niezapominajki”
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VII GMINNY KONKURS  RECYTATORSKI  POEZJI  PATRIOTYCZNEJ „POLSKA”

W dniu 27 października 2021r.ogodzinie 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżano-
wie odbył się VII Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pt. „Polska” zorganizowany przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Krzyżanowie, którego głównym celem było popularyzowanie polskiej 
twórczości patriotycznej. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas szkół podstawowych 0–VIII w na-
stępujących kategoriach: klasa 0, klasy I-II, III-IV, V-VI, VII-VIII. Do konkursu przystąpili wg regulaminu 
uczniowie - reprezentanci wszystkich szkół działających na terenie Gminy Krzyżanów. Recytatorzy pre-
zentowali po jednym wierszu tematycznie związanym z tytułem konkursu. Jury powołane przez organiza-
torów w składzie: Marcel Szytenchelm  aktor, reżyser i animator kultury związany z Łodzią, znany głównie 
dzięki roli Mariana Koniuszki w serialu Stanisława Barei Zmiennicy (1986),  Sylwia Frontczak - instruktor  
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie, doświadczony juror, Katarzyna Krzewicka – Star-
szy Bibliotekarz  z Gminnej Biblioteki Publicznej w Leszczynku, organizator wielu konkursów m.in. recy-
tatorskich organizowanych na szczeblu gminnym i powiatowym, wieloletni doświadczony juror, animator 
kultury, Marek Ciąpała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie. Jury po przesłucha-
niu wszystkich 25 recytatorów postanowiło przyznać miejsca  i wyróżnienia.

W kategorii klas „O” Szkół Podstawowych 

I miejsce:  Katarzyna Krysińska  - SP w Kaszewach Dwornych

      Patryk Sujecki   -SP w Kaszewach Dwornych

Antoni Sommerrey  -SP w Krzyżanowie

     Alicja Kamelak  - SP w Kterach

W kategorii klas I-II Szkół Podstawowych:

I miejsce: Ewa Jóźwiak , Paulina Wojciechowska- SP w  Kterach

III miejsce: Piotr Dębiński -SP w Krzyżanowie

Wyróżnienia : Gabriela Wasiak  i  Maja Lewandowska  - SP w Kaszewach Dwornych,  
Adrian Wiśniewski - SP w Krzyżanowie

W kategorii klas III- IV Szkół Podstawowych

I miejsce: Szymon Aleksandrzak -SP w Kaszewach Dwornych

II miejsce: Davy Thompson -SP w Kaszewach Dwornych

III miejsce Lena Wojciechowska - SP w Krzyżanowie

Wyróżnienia: Nikola Wilińska – SP w Krzyżanowie 
Oliwia Gawryszczak- SP w Kterach

W kategorii klas V-VI Szkół Podstawowych:

I miejsce: Nikola Sulikowska, Paweł Baranowski – SP w Kterach 
III miejsce: Jakub Łuniewski, Kinga Klimczak - SP w Krzyżanowie
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W kategorii klas VII-VIII  Szkół  Podstawowych

I miejsce: Kacper  Kątkowski - SP w Kaszewach Dwornych

II miejsce: Piotr Adamiak  - SP w Krzyżanowie

III miejsce Sandra Kwiatkowska- SP w Kterach

Wyróżnienia: Katarzyna Frydrysiak -SP w Kaszewach Dwornych

Franciszek Gawryszczak -SP w Krzyżanowie 

Anna Polańska  – SP w Kterach

Laureaci I, II, III miejsc oraz wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Gratulujemy! 
Nagrody ufundował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie. Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom konkursu recytatorskiego oraz  licznie zgromadzonej publiczności. 

                                                                                                                               Krystyna Zakrzewska

Uczestnicy- laureaci  Gminnego 
Konkursu Recytatorskiego Poezji 
Patriotycznej „POLSKA” w dniu 
27.10.2021r.

W KRZYŻANOWIE UROCZYSTE OBCHODY

103 ROCZNICY OODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Polska!
O, ileż w jednym słowie
Może się zmieścić wielkiej treści,
Ile rozpaczy i boleści,
Nikt nie wyliczy, nikt nie powie,
Chyba że tylko polskie serce, 
Co wiek przetrwało w poniewierce
I zniosło takich mąk bezedno,
Od których zda się gwiazdy bledną...

                            (Helena Bocheńska)
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11 listopada1918 roku Polska po 123 latach niewoli stała się samodzielnym państwem. Marzenia 

Polaków o niepodległości po latach walki z germanizacją i rusyfikacją nareszcie się ziściły. To dzięki nie-
złomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczono wolność. Dla nas Polaków Dzień Niepodległości jest 
dniem narodowej dumy i radości. Święto Niepodległości w naszej kulturze jest niezwykłym pomnikiem 
dziejów Narodu Polskiego, przy którym co roku gromadzi się społeczeństwo polskie, także i krzyżanow-
skie aby przypomnieć sobie o wydarzeniach i ludziach, którym tak wiele zawdzięczamy. W listopadowy 
słoneczny poranek 10 listopada 2021 roku  rozpoczęły się uroczyste obchody przy pomniku w Krzyżano-
wie upamiętniające walki na terenie gminy. Na uroczystość przybyły władze samorządowe na czele z Wój-
tem Gminy Tomaszem Jakubowskim. Gościł Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanów Wiesław Czekaj 
oraz radni: Włodzimierz Cholewa i Janusz Jaworski, ks. proboszcz z parafii Łęki Kościelne Piotr Gumo-
łowski, Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów Zygmunt Jasiński, dyrektorzy 
szkół: Monika Zakrzewska SP Kaszewy Dworne, Halina Jabłońska SP Krzyżanów, Izabella Kaczorowska 
SP Ktery, nauczyciele i delegacje uczniowskie ze sztandarami, przedstawiciele kultury, zespoły śpiewacze 
z terenu gminy Krzyżanów oraz mieszkańcy naszej gminy. Uroczyste spotkanie  przy pomniku popro-
wadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Marek Ciąpała. W obecności  szkolnych pocztów 
sztandarowych z Kaszew Dwornych, Kter i Krzyżanowa nastąpił moment składania kwiatów przez władze 
samorządowe, zespół śpiewaczy „Siemienice” oraz placówki oświatowe. W imieniu społeczności gminy 
wiązankę kwiatów złożył Wójt Gminy Krzyżanów - Tomasz Jakubowski w obecności  Radnych Gminy 
Włodzimierza Cholewy i Janusza Jaworskiego. Następnie uczestnicy  udali   się do  GOKiS, gdzie w sali 
widowiskowej odbyły się dalsze uroczystości patriotyczne. Tę część programu  poprowadziła bibliote-
karka - Krystyna Zakrzewska. Po modlitwie poprowadzonej przez ks. proboszcza Piotra Gumołowskiego  
i prelekcji wygłoszonej przez pana Zygmunta Jasińskiego odbył się wzruszający montaż słowno - muzycz-
ny  w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych. Program przygotowała Rena-
ta Ancerowicz i Jarosław Frydrysiak. Dekorację wykonała Aleksandra Skierska. Uroczystości towarzyszy-
ła wystawka książkowa pochodząca ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowie. Finałem 
gminnej uroczystości był godzinny koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Sie-
mienice”, którego kierownikiem jest Krystyna Kacprzak, program został przygotowany pod kierunkiem 
instruktora muzyki Władysława Jasińskiego. W bogatym repertuarze nie zabrakło pieśni legionowych, żoł-
nierskich i współczesnych. Oddano  hołd,  żołnierzom broniących naszą wschodnią granicę z Białorusią, 
dedykując im pieśń „Na strażnicy”. Hymn  wszystkich pograniczników powstał w 1951 roku, tekst napisał 
Mirosław Łebkowski a muzykę skomponował Edward Olearczyk. Był to piękny koncert pełen wzruszeń  
i gratulacji. Na zakończenie Wójt Gminy Krzyżanów Pan Tomasz Jakubowski oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Krzyżanów Wiesław Czekaj podziękowali wszystkim, którzy tę  uroczystość przygotowali szcze-
gólnie dzieciom ze Szkoły Podstawowej z Kaszew i artystkom z Siemienic. Dowodem niech będą wpisy 
w nasze księgi pamiątkowe. Był to podniosły dzień, pełen przeżyć, wzruszeń, a walka  o niepodległość nie 
była daremna. 

Krystyna Zakrzewska
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W Krzyżanowie uroczyste obchody 103. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
przez  Polskę w obecności władz gminnych i samorządowych na czele 
z Wójtem Gminy Tomaszem Jakubowskim

Okolicznościowy montaż słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych

Koncert patriotyczny w wykonaniu zespołu 
śpiewaczego „Siemienice”
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STYCZEŃ

21  DZIEŃ BABCI I DZIADKA

LUTY

14-27  FERIE Z GOKiS

MARZEC

08 DZIEŃ KOBIET

MAJ

03 TURNIEJ PIŁKARSKI DRUŻYN STRAŻACKICH O PUCHAR WÓJTA GMINY 
 KRZYŻANÓW

06 77. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

9-13 TYDZIEŃ BIBLIOTEK

26 DZIEŃ MATKI

CZERWIEC

25  ŚWIĘTOJANKI

LIPIEC-SIERPIEŃ

LATO z GOKiS:  w tym  jednodniowe wycieczki turystyczno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży  
z terenu Gminy Krzyżanów

SIERPIEŃ

21 DOŻYNKI GMINNE  – impreza plenerowa

WRZESIEŃ

01 83. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

15 NARODOWE CZYTANIE

PAŹDZIERNIK

07 DZIEŃ PAPIESKI

26 GMINNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ

LISTOPAD

10 GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

KALENDARZ  WYDARZEŃ  KULTURALNYCH GMINA KRZYŻANÓW 2022r
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16 WIGILIA GMINNA

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wydarzeń są rozpowszechniane, z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedze-
niem, na plakatach oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie www.krzyzanow.com

KULTUra

wieści ze szkół
Projekt „BohaterON w Twojej szkole”

Uczniowie klasy VIII pod kierunkiem Moniki Zakrzewskiej - dyrektor szkoły- wzięli udział w  projekcie 
„BohaterON – włącz historię!”. Jest to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonoro-
wanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana 
od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia 
Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc. Patronat honorowy nad 
projektem objęło m.in. Ministerstwo Edukacji Nauki.

Dlaczego BohaterON?

Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włą-
czyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię 
bohatera – film lub prezentację. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości 
społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących 
w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zo-
stać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się 
wzorami do naśladowania.

W ramach akcji uczniowie „włączyli” historię i na jednej z lekcji poświęconej powstaniu warszawskiemu 
opowiedzieli sobie nawzajem  w niecodzienny sposób o tym, co wydarzyło się między 1 sierpnia a 2 paź-
dziernika 1944 w stolicy naszego kraju. W tym celu przygotowali swoje autorskie tematyczne infografiki. 
Prace wykonane różnymi technikami według określonej instrukcji odpowiadały na szereg kluczowych py-
tań: Dlaczego doszło do wybuchu powstania? Jak ono przebiegało? Co zrobili nasi sojusznicy? I jaką cenę 
zapłaciła Warszawa? W procesie ich powstawania uczestniczyli wszyscy ósmoklasiści ucząc się nie tylko 
historii, ale również współpracy, kreatywności, tożsamości narodowej, szacunku dla przeszłości i pamięci 
o prawdziwych bohaterach. Tworząc swoje małe historie o wielkich, heroicznych wydarzeniach ucznio-
wie dyskutowali o słuszności decyzji o wybuchu powstania, próbowali ocenić jego wagę i zrozumieć, 
dlaczego wzbudza ono po dziś dzień tak wiele pozytywnych jak i negatywnych emocji. Oprócz tematycz-
nych infografik  uczniowie w ramach wolontariatu, który jest częścią projektu przygotowali do wysła-
nia „Kartki z życzeniami dla Powstańców”. Zostaną one przekazane uczestnikom powstania na pamiątkę 
niezwykłych przeżyć i wzruszeń, jakich dostarczyły nam historie ich życia i walki za naszą ojczyznę.                                    
(MZ)
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29/30 października 2021r. –Noc w szkole - moc atrakcji 
i niezapomnianych wrażeń!

Szkoła nie musi kojarzyć się tylko z nauką i ciężką pracą. Miło czasem oderwać się od podręczników 
szkolnych i spojrzeć na szkołę z innej, mniej oficjalnej strony.  

Taką okazję mieli uczniowie i opiekunowie klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych, 
którzy odpowiednio przygotowani - czyli wyposażeni w materace, poduszki, śpiwory, zapasy żywności 
i oczywiście mnóstwo energii i pozytywnego nastawienia - wzięli udział   w niezapomnianej „Nocy  
w szkole”, na którą przygotowano wiele atrakcji. 

Spotkanie rozpoczęło się od zabawy w podchody. Jak wszystkim wiadomo teren szkoły otacza zieleń: duże 
stare drzewa i krzewy. Było więc gdzie się schować. A że kreatywność naszych uczniów w wyszukiwaniu 
dobrych kryjówek nie zna granic, poszukiwacze nie mieli wcale łatwego zadania i musieli wykazać się dużą 
spostrzegawczością. Zabawa pewnie trwałaby dłużej, ale zaczęło się ściemniać i wszyscy przenieśli się do 
środka. Po wniesieniu ekwipunku do sal, nadszedł czas na dyskotekę przerywaną licznymi konkursami, 
które zaplanowali sami uczniowie. 
Była zabawa  w gorące krzesła, taniec 
z balonami, konkurs w jedzeniu ciastek 
na czas i wiele innych. A przy tym 
mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy.  

Dyskoteka została na chwilę przerwana, 
kiedy przyjechał kurier z pizzą, trochę 
zdziwiony, że dostarcza zamówienie 
do szkoły na 20-tą. Ale dla nas to 
był idealny czas na wspólną kolację. 
Wszystkie dzieci apetyt miały ogromny! 
Po kolacji zajęły się przygotowaniem 
miejsc do spania. W miejscu ławek i 
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krzeseł pojawiły się liczne materace i śpiwory. Wśród nich stanęło nawet jedno łóżko polowe. To był 
niecodzienny widok: biwak w szkole. W wygodnej już pozycji zabawa trwała dalej. Squid game, konkurs 
„5 sekund”, konkurs z butelką, gry planszowe, zgadywanki – to tylko niektóre atrakcje, w których można 
było wziąć udział. A później jeszcze wieczór filmowy i opowieści z nutką grozy na dobranoc. Oj, działo 
się!!!

Wszyscy uczestnicy tego niezwykłego wydarzenia bawili się fantastycznie, a dla niektórych było to wręcz 
spełnienie marzeń. Ola, gdy tylko usłyszała  o „Nocy w szkole” stwierdziła, że od dawna jej skrytym 
marzeniem było: „pospacerować sobie po korytarzach szkolnych w nocy”. Jej marzenie się spełniło... Gdy 
wszyscy już spali na korytarzu i w klasach, ona wraz z grupą wytrwałych kompanów do świtu zajęta była 
organizowaniem wycieczek do toalety i z powrotem, co sprawiało im ogromną radość. 

Rano uczniowie z nieukrywanym smutkiem opuszczali budynek szkolny. Moc niezapomnianych wrażeń, 
piękne wspomnienia ze wspólnej zabawy pozostaną na zawsze w ich pamięci. A zdjęcia będą miłą pamiątką  
z radosnych chwil spędzonych w szkole nocą.

                                                                                                                                  Jarosław Frydrysiak

SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IRENY KOSMOWSKIEJ                              
W KASZEWACH DWORNYCH

W roku szkolnym 2021/2022 szeroko pojęta edukacja patriotyczna i nauka historii wpisują się zarówno 
w podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa jak i w cele kształcenia i wychowania Szkoły 
Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych.  

W ramach realizacji poszczególnych zadań zaplanowanych na bieżący rok szkolny nasi uczniowie biorą 
udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, których celem jest wychowanie młodego pokolenia w duchu 
patriotyzmu, kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, 
z jego historią, tradycją i wartościami. Tym bardziej cieszy fakt, że tak określone kierunki w rozwoju stały 
się okazją do osiągania sukcesów uczniów naszej szkoły.                              

Pierwszym z nich jest udany start wielu reprezentantów w „VII Gminnym Konkursie Poezji Patriotycznej” 
pt. „POLSKA”, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Krzyżanowie. Laureatami w grupie 
wiekowej klasy 0 zostali: Katarzyna Krysińska i Patryk Sujecki; Szymon Aleksandrzak z kl. IV w grupie 
wiekowej klasy III-VI; zdobywcą drugiego miejsca został Davy Thompson z kl. IV. Kacper Kątkowski 
z kl. VIII zajął pierwsze miejsce w grupie wiekowej klasy VII-VIII. Jego przejmująca interpretacja wiersza 
wzruszyła wszystkich widzów, a jury doceniło artyzm wykonania i zaangażowanie emocjonalne Kacpra.                                                                                             

Równie duże sukcesy odnieśli recytatorzy z naszej szkoły w IV edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji 
Patriotycznej „Dla Niepodległej” w ramach obchodów Święta Niepodległości w Zespole Szkół Nr 1  
im. St. Staszica w Kutnie. Davy Thompson zajął I miejsce a Szymon Aleksandrzak III miejsce w kategorii 
- klasy IV-VI; Katarzyna Frydrysiak wywalczyła II miejsce w kategorii - klasy VII-VIII. 

Niezwykle utalentowany Davy Thompson z kl. IV prezentujący bardzo wysoki poziom umiejętności 
oratorskich, znalazł się także na liście laureatów „XXIII Wojewódzkiego Konkurs Poetyckiego 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. K. K. 
Baczyńskiego w Ozorkowie. 
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                               AKCJE CZYTELNICZE W KTERACH                                

Książki są nieskończonym źródłem zabawy i wiedzy, a czytanie poszrza doświadczenia językowe 
dziecka, rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli, wzbogaca poczucie własnej wartości i sprawia, że nauka 
staje się przyjemnością. I właśnie dlatego, w Szkole Podstawowej w Kterach organizowanych jest wiele  
akcji promujących czytelnictwo. Podejmowane przez naszą szkołę szerokie działania mają znaczący wpływ 
na uświadamianie znaczenia książek w życiu człowieka.

Jednym z pomysłów było zorganizowanie akcji: ,,Dzień Głośnego Czytania”, w którą włączyli się 
uczniowie klasy 8. Przygotowali inscenizację teatralną na motywach baśni ,,Królewna Śnieżka”. Wykona-
li kostiumy, rekwizyty i scenografię. Swoją pracę zaprezentowali całej społeczności szkolnej. W ramach 
spotkań z literaturą braliśmy też aktywny udział w projektach realizowanych przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Krzyżanowie, m.in. w spotkaniu autorskim z Bartkiem Zimnym, konkursie recytatorskim  
(z dużym sukcesem, bo zdobyliśmy 5 pierwszych miejsc. I miejsca zdobyli: Alicja Kamelak, Ewa Jóźwiak, 
Paulina Wojciechowska, Nikola Sulikowska i Paweł Baranowski. III miejsce zdobyła Sandra Kwiatkowska 
a wyróżnienie Oliwia Gawryszczak i Anna Polańska) oraz Narodowym Czytaniu 2021, otrzymując podzię-
kowania od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za współtworzenie tegorocznej edycji. 

 Dbając o to, by czytanie kojarzy-
ło się z przyjemnością, a nie tylko z przy-
krym obowiązkiem, karą czy też sposobem 
na nudę, na lekcjach języka polskiego pro-
wadzone są ,Nienudne lekcje z lekturą”.  
W nietypową podróż do baśniowej kra-
iny udali się czwartoklasiści, wcielając się  
w rolę uczniów pana Kleksa. Uczestniczyli  
w lekcji przędzenia liter, kleksografii i licze-
nia piegów. Największą atrakcją było pozna-
nie kuchni szalonego nauczyciela. Uczniowie  
przyrządzali potrawy z kolorowych szkiełek, 
magicznych płynów   i niezwykłych barwni-
ków. Nie obyło się bez degustacji wystrzało-

wych dań i tworzenia własnych mieszanek w naczyniach laboratoryjnych.

Akcje czytelnicze prowadzone przez naszą szkołę uświadamiają uczniom, że czytanie książek jest 
inwestycją we własną przyszłość, ale też pokazują, że czytanie to frajda, a na przyjaźń z książką nigdy nie 
jest za późno. 

                                                                                          Katarzyna Kotarska

wieści ze szkół
Wszystkim naszym młodym artystom gratulujemy udanych występów i dziękujemy za godne reprezentowanie 
szkoły. Liczymy na dalsze sukcesy.

Renata Ancerowicz
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KONKURSY:

 „Różaniec – to skarb, który trzeba odkryć” – Jan Paweł II. Aby słowa Papieża nie poszły  
w zapomnienie, w naszej szkole uczniowie wzięli udział w konkursie na wykonanie najpiękniejszego 
różańca. Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością, wykorzystując najróżniejsze materiały. Opiekę 
nad konkursem sprawował ks. Piotr Gumołowski.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXX EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY „ŚWIAT W KOLORACH”-„Różne oblicza jesieni”.

Konkurs był zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie pod  honorowym patronatem 
Starosty Powiatu Kutnowskiego.

Celem konkursu było min. rozwijanie twórczej aktywności plastycznej oraz rozbudzanie wyobraźni 
i kreatywnego myślenia.  

Wśród nagrodzonych znalazła się nasza uczennica z klasy drugiej – Kinga Gawryszczak,  
która otrzymała wyróżnienie w kategorii klas I – III.

W kategorii klas IV – VI, nasza szóstoklasistka Zuzanna Halaczko zajęła III miejsce.

Prace plastyczne powstały podczas zajęć świetlicowych we współpracy z wychowawcą klasy II.

Nasza szkoła przystąpiła również do konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych z terenu  
powiatu kutnowskiego o tematyce antynikotynowej. Do Powiatowej  Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 
w Kutnie wpłynęło ponad 170 prac plastycznych i wyłoniono 19 laureatów do nagród i 33 uczniów do 
wyróżnień. Nasi uczniowie zajęli znaczące miejsca w tym konkursie;

I miejsce  -  Jan Majchrzak – kl. II

II miejsce - Ewa Jóźwiak – kl. II i ex aequo Antonina Kukuła – kl. II

Wyróżnienia otrzymały uczennice: Kinga Gawryszczak i Paulina Wojciechowska z klasy II.

Prace plastyczne Jasia i Paulinki powstały podczas zajęć świetlicowych we współpracy z wychowawcą 
klasy II.  Prace Ewy, Antosi i Kingi zostały wykonane pod okiem rodziców.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie organizowanym przez firmę PreZero Servis 
Centrum Sp. z o. o z siedzibą w Kutnie na stworzenie EKO-zabawki. Kreatywność naszych uczniów 
zaowocowała. Nagrody główne otrzymały: Edyta Chebes z kl. 2, Antonina Kukuła z kl. 2 i Ewa Jóźwiak 
z kl. 2. Natomiast wyróżnienia wraz z nagrodami pocieszenia powędrowały do: Antoniny Sęczkowskiej  
z kl. 2, Pauliny Wojciechowskiej z kl. 2, Jana Majchrzaka z kl. 2 oraz Franciszka Niewiadomskiego z ZWP 
a także Oliwii Majchrzak z OP.

W listopadzie, pod kierunkiem pani Katarzyny Stolińskiej, trzy uczennice ze Szkoły Podstawowej  
w Kterach, wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie z Informatyki Instalogik. Naszą szkołę reprezentowały 
Julia Majchrzak z klasy V, Zuzanna Halaczko z klasy VI i Sandra Kwiatkowska  z klasy VIII.  Konkurs 
adresowany był do uczniów zainteresowanych zagadkami logicznymi, matematyką oraz programowaniem. 
W konkursie  wzięło udział 3429 uczniów z 545 szkół rozsianych po całej Polsce. Nasze uczennice  osiągnęły 
wysokie wyniki, a do drugiego etapu zakwalifikowała się Julia Majchrzak.
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19 października 2021 r. w ramach lekcji muzealnych z zakresu wiedzy o sztuce, historii, obyczajach 
rycerskich i staropolskich odwiedziliśmy Zamek w Oporowie. Lekcja „Pan Samochodzik” na Zamku  
w Oporowie utrwaliła nam wiedzę o zamku i jego zbiorach muzealnych.

21 października 2021 r. byliśmy na wycieczce w Kopalni Soli „KŁODAWA”.  Uczestniczyliśmy 
w prelekcji dotyczącej historii powstawania złóż kłodawskich oraz zastosowania soli. Szlak wycieczkowy 
przebiega pośród pokładów unikatowej, liczącej ponad 200 mln lat, soli różowej. W Europie taka 
sól wydobywana jest tylko w Kłodawie. Trasa turystyczna znajduje się na poziomie 600 metrów pod 
powierzchnią ziemi, gdzie zjechaliśmy windą w prawdziwym szybie górniczym z prędkością 6 m/s.  
Ta kopalnia, to nasz skarb narodowy. 

26 listopada 2021 r. nasi uczniowie odwiedzili Manufakturę Cukierków w Kutnie. Podczas 
warsztatów uczniowie dowiedzieli się o zawodzie karmelarza, obserwowali z czego i jak powstaje karmel, 
mogli wybrać ulubiony smak, kolor i aromat a także uformować sobie lizaka o wybranym przez siebie 
kształcie. Było smacznie i kolorowo.

AKCJE OGÓLNOPOLSKIE

Tradycyjnie od wielu lat obchodziliśmy w szkole Dzień Tabliczki Mnożenia. Jej znajomość pomaga 
w dalszej edukacji i w życiu. W bieżącym roku szkolnym uczniowie wykonali plakaty promujące akcję, 
układali rymowanki, liczyli w pamięci i na palcach.

Ponadto  uczniowie od kilku lat biorą udział w ogólnopolskim projekcie matematycznym, który 
został zainicjowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Matematycznej. W bieżącym roku szkolnym 
dyplomy z wyróżnieniem otrzymały uczennice: Antonina Sęczkowska i Antonina Kukuła z kl. 2, Edyta 
Halaczko z kl. 4,  Julia Majchrzak z kl. 5 oraz Zuzanna Kubaczyk z kl. 6. Sprostały wszystkim zadaniom 
matematycznym. Dzięki uporowi i systematycznej pracy dziewczęta odniosły sukces.

                                                                                                                             Iza Kaczorowska

wieści ze szkół

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:  
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. Na spotkanie z radcą prawnym proszę zabrać niezbędną 

inFOrmacJE i OGłOszeniA
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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 podatko-
wego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie 
o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę są-
dową.

Wójt Gminy
Tomasz Jakubowski

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU KOMPLEKSU SPORTOWEGO

 Od 1 grudnia 2021r. zmienia się plan funkcjonowania kompleksu sportowego przy Szkole Podsta-
wowej im. K. Makuszyńskiego w Krzyżanowie.

 Kompleks sportowy będzie funkcjonował wg harmonogramu przedstawionego poniżej:

Dzień, godzina Uczestnicy
Środa  - godz. 16:00 – 19:00 Uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych, dorośli,
Środa – godz. 16:00 – 20:00 Osoby grające w koszykówkę,

Piątek – godz. 16:00 – 20:00 Uczniowie szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych, dorośli,

Niedziela – godz. 15:00 – 19:00 Uczniowie szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych, dorośli,

Niedziela – godz. 19:00 – 20:00 Osoby grające w koszykówkę.

Jednocześnie  informujemy, że Ludowy Klub Sportowy „Bzura” prowadzi  nabór dzieci do sekcji 
piłki nożnej: dziewczynki urodzone  w latach 2011 – 2015, chłopcy urodzeni w latach: 2008 – 2015.

Treningi piłki nożnej prowadzone są przez trenera  LKS „Bzura” Łukasza Pabjańczyka. Trenin-
gi odbywają się w zależności od warunków pogodowych na boisku sportowym lub w hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Krzyżanowie w poniedziałki od 18:30 do 20:00,  
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II miejsce Gminy Krzyżanów w konkursie ,,Rosnąca odporność”

Konkurs ,,Rosnąca odporność” promuje gminy, które osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia 
swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. 

W powiecie kutnowskim najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia w podanym okresie uzyskała Gmina 
Strzelce (9,5 %). II miejsce zajęła gmina Krzyżanów ze wzrostem 9,4 %. III miejsce zaś Gmina Bedlno 
gdzie wzrost poziomu zaszczepienia wyniósł 7,9%.  

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, Gmina Krzyżanów złożyła do Wojewody Łódzkiego wniosek o od-
biór nagrody w wysokości 500 tysięcy zł za zajęcie II miejsca. Nagrodę można przeznaczyć na dowolny 
cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19, mogą być to 
wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilakty-
ką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19. 

                                                                                                               Marlena Felczak

Szczepienia przeciwko COVID-19 

W Gminie Krzyżanów na dzień 30.11.2021 w pełni zaszczepionych jest 53 % mieszkańców.  

Dla porównania – w mieście Kutno zaszczepionych jest 61,4 % , w Gminie Strzelce -52,3 %, w Bedlnie -52%. 

Mimo, że Gmina Krzyżanów jest na II miejscu co do poziomu zaszczepienia mieszkańców w powiecie kut-
nowskim to jest nadal zbyt mały procent aby uzyskać odporność zbiorową.

Gmina podjęła wiele kroków aby ułatwić mieszkańcom dostęp do szczepień.  

Dzięki staraniom Wójta Gminy Pana Tomasza Jakubowskiego już w styczniu 2021r.  zorganizowany został 
punkt szczepień w Krzyżanowie w budynku GOKIS.  Na wniosek osób starszych, mających problem z do-
tarciem do punktu szczepień gmina zapewniała dowóz. Również  osoby objęte kwarantanną mogły liczyć na 
pomoc gminy. 

Obecnie w punkcie w Krzyżanowie jest możliwość zaszczepiania się III dawką przypominającą (najbliższy 
termin szczepienia to 11.12.2021r.)

Wszyscy chętni na dawkę przypominającą mogą umówić się na szczepienie pod nr telefonu 
694-92-94-94.

Ponadto na szczepienia przeciwko COVID-19 można zapisać się 
- przez całodobową, bezpłatną infolinię 989. 

w czwartki od 18:30 do 20:00, w soboty od 10:30 – 12:00.

 Szczegółowych  informacji dotyczących naboru do drużyny juniorów LKS „Bzura” udzielają:  Pan 
Łukasz Pabjańczyk – tel. 608 357 159 oraz  Pan Łukasz Smoczyński – tel. 536 160 486. 

Izabella Sobolewska.
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Marlena Felczak 

-wysyłając  SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.
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).

-rejestracja elektroniczna- przez stronę internetową:  https://pacjent.erejestracja.ezdrowie.gov.pl .

Szczepieniobus w Gminie Krzyżanów  

W dniu 17 września 2021r. do naszej gminy zawitał szczepieniobus. Mobilny punkt szczepień odwiedził 
2 miejscowości: Łęki Kościelne oraz Ktery. W tym dniu jednodawkowym preparatem Jonson & Jonson  
zaszczepiono 34 osób. Jest to bardzo dobry wynik.  Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, którzy 
pomogli w organizacji szczepienia: Pani Sołtys Bożenie Gałeckiej, Panu Sołtysowi Markowi Kotarskiemu, 
druhom strażakom z OSP Ktery oraz OSP Krzyżanów. 

                                                                                              Marlena Felczak

KTERY – SOŁECTWO NA PLUS

 W miejscowości Ktery został wybudowany plac zabaw w ramach projektu ,,Sołectwo na plus” przy 
współudziale środków z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakresie pomocy 
finansowej na wykonanie małych projektów lokalnych realizowanych na terenie wiejskim. Wsparcie ze 
środków budżetu Województwa Łódzkiego wyniosło 10.000,00zł, natomiast pozostała część sfinansowana 
została ze środków własnych Gminy w wysokości 3550,00 zł oraz środków pochodzących od mieszkańców 
wsi Ktery w kwocie 3930,00zł. Całkowita wartość zadania – 17480,00zł. Przedmiotem projektu było utwo-
rzenie placu zabaw dla dzieci, co wiązało się z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy OSP. Głównym 
powodem przystąpienia do projektu była potrzeba stworzenia wspólnego miejsca integracji i rekreacji dla 
dzieci i dorosłych oraz wykorzystanie istniejącego potencjału społecznego mieszkańców Kter.
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 W ramach projektu mieszkańcy wsi  
z członkami OSP wykonali prace dotyczące 
przygotowania terenu do montażu urządzeń 
placu zabaw, wykorzystując własne sprzęty 
i narzędzia: wykorytowali podłoże, wyrów-
nali teren oraz zamontowali urządzenia za-
bawowe. 

 Składam serdeczne podziękowania 
Wójtowi Gminy Krzyżanów Panu Toma-
szowi Jakubowskiemu i Radzie Gminy oraz 
wszystkim mieszkańcom Kter, którzy przy-
czynili się do zrealizowania projektu, zarów-

no sponsorom, jak i osobom, które nie szczędziły sił, czasu i własnego sprzętu do wykonania wspólnego 
zadania. 

 Empatia  – to wielkie słowo… 

w imieniu mieszkańców Kter przekazuję wy-
razy wdzięczności dla Pana Jana Błaszczyka, 
który przyczynił się do wykonania i zainsta-
lowania CZERWONEGO SERCA przy sali 
OSP w Kterach, które służy  do zbiórki pla-
stikowych korków na potrzeby rehabilitacyjne 
dla małego mieszkańca naszej wsi.                                          

Sołtys wsi Ktery
Marek Kotarski

Gminie  Krzyżanów w 2021 r. przyznano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego  w ramach programu „Sołectwo na plus”. W tym roku z przyznanych dotacji  skorzystało mię-
dzy innymi  sołectwo  Nowe Ktery. Sołtysi mogli zgłosić swoje sołectwa pisząc małe projekty. Projekt pod 
nazwą „Czas być razem latem i zimą” został ukończony  w listopadzie. Gmina Krzyżanów wkład własny 
3.000 zł Urząd Marszałkowski 10.000zł. Przy sali wiejskiej powstał betonowy stół do pin -ponga na utwar-
dzonej powierzchni. Teren został obsadzony tujami. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom sołectwa, którzy 
zaangażowali się w realizację projektu oraz Przedsiębiorstwu ACTIVE ENERGI Ryszarda Kasztelana. 

Nasza mała Ojczyzna – wieści z sołectwa Nowe Ktery
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Efekt projektu „Czas być  razem latem czy zimą”

16 listopada 2021 r. w sołectwie odbyła się akcja „Moja mała Ojczyzna”. Polegała na uporządkowaniu 
terenu wokół  sali wiejskiej oraz pracach porządkowych w sali. Akcja miała również na celu aktywizację 
społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania wspólnego dobra w środowisku wiejskim oraz za-
gospodarowania przestrzeni publicznej oraz poprawy jej estetyki i funkcjonalności. Sołtys oraz przewod-
nicząca KGW serdecznie dziękują wszystkim mieszkańcom, sołectwa, którzy przybyli i poświecili swój 
wolny czas dla ogółu lokalnego społeczeństwa.                                        

Sołtys sołectwa Nowe Ktery
Cholewa Włodzimierz 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

 W dniu 20.10.2021 r. z wielkim bólem i żalem pożegnaliśmy wieloletniego Prezesa OSP Wały dh 
Kazimierza Popławskiego. Do straży wstąpił w 1957 r. i był jej członkiem do 2021 r. tj. 64 lata. Dla druha 
Kazimierza służba w straży stawiana była ponad wszystko na pierwszym planie często kosztem życia pry-
watnego i zawodowego. Uczestniczył w wielu akcjach gaśniczych i ratunkowych.

Już od momentu objęcia funkcji Prezesa OSP Wały w 1982 r. marzeniem Jego była budowa nowej remizy 
(ukończona w 1985 r.) oraz posiadanie w jednostce samochodu „Jelcz” (który został zrealizowany w 2002 
r.). Funkcję Prezesa pełnił do 2001 r, i od tego momentu do końca działalności wchodził w skład Zarządu 
jako V-ce Prezes a następnie jako członek Komisji Rewizyjnej. Druh Popławski aktywnie działał społecz-
nie , współpracował z sołtysami wsi Wojciechowice, Wały, Wierzyki, Malewo, z Zespołem „Wałowianki” 
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 dh Józef Pawłowski

Za kierownicą dh Kazimierz Popławski

Wały 03.11.2002r.

Od prawej: dh Józef Popławski, Wójt Gminy Krzyżanów Stanisław Wikaryjczyk, ks. Wikary

oraz szkołami. W Szkole Podstawowej w Wałach jednostka uczestniczyła w rozbudowie szkoły, przekazała 
telewizor, w Szkole Podstawowej w Micinie nieodpłatnie wykonała okratowanie okien od strony boiska. 
Każdego roku był organizatorem w tych szkołach konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizował 
pokazy oraz ćwiczenia dla młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych w Mieczysławowie.

Aktywnie współpracował z Zarządem Gminnym OSP RP w Krzyżanowie, z jednostkami OSP z naszej 
gminy. Każdego roku czuwał by Święta Wielkanocne były uroczyście adorowane przez naszych druhów w 
Kościele pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Łąkoszynie. 

Za swą działalność dh Kazimierz Popławski został odznaczony wieloma medalami i odznaczeniami pań-
stwowymi i strażackimi m.in. Złoty Znak Związku OSP RP – 2016 r., Srebrny Krzyż Zasługi – 2001 r., 
medale Za Zasługi dla Pożarnictwa i inne.                                          
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Z działalności Spółki Wodnej – „Krzyżanów”

Szanowni Państwo,

rok 2021 powoli dobiega końca, który w ocenie Zarządu S. W okazał się niezwykle trudnym.

Ciągłe opady deszczu opóźniały prace przy konserwacji urządzeń melioracyjnych, przełożyło się to na 
zwiększoną ilość awarii co za tym idzie dużo większe koszty związane z ich usuwaniem ogółem kwota 
51.300zł jest bardzo wysoka jeszcze nigdy w historii działalności Spółki Wodnej nie była tak duża.

W bieżącym roku zarząd pozyskał maksymalne dofinansowanie:

z Urzędu Marszałkowskiego - 56.139zł 

z Urzędu Wojewódzkiego - 54.977 zł

z Urzędu  Gminy - 50.000 zł 

Głównym celem w roku bieżącym było utrzymanie poprzez konserwację gruntową rowów melioracyjnych, 
przeprowadzono konserwację w miejscowościach:

Stefanów - Młogoszyn - Julianów - Kaszewy Dworne - Kaszewy Kolonia - Różanowice - Władysławów - Paw-
łowice - Siemieniczki - Krzyżanów - Psurze na łącznej długości rowów 27.347 mb za kwotę 129,118.02 zł. 

Dodatkowo ze środków pochodzących ze składek członkowskich przeprowadzono konserwację gruntową na 
rowach melioracyjnych:

Żakowice - Krzyżanów - Żakowice - Psurze o  łącznej długości 4950 mb za kwotę 30.512 zł.

Prace związane z konserwacją rowów wykonywane są  głównie mechanicznie i w tym momencie apeluję do 
właścicieli działek położonych wzdłuż rowów o to: aby nie wrzucali kamieni do rowów. W konsekwencji grozi 
to awarią wykaszarki co zwiększa koszty usługi.

Szanowni Państwo - Drodzy Rolnicy członkowie „Spółki Wodnej” już za progiem 2022r, który przywitamy 
niebawem życzmy sobie aby był lepszy od poprzedniego, życzę wam dużo zdrowia, obfitych plonów, dobrej 
pogody, oraz dobrej ceny za płody rolne.

W imieniu Zarządu Spółki Wodnej oraz własnym.
Prezes Zarządu Spółki Wodnej 

„Krzyżanów”
Marian Jasiński
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PODZIĘKOWANIE

Składamy serdeczne podziękowanie mieszkańcom sołectwa Malewo za pracę i hojne datki pieniężne zwią-
zane z przebudową wiejskiej kapliczki – zaangażowanie naszych mieszkańców pozwoliło zrealizować tę 
inwestycję pomimo odmowy jakiejkolwiek pomocy finansowej z zewnątrz.

Sołtys i Rada Sołecka

wsi Malewo i Świniary

E. Kowalczyk

INFORMACJA O TURNIEJU

 W dn. 27.11.2021 odbył się turniej halowy dla dzieci „Cup Róża Kutno 2021” rocznik 2013 
i młodsi zorganizowany przez Sl Salos Róża Kutno. W turnieju uczestniczyło sześć drużyn a rozgrywki 
były prowadzone w systemie pucharowym.
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•	 SL SALOS RÓŻA KUTNO I

•	 SL SALOS RÓŻA KUTNO II

•	 LKS BZURA

•	 GKS BEDLNO

•	 AP PARZĘCZEW

•	 LUKS WITONIA WITONIANKA

Klasyfikacja końcowa:

1 m-ce GKS BEDLNO

2 m-ce LUKS WITONIA WITONIANKA

3 m-ce SL SALOS RÓŻA KUTNO

4 m-ce LKS BZURA

5 m-ce AP PARZĘCZEW

6 m-ce  SL SALOS RÓŻA KUTNO

Drużyna LKS BZURA otrzymała wyróżnienie w postaci pucharu za najlepsze walory sportowe a każdy 
zawodnik medal oraz dyplom za udział w turnieju.

Strzelcy bramek dla LKS BZURA w turneju:

Bąkowski Jakub x 4

Jatczak Filip x 1

Skład LKS BZURA: Jagieło Krystian(BR), Pawlak Aleksandra, Wojciechowska Paulina, Mielnicki Bar-
tosz, Jatczak Filip, Bąkowski Jakub,  Debinski Piotr, Liwiński Antoni, Pachliński Alan, Włodarczyk Wiktor.

                                                                                                               Łukasz Smoczyński
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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 nieru-
chomościami (Dz.  U.  z  2021  r. poz. 1899) 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 czwarte ro-
kowania 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 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 31 stycznia 
2022 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 31 stycznia 2022 roku do godz. 15:00 w zamkniętej 
kopercie z napisem: „ Czwarte 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  7 lutego 2022 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 16 listopada 2021 roku 

inFOrmacJE i OGłOszeniA

WÓJT GMINY
mgr inż. Tomasz Jakubowski
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Wesołych Świąt!                           
Szanowni Państwo,

Przed nami kolejny piękny czas Świąt Bożego Narodzenia,

czas miłości, spotkania z bliźnimi, odpoczynku,

a nadto przebaczenia i miłości.

Pragnę Państwu z tej okazji złożyć najserdeczniejsze życzenia

wszelkiej pomyślności, radosnych dni,

wypełnionych ciepłem rodzinnego ogniska, 

gdzie każdy smutek idzie  w zapomnienie,

a szczęście jest stałym gościem.

Życzę także, aby nadchodzący Nowy Rok 2022,

wypełniony był spełnionymi marzeniami

oraz sukcesami we wszystkich przedsięwzięciach.                                                                            

Z wyrazami szacunku
Zygmunt Jasiński

Prezes
Stowarzyszenia Wspierającego

Rozwój Gminy Krzyżanów
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